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• Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης Novartis
για τον πρώην πρωθυπουργό οδηγεί σε πανικό
τους «εγκέφαλους» της σκευωρίας


• «Θα τους πάω ως το τέλος!»
ήταν η τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο του 2018

Τα απίστευτα
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σο πλησιάζουμε στην ημερομηνία που θα βρεθούμε πίσω από τα εκλογικά παραβάν, τόσο θα πληθαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θα προσπαθούν να μαντέψουν το αποτέλεσμα που θα γεννήσουν οι κάλπες. Όλες τους θα αποτυπώνουν –τι άλλο;– τις… πολαρόιντ της πολιτικής στιγμής, μετρώντας όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο τα ποσοστά των
κομμάτων, τις διαρροές των ψηφοφόρων, το πλήθος των αναποφάσιστων, την παράσταση νίκης κ.λπ.
Αυτό που θα είχε τεράστιο… σουρεαλιστικό ενδιαφέρον είναι να μπορούσαν οι δημοσκόποι να μετρήσουν το ποσοστό
όσων εξ ημών θα παρακαλούσαμε να πέσουμε σε εαρινή νάρκη και να ξυπνήσουμε σε 5-6 μήνες από σήμερα. Όχι τόσο για
να αποφύγουμε τα εκλογικό δίλημμα του ποιον θα ψηφίσουμε. Αυτό λίγο-πολύ το ξέρει ο καθένας. Αλλά για να πάψουμε να
γινόμαστε πασχαλιάτικα μάρτυρες ενός τόσο τοξικού πολιτικού κλίματος.
Δεν έχει μείνει κάτι που να μην έχει ειπωθεί, φέρ’ ειπείν για τον Παύλο Πολάκη. Έφτασαν να τον κατακεραυνώσουν ακόμη και οι σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ για την απρέπεια κατά του ΑμεΑ υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Στέλιου Κυμπουρόπουλου, με πρώτο τον Νίκο Φίλη να λέει ότι η πράξη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας δεν εκπροσωπεί το δημοκρατικό ήθος και το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ, και τελευταίο τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να υπενθυμίζει
ότι πρέπει να υπάρχουν και όρια. Όρια που είναι
δυσδιάκριτα μόνο για τα μάτια του πρωθυπουργού που έφτασε να παράσχει πλήρη κάλυψη στον
Π. Πολάκη, επικαλούμενος τον φτηνό ισχυρισμό
ότι έτσι είναι ο αψύς χαρακτήρας του Σφακιανού
πολιτικού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εργαλειοποίησε το περιστατικό μετατρέποντας τη δήλωση
βούλησης της αντιπολίτευσης για πρόταση μομφής κατά του προσώπου του Π. Πολάκη σε μία ματαιόδοξη ψήφο εμπιστοσύνης υπέρ της κυβέρνησής του.
Δυστυχώς, όμως, η τοξικότητα δεν εξαντλείται στον πολλάκις εκτρεπόμενο Πολάκη. Με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας είχε προηγηθεί το πινγκ πονγκ ασύλληπτων αλληλοκατηγοριών μεταξύ του Πάνου Καμμένου και του Νίκου
Κοτζιά. Δεν έχει προηγούμενο ο κλαυσίγελος του τέως υπουργού Άμυνας και συγκυβερνήτη και του πρώην υπουργού Εξωτερικών να ανταλλάσσουν χαρακτηρισμούς όπως «ολετήρας» ή «εθνικός μειοδότης», καταγγέλλοντας ο ένας τον άλλον για
σκανδαλώδεις υποθέσεις που θα οδηγηθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Ας μας συγχωρέσει ο κύριος πρωθυπουργός, αλλά η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοια κυβερνητικά έδρανα. Ούτε τέτοιο Κοινοβούλιο της αξίζει, που άγιες ημέρες που είναι μοιάζει με την παραβολή των ζιζανίων. Είναι εκείνη η παραβολή όπου ο ένας
πιστός πήρε εκλεκτό σπόρο και τον έσπειρε στο χωράφι του, αλλά όταν αυτός αποκοιμήθηκε ο εχθρός του βρήκε την ευκαιρία και έσπειρε στο χωράφι του πιστού τον σπόρο των αγριόχορτων, με αποτέλεσμα, όταν ήλθε ο καιρός, ο καλός σπόρος βλάστησε μαζί με τα ζιζάνια.
Στην κατάληξη της παραβολής, ο πιστός ζητά από τους δούλους του που τον ρωτούν τι να κάνουν να μην ξεριζώσουν τα
ζιζάνια, γιατί μαζί με αυτά κινδυνεύει να ξεριζωθεί και η καλή σπορά. Αλλά στις Δημοκρατίες τα ζιζάνια δεν μπορεί να αφήνονται να θεριεύουν, αμαυρώνοντας την τιμή των υπολοίπων και το ξερίζωμά τους γίνεται με μόνη τσουγκράνα την
κάλπη.
Αλλιώς, η Παναγιά θα συνεχίζει το μοιρολόι της, το «ω γλυκύ μου έαρ», μέχρι την (όποια) Ανάσταση, αναρωτώμενη
σπαρακτικά πού έδωσε την ομορφιά του («πού έδυ σου το κάλλος;») το γλυκύτατόν της Τέκνον…
Καλή Ανάσταση…

O

Ω γλυκύ μου
εαρ(ινη νάρκη)
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνειδητοποιήσει ότι πλέον ο πόλεμος που
ξεκινά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχει όρια, αλλά κόντρα στην άκρατη τοξική πολεμική
επιμένει να προτάσσει μεταρρυθμιστικό και φιλελεύθερο λόγο με μέτρα ανακούφισης από
τη βαρεία φορολογία και τις περικοπές

Ν.Δ.: Αντίβαρο
σε fake news
και παροχές
Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία διαπίστωνε τον πόλεμο των fake news από την πλευρά
της κυβέρνησης σε βάρος της, με αφορμή τη διοχέτευση στην «πιάτσα» του μύθου ότι το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερχόμενο στην εξουσία θα κόψει τα δώρα των
εργαζομένων, ήρθε ως «μάννα εξ ουρανού» το «αυτογκόλ» του Παύλου Πολάκη με την
ανίερη επίθεση που έκανε στον υποψήφιο ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Η

Ν.Δ. έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι
ο πόλεμος που ξεκινά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έχει όρια, αντιλαμβανόμενη ότι αυτή η
άκρατη πολεμική είναι στόχος –μερικής έστω– επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η επίθεση Πολάκη
στον Στ. Κυμπουρόπουλο έδωσε
σημαντικό προβάδισμα στην επιχειρηματολογία της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, η οποία δικαίως
χρεώνει πλέον προσωπικά στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης τον Π. Πολάκη, με αποτέλεσμα να στοχεύει στον ίδιο
τον πρωθυπουργό μέσω του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.
Στο Μοσχάτο εκτιμούν ότι η επιλογή Τσίπρα να μετατρέψει την
πρόταση μομφής κατά Πολάκη σε
ψήφο εμπιστοσύνης, τελικά εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, η οποία
κάνει λόγο για ταύτιση του πρωθυπουργού με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας και απευθύνεται στο
ηθικό στοιχείο, με αφορμή το γεγονός ότι ο κ. Κυμπουρόπουλος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
Με άλλα λόγια, οι «γαλάζιοι» θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας «έπεσε
στην παγίδα» και εγκλωβίστηκε, επιλέγοντας να καλύψει ουσιαστικά

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
όταν ο πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε
την πρόταση μομφής. Καθώς ο κ.
Μητσοτάκης κλιμάκωσε σταδιακά το ζήτημα, καταγγέλλοντας την
επίθεση Πολάκη σε Κυμπουρόπουλο και την παραμονή του αναπληρωτή υπουργού στην κυβέρνηση αρχικά μέσω twitter και επιλέγοντας εν συνεχεία, προτού αναχωρήσει για Νεμέα με τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ, να πάει
στη Βουλή και αντί να μιλήσει για
το νομοσχέδιο για την Παιδεία, να
προαναγγείλει ότι θα καταθέσει
πρόταση μομφής, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα το Μαξίμου δεν είχε
προβεί σε κάποια κίνηση ή τοποθέτηση για το ζήτημα.

Η μάχη κερδήθηκε,
ο πόλεμος συνεχίζεται
Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι
ο πρωθυπουργός ξέρει καλά πως



αν δεν καταφέρει να κρατήσει το
κόμμα του σε ποσοστά που βρίσκονται εντός της τροχιάς εξουσίας, δηλαδή πάνω από 20%, τότε
δεν θα έχει χάσει μόνο την εξουσία, αλλά και το κόμμα του, καθώς
η ηγεμονία του στον χώρο της Αριστεράς θα αμφισβητηθεί έντονα.
Γι’ αυτό στη Νέα Δημοκρατία
γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να βάλει φρένο στον εαυτό του και στα στελέχη
του σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις
και τα προεκλογικά «θα».
«Ο άνθρωπος που κουτσούρεψε τις
συντάξεις και δημιούργησε τον νόμο
Κατρούγκαλου έχει το θράσος να καταγγέλλει τους αντιπάλους του ότι αυτοί έκοψαν τις συντάξεις, είναι σαφές
ότι δεν έχει όρια», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος στην Πειραιώς.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης, επειδή
θέλει να διατηρήσει τη σοβαρότητά
του πέρα από τη δέσμευση για
2.000 ευρώ για κάθε παιδί που
γεννιέται, δεν έχει δώσει άλλες
χρηματικές υποσχέσεις. Όλο το

πρόγραμμά του, όμως, στηρίζεται
σε μια πολιτική μείωσης των φόρων, καθώς, σύμφωνα με τη φιλελεύθερη άποψη, όσο μικρότερους
φόρους έχουμε τόσο περισσότερα
έσοδα έχει το κράτος μιας και οι μικροί φόροι αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή, ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες, αφού μένουν στα
χέρια τους περισσότερα χρήματα,
να τα κυκλοφορούν στην αγορά
και να τροφοδοτούν την οικονομία
δημιουργώντας παραγωγή και κατανάλωση, θέσεις εργασίας, καινούργια εισοδήματα, περισσότερο
πλούτο, νέα φορολογία και άρα
νέα εισοδήματα στο κράτος.
Αυτή η απλή λογική είναι ο πυρήνας της σκέψης της φιλελεύθερης οικονομίας και ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να
την ακολουθήσει. Είναι το δικό του
αφήγημα για την πολιτική που θα
εφαρμόσει η δική του κυβέρνηση.
Η δε κοινωνία στην πλειονότητά
της πλέον την αποδέχεται ως τη
μόνη σωτήρια λύση για την οικονομία και τη χώρα.
Ο Αλ. Τσίπρας –όπως εκτιμούν

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ ΑΝ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 20%, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΑΘΩΣ Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΝΑ

στην οδό Πειραιώς– γνωρίζει ότι
πρέπει να ακυρώσει το αφήγημα
Μητσοτάκη. Και για τον λόγο αυτό
ετοιμάζεται, μέσα στο πλαίσιο της
προεκλογικής παροχολογίας, να
αρχίσει να εξαγγέλλει μειώσεις φόρων, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και ό,τι άλλο
μπορέσει να σκεφθεί ότι βρίσκεται
στο «οπλοστάσιο» Μητσοτάκη.
Στόχος τού νυν πρωθυπουργού
δεν είναι η αλλαγή του οικονομικού κλίματος, αλλά η έστω και πρόσκαιρη αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η Ν.Δ.
πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την παροχολογία, δίνοντας
σαφείς απαντήσεις στην επικοινωνιακή επίθεση του Αλ. Τσίπρα με
τις μειώσεις φόρων.
Όπως εκτιμούν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απέναντι στην προχειρότητα πρέπει να
ορθώσει ανάστημα η σοβαρότητα
και η υπευθυνότητα. Γιατί σημασία
δεν έχει απλά να εκλεγεί ο Α ή ο Β
πρωθυπουργός. Σημασία έχει να
βγει η χώρα από την οικονομική
κρίση, να θωρακισθεί και να μην
ξαναγυρίσει πίσω. Πορεία που μόνο το οικονομικό πρόγραμμα της
Νέας Δημοκρατίας μπορεί να διασφαλίσει και όχι καρικατούρες και
κακέκτυπα φιλελεύθερων προγραμμάτων που, δυστυχώς, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διστάσει να ασπασθεί, επιδιώκοντας να αποτρέψει την πολιτική κατάρρευσή του.
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• Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης Novartis
για τον πρώην πρωθυπουργό οδηγεί σε πανικό
τους «εγκέφαλους» της σκευωρίας
• «Θα τους πάω ως το τέλος!» ήταν
η τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο του 2018

Αθώος ο Σαμαράς,
πανικός στους σκευωρούς
Στις αρχές Νοεμβρίου 2017 και εν συνεχεία πριν και μετά τα Χριστούγεννα
της ίδια χρονιάς «γεννήθηκαν» οι
κατηγορίες κατά των δέκα πολιτικών προσώπων που εμφανίστηκαν ξαφνικά να εμπλέκονται στο
σκάνδαλο της Novartis. Ενάμιση
χρόνο μετά, η διερεύνηση της υπόθεσης έφτασε στην Εβδομάδα
των Παθών, με τους καταγγελλόμενους πολιτικούς να έχουν ανέβει
τον Γολγοθά αλλά να βλέπουν
μπροστά τους την Ανάσταση, σε αντίθεση με την αλήθεια και τον
πολιτικό πολιτισμό που παραμένουν καρφωμένα στον…
σταυρό.

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Ε

ίναι τελικά η
Novartis το μεγαλύτερο σκάνδαλο
στη ελληνική πολιτική ιστορία, ή αποτέλεσε η υπόθεση ένα καλό
άλλοθι-αφορμή για να στήσει
η νυν διακυβέρνηση ένα κυνήγι μαγισσών κατά των πολιτικών αντιπάλων της; Αν και
ουδείς μπορεί να αντιποιηθεί
τη δικαστική αρχή και να βγάλει
αυθαίρετες αθωωτικές ή καταδικαστικές ετυμηγορίες, εντούτοις οι
αποχρώσεις (αντ)ενδείξεις στα όσα τοξικά και ανυπόστατα
(κατα)σκευάσματα «καταπίνονται»
όλο αυτό το διάστημα γέρνουν τη
ζυγαριά στο δεύτερο ενδεχόμενο.

Βέβαια, ακόμη και σήμερα, ο
ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πρώτη εκδοχή. Μάλιστα στις αρχές Απριλίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Novartis,
Σπύρος Λάππας, προέτρεξε να
πιθανολογήσει ότι 2 έως 3 από τα
εναπομείναντα σε «στάτους εμπλοκής» πολιτικά πρόσωπα θα είχαν
ανάλογη εξέλιξη με αυτήν του Ανδρέα Λοβέρδου, του οποίου η
βουλευτική ασυλία ήρθη από τη
Βουλή όπως είχε ζητήσει ο εισαγγελέας. Όμως, η πραγματικότητα
τον διαψεύδει με εκκωφαντικό
τρόπο. Θυμίζεται ότι από τα 10 πολιτικά πρόσωπα –όλα από την
πλευρά της αντιπολίτευσης, ουδείς
από τη συμπολίτευση– που ενοχοποίησαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες ο λογαριασμός έχει ως εξής:
• Ένας πολιτικός, ο Ανδρέας
Λοβέρδος, θα υποστηρίξει την αθωότητά του στα δικαστικά συμβούλια και ενδεχομένως στα δικαστήρια αφού ψήφισε και ο ίδιος
την άρση της ασυλίας του.
• Τέσσερις πολιτικοί, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Παναγιώτης
Πικραμμένος, ο Γιώργος Κουτρουμάνης και ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, κρίθηκαν αθώοι α-

φού οι φάκελοί τους μπήκαν στο
αρχείο και η θεωρία περί εμπλοκής
τους στο σκάνδαλο Novartis κατέρρευσε οριστικά και αμετάκλητα.
• Άλλα πέντε πολιτικά πρόσωπα, οι πρώην υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Δημήτρης
Αβραμόπουλος και Μάριος
Σαλμάς, ο νυν διοικητής της ΤτΕ
Γιάννης Στουρνάρας, καθώς και
ο τέως πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, θα συνεχίσουν να ζουν
τη βάσανο της διερεύνησης, που
όσο δεν περατώνεται συνεχίζει να
τους σπιλώνει.

Παρωδία σκανδάλου
η δήθεν εμπλοκή Σαμαρά
Σε αυτή την κατάταξη δεν αφήσαμε
τυχαία τελευταίο το όνομα του Αντώνη Σαμαρά. Με το δικό του όνομα, άλλωστε, άνοιξε ο χορός των
ατεκμηρίωτων ενοχοποιήσεων των
πολιτικών προσώπων. Τότε, δηλαδή, που ο προστατευόμενος μάρτυρας με το κωδικό όνομα «Αικατερίνη Κελέση» κατέθεσε –αναπόδεικτα πάντα– ότι δήθεν μια μαύρη
BMW μπήκε ανενόχλητη στο Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας στο πορτ-μπαγκάζ μία μαύρη βαλίτσα Samsonite
γεμάτη με «δεσμίδες χαρτονομισμάτων
χρώματος μωβ, κίτρινο και πράσινο»,
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τα οποία υποτίθεται ότι παραδόθηκαν στον Αντώνη Σαμαρά, στο
πλαίσιο του επονομαζόμενου
«Harvard project», προκειμένου να
εξασφαλιστεί η τότε πρωθυπουργική εύνοια υπέρ των εμπορικών
σκοπών της Novartis. Στη δημοσιοποίηση των παραπάνω ο Αντώνης
Σαμαράς επέλεξε να μην κρυφτεί,
αλλά από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε την υπόθεση ως τη χειρότερη σκευωρία συκοφαντίας και
σπίλωσης που έχει υπάρξει ποτέ.
Ήταν δε ξεκάθαρος ως προς τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο σκόπευε
να αμυνθεί: στις 15 Φεβρουαρίου
2018 κατέθεσε μήνυση κατά του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του
αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χρήστου
Ντζούρα, του αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Στυλιανού Μανώλη,
των δύο προστατευόμενων μαρτύρων «Κελέση» και «Σαράφης» και
κατά παντός άλλου συνεργού.
«Δεν θα αρκεστώ να καταπέσει η
εναντίον μου σκευωρία. Θα το φτάσω
ως το τέλος, για να αποκαλυφθεί ποιος την έκανε, ποιοι συνεργάστηκαν
μαζί του και γιατί. Εγώ δεν κρύβομαι
πίσω από παραγραφές. Αυτοί να δούμε πώς θα κρυφτούν», υπογράμμισε
τότε ο Μεσσήνιος πολιτικός, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του:
«Αυτοί που βγήκαν με ψέματα, πολιτεύθηκαν με ψέματα και σήμερα καταφεύγουν σε συκοφαντίες, θα λογοδοτήσουν. Αυτοί που θέλουν να τρομοκρατήσουν τη Δικαιοσύνη, θα λογοδοτήσουν. Την αστική Δημοκρατία,
πάντως, δεν θα την ανατρέψουν! Και
την Ελλάδα δεν θα την πληγώσουν
άλλο! Θα τους πάω ως το τέλος! Και
δεν θα γλιτώσουν».

Στο αρχείο η Novartis
για Σαμαρά, στο αρχείο
της ιστορίας τα
πρωτοσέλιδα…
Δυστυχώς για τους διώκτες του, το
πλήρωμα του χρόνου που επιβεβαιώνει τις θέσεις Σαμαρά περί
σκευωρίας έχει φτάσει. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Α» στον Άρειο Πάγο έχει φτάσει η αρχειοθέτηση της υπόθεσης Novartis, στο

σκέλος που αφορά τον Αντώνη
Σαμαρά, με φαρδιά-πλατιά στο
σχετικό έγγραφο την υπογραφή της
εισαγγελέως Διαφθοράς κας Ελένης Τουλουπάκη. Επιβεβαιωτικό
τού ρεπορτάζ τής «Α» είναι και το
σχετικό θέμα της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» που στην ηλεκτρονική έκδοσή της το πρωί της Μεγάλης Τρίτης δημοσιοποίησε κατ’ αποκλειστικότητα την είδηση ότι οι
εισαγγελείς Διαφθοράς αρχειοθέτησαν τον σχετιζόμενο με την υπόθεση Novartis φάκελο Σαμαρά, αφού η πολύμηνη εισαγγελική έρευνα δεν βρήκε ούτε καν ενδείξεις
πολλώ δε μάλλον αποδείξεις εμπλοκής του τέως πρωθυπουργού.

Η ΑΠΟΨΗ

Μονόδρομος η εξέλιξη
Δεν χρειάζεται διδακτορικό Νομικής για να κατανοήσει κάποιος ότι η
εν λόγω εξέλιξη ήταν νομοτελειακή
και περίπου μονόδρομος για τους
εισαγγελείς που χειρίζονταν την υπόθεση. Με αυτοαναιρούμενες καταθέσεις κουκουλοφόρων μαρτύρων που στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εισέφεραν αοριστίες του τύπου «νομίζω- εκτιμώπιστεύω» δεν στοιχειοθετείται ούτε
αδικοπραξία που εμπίπτει στις
διατάξεις τους αστικού δικαίου.
Ούτε συντηρείται αυτή η ιστορία
αν δεν μεσολαβήσουν (όπως και έγινε) ευάριθμες δικονομικές παραβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα
η κατά το δοκούν μετάφραση από
την Ελένη Τουλουπάκη της έννοιας του «αμελλητί» ή η κατάληξη των
δημόσιων καταγγελιών Μανιαδάκη ότι «επιέζετο» –όπως είπε επί λέξει– από την Εισαγγελεία Διαφθοράς να καταθέσει σε βάρος του Α.
Σαμαρά, του Αδ. Γεωργιάδη και
του Γ. Στουρνάρα.

Υπό το κράτος πανικού
οι σκευωροί
Το γιατί βέβαια δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί και επισήμως η απόφαση
αρχειοθέτης του φακέλου που αφορά τον Αντώνη Σαμαρά έχει κι αυ-

τό την εξήγησή του που δεν αφορά
τυχόν τεχνικο-γραφειοκρατικά ζητήματα της βραδυπορούσας Θέμιδας. Πιθανότατα την επιβάλλει τρόπον τινά η πολιτική αναγκαιότητα
να συνεχίζει να βρίσκεται σε θέση
Εσταυρωμένου ο Αντώνης Σαμαράς ή και ακριβώς το αντίστροφο.
Ότι, δηλαδή, λόγω της έλλειψης ειδήσεων τις επόμενες γιορτινές ημέρες κανένας πολιτικός αντίπαλος
του τέως πρωθυπουργού δεν θα ήθελε να βλέπει τον αθωωμένο Σαμαρά να φιγουράρει νικητής και
τροπαιοφόρος επί πενθήμερο στα
κανάλια και τις εφημερίδες …
Άλλωστε η καθυστέρηση εξυπηρετεί διπλά την Κυβέρνηση που επί τρεις ημέρες σημαντικά στελέχη
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της προσπαθούν να μαζέψουν τα…
ασυμμάζευτα μετά τις απρέπειες
Πολάκη.
Περισσότερο από όλους δεν θα
το ήθελαν αυτοί που συνέπραξαν
στο να κρεμαστεί στα μανταλάκια
ως εν δυνάμει ένοχος για το σκάνδαλο της Novartis o Αντώνης Σαμαράς. Στο σημείο αυτό αξίζει να
σημειωθεί η εσφαλμένη πεποίθηση που πλανάται στα μυαλά όσων
«πυροδότησαν» με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο την καταγγελλόμενη εμπλοκή Σαμαρά, ότι με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης στο σκέλος
που αφορούσε τον τέως πρωθυπουργό, «παραγράφεται» και για
αυτούς η λογοδοσία.
Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θέλησε να τοποθετηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή. Εμείς αρκούμαστε στην τοποθέτηση του τον
Φεβρουάριο του 2018 ότι «θα τους
πάω ως το τέλος». Και ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν είναι από αυτούς που μένουν στα λόγια…
Σε αυτούς που μάλλον δεν αρκεί
είναι αυτοί που με τις πράξεις τους
(σ.σ. δεν ξεχνάει την… μπούκα
στις τραπεζικές θυρίδες του ιδίου
και συγγενικών του προσώπων),
τις δηλώσεις τους, αλλά και τα δημοσιεύματά τους σπίλωσαν όπως
πιστεύει ο Μεσσήνιος την πολιτική και ανθρώπινη υπόληψή του.
Όσοι, μάλιστα, τον γνωρίζουν από
κοντά και έχουν θητεύσει δίπλα του
λένε ότι αυτή η ανάγκη του Αντ.
Σαμαρά για δικαίωση δεν εμφορείται από εκδικητικά ένστικτα.
Αντιθέτως, προκύπτει από την
υποχρέωσή του –όπως εκείνος την
αντιλαμβάνεται από την αρχή της
πολιτικής του καριέρας– προς την
ίδια τη Δημοκρατία να υπερασπιστεί την τιμή του πολιτικού κόσμου, τιμωρώντας με τα εργαλεία
που του παρέχει ο νόμος όσους
τον διαπόμπευαν όλο το προηγούμενο δημοσιεύοντας fake news με
πηχυαίους τίτλους του τύπου «Συνταγές Novartis εκτελούσε ο Σαμαράς», «Η (δια)κυβέρνηση της…
Novartis», «Στενές επαφές Σαμαρά Novartis» και άλλα παρόμοια.
Με απλά λόγια, όλοι οι φυσικοί
και «έντυποι» λασπολόγοι θα ψάχνουν «τρύπα» να κρυφτούν, ήδη,
σύμφωνα με πληροφορίες της
«Α», ο πανικός τους έχει υψόμετρο
ανάλογο του Έβερεστ.
Από όποιο πρίσμα κι αν, τελικά,
ειδωθεί η υπόθεση της Novartis και
όσο κι αν κάποιος διαφωνεί πολιτικά με τον Αντώνη Σαμαρά, λίγοι
είναι αυτοί που δεν καταλογίζουν απαξία στις κυβερνητικές στοχοποιήσεις πολιτικών αντιπάλων. Οι υπόλοιποι που ανήκουν στη χορεία
των φίλιων προς το Μέγαρο Μαξίμου δυνάμεων και ονειρεύονταν
«γαλάζιες» καταδίκες αναρωτιούνται
τι θα κάνουν χωρίς… εσταυρωμένους και πώς θα αντιδράσουν τώρα
που κάηκε το χαρτί του σκαμνιού.
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Η επιλογή του πρωθυπουργού
να στηρίξει τον Παύλο Πολάκη και να πάει σε αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές είναι η χειρότερη δυνατή
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

Ιανός σύμφωνα με τη
μυθολογία ήταν ένας από
τους παλαιότερους θεούς
των Ρωμαίων. Στην ετρούσκικη μυθολογία, αντιστοιχεί με τον θεό Άνι. Υπάρχουν
διάφοροι μύθοι για την προέλευσή του
και μερικοί που τον αναφέρουν ως
θνητό βασιλιά του Λάτιου, που κυβερνούσε μια πόλη σε έναν λόφο και είχε
ως γιο τον Τίβερη.
Οι Ρωμαίοι τον λάτρευαν ως τον θεό
όλων των ενάρξεων και των μεταβάσεων. Απεικονίζονταν συνήθως σε σημεία διαβάσεων, όπως είναι οι θύρες,
οι πύλες και οι γέφυρες. Κατά τη διάρκεια των θυσιών, το πρώτο μέρος της
προσφοράς αφιερωνόταν πάντα στον
Ιανό και κατονομαζόταν πρώτος σε κάθε κατάλογο θεοτήτων. Ο Ιανός απεικονιζόταν συχνά με δύο πρόσωπα και
αποκαλείτο Janus bifrons, δηλαδή διπρόσωπος Ιανός και αρκετοί ναοί
στην αρχαία Ρώμη ήταν αφιερωμένοι
σε αυτόν. Ο διασημότερος όλων ήταν
εκείνος που βρισκόταν στο Forum
Romanum και οι πύλες του ήταν ανοικτές σε περίοδο πολέμου και κλειστές
σε περίοδο ειρήνης. Στις πιο πρώιμες
περιόδους, ο Ιανός απεικονιζόταν με
το ένα πρόσωπο γενειοφόρο και το άλλο ξυρισμένο, γεγονός που ώθησε ορισμένους ερευνητές να το αποδώσουν
σε ζεύγη αντιθέτων, όπως είναι ο ήλιος
και η σελήνη, ή το γήρας και η νιότη.
Ήταν παρών στη γέννηση, τον γάμο και
στον θάνατο, σε όλες δηλαδή τις μεταβάσεις της ανθρώπινης ζωής.
Στη σύγχρονη Ελλάδα θεωρείται συνώνυμο της διπροσωπίας και της απάτης. Στην πολιτική, του αποδίδεται η
συστηματική προσπάθεια εκ μέρους
των πολιτικών όταν ερμηνεύουν τους
δημοκρατικούς και συνταγματικούς θεσμούς κατά το δοκούν.
Οι Αλέξης Τσίπρας και Παύλος
Πολάκης είναι οι δύο μορφές του Ιανού στην ελληνική κυβέρνηση. Εξάλλου αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έσπευσε για μία ακόμη φορά να καλύψει τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας με την ατάκα από
του βήματος της Βουλής περί «αψύ Σφακιανού».
Ο Παύλος Πολάκης έχει διακριθεί
ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας όχι
για το παραγωγικό του έργο. Αυτό εξάλλου έχει πολλές σκιές, όπως ο διορισμός ενός ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ
από την Ηλιούπολη ως αντιπροέδρου
στο νοσοκομείο Σαντορίνης, και η επιλογή του διοικητή του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας με τα τέσσερα πλαστά
πτυχία. Γι’ αυτό που έχει διακριθεί ο κ.
Πολάκης από την πρώτη ημέρα που
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• Το λάθος χαρτί
σήκωσε ο πρωθυπουργός
με αποτέλεσμα οι
αντιδράσεις και ΜΕΣΑ
στον ΣΥΡΙΖΑ να έχουν
πάρει μορφή
χιονοστιβάδας

Πολάκ(ι)ς
η στήριξη Τσίπρα
ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν
να φανατίζει και να συσπειρώνει τους
σταθερούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,
που νιώθουν προδομένοι από τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Να... γαβγίζει, να δημιουργεί το αισχρό κλίμα
πόλωσης που θέλει, να συσπειρώνει
τους τουπαμάρος των οπαδών.
Πιθανόν, όπως ισχυρίζονται κάποιοι εκ των αναλυτών, ίσως να εκφράζει
την κρυφή πλευρά του ίδιου του κ. Τσίπρα, που ενίοτε γουστάρει να κατηγορεί δίχως στοιχεία τους πολιτικούς του
αντιπάλους, να ψέγει δικαστικούς, να
εκφράζει τη χυδαιότητα την οποία όλοι
οι άνθρωποι κρύβουμε στα εσώψυχά
μας, όπως υποστηρίζουν κορυφαίοι επιστήμονες της ψυχιατρικής. Διαφορετικά, δεν μπορεί να δοθεί μία λογική εξήγηση για το πώς καλύπτει όλα τα...
παραστρατήματα του Παύλου Πολάκη ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός, αν και έχει προκληθεί πλειστάκις, εντός και εκτός Βουλής, ν’ αποκηρύξει τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας και να τον διώξει από
την κυβέρνηση, δεν το έπραξε. Αντίθετα, παρείχε πάντα την εμπιστοσύνη και
τη… θαλπωρή του σ’ αυτόν. Στην καλύτερη περίπτωση, παραδέχεται απλώς, ότι «έχει ιδιόρρυθμο ύφος».

Η εσωστρέφεια
Από τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε με ανοίκειο τρόπο στον
τετραπληγικό υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ο κ. Τσίπρας είχε δύο επιλογές. Η
μία ήταν να τον στηρίξει και να φορτωθεί εκ νέου τον Πολάκη επιτρέποντας
στη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει την ατζέντα και, όπως σωστά σημείωσε ο
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, «θα πάμε στις
εκλογές με σύμβολο τη χυδαία επίθεση
στους ΑΜΕΑ που έκανε ο κ. Πολάκης».
Η άλλη επιλογή ήταν να τον αποπέμψει και να στείλει ένα μήνυμα στην
κοινωνία ότι αφενός μεν σέβεται τους
ΑμεΑ, αφετέρου δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ανέχεται ακραίους. Η απόφαση του να
καλύψει τον Πολάκη μετατρέποντας
την πιθανή πρόταση δυσπιστίας εκ μέρους της Ν.Δ. κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας σε πρόταση εμπιστοσύνης, κάθε άλλο παρά έκαμψε τις αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έχει φουντώσει το κύμα αντι-Πολακισμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ κι εκτός των Παππά και Κυρίτση που
στήριξαν τον Σφακιανό, αυξάνονται οι
βουλευτές που κάνουν δηλώσεις αποκήρυξης του Πολάκη.
Ο κ. Τσίπρας ξέρει ότι με το να κα-

λύψει εκ νέου τον Παύλο Πολάκη
χάνει το πλεονέκτημα να φτιάξει αυτός την ατζέντα της αντιπαράθεσης,
αλλά προσπαθεί να μαζέψει το μαγαζί
του, καθώς εάν άφηνε τα πράγματα ως
έχουν, τότε κινδύνευε στην ψηφοφορία στη Βουλή να έβλεπε τουλάχιστον
10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψήφιζαν
κατά του Πολάκη. Βέβαια, όλα αυτά
θα είχαν τεθεί σε δεύτερη μοίρα εάν
τολμούσε να τον διώξει. Προφανώς,
ο κ. Τσίπρας δεν έχει διδαχθεί από
τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, οι οποίοι έβγαιναν κερδισμένοι
όταν απέπεμπαν υπουργούς ή και
βουλευτές τους.

Όλα επί τάπητος
Στη Βουλή ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι έχει
προνομιακά ζητήματα να αντιπαρατεθεί
με τη Ν.Δ. Κατ’ αρχάς, είναι η σκανδαλολογία. Novartis και δάνεια κομμάτων
θα είναι το κύριο μενού της ομιλίας
Τσίπρα. Όμως από την άλλη δίνει όπλα στην αντιπολίτευση. Και δεν είναι
πλέον μόνο η υπόθεση Παππά - Πετσίτη, αλλά έχουν προστεθεί οι καταγγελίες Μαρινάκη για δανειοδότηση
προς τον Καλογρίτσα, οι τεράστιες ζημίες της ΔΕΗ, οι αυξήσεις στα αγαθά
που επιβαρύνουν την καθημερινότητα
των πολιτών και φυσικά η επίθεση Πολάκη σε έναν ανάπηρο συμπολίτη μας.
Και αυτή η συζήτηση, τριήμερη όπως την προανήγγειλε ο κ. Τσίπρας,
θα διεξαχθεί ελάχιστες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές και στους πολίτες
τελικά θα μείνει η επίθεση Πολάκη,
ειδικά όταν τις ημέρες εκείνες οι ενώσεις των ΑμεΑ κατασκηνώσουν έξω από τη Βουλή. Η εικόνα που θα μείνει
στους ψηφοφόρους δεν θα είναι και η
καλύτερη δυνατή για τον κ. Τσίπρα και
τον ΣΥΡΙΖΑ.
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«Ευτυχώς που υπάρχουν οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές σε ένα μήνα, αλλά και οι
ανοησίες του Παύλου Πολάκη
με την επίθεση στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο κι έκρυψαν κάτω από το χαλί τα εσωτερικά
προβλήματα του Κινήματος
Αλλαγής». Αυτό μας ανέφερε
παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ,
όταν του ζητήσαμε να σχολιάσει την πρώτη συνεδρίαση της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής μετά το συνέδριο του
Μαρτίου.

Η ΑΠΟΨΗ

• Όλα όσα έγιναν στην πρώτη συνεδρίαση
της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής δημιουργούν
νέες τριβές εντός του Κινήματος Αλλαγής

εφόσον υπάρξει. Επίσης, η συγκεκριμένη στάση του ενισχύει την υποψηφιότητα του, συσπειρώνει τους πυρήνες του σε όλη τη χώρα, προκειμένου
να εξασφαλίσει την επανεκλογή του,
καθώς επί της ουσίας μένει μία θέση,
αφού όλοι συμφωνούν ότι ο Νίκος
Παπανδρέου θα σαρώσει. Επίσης ο
Ν. Ανδρουλάκης γνωρίζει πως ανάλογους πυρήνες έχουν και ο Γιώργος
Καμίνης και η Εύα Καϊλή, οι οποίοι
είναι οι βασικοί ανταγωνιστές του.

Το ευρωψηφοδέλτιο
και οι δημοσκοπήσεις

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψιλά ότι στην επανεκλογή του Μανώλη
Χριστοδουλάκη βρέθηκαν 102 λευκά ψηφοδέλτια, που δεν δικαιολογούνται, καθώς
ως γραμματέας έχει να επιδείξει θετικό
έργο. Οι συνεχείς παρουσίες του σε όλη την περιφέρεια λειτούργησαν τις περισσότερες φορές συσπειρωτικά, λειαίνοντας τις διαφορές παλαιών στελεχών που απειλούσαν να χαλάσουν το
ήπιο εσωκομματικό κλίμα.
Στην ψηφοφορία του περασμένου
Σαββάτου η υποψηφιότητα Χριστοδουλάκη πλήρωσε τις διαφωνίες και
τις εντάσεις που επικράτησαν μεταξύ
των προεδρικών και της ομάδας Νίκου Ανδρουλάκη. Ο απερχόμενος ευρωβουλευτής δεν αποδεχόταν τη συνθετική πρόταση για την εκλογή του νέου Πολιτικού Συμβουλίου, που πλέον
απαρτίζεται από 21 μέλη. Η πλευρά της
Φώφης Γεννηματά πρότεινε μία συμφωνημένη λίστα με ποσοστό σταυροδοσίας 100%, κάτι που επί της ουσίας
σήμαινε διορισμό του οργάνου. Τέτοιο
ποσοστό σταυροδοσίας για εκλογή οργάνων, όπως λέγεται, δεν ζητήθηκε και
δεν υπήρξε ποτέ, από το 1974.
Η πλειοψηφία της κας Γεννηματά
είχε προειδοποιήσει ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η συμφωνία και αν ο Ν. Ανδρουλάκης δεν ήταν υποψήφιος για
το Π.Σ. του κόμματος, τότε θα κατέβαζε
μια λίστα 21 δικών της υποψηφίων
τους οποίους θα εξέλεγε όλους. Αυτό
και έγινε. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν
υποψήφιος και στην ψηφοφορία για το
Π.Σ. που ακολούθησε από τους 6 υποψηφίους της πλευράς του εξελέγη, προφανώς για να σωθούν τα προσχήματα,
μόνο ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Ως μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις μπορεί να εκληφθεί ότι πρώτος εκλέχθηκε ο Γιώργος Καμίνης με 155
ψήφους, που ξεπέρασε και τον Κώστα
Σκανδαλίδη, ο οποίος έλαβε 150 ψήφους, ενώ την 3η θέση κατέλαβε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αναλυτικά τα νέα
μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου είναι
οι: Γιώργος Καμίνης, Κώστας Σκανδαλίδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Μανώλης Όθωνας, Θεόδωρος Μαργαρίτης, Κατερίνα Μπατζελή, Φίλιπ-
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Ο Πολάκης
κάλυψε τις
εσωκομματικές
αστοχίες
πος Σαχινίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Παύλος Χρηστίδης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γιάννης Μεϊμάρογλου, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Τόνια Αντωνίου, Έφη Χαλάτση, Μιχάλης Καρχιμάκης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, Συλβάνα Ράπτη, Αφροδίτη Παπαθανάση, Χρήστος Πρωτόπαπας, Ευτυχία Θάνου
και Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Το παρασκήνιο
Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα για
ποιον λόγο αντέδρασε ο Ν. Ανδρουλάκης, ο οποίος ομολογουμένως έχει
διατηρήσει τις δυνάμεις του εντός της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Είναι
κοινό μυστικό στους κόλπους του
ΚΙΝ.ΑΛ., ότι ο κ. Ανδρουλάκης καταλαβαίνει ότι ο Νίκος Παπανδρέου
δεν κατέρχεται ως απλά ένας υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Ο δευτερότοκος υιός του Ανδρέα Παπανδρέου
αποφάσισε όχι απλά να εκτεθεί, αλλά
να παίξει ει δυνατόν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην επόμενη ημέρα του ΚΙΝ.ΑΛ.
Επίσης στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως εάν ο Ν. Παπανδρέου αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα,
τότε και το ΚΙΔΗΣΟ του αδελφού του,
του Γιώργου, αλλά και πολλοί εντός
του Κινήματος Αλλαγής θα συνταχθούν
πίσω του.
Οπότε, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμά πως πρέπει από τώρα να έχει λάβει θέση για την επόμενη ημέρα, εάν κι

Πάντως, η ηγετική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής θεωρεί ότι τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί, καθώς εκφράζει την
αισιοδοξία ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι θαυμάσια. Μάλιστα, όπως τονίζουν, «και το ευρωψηφοδέλτιο είναι πολύ καλό και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει να καταγράφεται αυτό που
εμείς βλέπουμε στην καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες».
Η ανακίνηση της σκανδαλολογίας
μέσω της Novartis, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις του Μαξίμου, δεν δημιουργεί ασφυκτική πίεση στο Κίνημα Αλλαγής. Αντιθέτως, παρουσιάζει ευκαιρίες
εκλογικής ανάκαμψης. Και η μη διερεύνηση της περιόδου της διακυβέρνησης Καραμανλή, κατά την οποία εκτοξεύτηκε η φαρμακευτική δαπάνη,
πείθει, όπως λέγεται, ότι πραγματικός
στόχος είναι να πληγεί πολιτικά το Κίνημα Αλλαγής. Επίσης η Προοδευτική
Συμμαχία των Τσίπρας-frends δεν
συγκινεί. «Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε
και την επίθεση Πολάκη στον Κυμπουρόπουλο, τότε ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει πρόοδος και τι συντήρηση», λένε
συνεργάτες της προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ.
Μάλιστα και η ίδια η κα Γεννηματά
σήκωσε εκ νέου τους τόνους, σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
την επίθεση Πολάκη στον ανάπηρο υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ.: «Τόσο δηλητήριο για έναν νέο άνθρωπο μόνο
από φασίστες…». Κι αργότερα σε επίσημη δήλωσή της είπε: «Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει συνειδητοποιήσει
ότι Τσίπρας και Πολάκης είναι ένα και το
αυτό. Είναι φανερό ότι αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ βαθιά και ισχυρά. Ο κ.
Τσίπρας έκανε ένα ακόμη βήμα. Ταύτισε
το σύνολο των υπουργών του, των βουλευτών του και του κόμματός του με τον Πολάκη. Θα τα πούμε στη Βουλή».
Η περίπτωση Πολάκη και το γεγονός ότι δεν τον απέπεμψε, αλλά τουναντίον τον στήριξε ο κ. Τσίπρας, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για
το ΚΙΝΑΛ να αποδομήσει τον πρωθυπουργό. Κι έτσι θα δίνει ανάλογες απαντήσεις (με πολύ Πολάκη, ΠαππάΜαρινάκη-Πετσίτη) σε περίπτωση
που το Μαξίμου ανακινήσει για μία ακόμη φορά τη σκανδαλολογία. Τέλος,
το σύνθημα της καμπάνιας του ΚΙΝΑΛ
για τις ευρωεκλογές θα είναι «ψήφος στο
Κίνημα Αλλαγής, είναι ψήφος αλλαγής για
την Ευρώπη και την Ελλάδα». Την καμπάνια θα τρέξει η επικοινωνιακή ομάδα υπό τον Σταμάτη Μαλέλη.
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• Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α», ο λιμενικός που έγινε γνωστός
για τη «συνεργασία» του με την εισαγγελέα Τζίβα στην υπόθεση του Noor-1
ήταν το πρόσωπο που φέρεται να οργάνωσε την επιχείρηση-φαρσοκωμωδία
των 8 λιμενικών στις αρχές Απριλίου στο άβατο της πρωτεύουσας

Μπορεί η… περιώνυμη συνομιλία του αξιωματικού
του Λιμενικού, Παναγιώτη
Χριστοφορίδη, με τον ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη, με
τον πρώτο να φέρεται να
πιέζει τον δεύτερο να κατονομάσει τον εφοπλιστή
Βαγγέλη Μαρινάκη ως ιθύνοντα νου για την υπόθεσης του ναρκώπλοιου
Noor-1 (ώστε «ο ΣΥΡΙΖΑ
να είναι 10 χρόνια στην κυβέρνηση») να… αναπαύεται
στο αρχείο –αφού εκρίθη
ότι (αν είναι δυνατόν!!!) η
γνωστοποίηση της προτροπής σε παράνομη ενέργεια
στον ισοβίτη Γιαννουσάκη
από εντεταλμένο υπάλληλο του Δημοσίου έγινε μέσω υποκλοπής, άρα δεν
λαμβάνεται υπ’ όψιν, άρα
η αξιόποινη πράξη μπαίνει
στο αρχείο–, τα βάσανα ωστόσο του ανθρώπου που
μαζί με την πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Πειραιά, Ειρήνη Τζίβα, «έτρεξαν» την
υπόθεση του ναρκώπλοιου, δεν τελειώνουν εδώ.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

B

έβαια, το γεγονός και
μόνο ότι εισήλθε παρανόμως τέσσερις φορές
στις φυλακές, χωρίς να
έχει άδεια, καθώς επίσης και η παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον ανακρινόμενο ισοβίτη Μ. Γιαννουσάκη,
κρίθηκε(;) από τους αρμόδιους δικαστικούς ότι δεν αποτελεί ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, είναι
αρκετό για να αντιληφθεί και ο
πλέον αδαής ότι ο Π. Χριστοφορίδης είχε «πλάτες» μεγάλης έκτασης, όσο περίπου ο χώρος που
στεγάζεται το Πεντάγωνο…

Πολλών κακών…
Εξάρχεια έπονται!
Οι δραστηριότητες όμως του λιμενικού Π. Χριστοφορίδη δεν περιορίζονται, όπως φαίνεται, στην
παρότρυνση παρανόμων πράξεων
προς τον Μ. Γιαννουσάκη. Σύμ-

Ναύτης βγήκε στη
στεριά…

φωνα με πληροφορίες, φαίνεται
να έχει εμπλακεί και στον σχεδιασμό γνωστού φιάσκου των 8 λιμενικών στα Εξάρχεια προ 15 περίπου ημερών.
«Ό,τι μπορεί να πάει στραβά, θα
πάει στραβά» υποστηρίζει ο Νόμος
του Μέρφι ο οποίος σύμφωνα με
τις πληροφορίες που φτάνουν στα
αυτιά της «Α» θα πρέπει να έχει ως
επίσημο «χορηγό» τον λιμενικό
Χριστοφορίδη. Γιατί πώς αλλιώς
να εξηγηθεί ότι εκτός των πολλών
κακών νέων που έχει να διαχειριστεί ο συνεργάτης της εισαγγελέως
Τζίβα, του «έκατσαν» και τα… Εξάρχεια; Όπου Εξάρχεια η πρόσφατη επιχείρηση «Αρετή» των αρχών ασφαλείας στην πολύπαθη
και «ειδικών συνθηκών» συνοικία
της πρωτεύουσας η οποία στις αρχές Απριλίου εξελίχθηκε σε φιάσκο μεγατόνων. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τον τραυματισμό στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν στο
πλαίσιο έρευνας σε σπίτι της περιοχής αναφορικά με υπόθεση
ναρκωτικών, ομάδα 50 οπλισμένων αγνώστων επιτέθηκαν απρό-

κλητα στους άνδρες του Λιμενικού,
αφαιρώντας μάλιστα και τον οπλισμό τους.
Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, το πρόσωπο που οργάνωσε την επιχείρηση-φαρσοκωμωδία των 8 λιμενικών στα Εξάρχεια
δεν ήταν άλλο από τον αξιωματικό
Λ.Σ., Παναγιώτη Χριστοφορίδη!
Για το απίστευτο περιστατικό, η
Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά ερευνά για να καταλογίσει τις
ευθύνες για το φιάσκο, με προκαταρκτική εξέταση, για να διαπιστώ-

σει εάν η όλη επιχείρηση διοργανώθηκε σύμφωνα με τον προβλεπόμενο κανονισμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Α», δεν υπήρξαν καλάσνικοφ
στα χέρια των αγνώστων που τους
εγκλώβισαν –η αναφορά στον οπλισμό αυτού του τύπου έγινε για
να δικαιολογήσουν οι λιμενικοί το
φιάσκο που υπέστησαν–, και η συνδρομή της Αστυνομίας ζητήθηκε όταν είχαν πλέον αποκλειστεί στο οίκημα, που σύμφωνα με έναν Πακιστανό, ο οποίος, αφού έφαγε το ξύ-

λο της αρκούδας, «ομολόγησε» ότι
πήρε τα ναρκωτικά από κατοικοεδρεύοντες στο εν λόγω κτήριο.
Αξίζει, τέλος, να θυμίσουμε ότι
ο Π. Χριστοφορίδης βλέπει το όνομά του να φιγουράρει ξανά στις
στήλες του δικαστικού ρεπορτάζ εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρώην
προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Πειραιά, Ειρήνη Τζίβα, έχει κληθεί να λογοδοτήσει
στον επταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για πειθαρχικά παραπτώματα. Μεταξύ
αυτών των παραπτωμάτων είναι
και το χλιδάτο ταξίδι που η εισαγγελέας Τζίβα έκανε πρόσφατα στη
Ιαπωνία συνοδεία του λιμενικού
Χριστοφορίδη που ήταν επικεφαλής προανακριτικός υπάλληλος
στην έρευνα για τα ναρκωτικά του
«Noor-1». Το οξύμωρο; Όταν ο Π.
Χριστοφορίδης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειές του,
ισχυρίσθηκε ότι ενεργούσε υπό τις
οδηγίες της εισαγγελέως Ειρ. Τζίβα, ισχυρισμό τον οποίον όμως η
μετέπειτα συνοδός του στο ταξίδι
στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου
διέψευσε!
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• Στον Περισσό ποντάρουν στους απογοητευμένους του
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στα παλιά κόμματα

«Κράτα με να σε κρατώ για
να πάμε όλοι στον γκρεμό»
«Η επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας στον Στέλιο Κυμπουρόπουλο είναι απολύτως καταδικαστέα και
ταυτόχρονα ανήθικη, ενώ το ίδιο καταδικαστέα και αήθης είναι και η στάση του κ. Τσίπρα, ο οποίος κάλυψε με
απαράδεκτα επιχειρήματα και πρακτική τον υπουργό
του». Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ, όπως την εξέφρασε τα
τελευταία 24ωρα και στη Βουλή και σε παρεμβάσεις του
στα ΜΜΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

γενικός γραμματέας
του ΚΚΕ, όμως, αναλύει και από ένα διαφορετικό πρίσμα
την κόντρα που έχει
ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και
αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Είναι το γνωστό παιχνίδι, στο οποίο δεν
γίνεται αντιπαράθεση επί της ουσίας
και ανάδειξη του πολιτικού προβλήματος που αφορά συνολικά τα άτομα
με ειδικές ανάγκες. Όλα γίνονται μόνο
και μόνο για να ενισχυθούν τα κάλπικα διλήμματα ανάμεσα στους δύο του
διπολισμού».
Εάν τελικά η Ν.Δ. καταθέσει
πρόταση δυσπιστίας για τον Παύ-

λο Πολάκη, το ΚΚΕ θα μετάσχει
στη συζήτηση, ακόμη και εάν ο
πρωθυπουργός τη μετατρέψει σε
ψήφο εμπιστοσύνης. Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση. Σίγουρα δεν
θα ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης,
όμως μπορεί να λάβει την απόφαση να αποχωρήσει. Κι αυτό με την
ελπίδα ότι κάποιοι από την κυβερνητική πλειοψηφία, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ΚΚΕ κι επειδή η καταμέτρηση θα γίνει επί των
παρόντων, να μην ακολουθήσουν
την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως ο κ. Κουτσούμπας το θεωρεί απίθανο να συμβεί αυτό:
«Φαίνεται ότι οι υπουργοί αυτής της
κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός αυ-

τής της χώρας βρίσκονται στη φάση
του κράτα με να σε κρατώ για να πάμε
όλοι μαζί στον γκρεμό».
Κι εκεί ποντάρουν στον Περισσό, ότι θα κερδίσουν ψήφους, ώστε να έχουν καλύτερα εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή, στους απογοητευμένους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στα

παλιά κόμματα. Γι’ αυτό και μέχρι
τις εκλογές της 26ης Μαΐου το ΚΚΕ
θα ενισχύσει τη ρητορική του σε
ό,τι αφορά τα θέματα οικονομίας.
«Τα θηριώδη πλεονάσματα που υπόσχεται ο κ. Τσίπρας σημαίνουν ότι στις
πλάτες του λαού θα πέσει νέο αντιλαϊκό ξεσάλωμα, θα πέσουν νέα μέτρα»,
εξηγεί ο κ. Κουτσούμπας, ενώ για

τις παροχές που ετοιμάζει ο πρωθυπουργός λέει: «Σου αρπάζω 100,
κρατάω τα 99 για πάρτη μου, για τους
μεγάλους, για την ΕΕ, για τα οικονομικά συμφέροντα που υπηρετώ, ως κυβέρνηση, και εσένα σου δίνω 1 ψίχουλο. Αυτή είναι η λογική που θα πρέπει να πει και ευχαριστώ ο λαός μας;»
Ο γραμματέας του ΚΚΕ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ., «μα θα γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι δε θα γίνει τώρα,
θα γίνει αργότερα, αυτή είναι η πολιτική μας εκτίμηση, και Κυριακή κοντή γιορτή, που λένε».
Απαντώντας στις διαμαρτυρίες
της Κουμουνδούρου ότι το ΚΚΕ έχει σηκώσει πολύ υψηλά τους τόνους σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ο κ. Κουτσούμπας ήταν κατηγορηματικός: «Μη μας λένε ότι είναι
μονομέτωπος, πολυμέτωπος είναι ο αγώνας. Εμείς λέμε τρεις γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ο αχυρώνας είναι του ελληνικού λαού. Και εδώ
σε αυτό το μετερίζι βρίσκεται σταθερά
το ΚΚΕ, με συνέπεια, με αγωνιστικότητα, και τα παλεύει όλα τα ζητήματα, απ’ τα πιο μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα».

ΠΟΤΑΜΙ: Ψήφος καταδίκης του Πολάκη και της κυβέρνησης
ο Ποτάμι, εάν τελικά η Νέα Δημοκρατία καταθέσει
πρόταση δυσπιστίας κατά του Παύλου Πολάκη, θα
την υπερψηφίσει. Εάν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τη
μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης, τότε θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, όπως ακριβώς έχει κάνει σε όλες τις
αντίστοιχες ψηφοφορίες από το 2015.
Εξάλλου, χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρου Θεοδωράκη: «Η καταδίκη του κ. Πολάκη είναι το πρώτο βήμα», ζητώντας ταυτόχρονα από όλα τα κόμματα να υπερασπιστούν τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, των ανθρώπων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, είτε σεξουαλικούς, είτε θρησκευτικούς.
«Είπαμε ξεκάθαρα προς τον κ. Πολάκη ότι τα δικαιώματα
των ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.
Και προφανώς δεν μπορεί να τα καταργήσει κανείς Πολά-

Τ

κης. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να αναγάγουμε
αυτό το θέμα ως το κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας, νομίζω
υπάρχει πολλή υποκρισία. Και είπαμε και προς τη Ν.Δ. και
προς τις άλλες δυνάμεις ότι τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, των ανθρώπων με διαφορετικούς

προσανατολισμούς, είτε σεξουαλικούς είτε θρησκευτικούς,
θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Γι’ αυτό, το Ποτάμι στη
Βουλή στήριξε και ενίσχυσε κάθε φωνή για να αποκτήσουν
όλοι οι Έλληνες τα ατομικά δικαιώματα που έχουν δικαίωμα
να έχουν ως πολίτες της Ευρώπης. Η ΝΔ ήταν απούσα από
αυτές τις μάχες, ήταν απούσα από τις μάχες που δίναμε για
τα ατομικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν ας συζητήσουμε για την
ουσία, ας κρατήσουμε την ουσία. Η καταδίκη του κ. Πολάκη
είναι το πρώτο βήμα. Θα περίμενα και κάποια επόμενα βήματα από αυτούς που καταγγέλλουν τον κ. Πολάκη».
Σε ανάλογη δήλωση προέβη και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Βασίλης Χαρόπουλος - άτομο με κινητική αναπηρία: «Θέλουμε η πολιτεία και τα κόμματα να είναι παρόντα
στους αγώνες μας. Θέλουμε λύσεις και όχι απλώς ευκαιριακές δηλώσεις υποστήριξης. Ο κ. Πολάκης εκπροσωπεί την
παλιά πολιτική των διακρίσεων και των ανισοτήτων».



Προβληματίζονται
οι βουλευτές

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Συναγερμός για
επικείμενη
μεταγραφή

Αναμφίβολα πρωτότυπο το χάπενινγκ
του Ποταμιού με την Παπαδήμα.
Από ψήφους τι γίνεται, παλικάρια;

Κρύβονται οι παλιοί «τσιπροφύλακες»
Στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές μοιάζουν να έχουν εξαφανιστεί οι λεγόμενοι «τσιπροφύλακες». Κι έτσι ο πρωθυπουργός διάγει μόνος του τον προεκλογικό αγώνα, ασπαζόμενος
την ατάκα Πολάκη: «Σας έχω. Μόνος μου και όλοι σας».
Έτσι, τον Νίκο Παππά τον κρύβουν. Προτίμησε μόνο
μία μεταμεσονύχτια εμφάνιση στην ΕΡΤ και στην Ακριβοπούλου και τίποτε άλλο. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σιωπά, δεν βγαίνει από το Μαξίμου. Ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνεί με τις αλόγιστες παροχές. Η Έφη Αχτσιόγλου, αν κι έγινε γνωστή λόγω
Τσίπρα, αρνήθηκε την υποψηφιότητα στην Ευρωβουλή για να μη χρεωθεί
κάποιο πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Χουλιαράκης σκέφτεται
τις ΗΠΑ, όπου ήδη έχει κλείσει δουλειά. Ούτε ο Γιάννης Δραγασάκης
βγαίνει μπροστά στη μάχη, όπως και ο Πάνος Σκουρλέτης που έχει άλλα
προβλήματα στο κόμμα. Η Ρένα Δούρου έχει τα δικά της προβλήματα
και σίγουρα θα παλέψει για την πολιτική της επιβίωση. Οπότε, τι έμεινε
στον Τσίπρα; Ο Τζανακόπουλος, ο Πολάκης και η... μαρίδα της Κουμουνδούρου, όπως ο Χαρίτσης, ο Βασιλειάδης, η Νοτοπούλου, η Χατζηγεωργίου, ο Κρέτσος, ο Ζαχαριάδης και η Σβίγγου.

Προ ολίγων ημερών πέρασε από τη Βουλή ο πρώην υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Μάλιστα, σε κάποια
στιγμή σταμάτησε έξω από
το γραφείο του Κυριάκου
Μητσοτάκη και συζητούσε
με δημοσιογράφο. Όσοι είδαν το στιγμιότυπο έκαναν
λόγο για νέα μεταγραφή
της Ν.Δ. Τελικά ο... συναγερμός έληξε μετά από λίγη
ώρα, όταν ο Φλωρίδης
μπήκε τελικά στο υποκατάστημα της Εθνικής στη Βουλή, για να πληρώσει υποχρεώσεις του προς το δημόσιο, και απλά πέρασε κατά
τύχη έξω από το γραφείο
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στηρίζει
Συζήτηση με τον Κώστα
Κουκοδήμο είχε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο Κουκοδήμος κατέρχεται
ως υποψήφιος δήμαρχος
στην Κατερίνη, όμως δεν
πήρε επισήμως τη στήριξη
της Ν.Δ. Αλλά ο Άδωνις
τον στηρίζει και πήγε μάλιστα και στην προεκλογική του συγκέντρωση.

Λαμπάδες

Αναπτύσσουν δυναμική
Γιάννης και Παύλος
Στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπουν από τις δημοσκοπήσεις ότι οι εκλεκτοί
σε περιφέρεια Αττικής και δήμο Αθήνας, Γιάννης Σγουρός και Παύλος
Γερουλάνος αντίστοιχα, αναπτύσσουν δυναμική και αισιοδοξούν. Αν
τελικά και οι δύο περάσουν στον δεύτερο γύρο σε βάρος των Δούρου
και Ηλιόπουλου, τότε η δήλωση της Φώφης Γεννηματά είναι έτοιμη
από τώρα. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα κάνει λόγο για «απαρχή της ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών». Και είναι λογικό, καθώς μιλάμε
για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αλλά και την πρωτεύουσα.

Έναν ευφάνταστο τρόπο
βρήκε υποψήφια δημοτική
σύμβουλος για να προσελκύσει το ενδιαφέρον
των δημοτών και να ζητήσει την ψήφο τους. Επισκέφθηκε τα ΚΑΠΗ της περιοχής της και μαζί με το φυλλάδιό της μοίρασε και λαμπάδες!

Τα προηγούμενα χρόνια τέτοιες ημέρες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια ετοίμαζαν τις εμφανίσεις
τους για την Ακολουθία του Επιταφίου και την Ανάσταση. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάτι που καταλαβαίνει ακόμη και ο πλέον αδαής εάν
κάνει μία βόλτα από το κυλικείο της
Βουλής. Οι περισσότεροι προβληματίζονται εάν πρέπει να εισέλθουν με
φανφάρες στους ναούς, ή να πάνε
στα μουλωχτά. Ειδικά σε εκλογικό έτος που θα διεκδικήσουν εκ νέου την
επανεκλογή τους. Και αναζητούν αφήγημα για το πώς πρέπει να απαντήσουν στο ενδεχόμενο να πιεστούν
για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για τις
καταγγελίες Μαρινάκη για Παππά και
Καλογρίτσα ή και για τον Πετσίτη. Τώρα προστέθηκε και ο Πολάκης, με την ανοίκεια επίθεση στον Κυμπουρόπουλο.
Και τι να πουν για καλύτερες ημέρες
στην οικονομία κι έξοδο από τα μνημόνια,
όταν η βενζίνη έχει πάρει την ανηφόρα, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι τιμές έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω;

Ολοταχώς για μπιφτέκι
ο Πετράν
Αναζητεί περιφέρεια για εύκολη εκλογή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος ναι μεν εκλέχθηκε βουλευτής
Μεσσηνίας τον Σεπτέμβριο του 2015, αλλά όλοι γνωρίζουμε πως οι τότε εκλογές είχαν γίνει
με λίστα. Τώρα ο Κατρούγκαλος θα πρέπει να ψάξει για σταυρούς. Και ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν
θα παραμείνει Μεσσηνία, ή θα μετακομίσει στον Βόρειο Τομέα
της Β΄ Αθήνας. Οι γνωρίζοντες πρόσωπα και πράγματα στην
Καλαμάτα ισχυρίζονται πως ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας, όπου αναμένεται ότι θα εκτεθεί και ο Αλέξης Χαρίτσης. Μάλλον
δυσκολεύει η υπόθεση επανεκλογής για τον Πέτρο Κωνσταντινέα. Μάλλον πάει για... μπιφτέκι ο Πετράν, για να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς την προσφιλή ατάκα του πρώην διαιτητή.

Η ωδή στην Ευρώπη
από την Παπαδήμα
Η διεθνούς φήμης σολίστ πιάνου, Ευγενία Παπαδήμα, που
ζει και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, κέρδισε τις εντυπώσεις στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων ευρωβουλευτών του Ποταμιού το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας. Κλήθηκε, βλέπετε, από τη Σεβαστουπόλεως, να παίξει τον
ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ωδή στη Χαρά της 9ης Συμφωνίας του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, στην εκδήλωση, και το
έκανε, μαγεύοντας –όπως πάντα, όπου και αν παίζει– τους παρευρισκόμενους. Με το Ποτάμι να πλασάρεται ως ένα καθαρό
ευρωπαϊκό Κίνημα, με υποψηφίους ευρωβουλευτές που προέρχονται από κάθε πρωτεύουσα της Ευρώπης, η εκτέλεση της
Ευγενίας Παπαδήμα υπήρξε ίσως η απόλυτα ταιριαστή έκπληξη που επιφύλαξε το Ποτάμι στους φίλους του και όσους
άλλους θέλησαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων του για τις ευρωεκλογές.
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ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ, ΛΟΙΠΟΝ
(ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟΦΠΑ),
ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΩ ΤΟ ΤΡΕΕΕΕΝΟ

Το Μαξίμου στοχοποιεί επιχειρηματίες
για να ανεβάσει
ποσοστά!
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι, στην
τελική ευθεία προς τις κάλπες, ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή από το να
ανεβάσει τους τόνους, όχι γιατί μπορεί να
γυρίσει το κλίμα και να κερδίσει τις εκλογές, αλλά γιατί εκτιμούν ότι με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να συσπειρωθεί ένα ποσοστό κοντά στο 20%-22%. Συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα
πιστεύουν ότι με τη στοχοποίηση επιχειρηματιών όπως ο Β. Μαρινάκης ανεβαίνει η συσπείρωση του σκληρού πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα βοηθήσει στην προσέγγιση ποσοστών
που θα είναι λίγο πάνω από το 20%, ένα όριο που είναι σημαντικό για την ψυχολογία και τις
εντυπώσεις της επόμενης μέρας. Κατά συνέπεια, μόνο τυχαίες δεν είναι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπολύει σε επιχειρηματίες ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση του σκληρού πυρήνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για να
μη χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πέσει σε ποσοστά κάτω του 20%. Φυσικά οι στοχοποιήσεις των επιχειρηματιών θα γίνεται α-λα καρτ…

Δεν είναι τυχαίος
ο Κουρουμπλής
Εκεί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ –«Προοδευτική Συμμαχία»–, δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι τον ρόλο που παίζουν κάποιοι συνυποψήφιοί
τους και διαμαρτύρονται για ασυνεννοησία. Όχι,
κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι κάποιοι είναι παλιές καραβάνες και ξέρουν να παίζουν καλά τον
ρόλο τους! Αυτό που έχει σημασία είναι εσείς οι
υπόλοιποι αντί να ασχολείστε με αυτούς, καλό θα
ήταν να... κόψετε κανένα εισιτήριο για να μαζέψετε
καμιά ψήφο. Μην ασχολείστε με τον Κουρουμπλή που είναι παλιά καραβάνα και πήγε στα σίγουρα να πάρει ψηφαλάκια από την Εκκλησία. Ο
Κουρουμπλής ξέρει να κάνει τη δουλειά του, όπως την έκανε χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα
περί ΣΥΡΙΖΑ που ακούστηκαν από κάποιον συνυποψήφιό του δεν αγγίζουν τον κ. Κουρουμπλή,
διότι ο Κουρουμπλής ξέρει ότι δεν… είναι ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και φιλάει το χέρι του Αμβρόσιου.

Πρώτη μούρη
η Κουντουρά
Το γεγονός ότι στην εκδήλωση στο
Γαλάτσι, άτομα όπως ο Τζουμάκας,
ο Ραγκούσης, ο Θεοχαρόπουλος,
η Ραλλία Χρηστίδου και άλλοι βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον του Αλέξη Τσίπρα, δεν έμεινε ασχολίαστο από την παλιά φρουρά.
Αυτή που σχημάτισαν κάποια από τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν καυστικά τις νέες μεταγραφές. «Κοίτα πρώτη μούρη η Έλενα», είπε ένα αρκετά προβεβλημένο μέλος των «53+». Παρόμοια και πιο σκληρά ακόμα
σχόλια ακούστηκαν εκείνη την πανηγυρική κατά τα άλλα βραδιά. Την επόμενη ημέρα τα παράπονα για τις διόλου τυχαίες αναφορές του πρωθυπουργού στους «προοδευτικούς πολίτες» και
στην «προοδευτική παράταξη», οι οποίες και υπερτέρησαν έναντι
των αναφορών στον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ, έπεσαν βροχή.
Το δίπολο αυτό αποτυπώνεται έντονα στο ψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμματος για το Ευρωκοινοβούλιο.

Το «μενού» της συνάντησης
του Τζέφρεϊ Πάιατ με
τους «γαλάζιους» τομεάρχες
Η στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας στον σχεδιασμό
των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο εκ των πραγμάτων αλλάζει και τη φύση ορισμένων αποφάσεων που άλλοτε λαμβάνονταν δίχως ιδιαίτερες διαδικασίες.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διαφαινόμενη παραμονή του Τζέφρεϊ Πάιατ στην Αθήνα
έως το 2020. Ο κ. Πάιατ
θα είναι, εκτός απροόπτου, παρών ως πρέσβης των ΗΠΑ στις εθνικές εκλογές (όποτε
γίνουν), αλλά και τον
ερχόμενο Δεκέμβριο
στον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
Ένας από τους λόγους που ο κ. Πάιατ είχε συνάντηση
στην κατοικία του με υπευθύνους τομέων της Ν.Δ., ήταν
προκειμένου να εξηγήσει τις αμερικανικές προτεραιότητες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και γιατί αυτές
είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν δίχως προβλήματα.
Ορισμένα από αυτά τα βήματα, όπως η επιμήκυνση
της ESTA ή οι επαφές των επιτελών του ΓΕΕΘΑ με τη Διοίκηση Δυνάμεων Ευρώπης (USEUCOM) στη Στουτγάρδη πριν από λίγες ημέρες, έχουν ολοκληρωθεί, παραμένουν ωστόσο ορισμένα που είτε πρέπει να δρομολογηθούν είτε να πραγματοποιηθούν.
Οι επιτελείς της Ν.Δ. άκουσαν το «masterplan» που
τους παρουσίασε ο πρέσβης των ΗΠΑ και, πρακτικά, αποτελεί την υλοποίηση σημαντικών βημάτων του στρατηγικού διαλόγου. Θα πρέπει να ακολουθήσουν το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας για θέματα Άμυνας, αλλά
και η συζήτηση για τη συμφωνία χρήσης της βάσης της
Σούδας, την οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να επεκτείνουν στα
πέντε ή δέκα έτη.
Το αμερικανικό «masterplan» περιλαμβάνει το ενδιαφέρον επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ για μεγάλες επενδύσεις, όπως αυτή στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού,
αλλά και την ενέργεια (για τους αγωγούς TAP και IGB,
τον πλωτό σταθμό φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και τις σχετικές ιδιωτικοποιήσεις τον
τομέα της ενέργειας.
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«Μοναδικοί μου αντίπαλοι
τα προβλήματα των
πολιτών»
ΑΡΘΡO

Άρθρο του
Δημήτρη Γιαρένη (*)

Ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Γιαρένης
στην Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής, με τον
συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική» του υποψηφίου περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, θέτει τις βάσεις για μία νέα
αρχή στα πολιτικά δρώμενα της Περιφέρειας Αττικής και αποκαλύπτει μέσα από τις σελίδες της «Α» ότι με τη συμμετοχή του
στην τοπική αυτοδιοίκηση βρήκε τον εαυτό του!

Η

τοπική αυτοδιοίκηση με γεμίζει ως άνθρωπο, από την
πρώτη στιγμή που
αποφάσισα να ασχοληθώ με τον τόπο μου, την Άνοιξη,
που κατοικώ από το 1992, ως Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης (2006-2010)
και μετέπειτα ως Δημοτικός Σύμβουλος του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου (2010-2015), μου δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρω με τις ιδέες μου
στα κοινά, μπόρεσα να σταθώ δίπλα
στους συμπολίτες μου στα εύκολα και
στα δύσκολα.
»Σήμερα πολλοί με ρωτάνε γιατί ασχολούμαι με τα κοινά, γιατί κάνω το
επόμενο βήμα στην Περιφέρεια. Η απάντηση που τους δίνω είναι μία: με τη
συμμετοχή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση βρήκα τον εαυτό μου!
»Από την πρώτη στιγμή είχα στο
πλευρό μου τη σύζυγό μου Θέκλα Γου-

«

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ
ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΩ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΩ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗ ΝΕΑ
ΑΡΧΗ! ΑΥΤΟ Μ’
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ
ΑΥΤΟ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ
ΝΑ ΚΑΝΩ»



ναρίδου και τα δύο υπέροχα παιδιά
μου, τον Κυριάκο και τη Λένα. Η στήριξη της οικογένειάς μου έπαιξε σημαντικό ρόλο, χωρίς την υποστήριξή τους
δεν θα ήμουν εδώ σήμερα, η τοπική
κοινωνία θέλει μεγάλες θυσίες και οι
δικοί μου άνθρωποι έχουν αποδεχτεί
πως πρέπει να με μοιράζονται.
»Πάντα με γέμιζε ο αθλητισμός, είναι η μεγάλη μου αγάπη, υπήρξα αθλητής από το 1987 έως το 1993, ενώ από
το 1995 έως τον Ιούνιο του 2016 συμμετείχα ανελλιπώς στο Δ.Σ. του Α.Ο. Άνοιξης από τις θέσεις του Προέδρου ή
Γενικού Γραμματέα. Από τον Ιούνιο του
2016 εκλέχθηκα πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) και από
τον Αύγουστο του 2017 είμαι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Γι’
αυτόν τον λόγο, πολλοί με ταυτίζουν αποκλειστικά με τον αθλητικό τομέα της

Περιφέρειας Αττικής, παρά ταύτα θέλω
να μοιραστώ μαζί σας πως με ενδιαφέρει οτιδήποτε που θα μπορέσει να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Γι’ αυτό
ακούω, ρωτάω, μαθαίνω για όλα τα
προβλήματα που υπάρχουν στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και συζητώ, σχεδιάζω μαζί με τους πολίτες, για την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Ξέρετε κάτι; Όπως οι
αρχαίοι Έλληνες είχαν ως ύψιστο αγαθό το ευ ζην, δηλαδή την καλή ζωή, έτσι και εγώ πιστεύω πως αυτό που μας
λείπει σήμερα είναι η ποιότητα ζωής σε
όλους τους τομείς της καθημερινότητάς
μας. Αυτό θέλω να αλλάξω και θα το
πετύχουμε με σκληρή δουλειά!
»Είμαι άνθρωπος δραστήριος, δημιουργικός με αρκετές οργανωτικές ικανότητες, μα πάνω απ’ όλα, ένας από
εσάς! Δίνω, λοιπόν, βάση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και δεν
κοιτάω τι έκαναν ή δεν έκαναν οι προη-

γούμενοι. Θεωρώ πως η καθημερινή
επικοινωνία με τους πολίτες μού έδωσε τη δύναμη για να μπορέσω να οραματιστώ αλλά και να υλοποιήσω την επόμενη μέρα της Περιφέρειας Αττικής,
τη νέα αρχή! Αυτό μ’ ενδιαφέρει και
αυτό δεσμεύομαι να κάνω.
»Όλα τα παραπάνω πηγάζουν από
τις γνώσεις που έλαβα, τόσο από τη
φοίτησή μου στη Λεόντειο Σχολή, όσο
και από το πτυχίο μου από το τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
»Ωστόσο, επαγγελματικά διατηρώ από το 1994 ασφαλιστικό γραφείο και
είμαι μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.
»Η συναίνεση, η συνεργασία με απώτερο σκοπό το κοινό καλό όλων μας
είναι η πυξίδα μου.
»Γι’ αυτό, λοιπόν, ξεκαθαρίζω πως
δεν έχω πολιτικούς αντιπάλους, οι αντίπαλοί μου είναι οι ελλιπείς αθλητικές υποδομές, η ανεργία, η ελλιπής πολιτική προστασία, οι απαρχαιωμένες
κοινωνικές δομές, οι ανύπαρκτες διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, το
κακό οδικό δίκτυο. Αυτοί είναι οι αντίπαλοί μου και αυτές τις ελλείψεις θέλω
να νικήσω.
»Γνωρίζω πολύ καλά πως θαύματα
δεν γίνονται, δεν έχω το μαγικό ραβδί
που θα αλλάξω την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής σε μια
στιγμή. Όμως, θα δώσω όλες μου τις
δυνάμεις όπως ξέρω καλά να κάνω τόσα χρόνια τόσο στον οικογενειακό μου
βίο όσο και στον εργασιακό μου. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα υλοποιήσω τα σχέδια που έχουμε οραματιστεί με τον αυριανό Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.
• Θέλω, λοιπόν, να ενωθούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την Περιφέρεια Αττικής, για μια Νέα Αρχή δική σας και δική μας!
• Για μια καλύτερη καθημερινότητα όλων μας!
• Σ’ αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους δίπλα μας!»
(*) Ο κ. Δημήτρης Γιαρένης είναι μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Αττικής «Νέα Αρχή για την Αττική» με τον
Γιώργο Πατούλη
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Του
Μανώλη Δράκου
ραματική θα είναι
η μείωση στο μπάτζετ του Ολυμπιακού τη νέα περίοδο
από τον Παναγιώτη και τον
Γιώργο Αγγελόπουλο. Ένα μικρό
δείγμα από το ελαφρύ ρόστερ
που θα έχει του χρόνου η ομάδα
των «ερυθρόλευκων» φαίνεται
και από τις μέχρι τώρα κινήσεις
τους. Ο Τίμα δόθηκε δανεικός
στη Χίμκι πριν τελειώσει το
πρωτάθλημα και θα γίνει προσπάθεια να παραμείνει εκεί για
να μην πληρωθεί το συμβόλαιό
του, τον δεύτερο χρόνο.
Ο Άξελ Τουπάν κλήθηκε σε απολογία επειδή σταμάτησε να κατεβαίνει στις προπονήσεις και στους
αγώνες, γιατί είναι απλήρωτος εδώ
και μήνες, ενώ δεν υπολογίζεται από τον Ντέιβιντ Μπλατ.
Ο Στρέλνιεκς είναι τραυματίας
και δεν πρόκειται να ξαναπαίξει μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει τον
δρόμο του Ματ Λοτζέσκι προς τον
Παναθηναϊκό.
Όλα αυτά κι ενώ το περιβάλλον
των Αγγελόπουλων διαδίδει προς
τους δημοσιογράφους (που δεν κάνουν ρεπορτάζ, αλλά απλά αναπαράγουν τη «γραμμή» τους) ότι «το
πρόβλημα με τις πληρωμές των παικτών έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό»
και μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα στους παίκτες, αφού κερδίζουν πολλές δικαστικές μάχες από τον πατέρα τους,
Κωνσταντίνο, στην οικογενειακή
διαμάχη και επανακτούν ρευστότητα στα οικονομικά τους.
Παρ’ όλα αυτά, οι ενδείξεις (απ’
όσα διαδίδουν τα… παπαγαλάκια
που το παίζουν ρεπόρτερ) είναι ότι η
μείωση του μπάτζετ του Ολυμπιακού θα είναι κάθετη και… δραματική.
Κι αυτό γιατί αφενός μεν θα γίνει μια προσπάθεια περικοπής των
συμβολαίων των πρωτοκλασάτων
Ελλήνων παικτών (Πρίντεζης, Μάντζαρης, Παπανικολάου), ενώ
και στον Βασίλη Σπανούλη θα
προταθεί ένα μικρό συμβόλαιο απλά
και μόνο για να κλείσει την καριέρα
του στον Ολυμπιακό.
Αν κρίνει κανείς απ’ όσα ακούγονται για τους παίκτες που θα πάνε
στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, αντιλαμβάνεται ότι το μέγεθος της ομάδας θα μικρύνει πολύ κι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα των Αγγελόπουλων από τον Δ. Γιαννακόπουλο.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ είναι δεδο-

Δ

Η συνάντηση
με Βασιλειάδη
Άνθρωπος του
Ολυμπιακού (μεσαίο
στέλεχος της ΚΑΕ )
συναντήθηκε πριν από
λίγες ημέρες με τον
υφυπουργό Αθλητισμού,
Γ. Βασιλειάδη, υπό… άκρα
μυστικότητα. Ουδείς
κατάλαβε για ποιο λόγο
οι δύο πλευρές
επεχείρησαν να
κρατήσουν μυστική τη
συνάντηση την οποία
μάλιστα, απ’ ό,τι λέγεται,
πληροφορήθηκε πρώτος
απ’ όλους ο… Δημήτρης
Γιαννακόπουλος!
Προφανώς, το τρύπιο
περιβάλλον του
υφυπουργού Αθλητισμού
φροντίζει να πληροφορεί
τους ενδιαφερόμενους
για τις συναντήσεις του.
Επί της ουσίας, δεν
ειπώθηκε τίποτα
καινούργιο.
Ο Βασιλειάδης έχει ένα
άγχος, διότι δεν θέλει να
είναι ο Ολυμπιακός η
πρώτη ομάδα που θα
αποχωρήσει από το
ελληνικό πρωτάθλημα
και μάλιστα επί των
ημερών του. Από την
άλλη πλευρά, δεν τολμά
να κουνηθεί μπροστά
στον Γ. Βασιλακόπουλο
και να κάνει ό,τι κάνει
στο ποδόσφαιρο. Το είπε
άλλωστε και στον
άνθρωπο της
«ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με
τον οποίο συναντήθηκε,
ότι δεν έχει δυνατότητες
διότι φοβάται ότι θα τον
κατηγορήσουν πως
επεμβαίνει στην ΕΟΚ. Κι
εκεί δεν είναι… ΕΠΟ. Θα
«φάει» κάναν αποκλεισμό
η Εθνική και θα τρέχει…
Στον Ολυμπιακό ζήτησαν
άδεια από τη γενική
γραμματεία Αθλητισμού,
ώστε να μπορέσουν να
παίξουν στην Αδριατική
Λίγκα, κι εκεί τέλειωσε
η… μυστική συνάντηση
που μόνο μυστική δεν
ήταν!

Η μεγαλύτερη ήττα
των Αγγελόπουλων
«Λευκή πετσέτα» ρίχνουν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός,
αφού όχι μόνο προετοιμάζουν την αποχώρησή τους από το
ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά με την προετοιμασία για τις
μεταγραφές που έχουν στα σκαριά για το καλοκαίρι είναι βέβαιο
ότι θα ρίξουν ένα με δύο επίπεδα την ποιότητα της
«ερυθρόλευκης» ομάδας.
μένο ότι θα παραμείνει στην ομάδα,
αφού και συμβόλαιο δύο ετών έχει
και καλύτερη πρόταση δεν έχει. Άλλωστε, ο Αμερικανός έχει αρχίσει
και κάνει… κολακευτικές δηλώσεις
για τα αφεντικά της ΚΑΕ και την
προσπάθειά τους ως ένα δείγμα ότι
θέλει να εισπράξει και τον δεύτερο
χρόνο του συμβολαίου του.
Τα πρώτα ονόματα που συζητούνται για τον Ολυμπιακό δεν θα περνούσαν… ούτε έξω από το ΣΕΦ τα
προηγούμενα χρόνια.
Λέγεται ότι ήδη έγινε συζήτηση
μεταξύ της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας για τον Μποχωρίδη από τον Άρη και τον Κακλαμανάκη
από το Λαύριο.
Ένας ακόμη Έλληνας γκαρντ που

ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι ο
Αντώνης Κόνιαρης από τον ΠΑΟΚ και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει ότι θα πληρωθεί μόνο το συμβόλαιό του και όχι η
ομάδα του.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης
είναι από τους παίκτες που φαίνεται
ότι θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά το συμβόλαιο του
26χρονου γκαρντ με την «Ένωση»
έχει ισχύ έως το 2020 και το buyout στο συμβόλαιό του φτάνει τις
300.000 ευρώ. Αυτό είναι και το μεγάλο εμπόδιο…
Παράλληλα, στο μεγάλο λιμάνι
παρακολουθούν και την περίπτωση
του 22χρονου σμολ-φόργουορντ,
Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο ο-

ποίος φέτος αγωνίζεται με το Λαύριο και προέρχεται από τον Παναθηναϊκό.
Το πλεονέκτημά τους είναι ότι
διαθέτουν και οι δύο ελληνικό διαβατήριο.
Το οξύμωρο είναι ότι όλοι αυτοί
οι παίκτες δεν έχουν κάνει ποτέ στη
ζωή τους πρωταθλητισμό και θα
κληθούν (όσοι από αυτούς αποκτηθούν) να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα, αν
πιστέψουμε τελικά ότι οι Αγγελόπουλοι θα αποσύρουν την ομάδα
από το ελληνικό πρωτάθλημα και
θα την πάνε στην Αδριατική Λίγκα.
Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός θα μεταλλαχθεί σε μια ομάδα με
ένα ελαφρύ ρόστερ, αλλά με βαριά
φανέλα, επειδή οι Αγγελόπουλοι
θέλουν να παραμείνουν στη διοίκηση της ΚΑΕ.
Όμως οι απαιτήσεις του κόσμου
της ομάδας είναι σαφώς μεγαλύτερες και δεν θα ανεχθούν αποκλεισμούς σαν αυτούς που υπέστη η ομάδα τους τα δύο τελευταία χρόνια
από την Ζαλγκίρις του Σαρούνας
Γιασικεβίτσιους, η οποία έχει το…
μισό μπάτζετ από τα 13 εκατ. ευρώ
του Ολυμπιακού…
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Του Νίκου Συνοδινού
ο περίφημο σκουφάκι του
Ραζβάν Λουτσέσκου έπαιξε τον… ξεχωριστό ρόλο
του στην κατάκτηση του
πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος προπονητής δεν ξέφυγε από τη
λογική των… προσωπικών εμμονών που
επηρεάζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα.
Και δεν αναφερόμαστε σε αγωνιστικές, αλλά στα περίφημα… γούρια.
Η κίνηση του Λουτσέσκου να επιστρατεύσει
άρον-άρον το γούρικο σκουφί του, όταν ο αγώνας του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δεν πήγαινε καλά για
την ομάδα του, έγινε viral.
Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ
δεν είχε και πολλές προλήψεις. Όμως με τις οδηγίες και μόνο δεν κατακτώνται τα πρωταθλήματα… Τόσο το περιβόητο σκουφί του, όσο και το
μεταξωτό κασκόλ που του έχει κάνει δώρο η μητέρα του, είναι τυχερά αντικείμενα που χωρίς αυτά εύκολα ένα ματς μπορεί να στραβώσει.
«Προσπαθώ να μην έχω… γούρια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέρνω… Στο τελευταίο παιχνίδι του Europa League, φορούσα καινούργια
ρούχα. Πρώτη φορά. Δεν πρόκειται να τα φορέσω
ξανά. Στο ποδόσφαιρο πάντα προσπαθείς να βρεις
τι έκανες και τι δεν έκανες σωστά και τα προσέχεις
όλα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω κάποια συγκεκριμένα ρούχα για το πρωτάθλημα, που είναι πιο… λεπτά. Μπορεί να πεθάνω από το κρύο, αλλά αυτά είναι, θα τα φοράω και στους -2. Τον χειμώνα, έχω κι
ένα σκουφί κι ένα κασκόλ που τα φοράω πάντα»,
είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει και ένα επιπλέον
γούρικο τελετουργικό. Δύο ημέρες πριν από κάθε
παιχνίδι βγαίνει έξω για φαγητό, το οποίο πάντα
συνοδεύεται με καλό κρασί με φίλους και συνεργάτες του.
Εκατοντάδες αθλητές αλλά και προπονητές έχουν καταφέρει να γίνουν γνωστοί για τα γούρια
τους, που μπορεί και να είναι η αιτία των επιτυχιών τους, μπορεί όμως και να είναι ένα βήμα πριν
από την προσωπική τους σχιζοφρένεια. Δεν χρειάζεται να είσαι προληπτικός για να έχεις γούρια.
Αρκεί να είσαι λίγο παρατηρητικός και αρκετά ψυχαναγκαστικός σαν άνθρωπος.
Οι αθλητές και προπονητές συχνά παίρνουν
διαζύγιο με τη λογική και στηρίζουν το αποτέλεσμα του αγώνα σε προσωπικές εμμονές.

Τ

Το σακάκι
του Γιάννη
Ιωαννίδη
Το τυχερό σακάκι που
δεν έβγαζε σχεδόν ποτέ,
οι εμμονές με αριθμούς,
με μαύρες γάτες και με
ανθρώπους γουρλήδες/γκαντέμηδες, όλα τα
έζησε, τίποτα δεν διέψευσε. Ο βετεράνος
προπονητής Γιάννης Ιωαννίδης πάλεψε μια ζωή
ολόκληρη με δαίμονες
της τύχης και της ατυχίας, ίσως και με τον ίδιο
του τον εαυτό. «Πιστεύω
ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι προληπτικός, δηλαδή
κάποια πράγματα ή κάποιες καταστάσεις που
σου πηγαίνουν περισσότερο. Η ζωή η ίδια αναγκάζει τον άνθρωπο να
είναι προληπτικός. Όταν
ορισμένα πράγματα σου
έρθουν βολικά με ορισμένες καταστάσεις, είναι επόμενο να τις επαναλαμβάνεις», είχε δηλώσει.
Ο Γκάλης και ο Γιαννάκης στο πρώτο ημίχρονο
φορούσαν την κίτρινη
φανέλα που στο πίσω
μέρος έγραφε το όνομά
τους. Στο δεύτερο, η φανέλα άλλαζε και δεν υπήρχε όνομα.
Στην προθέρμανση του
Άρη, ο Φιλίππου πάντα
έβαζε το τελευταίο καλάθι, οι δε παίκτες του
πάγκου κάθονταν με την
ίδια σειρά.

Ράφα Ναδάλ, ο μετρ του γουριού
Αν έπρεπε να δώσουμε σε κάποιον βραβείο πίστης και αφοσίωσης στο γούρι, αυτός δεν θα ήταν άλλος από τον Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας
ακολουθεί σε κάθε αγώνα μια ιεροτελεστία από
την οποία δεν ξεφεύγει ποτέ.
Τα βήματα είναι τα εξής: 1] Μπαίνει στο γήπεδο κρατώντας μία ρακέτα στο χέρι. 2] Δεν πατάει
τις γραμμές του κορτ, ενώ μπαίνει μέσα πάντα με
το δεξί. 3] Αφήνει την τσάντα του και κατευθείαν
πιάνει τη διαπίστευσή του. 4] Τραβάει το σορτς
του. 5] Βγάζει τη ζακέτα του ενώ ταυτόχρονα κάνει πηδηματάκια. 6] Κοιτάζει προς την κερκίδα, έχοντας πλάτη σε διαιτητή και αντίπαλο παίκτη που
τον περιμένουν. 7] Δίνει τα μπουκάλια του στο ίδιο Ball boy. 8] Πίνει το τζελ του με 4 συγκεκριμένες κινήσεις. 9] Στην κλήρωση κάνει πάντα πηδηματάκια και πηγαίνει τρέχοντας για προθέρμανση κοντά στη βασική γραμμή. 10] Στρέφει τη
ματιά του προς το θεωρείο που βρίσκονται οι δι-

Από το σκουφάκι
του Λουτσέσκου
στα… κόκκινα νύχια
της Κορακάκη
Οι πατάτες της Εθνικής
το 2004, το 13
του Ομπράντοβιτς,
το ξύρισμα του Ρονάλντο,
οι ίδιες επικαλαμίδες
του Τζον Τέρι, μέχρι…
την τσίχλα του Κρόιφ και
τις κάλτσες του Κασίγιας,
τα γούρια ήταν, είναι
και θα είναι μέρος
του αθλητικού παιχνιδιού
κοί του άνθρωποι. 11] Σκουπίζεται μετά από κάθε
πόντο. 12] Παίρνει θέση πάντα δεύτερος, αφήνοντας τον αντίπαλο να πάει πρώτος. 13] Βάζει τα
μπουκάλια του το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο.
14] Ελέγχει αν τα μαλλιά του είναι πίσω από τα
αυτιά. 15] Αλλάζει μπλούζα, πριν, μετά και κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Τόσο… απλά!

Εθνική Ελλάδος ...και
μία μερίδα πατάτες
Ο θρίαμβος της Εθνικής μας ομάδας το 2004
στην Πορτογαλία άφησε άφωνη όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Το γούρι των Ελλήνων διεθνών ήταν οι τηγανητές πατάτες και η κόκα κόλα
στο τραπέζι. Πριν από κάθε αγώνα οι παίκτες μας

έτρωγαν πάντα τηγανητές πατάτες και τις συνόδευαν με κόκα κόλα. Και όπως φαίνεται, έπιασαν
τόπο και με το παραπάνω, αφού το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια του Θοδωρή Ζαγοράκη και έκανε όλη την Ελλάδα να πετάξει στον «έβδομο ουρανό».
Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού και νυν
της Εθνικής μας ομάδας, Κάρλος Ζέκα, έχει ένα
πολύ ιδιαίτερο γούρι. Αφού ανταλλάξει σημαιάκι
με τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, κατευθύνεται προς τον πάγκο, το δίνει στον φροντιστή της
ομάδας και στη συνέχεια... του τρίβει το αυτί.
Ο Τιμούρ Κετσπάγια όποτε μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο πάντα αγγίζει το γρασίδι, κάτι
που πιστεύει ότι του φέρνει γούρι.
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Άννα Κορακάκη στο κόκκινο
Η Ολυμπιονίκης μας Άννα Κορακάκη κάνει πλέον… συλλογή μεταλλίων μετά τους Ολυμπιακούς
του Ρίο. Η Άννα ακούει ραπ πριν από κάθε αγώνα
της και έχει πάντα μαζί της ένα κουκλάκι, δώρο
του φίλου της, και ένα βραχιολάκι, δώρο της γιαγιάς της. Το μεγαλύτερο γούρι της, όμως, είναι τα
βαμμένα κόκκινα νύχια της!
Ο προπονητής της Φενέρ και πρώην του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει αδυναμία στον αριθμό 13. Έτσι, κάνει πάντα την εμφάνισή του στο γήπεδο 13 λεπτά πριν το τζάμπολ
του αγώνα. Έτσι ίσως εξηγείται και το δέσιμό του
με τη θύρα 13.
Ο Σέρχιο Ράμος αποκάλυψε ότι πριν από κάθε αγώνα παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του και
μιλάει μαζί της και με τα παιδιά τους, ενώ στη συνέχεια παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα και τον αδελφό του. Ενώ δεν παραλείπει το πρώτο του βήμα στο χορτάρι να είναι με το αριστερό.
Μεγάλη σημασία στα γούρια του φαίνεται να
δίνει ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο. Ο Κασίγιας φοράει πάντα τις
κάλτσες του ανάποδα και δεν φοράει ποτέ την ίδια φανέλα με την οποία δέχτηκε γκολ. Ενώ όταν
σκοράρει η ομάδα του, αγγίζει τα δοκάρια του.
Ο πιο επιτυχημένος αρχηγός στην ιστορία της
Τσέλσι, Τζον Τέρι, είχε αρκετά πράγματα να κάνει
πριν και αφού έμπαινε στο γήπεδο για να πάνε όλα καλά. Στο λεωφορείο της Τσέλσι καθόταν πάντα σε μια συγκεκριμένη θέση και άκουγε πάντα
το ίδιο CD του Αμερικανού τραγουδιστή Usher.
Έβαζε τις ίδιες επικαλαμίδες για περίπου μία
δεκαετία πριν τις χάσει σε έναν αγώνα της Τσέλσι
με την Μπαρτσελόνα.
Τι έκανε ακόμη; Υποχρέωνε όλους τους συμπαίκτες του να ουρήσουν στην ίδια τουαλέτα. Έτσι ήλθαν πρωταθλήματα, κύπελλα, Λιγκ καπ, αλλά ακόμη τα τρόπαια του Champions League και
του Europa League.
Όταν έπαιζε με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Κόλο Τουρέ είχε μια κακή συνήθεια, την οποία ακολούθησε σκοπίμως. Κάθε φορά αργούσε πάρα
πολύ να βγει στον αγωνιστικό χώρο, μερικές φόρες σε υπερβολικό βαθμό. Μάλιστα, στην αναμέτρηση της τότε ομάδας του, της Άρσεναλ με τη
Ρόμα για το Champions League, ο συμπαίκτης
του, Γουίλιαμ Γκαλάς, δεχόταν τη φροντίδα του
ιατρικού επιτελείου της ομάδας στο ημίχρονο και
ο Τουρέ αρνήθηκε να βγει στον αγωνιστικό χώρο
πριν από τον Γκαλάς, με αποτέλεσμα το παιχνίδι
να ξεκινήσει χωρίς αυτόν. Τελικά, ο Ιβοριανός
πρώην ποδοσφαιριστής μπήκε στο ματς χωρίς τη
σχετική άδεια από τον διαιτητή και δέχτηκε κίτρινη κάρτα.

παλης ομάδας. «Είναι
παράξενο, το ξέρω, αλλά
μοιάζει να λειτουργεί με εμένα», είχε δηλώσει το 1972.
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Το σορτσάκι του Μάικλ
Τζόρνταν

Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνηθίζει να ξυρίζει όλο
του το σώμα πριν από τα παιχνίδια του με τη Ρεάλ
Μαδρίτης, τη Γιουβέντους πλέον και την Εθνική
Πορτογαλίας. Στο Mundial του 2018 που φιλοξενήθηκε από τη Ρωσία είδαμε τον Ρονάλντο με
ένα όχι και τόσο διακριτικό μουσάκι. Πολλά ήταν
τα σχόλια για το νέο λουκ του Πορτογάλου. Κάποιοι θεώρησαν πως είναι η απάντηση στον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι, ο οποίος λίγο πριν το
Mundial είχε φωτογραφηθεί με έναν τράγο και ένα κοπάδι κατσίκες! Η έμπνευση είχε έρθει από
την ιδέα ότι ο Αργεντινός είναι GOAT (Greatest
Of All Time, που επίσης σημαίνει και κατσίκα), ο
καλύτερος όλων των εποχών.
Ο Ρονάλντο, λοιπόν, μιμήθηκε το… μούσι ενός τράγου με την κίνησή του. Ο ίδιος βέβαια έκανε σχετική δήλωση μετά τον αγώνα με το Μαρόκο. «Πρόκειται για ένα αστείο με τον Κουαρέσμα.
Ήμασταν στη σάουνα και ξυριζόμουν. Άφησα ένα
μουσάκι και του είπα αν σκοράρω κόντρα στην Ισπανία, δεν θα το ξυρίσω μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έφερε καλή τύχη και σκόραρα
κόντρα στην Ισπανία και κόντρα στο Μαρόκο. Οπότε θα το κρατήσω», είχε δηλώσει ο αρχηγός των
Ιβήρων.

Η τσίχλα του Γιόχαν Κρόιφ
Ο Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος έφυγε στις 24 Μαρτίου 2016 σε ηλικία 69 χρόνων έπειτα από άνιση
μάχη με τον καρκίνο στους πνεύμονες, το μεγάλο
«14» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δεν μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Όταν ο Γιόχαν
Κρόιφ αγωνιζόταν στον Άγιαξ, συνήθιζε να χτυπάει στο στομάχι τον τερματοφύλακα Gert Bals
και να φτύνει την τσίχλα του στο τέρμα της αντί-

O παλαίμαχος πλέον Air είχε και αυτός
τις ιδιοτροπίες του. Πάντα φορούσε το κολεγιακό του σορτσάκι από το πανεπιστήμιο
της North Carolina από όπου και ξεκίνησε την
καριέρα του κάτω από εκείνο των Chicago
Bulls. Επειδή τότε όμως στο ΝΒΑ φορούσαν σχετικά κοντά σορτσάκια, ο MJ ζήτησε να φοράει μακρύ σορτσάκι, ώστε να μην είναι ορατό. Από ένα
γούρι λοιπόν του G.O.A.T. έκτοτε καθιερώθηκαν
τα μακριά σορτσάκια στο ΝΒΑ καθώς όλοι ήθελαν να τον αντιγράψουν για ευνόητους λόγους!
Η Σερένα Γουίλιαμς είναι μια από τις μεγαλύτερες παίκτριες του
τένις όλων των εποχών. Από το 2009 που
βρέθηκε στην πρώτη
θέση της παγκόσμιας
κατάταξης στις γυναίκες, η Σερένα πιστεύει ότι μεγάλο μέρος
της επιτυχίας της το
χρωστάει στη ρουτίνα
που ακολουθεί με τα
γούρια της πριν από
κάθε αγώνα.
Ξεκινάμε με το πιο περίεργο γούρι της, που είναι οι… βρώμικες κάλτσες. Η Σερένα φοράει πάντα το ίδιο ζευγάρι κάλτσες καθ’ όλη τη διάρκεια
ενός τουρνουά στο οποίο συμμετέχει. Η ίδια ζητάει να της φέρουν τις παντόφλες του ντους στο
court. Δένει πάντα τα κορδόνια της με ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερο τρόπο.
Πριν από το πρώτο σέρβις κάθε παιχνιδιού
χτυπάει την μπάλα πέντε φορές και δύο φορές
πριν το δεύτερο. Η ίδια πιστεύει ότι, αν δεν τα κάνει όλα αυτά, θα χάσει!
Ο πρώην προπονητής της ομάδας μπέιζμπολ
των Τάιγκερς, Λες Μάιλς, αρέσκεται στο ξεκίνημα του κάθε αγώνα να ξεριζώνει ένα κομμάτι χορταριού, να το φυλάει στοργικά στο χέρι του και
ύστερα να δοκιμάζει τη γεύση του, να το καταπίνει. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί αυτή την παράξενη
συνήθεια και νιώθει ντροπή, αλλά όταν έρχονται
οι νίκες όλα ξεχνιούνται.
Ο πρωταθλητής μας στο επί κοντώ, Μανόλης
Καραλής, είχε πει ότι μιλάει στο κοντάρι του και
αυτή η προσωπική σχέση μεταξύ τους μπορεί και
να ευθύνεται για τα ρεκόρ του. Ο βετεράνος,
πρώην πρωταθλητής, Ρίτσι Άσμπερν, το είχε
προχωρήσει το θέμα «λατρείας» με άψυχα αντικείμενα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σχέση ήταν τουλάχιστον ερωτική, καθώς ο Ρίτσι κοιμόταν μαζί με το ρόπαλο του, το οποίο έβαζε μέσα
από τα σκεπάσματα.
Ο Σέρχιο Γκοϊκοετσέα ήταν ένας από τους σημαντικότερους πορτιέρο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου στη δεκαετία του ’90. Ο άνθρωπος που
είχε ως ειδικότητά του τις θεαματικές βουτιές σε
πέναλτι, πίσω από τον μύθο του κρύβει μια βρωμερή και τρισάθλια συνήθεια που βάφτισε «γούρι».
Πριν από κάθε απευθείας εκτέλεση, ο Σέρχιο ουρούσε μέσα στο σορτς του, κάτι που ο ίδιος πιστεύει ότι τον βοηθούσε να κάνει καλύτερες εκτινάξεις
και να σώζει την εστία του από παραβίαση. Ο ίδιος
έχει επιβεβαιώσει πως αυτό το «γούρι» ήταν μια κατάσταση που συνέβαινε «πολύ διακριτικά» και πως
κανείς δεν παραπονιόταν.

Η Μπενφίκα
του Μπέλα
Γκούτμαν
Ίσως η πιο γνωστή κατάρα στο ποδόσφαιρο είναι
αυτή γύρω από την
Μπενφίκα, πιο γνωστή
ως η «κατάρα του Μπέλα
Γκούτμαν». Ο Γκούτμαν
ήταν ο προπονητής που
οδήγησε τους «αετούς»
στα 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών τους, το 1961
και το 1962. Με την κατάκτηση του δεύτερου, ο
Ούγγρος προπονητής
ζήτησε αύξηση από το διοικητικό συμβούλιο της
πορτογαλικής ομάδας,
αύξηση την οποία αρνήθηκε η διοίκηση. Ο Γκούτμαν τότε αποχώρησε από την Μπενφίκα, με τον
μύθο να λέει πως καταράστηκε την ομάδα να
μην ξανακερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο. Από τότε οι
«αετοί» έπαιξαν σε 5 τελικούς Champions
League και 3 τελικούς
UEFA/Europa League
χάνοντας σε όλους.
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Η σχέση
Χάαρλεμ Νάπολι
Ο Ραϊόλα πραγματοποίησε τα πρώτα δειλά βήματα του ως ποδοσφαιρικός ατζέντης δίνοντας
συμβουλές στον πρόεδρο της Χάαρλεμ.
Ο σύλλογος χρειαζόταν
χρήματα και ο δαιμόνιος
μάνατζερ έφερε σε επαφή τον ολλανδικό σύλλογο με τη Νάπολι.
«Τους είπα ότι γνωρίζω
πώς μπορούν να ελέγξουν την ολλανδική αγορά δίχως να ξοδεύουν μεγάλα ποσά. Είναι η οικογένειά μου από τη Νάπολι. Συμφώνησαν και κάπως έτσι άρχισαν όλα.
»Σήμερα είναι δύσκολα
για έναν νέο ατζέντη.
Χρειάζεται τουλάχιστον
πέντε-έξι ομάδες για να
μιλάς. Τον πρώτο χρόνο
τα έσοδά σου που μπορεί
να μην φτάνουν για να
ζήσεις. Ποιος λέει πως,
κάθε φορά που ένας παίκτης αλλάζει ομάδα, βγάζω λεφτά; Κανονίζω μεταγραφές από τώρα. Είναι κάτι σαν επένδυση
για τον παίκτη μου. Αν η
αξία του ανέβει, τότε θα
εισπράξω χρήματα στο
μέλλον».

Του Νίκου Συνοδινού
ο κλειδί του παραδείσου για μια
σούπερ μεταγραφή, που όμοιά της
δεν θα έχει κάνει άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής, απέκτησε ο Κώστας
Μανωλάς. Ενδιαφέρον για την απόκτηση
του διεθνή άσου της Ρόμα έχουν δείξει πολλές ομάδες που μεσουρανούν στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, αλλά αυτή που
φαίνεται ότι θα τον κερδίσει θα είναι η Γιουβέντους.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει σύντομα συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο και θα φορέσει τη φανέλα της
πρωταθλήτριας Ιταλίας, που δυναμώνοντας ολοένα και περισσότερο γίνεται ξανά από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κώστα Μανωλά δεν είναι απλά πολύ «ζεστό», αλλά
η «γηραιά κυρία» προχωράει τις διαδικασίες για
την απόκτησή του. Το πρόσωπο που θα δέσει τον
Έλληνα αμυντικό στο Τορίνο είναι ο νέος του μάνατζερ. Ο περίφημος Μίνο Ραϊόλα.
Ο Κώστας Μανωλάς, που θα γίνει 28 ετών
τον Ιούνιο, έχει ρήτρα αποδέσμευσης 36 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ευνοεί τα σχέδια της Γιουβέντους. Είναι σημαντικό όμως ότι ο Μίνο
Ραϊόλα εδώ και χρόνια βρίσκεται κοντά στην ομάδα του Ανιέλι.
Για τον διεθνή αμυντικό ενδιαφέρον έχει δείξει
και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο πρώην παίκτης
της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού διαγράφει εξαιρετική πορρεία, αλλά για να κάνει κάποιος το άλμα
στην κορυφή απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις. Η εκπροσώπηση παίζει καταλυτικό ρόλο. Ο
Μίνο Ραϊόλα… λύνει και δένει.
Πρόκειται για πανίσχυρο μάνατζερ, που εκπροσωπεί κάποια από τα πιο ηχηρά ονόματα στον
χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως είναι
οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Πολ Πογκμπά, Ρομελού Λουκάκου, Τζιανλούκα Ντοναρούμα
και Μάριο Μπαλοτέλι.
Γενικά ο Ραϊόλα έχει μια τάση να δουλεύει με
τα λεγόμενα «προβληματικά» παιδιά του ποδοσφαίρου, τα πιο δύσκολα και ιδιόρρυθμα: τον
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Ο Κώστας Μανωλάς
με Μίνο Ραϊόλα
πάει… Γιουβέντους
Το κλειδί του παραδείσου πήρε ο διεθνής αμυντικός που
ανοίγει την πόρτα της ομάδας του Τορίνο και γίνεται
συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο μάνατζερ μύθος από
τη Νάπολι ως πιτσαδόρος έμαθε νομικά και επτά ξένες
γλώσσες. Αγόρασε το σπίτι του Αλ Καπόνε στο Μαϊάμι, έγινε
μόνιμος κάτοικος Μόντε Κάρλο και πήρε ό,τι πιο εκκεντρικό
υπάρχει από Μπαλοτέλι και Πογκμπά, μέχρι Ζλάταν
Ζλάταν, τον τρελο-Μπαλοτέλι, τον Ρομπίνιο
παλιότερα, τον Πογκμπά τώρα.

Ο μάνατζερ-μύθος
Μετά τη μετακίνηση του Γάλλου μέσου στο «Όλντ
Τράφορντ» το 2016, το πρώτο πράγμα που έκανε
ο Ραϊόλα ήταν να αγοράσει ένα ακόμη σπίτι. Αυτή τη φορά στο Μαϊάμι. Έδωσε 8.000.000 ευρώ
για να πάρει το παλιό σπίτι του Αλ Καπόνε, μια αγορά που την κυνηγούσε για χρόνια, για τους δικούς του προφανώς λόγους.
Ο αθυρόστομος ατζέντης δεν έχει διστάσει να
τσακωθεί είτε δημοσίως είτε κατ’ ιδίαν με τον σερ
Άλεξ Φέργκιουσον, τον Πεπ Γκουαρδιόλα ή
τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, όταν ένιωθε πως θίγονται τα συμφέροντα των δικών του «παιδιών».
Ποτέ δεν βγήκε χαμένος από τις κόντρες με αυτά
τα προπονητικά μεγαθήρια, αφού πάντοτε κατάφερνε να περνάει το δικό του.
Αν και αρκετά εξωστρεφής, είναι παντελώς αντιδημοσιογραφικός. Αν θέλει να περάσει τη γνώμη του, θα πάρει ο ίδιος τον ρεπόρτερ που πι-

στεύει ότι θα τον προωθήσει καλύτερα. Αν επιθυμεί να μην τοποθετηθεί σε μια υπόθεση ή να την
κρατήσει κρυφή, τότε δεν μιλάει σε κανέναν δημοσιογράφο. Και όταν –πάλι στην υπόθεση Πογκμπά– ένας Άγγλος κατάφερε να τον ξετρυπώσει τηλεφωνικά και να τον ρωτήσει αν θα γίνει η
μεταγραφή, η συνομιλία τους κράτησε λιγότερο
από λεπτό. Ο δημοσιογράφος πρόλαβε να κάνει
την ερώτησή του και στη συνέχεια άκουσε μόνο
μπινελίκια πριν κλείσει η γραμμή...
Ο Μίνο Ραϊόλα γεννήθηκε στη Νότιο Ιταλία,
σε προάστιο της Νάπολι, κι έτσι εξηγείται το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του. Παρ’ όλα αυτά μετακόμισε πριν κάνει τα πρώτα του γενέθλια στην
Ολλανδία με τους γονείς του. Ο πατέρας του είχε
μια πιτσαρία με το διόλου ευφάνταστο όνομα
«Napoli», όπου εκεί ο μαθητής Μίνο δούλευε ως
σερβιτόρος, αλλά και στην κουζίνα ως πιτσαϊόλο.
Έπαιζε ποδόσφαιρο και πινγκ πονγκ, όμως στα
18 του κατάλαβε ότι προτιμούσε το παραγοντιλίκι και κατάφερε να γίνει επικεφαλής των ακαδημιών της Χάαρλεμ. Γρήγορα παραιτήθηκε, λέ-



γοντας «πως οι άνθρωποι είναι πολύ συντηρητικοί
και δεν θα δούμε προκοπή». Δεν κώλωνε να κάνει
γνωριμίες και γρήγορα μπήκε σε γραφείο ατζέντηδων. Είχε θράσος, ικανότητες αλλά και σπουδαίες γνώσεις. Διότι, παράλληλα με τη δουλειά
στην πιτσαρία και την ενασχόληση με την μπάλα,
διάβαζε. Σπούδασε νομικά και μιλάει επτά γλώσσες. Τη μητρική του, τα ολλανδικά, αλλά και αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά και πορτογαλικά!
Για πέντε χρόνια είχε βοηθητικό ρόλο στο γραφείο Sports Promotions, όπου στην ουσία έκανε
το αγροτικό του. Το 1996 αποφάσισε να δοκιμάσει μόνος του, έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Μετά το EURO εκείνης της χρονιάς, πήρε τον Πάβελ Νέντβεντ και από τη Σπάρτα Πράγας τον πήγε στην ιταλική Λάτσιο. Και στις αρχές
του 21ου αιώνα έκανε το μεγάλο deal για να πάει
ο Τσέχος στη Γιουβέντους. Παράλληλα, προσέγγισε τον ιδιόρρυθμο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και
από τις δικές του μεταγραφές αγόρασε ένα τρομερό σπίτι στο Μονακό, όπου αποτελεί έως και
σήμερα την κύρια κατοικία του.
Μόνιμος κάτοικος Μόντε Κάρλο, με προτίμηση
στο ακριβό τσάι, βρίσκεται συνεχώς με ένα κινητό
τηλέφωνο στο χέρι συνομιλώντας με τους πελάτες του.
Όπως υποστηρίζει ο διάσημος ατζέντης: «Ο καλός ατζέντης είναι κάτι περισσότερο από μεσάζων
σε διαπραγματεύσεις συμβολαίων. Εξασφαλίζει την
προστασία και τα δικαιώματα των παικτών του. Θα
επιλύσω κάθε ζήτημα για τους παίκτες μου, όπως έκανα με τον πατέρα μου. Είμαι η οικογένειά τους,
εκείνος που θα τους υποδείξει το σωστό μονοπάτι.
Παρ’ όλα αυτά, κάθε ατζέντης που έχει επιτυχίες
δεν σημαίνει πως είναι πετυχημένος. Πάρτε για παράδειγμα τον Ζόρζε Μέντες.
»Είμαστε εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ
είμαι ο Βόρειος Πόλος και εκείνος ο Νότιος. Έχουμε
εντελώς διαφορετική αντίληψη στις δουλειές μας.
Όμως είμαστε και οι δύο πολύ πετυχημένοι. Ο Μέντες είναι ένας επενδυτής που τον ενδιαφέρει το
μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Προσωπικά νοιάζομαι
αποκλειστικά για τους παίκτες μου. Είμαι αλτρουιστής, ενώ εκείνος είναι εγωιστής. Ενδιαφέρομαι
για τους παίκτες μου, ενώ ο Μέντες μόνο για τον
εαυτό του».
Ο Ραιόλα δίνει τη δική του εξήγηση για την εκ
διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία με τον μεγάλο ανταγωνιστή του. O Πορτογάλος ασχολείτο με
night clubs, ενώ εκείνος γαλουχήθηκε στα εστιατόρια του πατέρα του.
«Η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί απόλυτα. Έκανα τα πάντα στο εστιατόριο εκτός από ένα.
Δεν έψησα ποτέ πίτσα. Δεν το έχω κάνει μέχρι σήμερα. Το αφήνω στη σύζυγό μου».
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική κόντρα στη γαλλική Ligue 1, καθώς ο μεν Μέντες
έχει διεισδύσει στη Μονακό, ο δε Ραϊόλα στην
Παρί Σεν Ζερμέν.
«Εκπροσωπεί πολλούς παίκτες της Μονακό. Από
την άλλη πλευρά εγώ έχω πολλούς ποδοσφαιριστές στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν με προσβάλλει,
παρ’ ότι κατοικώ στο Μονακό. Πάντα επέλεγα το
Παρίσι. Αν υπάρχει μία κόντρα στο συγκεκριμένο
θέμα, εγώ είμαι αυτός που θα επικρατήσει.
»Τα μεγέθη στο Παρίσι είναι διαφορετικά. Προσέγγισα την Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησα με τη διοίκηση
της ομάδας για τα πλάνα τους και τα βρήκα τέλεια.
»Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση πιο ελκυστικό

και ενδιαφέρον πρότζεκτ στον κόσμο. Η Παρί Σεν
Ζερμέν ήθελε πραγματικά μεγάλους παίκτες και τους πρόσφερα. Ασφαλώς η ομάδα έχει το μπάτζετ για αυτό. Το πλάνο των Καταριανών είναι πολύ φιλόδοξο. Τα πράγματα
είναι διαφορετικά στη Μονακό. Δεν υπάρχουν επενδυτές παρά μόνο μεμονωμένες
προσπάθειες».
Ο Ιμπραχίμοβιτς έχει πραγματοποιήσει έξι μεταγραφές με την αμοιβή του να ξεπερνά
τα 170 εκατ. ευρώ. Ο Ραϊόλα επισημαίνει πως η
προμήθεια ύψους 10%, δηλαδή περίπου 17 εκατ.
ευρώ, δεν κατέληξαν στην τσέπη του.
«Έχω κάνει μεταγραφές όπου πήρα τα μισά λεφτά. Εάν ακούσω πως μία ομάδα δίνει 50 εκατ. ευρώ και εγώ θα πάρω τα μισά, αλλά ο ποδοσφαιριστής μόλις 100.000 ευρώ, δεν συναινώ. Προτιμώ
άλλο σύλλογο που θα πληρώσει μόνο 10 εκατ. ευρώ, αλλά θα πληρώσει 500.000 ευρώ στον ποδοσφαιριστή. Αυτή την περίπτωση θα προκρίνω και
ας πάρω 5 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η παγίδα για τους
περισσότερους ατζέντηδες. Εγώ πάντα επιλέγω το
καλύτερο για τους παίκτες μου».
Ο Ραϊόλα, όπως αποκαλύπτει, συνομιλεί με
κάποιους πελάτες του δύο φορές τη μέρα και με
κάποιους άλλους μία φορά τον μήνα. Στο γήπεδο
δεν θα τον δει κανείς. Προτιμά την τηλεόραση,
καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε κάθε
βράδυ να βρίσκεται στα γήπεδα προκειμένου να
παρακολουθήσει τους παίκτες του.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψή του για τα
κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ένας ποδοσφαιριστής προκειμένου να συνεργαστεί μαζί του.
«Δεν ψάχνω εγώ τους παίκτες αλλά εκείνοι με
βρίσκουν. Ποτέ δεν ζήτησα από κάποιον ποδοσφαιριστή να έρθει και να δουλέψει μαζί μου και
ποτέ δεν θα συμβεί. Ο παίκτης είναι εκείνος που
μου ζητάει να γίνω ο εκπρόσωπός του. Έπειτα, θα
πρέπει να υπάρχει η σωστή χημεία για να προχωρήσουμε.
»Πάντα θέλω να ασχολούμαι προσωπικά με
τους πελάτες μου. Δεν έχω πρακτορείο όπως ο Μέντες. Δουλεύω με τον βοηθό και τη δικηγόρο μου.
Δεν υπάρχουν σκάουτερ που ταξιδεύουν σε όλο
τον κόσμο για μένα.
»Ο παίκτες βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο για
μένα. Θα τους τηλεφωνήσω ή θα με καλέσουν εκείνοι. Θέλω να ξέρω αν είναι καλά στις ομάδες
τους, αλλά και να παρακολουθώ τις εξελίξεις στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, ποιος θέλει επιτελικό μέσο το ερχόμενο καλοκαίρι, εξτρέμ,
αλλά και να ρίχνω ματιές στην αγορά.
»Προσπαθώ να προβλέπω και να προλαβαίνω
τις εξελίξεις. Πρέπει να ξέρω τι θέλουν οι σύλλογοι
προτού το γνωστοποιήσουν. Η μεταγραφή είναι
δουλειά που απαιτεί πολλούς μήνες προεργασίας.
Ο κόσμος βλέπει μόνο την κατάληξη».
Ο Ραϊόλα είναι ο μάνατζερ που δεν δίστασε
ποτέ να εκφράσει τη γνώμη του δημοσίως χαρακτηρίζοντας «καθυστερημένο δικτάτορα», εκτός
των άλλων, τον Σεπ Μπλάτερ.
Η συγκεκριμένη δήλωση είχε ως συνέπεια να
τον σύρει η FIFA στα δικαστήρια.
Ο Ραϊόλα σε μία κρίση εγωκεντρισμού τονίζει: «Ένας αθλητικός διευθυντής που δεν γνωρίζει
τον Μίνο Ραϊόλα θα πρέπει να κάνει άλλη δουλειά.
Η πλειονότητα των Γερμανών δεν έχουν ιδέα από
ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει τρομερή δύναμη. Προχωράει συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς.
Στην Ιταλία δεν επενδύουν σε ακαδημίες ή σε στάδια. Αντίθετα, στη Γερμανία έχουν όραμα και τέλεια
οργάνωση, κάτι που θαυμάζω».
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Ύποπτος
φοροδιαφυγής
Ο διάσημος ατζέντης κρίθηκε ύποπτος φοροδιαφυγής και οι αρχές του Άμστερνταμ ξεψαχνίζουν όλες τις μεταγραφικές κινήσεις του Ραϊόλα από το
2014 ως το 2017. Σύμφωνα με το «Forbes», ο Μίνο
Ραϊόλα είναι ο 10ος πλουσιότερος ατζέντης στον κόσμο και ο 4ος μεταξύ εκείνων που έχουν ως αποκλειστική ενασχόληση το
ποδόσφαιρο. Τον Σεπτέμβριο του 2017 το διάσημο
περιοδικό υπολόγισε τα έσοδά του από νόμιμες προμήθειες σε 43 εκατ. ευρώ,
με το σύνολο των μεταγραφών στις οποίες ενεπλάκη
να φτάνουν τα 437 εκατ.
ευρώ! Κι όμως, αυτός ο πανίσχυρος και διαβόητος ατζέντης βρίσκεται σε δεινή
θέση τις τελευταίες ημέρες.
Όπως αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα «Il Fatto
Quotidiano», οι ολλανδικές αρχές έκαναν «ντου»
στους λογαριασμούς του
Ραϊόλα, καθώς έχουν πληροφορίες ότι έχει προβεί σε
σοβαρές φορολογικές παρατυπίες, αποφεύγοντας
να φορολογηθεί.
Το βασικό ερώτημα που εξετάζει η έρευνα των αρχών για τον Ραϊόλα έχει να
κάνει με το ποια είναι η
πραγματική φορολογική
«κατοικία» του Ραϊόλα. Κατηγορείται ότι εμφανίζεται
ως μόνιμος κάτοικος διαφόρων χωρών, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να
προβαίνει σε φοροαποφυγή. Και για τον λόγο αυτό,
οι φορολογικές αρχές εργάζονται αδιάκοπα για να
εξακριβώνουν τη δραστηριότητά του. Η σύνδεση του
Ραϊόλα με την Ολλανδία είναι δεδομένη και παλαιά.
Ωστόσο, ο ίδιος αρνείται
κάθε σχέση με τη χώρα, δηλώνοντας μόνιμος κάτοικος Μονακό! «Πάντα δρω
σωστά και νομότυπα, σεβόμενος τους νόμους κάθε χώρας στην οποία έχω δουλέψει. Δεν είμαι Ολλανδός πολίτης. Είμαι πολίτης του Μονακό, όπου κατοικώ, και
στην Ολλανδία δεν έχω καμία εταιρεία».
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Προτάσεις
για το VAR
Το VAR μπαίνει στη ζωή
μας για να μας «σώσει»,
έστω κι αν ο πολύς κόσμος θεωρεί ότι το ποδόσφαιρό μας δεν σώζεται
με τίποτα. Στη διπλανή
στήλη η «Α» δίνει όλες
τις παραμέτρους χρησιμοποίησης του βοηθήματος των διαιτητών και αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο διαιτητικό εργαλείο, πλην των κραυγαλέων περιπτώσεων, δεν
είναι και πανάκεια, διότι
το χειρίζονται οι ίδιοι
άνθρωποι που εδώ και
δυο χρόνια αμφισβητούνται σχεδόν από το σύνολο των φιλάθλων και
οπαδών.
Στη φιλοσοφική του διάσταση, το VAR απλά, αντί να γίνεται υπηρέτης
του ανθρώπου, ζητάει από τους ανθρώπους να
υπηρετήσουν την τεχνολογία. Η «Α» ακόμα, στο
συγκεκριμένο άρθρο,
προτείνει και ρηξικέλευθο τρόπο βελτίωσης της
διαιτησίας σε συνδυασμό με το VAR.
Την ενεργοποίηση του ίδιου του Πορτογάλου
αρχιδιατητή Βίτορ Μέλο
Περέιρα για να σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις,
αλλά και να δίνονται
στη δημοσιότητα οι ενδοεπικοινωνίες μεταξύ
του υπεύθυνου του VAR
και του διαιτητή που
σφυρίζει στον αγωνιστικό χώρο.

VAR: «Μηχάνημα
της αλήθειας»
ή (και) τεράστιο ψέμα
Πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι νομίζουν ότι το Video Assistant Referee
είναι πανάκεια, θα λύσει όλα τα προβλήματα, όταν το χειρίζονται οι ίδιοι άνθρωποι
που είναι υπεύθυνοι για την κατάντια της ελληνικής διαιτησίας και η «Α» προτείνει
τρόπους προκειμένου να μην τιναχτεί στον αέρα το όλο project
Του Άλκη Φιτσόπουλου
ο VAR (Video Assistant Referee),
που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «βίντεο υποβοήθησης του διαιτητή» και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ της Ρωσίας, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία καθαρή νίκη της
τεχνολογίας εις βάρος του ανθρώπου.
«Ο θάνατος του διαιτητή», κατά την γαλλική εφημερίδα «Liberation». Είναι μια εφεύρεση των
εγκεφάλων - «σκληρών δίσκων» της τεχνολογίας
για να ισοπεδώσουν το δικαίωμα στο λάθος που
έχει ο κάθε διαιτητής.
Το παιχνίδι σταματάει στις αμφισβητούμενες
φάσεις για να τρέχουν όλοι στο VAR. Είναι ένα
«εργαλείο» όχι για να υπηρετεί τον άνθρωπο, αλλά να το υπηρετεί ο άνθρωπος.
Το ανθρώπινο λάθος του διαιτητή δεν είναι πια
μέρος του παιχνιδιού, αλλά εξοβελισμός της ανθρώπινης υπόστασης του διαιτητή. Τι πρακτικά
είναι το VAR; Πολλά βίντεο μαζί που γυρίζουν πίσω τη φάση και ειδοποιούν τον διαιτητή αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αν υπήρχε οφ σάιντ, πέναλτι, χέρι στο γκολ κ.λπ.

Τ

Διακοπή, συνομιλίες, παρατήρηση των βίντεο,
απόφαση. Μπασκετοποδόσφαιρο, δηλαδή. Ερώτηση: Αν ο βοηθός διαιτητή υποδείξει οφ σάιντ σε
παίκτη που δεν ήταν, ο διαιτητής θα ξαναφέρει
πίσω τη φάση; Αστειότητες. Γιατί, ωστόσο, η FIFA,
σε αντίθεση με την UEFA που αρνείται να το υιοθετήσει, επιμένει;
Για λόγους δικαιοσύνης, λένε στη FIFA. Για τη
δικαιοσύνη του χρήματος, λέμε εμείς. Το κάθε
«σύστημα» κοστίζει 2 εκατ. ευρώ ετησίως σε κάθε
χώρα που θα το πάρει και ακολουθεί, τι λέτε; Το
«τσιπάκι».
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, το
σκέφτεται να βάλει… GPS στους παίκτες, για να
σφυρίζει αν βρίσκονται σε θέση οφ σάιντ!. Στην
Ελλάδα το VAR έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. Το κόστος είναι 14 εκατ.
ευρώ.
Κατά πώς λέγεται, το μηχάνημα της «αλήθειας» θα δουλέψει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα ερωτήματα, πολλά. Έχουν εκπαιδευτεί
οι άνθρωποι που θα κατευθύνουν τον διαιτητή;
Η απάντηση είναι «ναι». Με δύο… σεμινάρια, κι
όχι σε πραγματικές συνθήκες αγώνα, παρά σε
προπονήσεις ποδοσφαιρικών ομάδων Παίδων,

που σφύριξε ο διεθνής διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου..
Κατ’ αρχάς, να δούμε τι ανιχνεύει το VAR, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση κατά τη
διάρκεια του αγώνα και διαμαρτυρόμαστε γιατί
δεν ενεργοποιείται σε ένα ανάποδο φάουλ ή πλάγιο άουτ.
- To πέναλτι ή μη πέναλτι.
- Η απευθείας κόκκινη κάρτα (κι όχι δεύτερη
κίτρινη).
- Τα γκολ που μπαίνουν (αν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε παράβαση).
- Η κάρτα σε λάθος παίκτη.
Πέρα από αυτά, υπάρχει η εξής παράμετρος,
που πρέπει ν’ αναλύσουμε. Το σύστημα αυτό θα ενεργοποιείται από τον επικεφαλής του VAR σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όχι σε όλες.
Αν, δηλαδή, σε κάθε λεπτό υπάρχει και μία αμφισβητούμενη φάση, ο υπεύθυνος δεν μπορεί να
διακόπτει συνέχεια τον αγώνα και να προτρέπει
τον διαιτητή να δει τη φάση, για ευνόητους λόγους. Το κάθε παιχνίδι θα μπορούσε να αρχίζει
σήμερα και να τελειώνει… αύριο.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η «εξουσία» ενός πο-
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δοσφαιρικού αγώνα διαμοιράζεται, πλέον, μεταξύ
του διαιτητή και του –ας τον αποκαλέσουμε–
VARista. Αν πρέπει σ’ αυτό να δώσουμε κάποιου
τύπου ποσόστωση, είναι 51%-49% υπέρ του διαιτητή.
Ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούει στα κελεύσματα του VARista. Αν θεωρεί ότι έχει
άμεση αντίληψη της φάσης, μπορεί να τον αγνοήσει. Δεν δεσμεύεται από κανέναν κανονισμό
λειτουργίας ότι πρέπει απαραίτητα να ζητάει τη
γνώμη του VARista. Ούτε από κανέναν κανονισμό γενικά.
Ο υπεύθυνος του VAR, σύμφωνα με τους διεθνείς άτυπους κανόνες, το μόνο που μπορεί να
πει στον διαιτητή, μέσω της ενδοεπικοινωνίας, είναι «νομίζω ότι αυτή τη φάση πρέπει να τη δεις».
Όχι αν ήταν πέναλτι ή όχι. Την απόφαση θα την
πάρει ο διαιτητής, αν θα πρέπει ή όχι. Και λέει
«πρέπει να τη δεις», για να μην επηρεάσει την απόφαση του διαιτητή.
Εδώ, ωστόσο, υπάρχει μία σοβαρή απορία, ένσταση για πολλούς. Με ποια κριτήρια ο υπεύθυνος του VAR θα επιλέγει τις αμφισβητούμενες φάσεις;
Πώς θα προτείνει μία φάση, που πράγματι χρήζει ανάλυσης, από μία άλλη, που επίσης είναι «ύποπτη» τέλεσης πειθαρχικού ή αγωνιστικού αδικήματος; Ποιες «εσωτερικές ανάγκες» θα επιδράσουν στον υπεύθυνο του VAR για την τελική επιλογή;
Ελέγχεται ο VARista; Βεβαίως. Από τον… αρχιδιαιτητή. Ο Περέιρα, αν τελικά παραμείνει στο

πόστο του, θα εξετάζει τις φάσεις. Θα έχει ποινή
σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο VARista δεν
είναι επαρκής; Είναι στη διακριτική του ευχέρεια.
Πόση… άφεση αμαρτιών μπορεί να δώσει ο
Περέιρα όταν γνωρίζει ότι οι VARista είναι άπειροι στον χειρισμό του συστήματος; Κι αν λάβουμε
υπ’ όψιν μας ότι την τρέχουσα σεζόν δεν τιμωρεί
διαιτητές για «εγκλήματα», πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει το ίδιο και με
τους VARista;
Θα πρέπει να καταλάβουν οι απλοί φίλαθλοι
και οι οπαδοί των ομάδων ότι το VAR δεν είναι
πανάκεια. Γιατί; Διότι το συγκεκριμένο μηχάνημα
το χειρίζονται άνθρωποι.
Οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα κρατούν στα χέρια
τους τη διαιτησία, οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν
κραυγαλέα λάθη, οι ίδιοι άνθρωποι, τους οποίους ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχει κατατάξει
σε «κύκλους επιρροής».
Άρα, μην περιμένουμε θαύματα από το VAR.
Ναι, για τις κραυγαλέες περιπτώσεις, πράγματι,
μπορεί να βοηθήσει. Όχι, όμως, για όλες.
Για παράδειγμα: Το γκολ του Βαρέλα στο πολυθρύλητο παιχνίδι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ την περασμένη
σεζόν έπρεπε ή όχι να μετρήσει; Μιλώντας με διαιτητές εν ενεργεία και μη, σε κυριεύει η απογοήτευση.
Άλλοι λένε ότι έπρεπε να μετρήσει κι άλλοι
πως καλώς δεν μέτρησε! Τη συγκεκριμένη φάση
την είδαν δεκάδες φορές στο βίντεο απ’ όλες τις
κάμερες και οι γνωμοδοτήσεις τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Συνεπώς, το ερώτημα τίθεται αβίαστα: Τι, ακριβώς, θα είχε
προσθέσει το VAR αν υπήρχε στο
παιχνίδι της Τούμπας; Τι ακριβώς θα
μπορούσε να προσθέσει το VAR στη φάση όπου δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ
στην Τρίπολη;
Πάλι μοιρασμένες ήταν οι απόψεις των διαιτητών. Λοιπόν; Πώς θα εξαλειφθεί από τη
συνείδηση των φιλάθλων και των οπαδών η
καχυποψία, έστω κι αν υπάρχει VAR;
Η «Α», εκτός από να καταγγέλλει –πάντα με επιχειρήματα–, έχει και προτάσεις για την καλύτερη
αξιοποίηση του VAR. Δύο είναι οι προτάσεις μας
για να υπάρξει διαφάνεια και να σταματήσουν οι
καχυποψίες.
Η πρώτη, φορά στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ
του VARista και του διαιτητή να δίνεται στη δημοσιότητα. Να γνωρίζει ο απλός κόσμος, που δίκαια αμφιβάλλει και δυσανασχετεί, τι ακριβώς ειπώθηκε για τη συγκεκριμένη φάση.
Εκεί θα φανεί αν τόσο ο VARista, όσο και ο διαιτητής έχουν «δεύτερες σκέψεις» στο μυαλό
τους. Ο καθένας θα μπορεί να κρίνει από τη συνομιλία τους, και αν υπάρχει κάτι μεμπτό θα φανεί. Θα το κάνει αυτό ο Περέιρα; Αυτό είναι διαφάνεια.
Τα δεύτερο αποτρεπτικό της κάθε πονηρής
σκέψης των φιλάθλων και οπαδών αφορά στον
Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, Βίτορ Περέιρα. Είναι
διατεθειμένος να βγαίνει στην τηλεόραση και να
κρίνει αυτός τις αμφισβητούμενες φάσεις;
Αυτός, ο καθ’ ύλην αρμόδιος, ο επικεφαλής, ο
καθηγητής διαιτησίας και δάσκαλος των Ελλήνων διαιτητών, είναι διατεθειμένος να το κάνει;
Αντιλαμβανόμαστε ότι του ζητάμε κάτι πέραν
της… κανονικότητας.
Πουθενά, σε καμιά γωνιά της Ευρώπης δεν υπάρχει καν σκέψη ο αρχιδιαιτητής να κρίνει από
τηλεοράσεως τους διαιτητές. Υπάρχει κανονικότητα, όμως, στην Ελλάδα; Προφανώς και όχι.
Γι’ αυτό, άλλωστε, οι υπερκείμενες αρχές
FIFA/UEFA τον έστειλαν στην Ελλάδα. Γιατί δεν
υπάρχει κανονικότητα. Κι όχι μόνο αυτόν, αλλά
και καμιά δεκαριά ακόμα. Για να την επαναφέρουν
στην κανονικότητα…
Η εμφάνιση του Περέιρα στην τηλεόραση, για
την ανάλυση των «επίμαχων» –λεγομένων– φάσεων, κρίνεται απαραίτητη και για έναν ακόμα λόγο. Στον πολύ κόσμο, να μην πούμε σε όλους, υπάρχει πλήρης σύγχυση σχετικά με τους κανονισμούς διαιτησίας.
Κι αυτό είναι απόρροια ενός στερεοτυπικού
αρνητισμού που αποκομίζουν από τη διαφορετική
γνώμη για την ίδια φάση, που έχουν οι δυο «ήρωες» των αθλητικών εκπομπών Παναγιώτης
Βαρούχας στην ΕΡΤ και Αναστάσιος Κάκος
στο Open Tv, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη.
Όταν, μάλιστα, αρχίσει να εκπέμπει και το κανάλι του Β. Μαρινάκη, το πιο πιθανό είναι να
προστεθεί κι ένας τρίτος «καθηγητής».
Ιδού, λοιπόν, μίστερ Περέιρα, πεδίον δόξης
λαμπρόν. Πάρτε επάνω σας την ευθύνη για να
διώξετε τις σκιές από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αν, στο μεταξύ, έχετε κάτι απτό πέρα από τις πομπώδεις φρασεολογίες, για να καλυτερεύσει το
ποδόσφαιρό μας, να το δούμε.
Ενδεχομένως να είναι άδικο να σας κατηγορούν ότι είστε «καρφωμένος» στο γραφείο σας
και δεν επικοινωνείτε με το περιβάλλον. Κι ακόμα,
ότι το μόνο που σας νοιάζει είναι ο παχυλός μισθός, που λένε μερικοί… κακεντρεχείς.

VAR,
το πρώτο
σεμινάριο
Οι τρεις διαιτητές που έκαναν την αρχή εκμάθησης του VAR και συνομίλησαν με το «κέντρο ελέγχου» ήταν οι Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, Τάσος Παπαπέτρου και
Στέφανος Κουμπαράκης.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων μεταξύ ακαδημιών οι πιτσιρικάδες είχαν οδηγίες να… παρανομούν, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί, προκειμένου να εξασκήσουν όλους στην ανίχνευση
των επίμαχων φάσεων.
Είναι προφανές ότι ο
VARista πρέπει να «παίζει» ταυτόχρονα με όλα
τα μόνιτορ, προκειμένου
σε κλάσματα δευτερολέπτου να παίρνει αποφάσεις τις οποίες θα προτείνει στον διαιτητή να
επανεξετάσει.
Σ’ αυτό το πρώτο σεμινάριο, πήραν μέρος συνολικά μόλις πέντε διαιτητές, οι τρεις προαναφερόμενοι συν τους Διαμαντόπουλο και Σκουλά. Η
ΚΕΔ θέλει μικρά κι ευέλικτα σχήματα προκειμένου να γίνεται καλύτερη
και ταχύτερη εκπαίδευση.
Όσον αφορά στους βοηθούς, που επίσης θα πάρουν μέρος στα σεμινάρια, παρόντες ήταν οι Απτόσογλου, Καρσιώτης,
Νικολακάκης, Πάτρας,
Πετρόπουλος, Σάββας,
Τζιώτζος, Τριανταφύλλου, Χριστάκογλου και
Ψαρρής.
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Τσίπρας σε Ιβάν
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
α ξεκινήσουμε από τα
βασικά. Ο ΠΑΟΚ το
πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Και αήττητος θα το πάρει και ας παίζει με μισή ομάδα στα Γιάννενα.
Σταθερότητα είχε ο ΠΑΟΚ σε όλη τη σεζόν,
ήταν και τυχερός που οι Ολυμπιακοί βαράγανε
στον γάμο του Καραγκιόζη στο «Καραϊσκάκης»,
το πήρε δίκαια.
Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
Κι αρχίζει το έργο τώρα. Κι εκεί που όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά, ο Τσίπρας γράφει ένα tweet
για τα συγχαρίκια.
«Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από 34 χρόνια, ήταν δίκαιο και το πήραν με την αξία τους». Αυτό έγραψε ο πρωθυπουργός των Πρεσπών. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για τον
ΠΑΟΚ από αυτό που έκανε ο Τσίπρας.
Του λέει, δηλαδή, ότι κι εγώ έπαιξα τον ρόλο
μου, που το σήκωσες. Κανένα ρόλο δεν έπαιξε,
βέβαια, ο Τσίπρας, και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί, αλλά σάμπως έχει σημασία; Ο Τσίπρας προσπάθησε να
κλέψει τη δόξα και από τον Σαββίδη και από τους
παίκτες. Δουλειά του είναι να πουλάει παραμύθι.
Η «Α» βέβαια το είχε γράψει, ότι και με τον
Τζήμερο πρωθυπουργό και με Οικολόγους Πράσινους, πάλι θα το σήκωνε ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνει, όμως, ο Τσίπρας. Πολιτικός είναι.
Πουλάει παραμύθι κι όποιος τσίμπησε, τσίμπησε. Σου λέει, αυτό που έγινε με τη φιέστα του ΠΑΟΚ, έγινε μόνο όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου το ’81. Από τότε έχει να γίνει τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη και σ’ όλη τη Μακεδονία την
κανονική.

Ν

Ο Ντέμης
αντιπερισπασμό
στον Ιβάν
Τον Ντέμη δεν τον βλέπω καλά στο Open του
Σαββίδη. Τη νύχτα που ο
ΠΑΟΚ ξεφάντωνε στην
Τούμπα, ο Ντέμης κάλεσε στο στούντιο τον Πρέλεβιτς, που δεν είχε ούτε
χαρτοπετσέτα να κλάψει. Από τη μία η φιέστα
που στοίχισε πεντακόσια
χιλιάρικα, κι από την άλλη ο Μπάνε έλεγε ότι
«μακάρι να είχαμε κι εμείς έναν Σαββίδη».
Καλά, ο ίδιος ο Σαββίδης
δεν είχε πει ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα έπαιρνε μέρος από τις εισπράξεις του ποδοσφαιρικού; Τα πήραν; Άμα τα
έπαιρναν, δεν θα δήλωνε ο Παπαθεοδώρου ότι
εξαφανίστηκαν οι ΠΑΟΚάρχες. Ποιον εννοούσε
ο Παπαθεοδώρου; Τον
Σαββίδη στο δόξα πατρί
εννοούσε.
Και πάει ο Ντέμης και
φέρνει τον Πρέλεβιτς
και χαρακώνεται το προφίλ του Ιβάν. Τώρα, θα
πεις, όπως μπορείτε να
διαβάσετε στη διπλανή
στήλη, ο σύντροφος έχει
άλλες προτεραιότητες.
Θέλει να δει τι θα κάνει
με τον Τσίπρα και το
ΠΟΚ που συμμάχησε εναντίον του. Δεν μπορεί
ν’ ασχολείται με το μπάσκετ. Άμα τον πιέσει ο
λαός του ΠΑΟΚ, θα το
κάνει. Προς το παρόν,
ουδείς ασχολείται στον
ΠΑΟΚ με το μπάσκετ.

«Σε πήρα το
πρωτάθλημα,
φέρε μου ψήφους»
Τεράστια προσβολή στον Σαββίδη και τους παίκτες του
«δικεφάλου» ήταν το tweet του πρωθυπουργού,
θεωρώντας ότι έχει κι αυτός μερίδιο στην άξια κατάκτηση
του πρωταθλήματος και άρα πρέπει να ξεχάσουν τις
Πρέσπες και να τον… θυμηθούν στις εκλογές, την ίδια
ώρα που ο Ρωσοπόντιος διχάζει τον κόσμο και «τρέμει»
την αθηναϊκή συμμαχία που δεν υπάρχει
Έτσι είναι. Νόμιζες στον Λευκό Πύργο θα έβγαινε κανένας Ανδρέας από τις πολεμίστρες και
θ’ άρχιζε να λέει «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Κι άπαξ κι έχει πάρει μαθήματα να φέρεται
και να μιλάει όπως ο Ανδρέας, τι να έκανε, δηλαδή, ο Άλεξ. Θα τουίταρε ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε δίκαια.
Διότι, σου λέει, εκεί μαζεύτηκε 300.000 κόσμος. Αυτοί όλοι είναι δικές μου ψήφοι, εγώ τους
έδωσα το πρωτάθλημα. Το ξέχασαν το Μακεδονικό, ξέχασαν τις Πρέσπες και τους Κοτζιάδες και
τους πήρα αιχμάλωτους. Όπως έκανε τα χρόνια εκείνα ο Ανδρέας, δηλαδή.
Κατάλαβες, τώρα, γιατί τουιτάρισε ο πρωθυ-

πουργός; Διότι σου λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν
όλοι αυτοί που πήγανε στην Τούμπα και μετά πορεία στον Λευκό Πύργο. Έτσι είναι. Τι να κάνει,
δηλαδή, το Αλεκάκι…
Οι Ολυμπιακοί γραμμένο τον έχουνε. Οι ΑΕΚτζήδες, σου λέει, πέρυσι δεν μας έστειλε συγχαρητήρια εμάς για την κούπα και φέτος το έπαιξε
με τον ΠΑΟΚ το έργο.
Και οι Παναθηναϊκοί που δεν έχουν μαντίλι να
κλάψουνε, ήλπιζαν ότι ο Δημητράκης θα έκανε
δουλειά με το Athens Alive. Πάπαλα κι εκεί. Τίποτα δεν προχωράει, άσε που ο Γιαννακόπουλος πήγε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν δεν έπρεπε ν’ απα-
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ντήσει στο tweet του Τσίπρα; Ολόκληρος πρωθυπουργός του έστειλε συγχαρητήρια. Δεν έπρεπε να πει μια καλή κουβέντα για το Αλεκάκι;
Δηλαδή, παλιά, πώς έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι
ο Πούτιν της Ελλάδας και ότι ο Μητσοτάκης
δεν θα κυβερνήσει ποτέ; Τώρα, δηλαδή, άλλαξε
κάτι; Τώρα που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, ο
Τσίπρας δεν είναι ο Πούτιν; Τώρα τι είναι, δηλαδή; Μαδούρο της Ελλάδας;
Όλα έχουν την εξήγησή τους όμως. Είσαι εσύ ο
αυτοκράτορας Ιβάν, παίρνεις αήττητος το πρωτάθλημα, έριξες 3,5 μιλιόνια στις εκλογές κι έρχεται ο Τσίπρας και σε καπελώνει. Σου λέει, είμαι κι
εγώ εδώ. Κι ας μην ξέρει ούτε ποιος παίζει τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ.
Πες στον λαό του ΠΑΟΚ να μη μας ξεχάσει στις
εκλογές. «Μέμνησο των Αθηναίων», του είπε ο
Τσίπρας για να το ρίξουμε στο αρχαίο με το «Ω,
Άνδρες Αθηναίοι» του Ιβάν. Να θυμάσαι τους Αθηναίους, λέει στο tweet ο Τσίπρας.
Το είχε πει ο βασιλιάς Δαρείος αυτό, πριν ξεκινήσουν οι Περσικοί Πόλεμοι. Όταν έμαθε ότι οι
Αθηναίοι έστειλαν πλοία για να βοηθήσουν τους
επαναστάτες της Μικρασίας, που ήταν υπό περσική κατοχή, ο Δαρείος τα πήρε στο κρανίο.
Πήρε το τόξο, έριξε ένα βέλος στον αέρα, ότι
ξεκινούσε ο πόλεμος κατά των Αθηναίων. Και για
να μην το ξεχάσει καμιά μέρα, έβαλε έναν υπηρέτη να του λέει «μέμνησο των Αθηναίων». «Να θυμάσαι τους Αθηναίους», δηλαδή.
Έτσι είναι. Ο Ιβάν έφτιαξε μεγάλη ομάδα, έριξε χρήμα και πήρε μεγάλους παίκτες, συσπείρωσε
τον λαό του ΠΑΟΚ, τον έκανε μια γροθιά, κι έρχεται το Αλεκάκι και του λέει, «σύντροφε, μη με ξεχάσεις στις εκλογές».
Μέχρι και τη φανέλα του ΠΑΟΚ κράτησε για
πάρτη του στη ΔΕΘ. Κι ας τον άφησε στη Θεσσαλονίκη όταν πήρε μαζί τους επιχειρηματίες και πήγε στα Σκόπια.
Το προχωράμε. Ποιος Τσίπρας, τώρα, σοβαροί να είμαστε. Ουδείς ασχολείται με τον Τσίπρα
στη Μακεδονία. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους
ΣΥΡΙΖΑίους υποψήφιους;
Φασίνες τρώνε όπου πάνε που ο Τσίπρας έβαζε υπογραφή για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Μόνο Σαββίδης υπάρχει στη Μακεδονία.
Λαγούς από τα καπέλα βγάζει ο Ιβάν. Λίγος, όμως, είναι ο Ιβάν, αυτό έχω να σου πω εγώ. Στο
κάνω σεντς.

Παίρνει ο ΠΑΟΚ ολόκληρο πρωτάθλημα και ο
σύντροφος Ιβάν τα βάζει με την Αθήνα. Δεν κάνεις, κύριε, για ηγεμόνας. Ένας ηγετίσκος είσαι.
Ποια Αθήνα τώρα και παπαριές.
Είσαι στον θρόνο σου, είσαι ο μεγάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο λαός γονατίζει μπροστά σου όπως στις ρωμαϊκές αρένες κι όπως κάνανε στην
τουρκοκρατία, «σφάξε με, αγά μου, ν’ αγιάσω», και
πας και λες για το ΠΟΚ. Ποιο ΠΟΚ, ρε σύντροφε,
πλάκα μας κάνεις;
Και λέει και το ωραίο του Περικλή. «Ω, άνδρες
Αθηναίοι, να σκέφτεστε πιο έξυπνα». Τον ξενέρωσες τον ΠΑΟΚτσή. Καβάλα στ’ άλογο είναι ο Ιβάν
κι οι ΠΑΟΚτσήδες. Γραμμένο το ’χεις το ΠΟΚ. Δεν
υπάρχει για σένα το ΠΟΚ. Είναι στην αποκάτω.
Το ’βαλες κάτω και το βάρεσες κι εκεί επάνω
που ο λαός του ΠΑΟΚ σαν άλλος Διαγόρας ο
Ρόδιος που ζήτησε να πεθάνει επειδή οι γιοι του
έγιναν Ολυμπιονίκες και πέθανε τελικά, λες τη μα-

γική λέξη λες κι είσαι
κανένας Κυριάκος Κυριάκος που ποστάρει για να
τα γράφει το Σαββιδοτεχνείο.
Έτσι είναι, ταβάριτς Ιβάν. Τη ζωή
μου πάρε μου, ήταν το βράδυ της Κυριακής οι ΠΑΟΚτσήδες. Μεθύσι κανονικό. Και πας και λες, «όσο συμμαχούν αυτοί, εμείς είμαστε πιο δυνατοί». Ό,τι δηλαδή,
γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Ό,τι έλεγε ο Μάκης Γκαγκάτσης, μόλις έχασε τις εκλογές. Ο
Ιβάν δηλαδή έγινε Μάκης, ρε φίλε.
Δεν είναι κανένα κορόιδο ο Ιβάν. Ξέρει τι λέει
και πότε το λέει. Δεν αντέχεται η σφαλιάρα που έφαγε με τον Μάκη τον Γκαγκάτση στις εκλογές
της Super League. «Κόντυνε ο Σαββίδης, έγινε πιο
κοντός κι από τον Κούγια», έγραψε η «Α».
Ξενέρα έφαγε ο λαός του ΠΑΟΚ με την ήττα
του Μάκη. Ξέρει ο λαός του ΠΑΟΚ ότι το παιχνίδι
παίζεται και στη Super League και την ΕΠΟ εκτός
από το γήπεδο. Κι ο Μάκης γύρισε με κατεβασμένα τα αυτιά στη Θεσσαλονίκη.
Κάπως έπρεπε να καθησυχάσει τον λαό του
ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Και μίλησε σαν πολιτικός. «Θα
γίνουμε πιο δυνατοί». Το είπε και καθάρισε. Σάμπως πρόκειται ν’ ασχοληθεί κανένας ΠΑΟΚτσής
να κάτσει ν’ αναλύσει τι λέει ο ποιητής;
Όχι βέβαια! Το είπε ο Ιβάν, σου λέει, «ότι θα
γίνουμε πιο δυνατοί, καθαρίσαμε». «Και του χρόνου δικά μας», σου λέει. «Αυτοκρατορία θα χτίσουμε», όπως είπε κι ο Βιεϊρίνια στην Πορτογαλία.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Ο Ιβάν έχασε την ΕΠΟ
κι ο Κουπτσίδης από τα Γρεβενά, εκεί που ο Ιβάν νόμιζε ότι είναι δικός του, συνεχίζει με Μελισσανίδη. Τη χάνει και την ΕΠΟ ο Ιβάν.
Έξω από το κέντρα είναι. Τι εννοεί ότι θα γίνουμε ακόμα δυνατοί; Θα πάρει παίκτες; Μακάρι. Γιατί εφέτος δεν χρειάστηκε να πάρει παίκτες
να νικάει και τους διαιτητές.
Και δεν είναι μονάχα αυτό. Αλλάζει το έργο
στην ΕΠΟ, έρχονται νέοι νταβατζήδες, φεύγει κι ο
Βασιλομπίλαρος ο Γκαγκάτσης από Super
League, σαν την καλαμιά στον κάμπο έμεινε ο Ιβάν. Θα μείνει κι ο Περέιρα; Δύσκολο, σου λέω
εγώ. Ό,τι βόλτες βάρεσε, βάρεσε στην ερωτική
Θεσσαλονίκη ο Πορτογάλος με τη συνοδό του,
την ιδιαιτέρα του.
Γι’ αυτό τα είπε αυτά ο Ιβάν. Επειδή έμεινε
στην απ’ έξω. Κι όσο αφορά στον ΠΑΟΚ, ποια
συμμαχία και παπαριές, ρε. Καμία συμμαχία δεν
υπάρχει. Παντρεύεται, ρε, ο λύκος με την προβατίνα, πλάκα κάνουμε τώρα; Φεουδάρχης την είδε ο Ιβάν και είπανε να τον κοντύνουνε, όχι ότι
συμμάχησαν κιόλας.
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Να διαβάσει
Μακιαβέλι
ο Ιβάν
Αλλού, όμως, είναι το
θέμα με τον Σαββίδη,
που είπε την παπαριά ότι συμμάχησε η Αθήνα
εις βάρος του ΠΑΟΚ.
Κατ’ αρχάς, γιατί πανηγύρισε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης μαζί με το Σαββιδοτεχνείο για τη συμμαχία; Διότι αυτό έγινε.
Πανηγύρια και χαρές
που ο Μάκης έχασε από
το ΠΟΚ. Ψυχιατρείο,
δηλαδή.
Παρακάτω. Άπαξ κι ο ίδιος ο Ιβάν λέει για τη
συμμαχία, τι θα γίνει του
χρόνου, ρε. Ένα ανάποδο πλάγιο να δώσει ο διαιτητής στην Τούμπα, θα
μπουκάρει μέσα ο λαός
για το ΠΟΚ που συμμάχησε και καλά να πάρει
το πρωτάθλημα από τον
ΠΑΟΚ.
Κι εκτός αυτού, βέβαια,
μ’ αυτήν τη μαλακία του
ο Ιβάν το μίσος μεγάλωσε μεταξύ των ΠΑΟΚτσήδων και τον νότο.
Ή, μήπως, λέω παράλογα πράγματα; Αντί να το
παίξει ηγεμόνας όλου
του ποδοσφαίρου ο ταβάριτς, διχάζει τον κόσμο. Κι οι αθλητικοί εισαγγελείς κάθονται και
τον βλέπουνε.
Κι αφού είναι και σπουδαγμένος ο Σαββίδης,
που ξέρει και τι είπε ο
Περικλής, ας πάει να μάθει και πώς περιγράφει
τον ηγεμόνα ο Νικολό
Μακιαβέλι στο βιβλίο
του «Ο Ηγεμών».
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Ποιος γνωστός
δικηγόρος έβριζε το
μεσημέρι της
περασμένης Τρίτης τον
διευθυντή
Επικοινωνίας μεγάλης
ΠΑΕ;
Όποιος βρει την
απάντηση μπορεί να
διεκδικήσει ένα
δωρεάν εισιτήριο για
τον αγώνα των δύο
ομάδων την τελευταία
αγωνιστική.
Για να διευκολύνουμε
την προσπάθεια, θα
σας αποκαλύψουμε ότι
ο ποινικολόγος
κατηγορούσε τον άλλο
πως επηρεάζει τον
εργοδότη του και τον
υποχρεώνει σε
λανθασμένες
αποφάσεις.
«Δεν μπορεί να πάει
μπροστά με αυτούς που
έχει δίπλα του», έλεγε ο
άνθρωπος.
Ποιος είναι; Ψηλός ή
κοντός (περίπου 1,78);



Ποιο πρωτάθλημα;
Τον Ιβάν «έκαιγε»
η… Super League!
Ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και ο Ιβάν Σαββίδης αντί να αναφερθεί στο επίτευγμα της ομάδας του μίλησε
μετά τη φιέστα για… συμμαχίες της Αθήνας!
«Ήμασταν ανοιχτοί σε συνεργασία. Αυτοί κάθε μέρα έκαναν
εμάς πιο δυνατούς. Και ας ενωθούν. Εμείς θα γινόμαστε ακόμα
πιο δυνατοί. Για αυτό εγώ σήμερα καλώ την Αθήνα να έχει πιο
καθαρό μυαλό. Εγώ τους ευχαριστώ. Αυτοί ενώνονται και κάνουν εμάς πιο δυνατούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Σαββίδης αναφερόταν στις εκλογές
της Super League και
στην μη εκλογή του
Μάκη Γκαγκάτση στη
θέση του προέδρου.
Ποιο… πρωτάθλημα; Τον Ιβάν τον «έκαιγαν» οι ισορροπίες στη
Λίγκα και στην ΕΠΟ
που άλλαξαν μετά την
απόφαση του Ολυμπιακού να στηρίξει
τον Μηνά Λυσάνδρου… Βλέπει μακριά
ο Ρώσος…

Ιβάν: Θέλω
το αήττητο
Χριστοβασίλης: Θα
χάσεις, θα σωθώ
Την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει με
τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Ο Ιβάν θέλει αήττητος το πρωτάθλημα για να περάσει στην αιωνιότητα, όπως ο Παναθηναϊκός την περίοδο 1963-64. Ο Χριστοβασίλης θέλει να νικήσει για να ελπίζει ότι μπορεί να
σωθεί. Έτσι τα έφερε η ζωή. Οι άλλοτε κολλητοί και παρέα στο «Μακεδονία
Παλάς», ο ένας να θέλει να τη φέρει
στον άλλον. Είπαμε, το ποδόσφαιρο
δεν έχει μπέσα. Το κατάλαβε έστω
κι αργά ο Χριστοβασίλης κι αποτραβήχτηκε από τον Σαββίδη. Λευκό
ψήφισε στην εκλογή του νέου προέδρου της Super League.
Κατάλαβε ότι ο Ιβάν του πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Όπως σε τόσο κόσμο. Κι έτσι, στα
Γιάννινα θα γίνει αίμα και άμμος. Είναι κι ο Μάνος που ανήκει στον Ολυμπιακό από τη μία, είναι κι ο Αθανασιάδης που είναι ΠΑΟΚ από τα
γεννοφάσκια του.
Αυτός δεν θα παίξει, μάλλον.
Ο Μάνος, όμως, θα παίξει και θα
προσπαθήσει να σταματήσει την έπαρση του Σαββίδη.

Επιστολές παντού απ’ τον Ολυμπιακό
για τον Γκαγκάτση

Αφαίρεση
βαθμών
από τον ΠΑΟΚ;
Εδώ γελάνε
Ο ΠΑΟΚ παίζει στα Γιάννινα.
Πήρε την κούπα με τον Λεβαδειακό, έγινε το πανηγύρι
στον Λευκό Πύργο, και όλα
καλά.
Ο λαός του ΠΑΟΚ θα πάει
στα Γιάννινα;
Είναι αδύνατο να μην πάει,
τελευταία αγωνιστική, να ενι-

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

σχύσει τους πρωταθλητές για
το αήττητο. Κι όχι οργανωμένα, βέβαια.
Το απαγορεύει ο Βασιλειάδης κι η Όλγα μαζί. Κατά
μόνας θα πάνε οι ΠΑΟΚτσήδες. Όπως πήγαν στο Αγρίνιο
και το έκαναν καλοκαιρινό.
Και λέμε τώρα εμείς: Πάνε οι

ΠΑΟΚτσήδες και τα κάνουν
λαμπόγυαλο μέσα στο γήπεδο.
Τι θα γίνει; Θα τιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ με… αφαίρεση βαθμών;
Εδώ γελάνε...
Και να πάνε στράφι οι ρωμαϊκές φιέστες; Αυτή την Κυριακή, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
μπορούν να κάνουν τα πάντα,
ο ΠΑΟΚ δεν θα τιμωρηθεί. Και
να τιμωρηθεί που λέει ο λόγος, την κούπα δεν τη δίνει πίσω.
Γιατί; Γιατί… έτσι. Επειδή
τον πολεμάει το «κατεστημένο» της Αθήνας. Κι εδώ γελάνε.

Ελέγχεται ως… ακριβής η πληροφορία
ότι ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει ακόμα και το Μ.Μ. ότι επιβάλλεται η αποπομπή του Βασίλη Γκαγκάτση από τη Super League επειδή συντρέχουν κωλύματα, τα οποία του απαγορεύουν την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Όπου Μ.Μ. το Μέγαρο Μαξίμου, αν και στον Πειραιά λένε μεταξύ
και αστείου ότι σχετικό έγγραφο μπορεί να έστειλαν ακόμα και στο Μέγαρο Μουσικής.
Η ουσία, βέβαια, είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο κλιμακώνουν τις
ενέργειές τους για να οδηγήσουν στην
πόρτα εξόδου τον νυν διευθύνοντα

σύμβουλο της Super League. Κόντρα
στις προσπάθειες διαμεσολαβητών όπως ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος φέρεται πως ανέλαβε ανεπιτυχώς να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Γκαγκάτση.
Το μπαλάκι, βέβαια, πηγαίνει πλέον
στον Μηνά Λυσάνδου. Ως νομικός ο
νέος πρόεδρος της Super League
γνωρίζει τι πρέπει να πράξει με τον Βασιλομπίλαρο.
Κι αυτό περιμένουν από τον Ολυμπιακό. Να δείξει ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ ότι θέλει τη νομιμότητα στη διοργανώτρια αρχή και στο ποδόσφαιρο γενικότερα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Καλή Ανάσταση, Γραμμένε,
τα Σπάτα σε χαιρετούν
Η ΕΠΟ βρήκε σπίτι στα Σπάτα. Καιρός ήτανε. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο
«μπράβο» στον πρόεδρο Ευάγγελο ή Βαγγέλη (για τους φίλους) ή Βάγγο
(για τους κολλητούς). Πρέπει να λέμε και τα καλά του προέδρου, όχι μόνο να
γκρινιάζουμε.
Ήταν, πράγματι, μεγάλη κίνηση να πάει την Εθνική στα Σπάτα. Αυτό είχαμε
αποφασίσει να γράψουμε ως εφημερίδα. Μέχρι που αποφασίσαμε να κάνουμε ένα «τουρ» μέχρι τα Σπάτα, να πάρουμε καθαρό αέρα και ν’ αγοράσουνε ζυμωτό ψωμί και κρασί. Κι εκεί αρχίσανε τα ωραία για την έκταση που
θέλει να πάρει ο Γραμμένος.
Κι επειδή εμείς εδώ στην «Α» σεβόμαστε τις άγιες τούτες μέρες, ότι κάθε
άνθρωπος πρέπει να κάνει ήρεμος τις γιορτές, δεν γράφουμε τίποτα για τον
Βαγγέλη. Θα τα πούμε στο επόμενο φύλλο.
Ας ανάψει κανένα κεράκι ο Βαγγέλης, να του πάνε όλα καλά. Καλή Ανάσταση. Το έθιμο, πάντως, λέει ότι για να τσουγκρίσεις αυγά, πρέπει να υπάρχουν αυγά.

Ο Θεοδωρίδης
για οβελία,
όχι για τον
Γραμμένο

Σημαία του ΠΑΟΚ, για τη
«βαθυστόχαστη» Νοτοπούλου
Ο γίγας Μπουτάρης κρέμασε σημαία του ΠΑΟΚ στο δημαρχείο. Για το
πρωτάθλημα. Και τα πήρε στο
κρανίο ο ευρωβουλευτής, Κώστας Χρυσόγονος, που είναι
αρειανός.
Ο Άρης, σου λέει, πήρε τόσα μπασκετικά πρωταθλήματα
κι ούτε μια φορά δεν σηκώθηκαν σημαίες του. Σωστό είναι
αυτό. Στις εκλογές, όμως, ούτε μισός αρειανός δεν θα ψηφίσει τη Νοτοπούλου.
Και τι έμεινε; Οι σημαίες του ΠΑΟΚ. Μήπως και συγκινηθεί κανένας
ΠΑΟΚτσής βλέποντας τη σημαία, αν προηγουμένως δεν έχει συγκινηθεί από τον βαθυστόχαστο πολιτικό της λόγο.

Μούγκα για τα
7 στρέμματα και
τους «Ανάποδους»

Ο Βασιλειάδης
κοιτάει την πάρτη
του, όχι τον ΠΑΟΚ

Ο δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε κι αυτός το «ΟΚ» για να
γίνει η νέα Τούμπα. Όλοι δίνουν το «ΟΚ» εν όψει των εκλογών. Κατανοητό. Για εκείνα τα επτά (7) στρέμματα
που ανήκουν στο Υπερταμείο,
δεν μιλάει
κανένας.
Όλοι καλοπιάνουν
τον λαό
του ΠΑΟΚ,
για τα ψηφαλάκια. Μετά τις εκλογές θ’ αρχίσει σιγάσιγά να βγαίνει στη φόρα ότι υπάρχει πρόβλημα.
Κι εκτός αυτού, «ξεφυτρώνει» και μία δημοτική παράταξη, «Η Πόλη Ανάποδα», και λέει ότι ο Σαββίδης
πάει να φτιάξει ολόκληρη πολιτεία στην Τούμπα, χωρίς σταγόνα πράσινο. Και τι είναι το Υπερταμείο και τι είναι οι «Ανάποδοι» μπροστά στον Σαββίδη;

Ο Βασιλειάδης πού χάθηκε και δεν έστειλε
συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος; Διότι δεν είναι κανένα κορόιδο ο υφυπουργός, γι’ αυτό δεν έστειλε.
Σου λέει, εγώ κατεβαίνω στην Αθήνα για
βουλευτής και θα βγάλω ανακοίνωση υπέρ
του ΠΑΟΚ; Και ποιος θα με ψηφίσει στην Αθήνα; Ο Σύνδεσμος ΠΑΟΚ Ομονοίας;
Σωστός ο υφυπουργός. Μπορεί ο
Άλεξ να κάνει αγώνα για να μαζέψει ψήφους από
τον ΠΑΟΚ, αλλά
για τους Μακεδόνες υποψήφιους
βουλευτές. Όχι για
τον ίδιο.

Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης
θα ερχόταν για να κάνει Πάσχα στην Ελλάδα. Όλα καλά.
Ποιον, ωστόσο, θα δει στην
Ελλάδα; Θα δει την οικογένειά του, φυσικά.
Ποιον άλλον; Θα δει τον
Γραμμένο; Θα δει τον Λυσάνδρου; Θα δει τον Βασιλειάδη. Όλοι θέλουν να τον
δουν, αυτός δεν θέλει να δει
κανέναν.
Μόνο τον Χούμπελ, και αν!
Παίζεται. Έρχεται για ριλάξ
και κανένα κοψίδι από τον
οβελία. Δεν μπορεί ν’ ακούει
τον Γραμμένο να του λέει
ότι όλα πάνε καλά και του
χρόνου καλύτερα.

Ο Άγγελος να
προσευχηθεί
για τον
Άγ. Κοσμά

Ο ΠΑΟΚ
ήθελε… Άγιαξ!
Ο Άγιαξ θα παίξει ημιτελικό στο
Champions League κόντρα στην
Μπαρτσελόνα. Ο Άγιαξ. Για τον
οποίο ο ΠΑΟΚ… παρακαλούσε
να βρεθεί στον δρόμο του στην
κλήρωση του περασμένου καλοκαιριού.
Δεν ήθελαν τη Βασιλεία, που
τους έτυχε τελικά, αλλά τον Άγιαξ.
Μιλάμε ότι το «Σαββιδοτεχνείο» είχε φοβερό αισθητήριο
και όλοι στο προπονητικό τιμ.

Να ευχηθούμε Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά στον
Άγγελο Αναστασιάδη. Τη
χρειάζεται τη βοήθεια του
Θεού, του Αναστάντος Ιησού, γιατί μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για
το καζίνο στο Ελληνικό, θα
την πετάξουνε έξω από τον
Άγιο Κοσμά την Εθνική.
Κι ας λέει ο Γραμμένος ότι
έχει πάρει «ειδική άδεια».
Το χρήμα δεν κάνει χάρες
σε καμίας Εθνική και κανέναν ΣΕΓΑΣ. Μόνο ο Πανάγαθος μπορεί να δώσει λύση. Όχι, ωστόσο, με τα
Σπάτα.
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ΘΕΜΑ
Τα ταξίδια του
Γκιούλιβερ…
Παπαχρήστου
Ξεπέρασε ακόμα και
τον Αργύρη Βούλγαρη
–ξέρετε, το παλικάρι
από τη Χαλκιδική που
την είχε δει… Μπλάτερ–
με τα διαρκή ταξίδια
του ο Παναγιώτης
Παπαχρήστος.
Στην ΕΠΟ, μάλιστα,
λένε ότι ο πρόεδρος της
Ένωσης
Ποδοσφαιρικών
Σωματείων
Αιτωλοακαρνανίας
υπολείπεται πλέον μόνο
τού… Γκιούλιβερ.
Ακόμα και με το Futsal
και με το Beach Soccer
ταξιδεύει ο
Παπαχρήστος.
«Ο Βούλγαρης
ακολουθούσε μόνο την
Εθνική Ανδρών και
άφηνε τα άλλα ταξίδια
για τους υπόλοιπους
συμβούλους. Ο Τάκης,
όμως, δεν αφήνει χώρα
που να μην επισκεφτεί»,
σχολιάζουν ακόμα και
φίλοι του
Παπαχρήστου, ο οποίος
μπορεί να μην ελέγχει
πλέον ούτε την ΕΠΣ
που διοικεί, αλλά
φροντίζει και
απολαμβάνει τις χαρές
της ζωής.
Όπως, βέβαια, λένε στο
πάρκο Γουδή, ο Τάκης
δεν θα μπορούσε να
μιμείται τον Γκιούλιβερ
εάν δεν είχε
εξασφαλίσει ότι θα
έκαναν τα στραβά
μάτια από το μπλοκ του
Βορρά.
Κι αυτή είναι μία
σημαντική λεπτομέρεια
για τις ισορροπίες στην
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ.
Λέτε να έγινε η
κωλοτούμπα, λόγω
Τούμπα(ς); Θα δείξει…

Αλέξη,
παραμύθι
βαζέλα, πέτα
τη φανέλα

Από υποψήφιος
ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος για…
αντι-Βασιλακόπουλος
Μόνο τυχαία δεν είναι κάποιες πληροφορίες που βλέπουν
το τελευταίο διάστημα περί υποψηφιότητας του Παναγιώτη Γιαννάκη για την προεδρία της ΕΟΚ στο μπάσκετ
ως αντίβαρο στις επόμενες εκλογές του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Ο πάλαι ποτέ αρχηγός της Εθνικής ομάδας αρνήθηκε πρόσφατα να είναι υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδη. Δεν είναι τυχαίο ότι η
πληροφορία κυκλοφόρησε στα Μέσα Ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του υφυπουργού Αθλητισμού με… ανθρώπους του Ολυμπιακού. Το ερώτημα είναι αν ο Γιαννάκης (που μαζί με τον Γκάλη
έγραψαν τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ) έχει τη διάθεση να βάλει το κεφάλι
του στον… ντορβά και να τεθεί αντίπαλος του Γιώργου Βασιλακόπουλου που κερδίζει με… μαοϊκά ποσοστά τις εκλογές στην Ομοσπονδία. Το… 2020. Συνειρμικά θυμηθήκαμε το σλόγκαν του Κινέζου πολέμαρχου Σουν Τσου: «Μη δίνεις μάχη που δεν μπορείς να κερδίσεις».

Με διαπίστευση του ΠΑΟΚ o Μίνος στην ΕΡΤ
Αποθεώθηκαν –δικαιολογημένα– οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο
Σαββίδης κι ο Λουτσέσκου, αποθεώθηκε κι ο Γιώργος
Μίνος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, τον οποίο πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Με την ιαχή «Γιώργος Μίνος οέ, οέ,
οέ». Προφανώς, για την αντικειμενική δημοσιογραφία που
παράγει. Έκανε και «τσαχπινιές» ο Μίνος, έδωσε και καλά
το μικρόφωνο στον Πέλκα να του πάρει συνέντευξη. Στο
ματς με την Ξάνθη διαφήμιζε τα τοπικά εδέσματα. Κι αντί
στην ΕΡΤ να του τραβήξουν τα γκέμια, επειδή είναι κρατική
τηλεόραση, το απολαμβάνουν κι από πάνω. Αντί να διαπιστεύει η ΕΡΤ τον Μίνο στον ΠΑΟΚ, γίνεται το αντίθετο. Ο ΠΑΟΚ διαπιστεύει τον Μίνο στην ΕΡΤ. Χαίρετε κι αντίο... Βέβαια, μετά από 34 χρόνια, δικαιολογημένα τα πανηγύρια του Γιώργου. Το λέει και η παροιμία: «Θα γυρίσει κι ο τροχός, θα γα…σει κι ο φτωχός».

Όλη η ΕΡΤ
στην Τούμπα
για τον ΠΑΟΚ

Κόσμος και κοσμάκης στο τελευταίο ματς
του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το πρωτάθλημα με τον Λεβαδειακό.
Σε πρώτη θέση σχεδόν… ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
Γιάννης Δρόσος, ο αναπληρωτής, Λ. Αρβανίτης, και ο διευθυντής της ΕΡΤ 3, Αλ.
Κάντερ-Μπαξ.
Στην ΕΡΤ έχουν κάνει πρόταση 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο για να αγοράσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο
του οποίου λήγει το καλοκαίρι με τη Nova,
η οποία πάντως διατηρεί την πρώτη και τελευταία πρόταση προς τον «Δικέφαλο του
Βορρά». Με τον τρόπο πάντως που και αυτοί συμπεριφέρονται, αλλά και στον ΠΑΟΚ
τους υποδέχονται και συζητούν μαζί τους,
είναι… σαν να έχουν κλείσει ήδη τα τηλεοπτικά δικαιώματα!
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ΑΝΑΘΕΜΑ





Θα μπορούσε να είναι η «φωτογραφία του αιώνα».
Ο Μεγαλέξανδρος Γιώργος Κούδας ξεφεύγει από τον στόπερ
του Παναθηναϊκού Άνθιμο Καψή, κι αυτός τον πιάνει από το
σορτσάκι για να τον σταματήσει. Μόλις πριν από δυο
εβδομάδες ο Κούδας αποκάλυψε τι του είπε πει τότε ο Καψής:
«Φιλαράκι, σ’ έπιασα από το σορτσάκι, αντί να σε στείλω στα
κάγκελα με μια κλωτσιά». Άλλα ήθη…

Ο διεθνής Χιλιανός επιθετικός, Αλέξις Σάντσεζ,
μπορεί να έχει κάτι μήνες να βρει δίκτυα με τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά στον γυναικείο
πληθυσμό… σκοράρει συνέχεια. Τον εγκατέλειψε και το
super model από την Παραγουάη, Μίρτα Σόσα, γιατί,
όπως δήλωσε, εκτός απ’ αυτήν, ο Χιλιανός φορ έχει
πολλές… εστίες να σουτάρει ταυτόχρονα.

Το sms του Κούγια
στον Ζαμάνη και
η… μελλοντική απάντηση
Στο παιχνίδι Πανιώνιος - ΠΑΣ 2-1 το διπλό είχε κατρακυλήσει από τις στοιχηματικές εταιρείες. Λογικό,
αφού ο ΠΑΣ ήθελε μόνο νίκη.
Κι έτσι, όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο άσσος «μεγάλωσε». Όπως γινότανε πάντα σε τέτοια
κρίσιμα ματς.
Βγαίνουν τα «παπαγαλάκια» στην πιάτσα και σπείρουν ψευδείς ειδήσεις και οι μαγκιόροι μπαίνουν από
την πίσω πόρτα. Κι έχουν το θράσος μετά να λένε «τι κάνει» η Sports Radar.
Κι εκτός αυτού, γιατί εκθειάζεται ο Πανιώνιος; Επειδή έπραξε το αυτονόητο κι έπαιξε για τη νίκη;
Ερώτηση: Τι sms έστειλε ο Ζαμάνης στον Κούγια όταν τελείωνε το ματς;
Απάντηση: Κανένα. Θα περιμένει να τρακαριστούν τυχαία και θα απαντήσει… εμπράκτως.

Πήγε στον ανακριτή ο Φύσσας;
(για το ΠΑΟ - ΟΦΗ 1-3)
Ο Τάκης ο Φύσσας, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική και legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν σοβούσε η υπόθεση για το ματς του Ατρομήτου με
τον Ολυμπιακό, είχε δώσει κατάθεση στον ανακριτή, ότι «κάτι ύποπτο έγινε», επειδή ο τότε τεχνικός της ομάδας του Περιστερίου, Σα Πίντο, είχε αφήσει τέσσερις βασικούς στον πάγκο. Και τα ’φερε έτσι η ζωή, που έγινε και το παιχνίδι
του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ την Κυριακή (14/4), όπου ο Δώνης με τον
Νταμπίζα άφησε έξω αρκετούς βασικούς. Ο Τάκης ο Φύσσας δεν μίλησε αυτήν τη φορά, ούτε προθυμοποιήθηκε να πάει στον ανακριτή να καταθέσει.
Ο Τάκης ο Φύσσας, ο legend…

Η ΕΡΤ μπορεί
να χορηγεί
ΠΑΕ, αλλά όχι
τον Τύπο!
Άπαιχτοι είναι οι ΣΥΡΙΖΑίοι, ρε φίλε. Άκου τι έγινε. Η ΕΣΗΕΑ, το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων, έκανε μια πρόταση για
μεταφορά του 5% των εσόδων της
ΕΡΤ από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ των εφημερίδων.
Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μέτρα
στήριξης των εφημερίδων.
Δεν βρήκε ανταπόκριση η πρόταση, διότι, λένε, η ΕΡΤ δεν μπορεί
να ενισχύει έντυπα, γιατί αν προσφύγει κάποιος στην Ε.Ε., την «έβαψε». Μάλιστα. Και οι ΠΑΕ τι είναι, ρε σύντροφοι;
Μπας και θεωρείτε ότι κανένας
δεν μπορεί να προσφύγει στην
Ε.Ε.; Θα δείξει.

Πρέλεβιτς
κουβέντα
για Ιβάν
στον Ντέμη…
«Καίγεται» η
Θεσσαλονίκη για το
πρωτάθλημα, και
καλώς «καίγεται».
Δίκαια το παίρνει ο
ΠΑΟΚ.
Κάπου εκεί σε μια
γωνία, ωστόσο,
καίγεται χωρίς
εισαγωγικά ο
μπασκετικός ΠΑΟΚ, σαν
τον καρνάβαλο τις
Αποκριές.
Δεν υπάρχει δίφραγκο,
ούτε για ταξί.
Στη μοίρα του τον
εγκατέλειψε ο
Σαββίδης. Και βγαίνει ο
Ηλίας Παπαθεοδώρου
και λέει, «εγώ είμαι
εδώ, αλλά πού είναι οι
ΠΑΟΚάρχες;».
Ποιους εννοούσε ο
Ηλίας; Τον Σαββίδη,
βεβαίως.
Κουβέντα δεν έγραψε
το «Σαββιδοτεχνείο».
Ούτε μια αράδα που
σβήνει μπασκετικούς ο
ΠΑΟΚ σαν το κεράκι
της Λαμπρής. Αυτό θα
πει δημοσιογραφία.
Όσο για τον μικρό
Γιωργάκη, θα πρέπει να
εξαφανίσει εκείνα τα
ποσταρίσματα, ότι ο
ΠΑΟΚ είναι ενιαίος,
όταν ο Ιβάν αποφάσισε
να ρίξει κάτι ψίχουλα,
που τελείωσαν με το
«καλημέρα».
Κατά τα άλλα, ενιαίος ο
ΠΑΟΚ.
Κι ο Πρέλεβιτς, που
πήγε στου Ντέμη, δεν
είπε κουβέντα για τον
Ιβάν.
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Τάσεις
φυγήςέχει
οΓραμμένος
Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ
για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος πρόλαβε
και έστειλε ο Βαγγέλης
Γραμμένος, αλλά για τα
σοβαρά
θέματα
της ΕΠΟ
ο πρόεδρος δεν
βρίσκει
τον απαιτούμενο
χρόνο. Η επίσκεψη του
Γιώργου Χριστοβασίλη την
προηγούμενη Παρασκευή
στο πάρκο Γουδή ανέδειξε
το έλλειμμα διοίκησης. Ο
πρόεδρος του ΠΑΣ προσπάθησε να βρει κάποιον
παράγοντα για να εκφράσει τα παράπονά του. Πήγε
στην Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας και ανέφερε τα
σφάλματα που κατά τη
γνώμη του οδήγησαν την
ομάδα της Ηπείρου στο
χείλος του γκρεμού. Όταν,
όμως, αναζήτησε ο Χριστοβασίλης κάποιον παράγοντα της ΕΠΟ, τον έστειλαν
στον Πιέτρ Φούσεκ. Με το
επιχείρημα πως δεν υπήρχε κάποιος από το προεδρείο της Ομοσπονδίας
στο γραφείο του. Ο Γραμμένος, βέβαια, έλειπε από
την ΕΠΟ κάθε Δευτέρα και
Παρασκευή. Εκείνες τις ημέρες «πρέπει να δουλέψω
για να ζήσω», εξηγούσε σε
όσους τον ρωτούσαν για
τις απουσίες του. Μόνο
που το τελευταίο διάστημα
κάτι έχει αλλάξει στη συνολική συμπεριφορά που επιδεικνύει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Λες και τον έχουν πιάσει τάσεις φυγής.
Αρκετοί, μάλιστα, υποστηρίζουν πως ο Ευάγγελος επαναλαμβάνει συχνά-πυκνά ότι δεν πρόκειται να
θέσει υποψηφιότητα στις
επόμενες εκλογές. Ίσως γι’
αυτό και δεν δίνει σημασία
σε λεπτομέρειες όπως η
παραμονή του Βαγγέλη
Μπαταγιάννη στο site της
ΕΠΟ με την ιδιότητα του αντιπροέδρου, αν και ο Πειραιώτης παραιτήθηκε πριν
από 14 ημέρες, και εδέησε
να αλλάξει μόλις προχθές,
24 του μηνός...

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Αναδιάρθρωση:
Γιαναμησαςπιάνει
κορόιδαοΤσίπρας
οιπόν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες
και διαδίδουνε οι ΣΥΡΙΖΑίοι ότι ο Τσίπρας θα καθαρίσει για την
αναδιάρθρωση και θα μείνουνε 16 ομάδες στη Super League, η
«Α» τα βάζει τα πράγματα κάτω και λέει: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει
απολύτως τίποτα.
Στην αρχή του πρωταθλήματος υπογράφτηκε η προκήρυξη που μιλάει για 14
ομάδες του χρόνου. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας Τσίπρας, δεν πα
να είναι κι ο… Αμίν Νταντά.
Αν το κάνει, σημαίνει παραβίαση του καταστατικού. Δηλαδή, απροκάλυπτη
παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Οπότε, το GRExit θα έρθει με e-mail. Ούτε καν με
τηλέφωνο.
Αυτό για να μην ελπίζουν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων, της Τρίπολης και του Ηρακλείου ότι η πρωθυπουργάρα θα
«καθαρίσει».
Ύστερα, υπάρχει και η ΕΡΤ που
θα στερέψει την κάνουλα, αν το
κάνει αυτό ο Τσίπρας. Άλλο τρένο
με πατάτες κι αυτό με την ΕΡΤ. Ο
Απόλλων που υποβιβάστηκε θα
πάρει 1,4 εκατ. ευρώ κι ο ΟΦΗ, αν
μείνει, 1,1 εκατ. ευρώ. Μπίνγκο!
Είδες ο Αρβανίτης;

Λ

Μούγκαοι«αντάρτες»τουΣΥΡΙΖΑ
ουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 11 τον αριθμό, επισκέφτηκαν τον Βασιλειάδη
για να εκφράσουν τη διαφωνία
τους σχετικά με την αναδιάρθρωση. Γιατί, αν ισχύσει από εφέτος, δεν θα βρουν
ούτε τη δική τους ψήφο στις κάλπες. Μάλιστα.
Τους δέχτηκε ο υφυπουργός. Τα είπανε, τα
μιλήσανε, και μετά… χάθηκαν από προσώπου γης οι 11 βουλευτές.
Ούτε δηλώσεις, ούτε γκρίνιες και παράπονα. Τι, ακριβώς, τους είπε ο
υφυπουργός και ηρέμησαν;
Ό,τι κι αν είπε, το επόμενο πρωτάθλημα θα γίνει με 14 ομάδες στη
Super League.

Β

«Χάσαμε»τηντροπολογία
κακός χαμός έχει γίνει με
την περιλάλητη αναδιάρθρωση των κατηγοριών.
Συμφωνίες, διαφωνίες, μπρος, πί-

Ο

σω, διάφορα επεισόδια στο... σίριαλ.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, δήλωσε αποφασισμένος να εφαρμοστεί το νέο μοντέλο στο ποδόσφαιρο. Δεν οπισθοχώρησε, ούτε στην πίεση των βουλευτών της συμπολίτευσης. Και μπράβο
του. Το ερώτημα είναι γιατί ακόμα δεν
έχει κατατεθεί η σχετική τροπολογία.
Είναι θέμα κενών ημερομηνιών στη
Βουλή, ή κάτι άλλο συμβαίνει;

ΟΣΥΡΙΖΑκανονίζειτους
πρωταθλητές,Πέτρο;
πρώην διαιτητής και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας, κατάφερε –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται– να βγάλει τον εαυτό του «Off
side» αλλά και να πετύχει
«αυτογκόλ».
Τι έκανε ο Μεσσήνιος; Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook,
χρησιμοποίησε τρεις φωτογραφίες με πανηγυρισμούς
για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον
ΠΑΟΚ.
Γράφοντας: «4 χρόνια
διακυβέρνησης #ΣΥΡΙΖΑ 3
διαφορετικές ομάδες
πρωτάθλημα #superleague αυτό τα
λέει όλα!! #δικαιοσύνη #Ηταν_δίκαιο».
Για να σχολιάσει κάποιος από κάτω: «Δηλαδή υπάρχει παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κανονίζει το πρωτάθλημα;»...

Ο

ΟΚωνσταντινέαςμετηβαθιά
πολιτικήσκέψηξέχασετο…
ξυπνητήρι
υτός ο «τιτάνας» της πολιτικής σκέψης, Πέτρος
Κωνσταντινέας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε
το φοβερό, θέλοντας να πει ότι το κόμμα του είναι υπεράνω.
Ότι επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και τώρα ο ΠΑΟΚ.
Άρα, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ισονομία, ισοπολιτεία, ισηγορία. Μιλάμε, δηλαδή, ότι ο Πέτρος πρέπει να ξέχασε να βάλει το ξυπνητήρι.
Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει ότι ο Τσίπας το
πήρε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, κι
αυτός λέει ότι όλοι
πήραν μεζέ επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Πετράν ο βουλευτής είναι αυτός
που έλεγε στον Τοροσίδη «πάμε, παικταρά μου» σ’ ένα
ματς Ολυμπιακού ΑΕΚ. Και τώρα, βρίζει τον Μαρινάκη.
Καλή Ανάσταση,
Πέτρο…

Α
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ΕΠΟ: Ποιος τους λέει να κάνουν φιλικά με τους Τούρκους…
ια το Euro του 2028 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 έχει θέσει υποψηφιότητα
η Ελλάδα μέσω του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας με
τους πρωθυπουργούς της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Την ίδια ώρα η ΕΠΟ κάνει τα δικά της παιχνίδια. Λες
και ζήλεψαν τη δόξα του Βασίλη Γκαγκάτση, ο Ευάγγελος Γραμμένος και οι συνεργάτες του συζητούν
το ενδεχόμενο διεξαγωγής φιλικού αγώνα ανάμεσα
στις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Φυσικά, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει τους λαούς. Όπως και ο αθλητισμός γενικότερα. Αλλά προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η στάση της Ομοσπονδίας σε μία περίοδο που κλιμακώνεται η προκλητικότητα της Άγκυρας με

παρενοχλήσεις ακόμα και των ελικοπτέρων με τον
πρωθυπουργό, Αλ. Τσίπρα, και με τον αρχηγό του
ΓΕΣ, Γ. Καμπά.
Ουσιαστικά πρόκειται για την υιοθέτηση της τακτικής που ακολούθησε στις αρχές της προηγούμενης 10ετίας ο Γκαγκάτσης. Τότε που σαν πρόεδρος
της ΕΠΟ συζητούσε με τους Τούρκους στις όχθες
του Βοσπόρου την κοινή διεκδίκηση μίας μεγάλης
διοργάνωσης.
Μέχρι και στην επέτειο από την καταστροφή της
Σμύρνης είχε καθίσει ο Βασιλομπίλαρος στο ίδιο τραπέζι με τους παράγοντες της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Στην τωρινή περίπτωση δεν είναι τόσο τραβηγμένα τα πράγματα, αλλά
προκαλεί αίσθηση η στάση όσων διοικούν την ΕΠΟ.

Οι αρμοδιότητες του Λασκαράκη
και οι γκρίνιες

Ποιος «καθάρισε» για να μη γίνει
GREXIT πριν από τις εκλογές…

έρδισε ο Κώστας Βρακάς τη μάχη για το
προπονητικό κέντρο και, μετά την απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο των
Σπάτων για παραχώρηση του οικοπέδου στην ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηπείρου βρίσκεται μέσα στην τρελή χαρά. Σε αντίθεση με τον Περικλή Λασκαράκη, ο οποίος επιθυμούσε την επιλογή μίας έκτασης στους πρόποδες του Πηλίου.
Για να χρυσώσει το χάπι στον ταμία της Ομοσπονδίας, ο Ευάγγελος Γραμμένος τού αύξησε
τις αρμοδιότητες. Έτσι, ο πρόεδρος θεώρησε ότι ησύχασε το κεφάλι του από
την γκρίνια του Περικλή. Μόνο που λογάριαζε χωρίς τους άλλους συμβούλους, οι οποίοι άρχισαν τα παράπονα για τις υπερεξουσίες του Λασκαράκη.
Δεν είναι μόνο ο Αστέριος Αντωνίου που διαφωνεί με την ενίσχυση
του Βολιώτη. Υπάρχουν κι άλλοι που εκφράζουν παράπονα. Τόσο από το
μπλοκ του Βορρά, όσο και από εκείνο του Νότου.
Πήγε για να γλιτώσει την γκρίνια του ενός ο Γραμμένος, κι έμπλεξε με περισσότερους.

εν πρόλαβε
καν να κυκλοφορήσει
η «Α», που είχε
πλήρες ρεπορτάζ
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τρέμει
το GRExit, γιατί θα
είναι ένα στραπάτσο γι’ αυτόν εν όψει των εκλογών,
και ο υφυπουργός
Βασιλειάδης βγήκε στην κόντρα επίθεση.
Έκανε δηλώσεις ότι το GRExit
δεν έχει αποφευχθεί, «αν το ποδόσφαιρο δεν λάβει τα μέτρα του».
Τι έγραψε η «Α» για το ίδιο θέμα; Ότι αν γίνει GRExit ο ΣΥΡΙΖΑ θα

Γ

Κ

Δ

Μία, ακόμα, απάτη του VAR
που… έρχεται για τον τελικό
Να τα και τα καλά νέα.
Το VAR, λέει, ίσως μας
έρθει για τον τελικό (μάλλον ΠΑΟΚ - ΑΕΚ) στο ΟΑΚΑ, και «όλα καλά κι όλα ωραία, χτες ήσουν μ’
άλλονε παρέα», που τραγουδάει κι ο Γιωργάκης ο
Νταλάρας.
Και η «Α», βέβαια, το έγραψε
πολλές φορές, ότι το VAR όχι μόνο
δεν είναι πανάκεια, αλλά μια σκέτη
απάτη, όταν ο διαιτητής, αλλά και ο
VARίστας κυρίως, δεν κατευθύνει
τον διαιτητή να το χρησιμοποιήσει.
Είδατε τι έγινε στο παιχνίδι Σίτι Τότεναμ;

Ακυρώθηκε γκολ της
Σίτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί το
VAR «συνέλαβε» τον
Αγουέρο να είναι οφ
σάιντ για τρία… εκατοστά.
Είδατε, όμως, και τι έγινε στο ματς Άιντραχτ - Μπενφίκα; Ένα μέτρο οφ σάιντ ήτανε ο
σκόρερ του πρώτου γκολ, Κότσιτς.
Διά γυμνού οφθαλμού, που λένε.
Κι όμως, ο VARίστας δεν είπε
στον διαιτητή να πάει να δει τη φάση. Διαμαρτυρήθηκαν οι Πορτογάλοι, κόκκινη ο προπονητής τους.
Και στα δικά μας…

τα φορτώσει όλα στην
ΕΠΟ και καθάρισε.
Είναι να μη μάθεις τον
τρόπο που σκέφτονται οι
ΣΥΡΙΖΑίοι, όλα εύκολα
είναι άπαξ και το καταλάβεις.
Προς το παρόν,
να μην ανησυχεί ο
Βασιλειάδης, του
λέμε σήμερα απ’ εδώ
από την «Α»: Δεν θα
γίνει GRExit πριν από
τις εκλογές.
Μετά, που δεν θα είναι κυβέρνηση, ίσως. Πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν πρόκειται να γίνει.
Κάποιος «καθάρισε» γι’ αυτό…

Απόντες Γραμμένος,
Βασιλειάδης, Λυσάνδρου
στο «καθαρότερο»
το «πιο καθαρό πρωτάθλημα των
τελευταίων χρόνων» δεν προσκλήθηκαν στην Τούμπα ο πρόεδρος της Super League, Μηνάς Λυσάνδρου, ο πρόεδρος της υπερκείμενης αρχής του ποδοσφαίρου, Ευάγγελος
Γραμμένος, ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, ούτε καν ο Βασιλομπίλαρος Γκαγκάτσης!
Κι άφησαν τον Μάκη τον Γκαγκάτση να
πάει να δώσει το κύπελλο στον Βιεϊρίνια.
Ο Βασιλειάδης έχει μια δικαιολογία ωστόσο, και μάλιστα σοβαρή. Έκανε διάφορους υπολογισμούς για την αναδιάρθρωση.
Με γόμα και μολύβι, γιατί το στυλό δεν
σβήνει...

Σ

Κι αν
ο Μαρινάκης
βγάλει…
κασέτες για
τον Παππά;
Όποιος δεν είδε τον Νίκο
τον Παππά στην Ακριβοπούλου, έχασε. Τόσο σκληρές ερωτήσεις δεν έχουν
ματαγίνει από δημοσιογράφο. Τσακίζει κόκαλα η
γλώσσα της Κατερίνας.
«Είστε τόσο καλός, όσο λέγεται;» Σφάζουν με το μπαμπάκι τέτοιες ερωτήσεις.
Γι’ αυτό επέλεξε να πάει
στην Κατερίνα ο Παππάς.
Για τις σκληρές ερωτήσεις.
Κι όταν τον ρώτησε αν πήγε στο γραφείο του Μαρινάκη, απάντησε «όχι βέβαια!» κι άρχισε τα δικά
του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε τη
δημοσιογραφία και τα ρέστα. Και τι είπε επί της ουσίας ο Παππάς; Ό,τι σας λέει η «Α» καιρό τώρα.
Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει
Μαρινάκη στις εκλογές.
Δεν του κάθεται τίποτα καλύτερο από σκάνδαλα.
Διώκεται, σου λέει ο Παππάς –με «παραμύθι»-στοιχεία–, για το Noor1, παρόλο που η υπόθεση είναι ακόμη στην ανάκριση, και
θα δικαστεί για τα στημένα. Μάλιστα. Κι επειδή; Το
λέει πουθενά ότι όποιος δικάζεται ή γίνεται ανακριτική έρευνα, καταδικάζεται
κιόλας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, ενδιαφέρεται να καταδικάσει τον
Μαρινάκη στη συνείδηση
του κόσμου. Κι άμα αθωωθεί, ποιος θα τα θυμάται όλα αυτά.
Οι εκλογές είναι το ζητούμενο. Κι άμα τώρα –κουβέντα να γίνεται– ο Μαρινάκης παρουσιάσει τίποτα
κασέτες στο γραφείο του
με το τι έλεγε με τον Παππά τον ίδιο και τον Καλογρίτσα, θα είναι όλα προϊόντα υποκλοπής και συρραφής, ε;
Είπαμε… Πρυτάνεις στο
παραμύθι οι ΣΥΡΙΖΑίοι…
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ε μεγάλη
επιτυχία
και συμμετοχή 1.100 παιδιών
και
1.700
γονέων/κηδεμόνων, πραγματοποιήθηκε το πέμπτο φεστιβάλ των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ, στο δημοτικό
στάδιο Αλεξανδρούπολης, την
Κυριακή 21 Απριλίου 2019.
Στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού συμμετείχαν παιδιά από 13 ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες από τους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης, που υποστηρίζονται από το
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.
Τα παιδιά πήραν μέρος σε πλήθος από δραστηριότητες που προωθούν με τον πιο ευχάριστο τρόπο
το ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό,
την αφοσίωση και την ομαδικότητα.
Αγωνίστηκαν σε παραολυμπιακά αθλήματα, συμμετείχαν σε αγώνες
ποδοσφαίρου χωρίς σκορ και βαθμολογία, έμαθαν τις βασικές αρχές
του ράγκμπι και του κρίκετ, εξασκήθηκαν στο τάε κβον ντο, το κικ μπόξινγκ, τον στίβο, το πινγκ πονγκ, το
σκάκι και το μπάντμιντον. Επιπλέον,
παρακολούθησαν μαθήματα ρομποτικής, καθώς και μία σειρά από
άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι γονείς/κηδεμόνες
των παιδιών συμμετείχαν σε επιστημονικό σεμινάριο για θέματα διατροφής και ψυχολογίας, από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα
του προγράμματος Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ.
Στη μεγάλη γιορτή του αθλητι-

Μ

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας
1η Ημερίδα Προπονητικής με τον Σύνδεσμο
Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας

Γιορτή αθλητισμού
με 1.100 παιδιά το
Φεστιβάλ Αθλητικών
Ακαδημιών ΟΠΑΠ
Από 13 ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ακαδημίες στους νομούς
Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης βρέθηκαν –μαζί με
1.700 γονείς/κηδεμόνες– στο δημοτικό στάδιο
Αλεξανδρούπολης

σμού παραβρέθηκαν διακεκριμένοι
αθλητές, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής του τάε κβον ντο Γρηγόρης Ζάχος, ο παραολυμπιονίκης
της κολύμβησης Δημήτρης Καρυπίδης, καθώς και οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας βραζιλιάνικου Ζίου
Ζίτσου Δημήτρης Κώτσιος, Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Παναγιώτης Δεληγιώργης, οι οποίοι
έδωσαν στα παιδιά πολύτιμες κα-

τευθύνσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος
των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ,
θα πραγματοποιηθούν ακόμη τρία
φεστιβάλ (ένα στην Αθήνα και δύο
στον Βόλο) έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Αθλητικές
Ακαδημίες ΟΠΑΠ, που υλοποιείται
εφέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά,

εαματική ήταν η συμμετοχή των σπουδαστών Προπονητικής, Φυσικοθεραπείας, Διαιτολογίας και Αθλητικής
Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας στην 1η Ημερίδα Προπονητικής με τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, που
διοργάνωσε το Νο1 Sports School της χώρας,
εξασφαλίζοντας δωρεάν παρακολούθηση αποκλειστικά για τους σπουδαστές του στα Αθλητικά Επαγγέλματα!
Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Aθήνας είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ακόμα ένα μοναδικό
Masterclass Προπονητικής, με εισηγητές σημαντικές προσωπικότητες του Αθλητισμού, της Φυσικοθεραπείας, αλλά και της Ιατρικής, όπως οι κκ.:
Σπύρος Παπακανέλλος (Πρόεδρος Συνδέσμου
Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας), Μιχάλης Καβαλιέρης (Προπονητής UEFA PRO), Iωάννης
Ντουρουντός (Προπονητής Φυσικής ΚατάστασηςΕργοφυσιολόγος), και Θεοφάνης Δρόσος (Παθολόγος-Συνεργάτης Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Κοσμοϊατρική»).

Θ

υποστηρίζει παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών, από 128 ερασιτεχνικές
ακαδημίες ποδοσφαίρου, από 49
νομούς της Ελλάδας.
Οι μικροί αθλητές λαμβάνουν
προπονητικές κατευθύνσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένους παιδοψυχολόγους και
διατροφολόγους. Επιπλέον, τους
παρέχονται αθλητικό υλικό και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
Στο πρόγραμμα έχουν πάρει μέρος έως σήμερα 33.000 μικροί αθλητές μαζί με τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς και 1.300 προπονητές. Επίσης, έχουν διοργανωθεί
35 φεστιβάλ, σε όλη την Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας –η οποία επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την ηγετική θέση
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ ως Σχολή Προπονητών– ο διευθυντής επικοινωνίας και αθλητικού τομέα του ΙΕΚ
ΑΛΦΑ, κ. Αντώνης Γλύκας, απένειμε στους τέσσερις εισηγητές τιμητικές πλακέτες για την προσφορά
τους στον Αθλητισμό.
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• Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με
Τσακαλώτο και Χουλιαράκη – Μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού
από το Πεκίνο οι τελικές αποφάσεις

Μεταπασχαλινά
αντίδωρα
για τους
μικρομεσαίους
Από τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, την Ιαπωνία, «ανέτειλαν» τα τελευταία καλά νέα για την ελληνική οικονομία, που χωρίς να προκαλούν και… ρίγη εθνικής συγκίνησης εξυπηρετούν ωστόσο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ
και τους οικονομικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για
το προσεχές –μέχρι τις εκλογές– διάστημα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησε με καλά μαντάτα για τους ενοίκους της οδού Νίκης όπoυ εδρεύει το
υπουργείο Οικονομιών, καθώς ο
ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης
Rating
and
Investment
Information (R&I) προσέθεσε ένα
συν στην κλίμακα Β στην οποία είχε κατατάξει μέχρι πρότινος στις
εκθέσεις του την ελληνική οικονομία, αναβαθμίζοντας τη στο… σκαλί «Β+» και προσδίδοντας σε αυτήν
θετικό outlook.
Από τότε, όμως, μεσολάβησε ο
«τυφώνας Πολάκης» με την εκτός
ορίων επίθεσή του τη Μεγάλη Τρίτη προς τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που λειτούργησε για ακόμη μία φορά ως μαγνήτης σκληρής κριτικής προς την κυβέρνηση.
Αλλά και εξ αυτού του λόγου, για
το Μαξίμου κρίθηκε πιο αναγκαίο
από ποτέ το γύρισμα της ατζέντας
στη σελίδα της πραγματικής οικονομίας.
Σε αυτό το στρίψιμο του τιμονιού
βοήθησαν δίχως άλλο και οι ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018, που

σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στη Eurostat διαμορφώθηκε την περσινή χρονιά στο 4,4%
του ΑΕΠ (έναντι στόχου 3,5%), ανερχόμενο στα 8,149 δισ. ευρώ.
Ξεχνώντας ότι το αυτό το υπερπλεόνασμα επετεύχθη για τέταρτη
συνεχή χρονιά μέσω του… υπερπλεονάσματος φορολόγησης, το
πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
είδε
τον
υπουργό
Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και τον αναπληρωτή
ΥΠ.ΟΙΚ., Γιώργο Χουλιαράκη,
σε μία πρώτη απόπειρα να σκιαγραφηθούν από κοινού τα μεταπασχαλινά δώρα προς τους φορολογούμενους. Της σύνθεσης αυτού
του μπουκέτου των παροχών που
προτίθεται να δώσει η κυβέρνηση
είχε προηγηθεί η συζήτηση και η
συμφωνία του πρωθυπουργού με
τους υπουργούς του επί δύο βασικών παραδοχών:
α) Ότι η ελληνική οικονομία θα
συνεχίσει –εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου– να «τρέχει» με θετικό
αναπτυξιακό πρόσημο μεγαλύτερο
από τον σχετικό μέσο ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης. Πρόκειται άλλωστε, όπως λένε στο Μαξίμου, για μία εκτίμηση
που έρχεται να κουμπώσει με τις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής που βλέπει 2,2% ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας όταν ο
αντίστοιχος μέσος όρος στη ζώνη
του ευρώ είναι της τάξης του 1,3%.
β) Ότι και για το τρέχον έτος δημιουργείται μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει για πρώτη φορά δημοσιονομική επέκταση.

Εν αρχή ην η έκπτωση
φόρου
Πολλές είναι οι ιδέες που αυτήν τη
στιγμή βρίσκονται στο κυβερνητικό κουτί της Πανδώρας αναφορικά με το ποιες παροχές είναι υλοποιήσιμες, αλλά κυρίως δεν θα
προκαλέσουν… αλλεργικά φαινόμενα στους εταίρους-δανειστές που
συνεχίζουν να εποπτεύουν.
Αυτές που για την ώρα «προκρίνονται» είναι, για παράδειγμα, η επαναφορά του μέτρου της έκπτωσης φόρου για τους υπόχρεους που
καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ως

να περάσει το μήνυμα όχι μόνο του
φοροκυνηγητού αλλά και της ανταμοιβής των φορολογουμένων που
φροντίζουν να είναι συνεπείς.
Επίσης, συζητιέται πολύ έντονα
η μείωση του ΦΠΑ ή η μετάταξη
προϊόντων και υπηρεσιών από τον
υψηλό στον χαμηλό φορολογικό
συντελεστή, μέτρα δηλαδή που θα
έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ειδικά
για τη μείωση των συντελεστών
του ΦΠΑ «ξερογλείφονται» στο
Μέγαρο Μαξίμου, κι αυτό διότι είναι ένα μέτρο που έχει το μεγάλο
ατού να αποδίδει άμεσα κοινωνικούς και πολιτικούς καρπούς. Κοινωνικούς γιατί η εφαρμογή του θα
γίνει άμεσα αντιληπτή στις τσέπες
των πολιτών και πολιτικούς, γιατί
πιστεύεται ότι η κοινωνική ευαρέσκεια θα αποτυπωθεί και στις κάλπες. Την ίδια συλλογιστική ακολουθούν και οι σκέψεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης για μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιμα. Σημειώνεται ότι εξαιτίας της απαγόρευσης εξαγωγών του Ιράν η τιμή της

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση και
στο κόμμα θεωρούν ότι το καλάθι των
παραπάνω παροχών θα συνδυαστούν
με το ήδη ψηφισθέν νομοσχέδιο για
την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και τις αποφάσεις για
τη νομοθέτηση των ρυθμίσεων
των 120 δόσεων, λειτουργώντας
πολλαπλασιαστικά και στην ανακούφιση των μικρομεσαίων στρωμάτων αλλά και στη δημοσκοπική ανάταση της κυβέρνησης. Σε ότι αφορά, τώρα,
τις τελικές αποφάσεις και τις επίσημες ανα-

αμόλυβδης έχει εκτιναχθεί στα ύψη, επομένως είναι ηλίου φαεινότερο ότι μία πτώση των τιμών στα
καύσιμα λόγω ψαλιδίσματος του
ειδικού φόρου θα προκαλούσε επιφωνήματα ανακούφισης σε μεγάλη μερίδα πολιτών.
Εξάλλου, ένα μεταπασχαλινό αντίδωρο με εφάπαξ δημοσιονομικό κόστος που συζητιέται έντονα
είναι η καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους. Θυμίζεται ότι οι διεκδικούντες δικαστικά
τα αναδρομικά τους είναι αρκετοί,
με κάποιους εξ αυτών να έχουν κάνει αγωγές ζητώντας να τους επιδικαστούν επιστροφές για μέχρι και
τον Ιανουάριο του 2019. Ακόμη,
λοιπόν, κι αν δεν ικανοποιηθεί ένα τέτοιο μαξιμαλιστικό αίτημα και
στους συνταξιούχους επιστραφούν
αναδρομικές αμοιβές για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, η λογική
λέει ότι το «ζεστό» χρήμα που θα
εισρεύσει στα νοικοκυριά μπορεί
να αποδειχτεί αναστάσιμο δώρο
(και) για την κυβέρνηση.

κοινώσεις, αυτές θα λάβουν χώρα μετά από
νέα σύσκεψη όπου θα οριστικοποιηθεί
ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.
Η σύσκεψη αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μετά
την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα
από την Κίνα, όπου βρίσκεται από
τη Μεγάλη Πέμπτη προκειμένου να
δώσει το «παρών» στο 2ο Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου της Πρωτοβουλίας του «Δρόμου του Μεταξιού» (Belt
& Road Initiative), που θα διαρκέσει έως και το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου.

Μέτα
το Πάσχα
οι τελικές
αποφάσεις και
οι επίσημες
ανακοινώσεις
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Δημοσιεύτηκε
ο διαγωνισμός
για το
e-parking
Άλλο ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του έρχεται το πρότζεκτ του
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
για το e-parking στον αστικό ιστό,
μετά την πρόσφατη δημοσίευσή
της προκήρυξης του σχετικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του
έργου με τον τίτλο «Διαμόρφωση
Στρατηγικής για τις έξυπνες πόλεις
και υλοποίηση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης».
Τo Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης
Στάθμευσης, έργο προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, θα εφαρμοστεί –σε πρώτη φάση– πιλοτικά σε
20.000 θέσεις στάθμευσης σε πόλεις ολόκληρης της χώρας, με πολλαπλά οφέλη για τους δήμους, τους
κατοίκους, τα άτομα με αναπηρία
και τους επαγγελματίες.
Τεχνολογικά, το έργο στηρίζεται σε
καινοτόμες λύσεις που βασίζονται
στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και
περιλαμβάνει:
–Αισθητήρες στάθμευσης που ελέγχουν τη θέση στάθμευσης και
μπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο.
–Τεχνολογία Geo-Location, η οποία «οδηγεί» τον οδηγό στην ελεύθερη θέση στάθμευσης μέσω
smartphone και τον ενημερώνει
για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καιρικά φαινόμενα ή/και τρέχουσες
δραστηριότητες του Δήμου, ενώ με
την ίδια τεχνολογία ειδοποιείται η
αρμόδια δημοτική υπηρεσία για
παράνομη κατάληψη της θέσης.
–Εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής (εφαρμογές smartphone, αγορά προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης μέσω sms ή κάρτας).
–Εκπαίδευση του προσωπικού των
ΟΤΑ, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας
για την επιτυχή εφαρμογή ενός
καινοτόμου και πρωτοποριακού
έργου.
Ν.ΤΣ.

Public

Στον τελικό
των Παγκόσμιων
Βραβείων
Λιανεμπορίου
και με διπλή
διάκριση

Π

αγκόσμια διάκριση επί… δύο πέτυχε για τα ελληνικά επιχειρηματικά χρώματα το συμφερόντων Πάνου Γερμανού Public, καθώς η
γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας «προκρίθηκε»
στο τελικό στάδιο των Παγκόσμιων Βραβείων
Λιανεμπορίου (World Retail Awards).
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού βραβείων ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα best practices στο παγκόσμιο λιανεμπόριο και ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο τα Public κατάφεραν να
ξεχωρίσουν στις κατηγορίες:
α) Retail Employer of the Υear, για την
καινοτόμα πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας Idea Management που το Public δημιούργησε για τους ανθρώπους του. Πρόκειται για ένα
online εργαλείο που στοχεύει στο να ακούει η
εταιρεία τη φωνή όλων των υπαλλήλων της, σε
όποια πόλη και αν αυτοί βρίσκονται, στα 55 καταστήματά της σε Ελλάδα και Κύπρο και στα κεντρικά της γραφεία. Η πλατφόρμα Idea Management ξεκίνησε το 2018 με σκοπό να
αξιοποιεί ιδέες εσωτερικά από τον οργανισμό, ανεξαρτήτως θέσης και ιεραρχίας.
Στον πρώτο κύκλο του Idea
Management κατατέθηκαν
122 ιδέες από τους εργαζόμενους και υλοποιήθηκαν 3 νικητήριες ιδέες, οι ο-

Αύξηση πωλήσεων 5,2% για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ το 2018
Ενισχυμένες πωλήσεις κατά
5,2%, αύξηση του κύκλου εργασιών για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αύξηση του μικτού κέρδους κατέγραψε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2018. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών
του Ομίλου που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες στην εμπορία τροφίμων ανήλθε σε
174,2 εκατ. ευρώ από 165,5
εκατ. το 2017, ενώ τα μικτά
κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,1
εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα

29,7 εκατ. από 28,6 εκατομμύρια. Παράλληλα, ο Όμιλος
πέτυχε τη διατήρηση της λειτουργικής
κερδοφορίας
(EBITDA) και του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά
επίπεδα. Επιπλέον, το 2018 οι
ζημίες ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2017, καθώς στα
αποτελέσματα του 2017 είχε
ενσωματωθεί το έσοδο από
την πώληση της ARIVIA ΑΒΕΕ,
ενώ το 2018 υπήρξε επιβάρυνση 0,7 εκατ. ευρώ λόγω

διακοπής της δραστηριότητας
του Ομίλου στην αγορά της
Βουλγαρίας. Στη διάρκεια της
περσινής χρονιάς, ο Όμιλος
ΕΛΓΕΚΑ επικεντρώθηκε στην
παροχή εμπορικών και 3PL υπηρεσιών για καταναλωτικά
αγαθά, περιορίζοντας την παρουσία του σε κλάδους και γεωγραφικές αγορές που είχαν
αποτελέσματα χαμηλότερα από το αναμενόμενο.
Σύμφωνα με το στρατηγικό
πλάνο του οποίου η υλοποίη-

ση συνεχίζεται, η έμφαση θα
δοθεί την τρέχουσα χρονιά
στην επίτευξη των παρακάτω
στόχων:
– Στην περαιτέρω ενίσχυση
της εμπορικής θέσης της ΕΛΓΕΚΑ.
– Στην ισχυροποίηση των οικονομικών ομιλικών μεγεθών,
μέσω και της ολοκλήρωσης
της αναδιάρθρωσης δανεισμού, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο.
– Στην παροχή βέλτιστων υ-
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«Νονοί» για 200 παιδιά έγιναν οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ
«Νονοί» για 200 παιδιά που στηρίζει το
«Μαζί για το Παιδί», μέσω του σωματείουμέλους του «Οι Φίλοι του Παιδιού», έγιναν
το φετινό Πάσχα η ΔΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοί της.
Με στόχο να νιώσουν τα παιδιά φροντίδα και χαρά, οι εργαζόμενοι της θυγατρικής
εταιρείας τροφίμων του Ομίλου Vivartia
κατασκεύασαν όμορφες λαμπάδες για κάθε
ηλικία και τις προσέφεραν στα παιδιά μαζί

με τσουρέκια, προϊόντα της εταιρείας, αλλά
και πασχαλινές ευχές με την υπογραφή του
κάθε εργαζόμενου που έκανε την προσφορά. Τα πασχαλινά δώρα παρέδωσε αντιπροσωπεία των εργαζομένων στο σωματείο
«Οι Φίλοι του Παιδιού», που είναι μέλος της
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», την Πέμπτη 19
Απριλίου, ώστε να δοθούν έγκαιρα στα παιδιά.
Θυμίζεται ότι η ΔΕΛΤΑ, με ευαισθησία

και συνέπεια, προσφέρει επί σειρά ετών
στην κοινωνία προϊόντα της, που ξεπερνούν
τις 1.000.000 μερίδες κάθε χρόνο, με σκοπό την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας, δίνοντας
προτεραιότητα στο παιδί και την οικογένεια.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοί της, με κάθε ευκαιρία, προσφέρουν και οι ίδιοι, υλοποιώντας ποικίλες δράσεις εθελοντισμού.
Ν.ΤΣ.

Ηλεκτροπληξία από
τις ζημιές στη ΔΕΗ!
ζημιογόνα χρήση για μία εταιρεία δεν είναι και η καταστροφή
του κόσμου. Όταν όμως αυτή η εταιρεία κατέχει… δικτατορικά
μερίδια αγοράς, αποτελεί βασικό πυλώνα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος και από τον αστερισμό των κερδών πριν από μία πενταετία πέφτει στο ναδίρ της χασούρας όπως συνέβη το 2018 με τη ΔΕΗ,
τότε η αγορά παθαίνει ηλεκτροπληξία και οι ζημιές «ρευματοδοτούν» τις
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
Προς επίρρωση των παραπάνω, είναι χαρακτηριστικό ότι το Χρηματιστήριο αγκομαχούσε την Μ. Τρίτη να διατηρήσει τις ανοδικές επιδόσεις του κόντρα στις πιέσεις που ασκούσαν στον δείκτη τα απογοητευτικά αποτελέσματα της ΔΕΗ που την περσινή χρονιά «έγραψε» μεταξύ άλλων κάμψη εσόδων και προ φόρων ζημίες ύψους 465,5 εκατ. ευρώ από
214,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Στις ομολογουμένως κακές επιδόσεις της ΔΕΗ πάτησε και η αντιπολίτευση και εξαπέλυσε τα πυρά της εναντίον της διοίκησης αλλά και της
κυβέρνησης. Για παράδειγμα, η πλευρά της Ν.Δ. έκανε λόγο για «μαθητευόμενους μάγους» με «ευθύνες που έχουν τα ονοματεπώνυμα Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης» αφού, όπως ισχυρίζεται η Πειραιώς, «μετέτρεψαν
τη ΔΕΗ σε εταιρεία ζόμπι, με υψηλές ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές
και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία, όταν το 2014 ήταν μια εύρωστη εταιρεία με κέρδη».
Τα μένεα κατά των κυβερνητικών χειρισμών στη ΔΕΗ πνέουν και στο
Κίνημα Αλλαγής που διά στόματος του βουλευτή Γιάννη Μανιάτη ζητούν την πολιτική αλλά και ποινική λογοδοσία των υπευθύνων.
«Ανέντιμοι, ανήθικοι και ανίκανοι, διαχειρίστηκαν για λογαριασμό του ελληνικού λαού το 51% της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας και την κατάντησαν
στο μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο για κατάρρευση της εθνικής οικονομίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook ο πρώυην υπουργός Ενέργειας
συμπληρώνοντας ότι «τους την παρέδωσα με κέρδη 400 εκατ. € το 2014».
Ν.ΤΣ.

Η

ποίες έδωσαν λύση στα challenges που τέθηκαν
για τη δημιουργία μιας paperless εταιρείας και
για το λανσάρισμα μιας νέας εμπορικής υπηρεσίας. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει ο νέος
κύκλος του Idea Management.
β) Στην κατηγορία Outstanding Store
Design (για καταστήματα πάνω από 1.200
τ.μ.), για το νέο κατάστημα της αλυσίδας, στo
Nicosia Mall της Κύπρου. Το εντυπωσιακό κατάστημα επιφάνειας 1.700 τ.μ. αντικατοπτρίζει απόλυτα τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία του retail του αύριο και ενσωματώνει όλες
τις σύγχρονες τάσεις στο retail.
Στη δομή του νέου καταστήματος προεξέχοντα

πηρεσιών για τους υφιστάμενους συνεργάτες
– Στη σύναψη νέων συνεργασιών.
Αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου τροφίμων και
καταναλωτικών προϊόντων από
τη δεκαετία του 1970, ο Όμιλος
ΕΛΓΕΚΑ έχει καταφέρει να μεγεθύνει τις δραστηριότητές του,
διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο
προϊόντων και ευρύ δίκτυο διανομής, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στις ανάγκες της
Ν.ΤΣ.
εκάστοτε αγοράς.

ρόλο έχει η επιβλητική βιβλιοθήκη ύψους 9 μέτρων, μοναδική σε εμπορικό κατάστημα όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η
οποία φιλοξενεί πάνω από 15.000 επιλεγμένους
τίτλους και συνολικά περισσότερα από 150.000
βιβλία. Την παρουσία της βιβλιοθήκης συμπληρώνουν μία σειρά από διαδραστικές ζώνες σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες τεχνολογίας και
ψυχαγωγίας, στο 6ο κατάστημα της εταιρίας στην
Κύπρο. Το Public θα διαγωνιστεί στον τελικό της
διοργάνωσης μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες και
γνωστά πολυκαταστήματα από την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ.
Ν.ΤΣ.
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• Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιουνίου
η προανάρτηση του Κτηματολογίου για τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου Αθηναίων – Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες

Ήταν 2008 όταν οι έχοντες
στην κατοχή τους ακίνητα στα
όρια του δήμου της Αθήνας έσπευσαν για πρώτη φορά να
τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο. Σήμερα, έντεκα χρόνια μετά, ήρθε η ώρα του… τσεκαρίσματος, του αν δηλαδή τα
στοιχεία που καταχωρίσθηκαν τότε είναι ακριβή. Την ορθότητα των στοιχείων θα πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των δηλωθέντων ακινήτων και εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία, καλούνται στο πλαίσιο της σχετικής
διαδικασίας που «τρέχει» εδώ
και μερικά 24ωρα να αποκαταστήσουν την… αλήθεια!

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης θα ακολουθήσει η εξέταση
των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων
που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση
των κτηματολογικών πινάκων και σε
επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι
θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η αίτηση για την
επανεξέταση των στοιχείων
Το μεγάλο ερώτημα είναι τι πρέπει να
κάνουν οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά
τους βρίσκονται εντός των ορίων της
Αθήνας, αλλά τα καταγεγραμμένα στοιχεία βρίσκονται σε ασυμφωνία με τα
πραγματικά. Σε αυτή την περίπτωση,
οι δικαιούχοι μπορούν ατελώς να υποβάλουν Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων.
Η σχετική φόρμα είναι διαθέσιμη στο
www.ktimatologio-athina.gr και

Ο πρόεδρος
του Ελληνικού
Κτηματολογίου,
καθηγητής
Βύρωνας Νάκος

μπορεί να αποσταλεί εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
ad@ktimatologioathina.gr, χωρίς οι δικαιούχοι να χρειάζεται να επισκεφθούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά,
σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η
αποστολή της αίτησης ηλεκτρονικά,
μπορεί οι υπόχρεοι να την καταθέσουν
στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Ακινήτων Γαλατσίου (δ/νση: Λεωφόρος
Βεΐκου 137).
Στην περίπτωση, εξάλλου, που κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου στην Αθήνα
δεν θυμάται αν έχει υποβάλει δήλωση
στο Κτηματολόγιο, μπορεί να το ελέγξει
με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω
της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr,

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

O

χι ως άλλο ένα γραφειοκρατικό καπρίτσιο της
δημόσιας διοίκησης, αλλά σαν μία απαραίτητη
και συνάμα σημαντική εξασφάλιση ότι οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρηθούν χωρίς λόγο στο μέλλον, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί τη διαδικασία
της Προανάρτησης στον Δήμο Αθηναίων, που γίνεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του Κτηματολογίου. Πρόκειται για
την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης, όπου μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και μέχρι την 24η Ιουνίου περισσότεροι από
μισό εκατομμύριο πολίτες θα εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν
θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν
σφαλμάτων από τους δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι ακινήτων της πρωτεύουσας θα μπορούν να εισέρχονται
στην ειδική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ασφαλείας του
taxisnet, αποκτώντας πρόσβαση στα
στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη
διάρκεια της κτηματογράφησης. Έτσι,
πριν εκκινήσει η διαδικασία Ανάρτησης, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν
γρήγορα και δωρεάν για τη γεωγραφική
απεικόνιση των ακινήτων τους και την
καταγραφή των δικαιωμάτων τους. Υπογραμμίζεται ότι εφόσον υπάρχει
συμφωνία των δηλωθέντων στοιχείων
με τα πραγματικά οι δικαιούχοι δεν
χρειάζεται να προβούν σε κάποια περαιτέρω ενέργεια.

10+1 οδηγίες προς
(κτηματολογικά)
ναυτιλλομένους
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χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Αν, τώρα, υπάρξουν ιδιοκτήτες
που δεν βρουν στοιχεία που αφορούν
το δικαίωμά τους στην ηλεκτρονική
Προανάρτηση, τότε αυτοί έχουν τη δυνατότητα είτε να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο 2100101010, είτε να μεταβούν στο γραφείο Κτηματογράφησης,
στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου,
προκειμένου να λάβουν οδηγίες για τις
περαιτέρω ενέργειές τους, καθώς υπάρχει περίπτωση το δικαίωμά τους να
το έχουν μεν δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί.

1
2

3

4

το αντίγραφο της νέας ταυτότητας.
Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο
γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο
τη νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με email στη διεύθυνση: ad@proanartisiathina.gr
Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου, διότι είχα υποβάλει δήλωση, αλλά εν τω μεταξύ έχει γίνει
τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας
μου. Τι κάνω;
Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την
αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της τροποποίησης της σύστασης.
Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα
στο όνομα του πατέρα μου. Τι πρέπει να κάνω;
Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης
Στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. Δεν
χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να
μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης,
αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης
στοιχείων και να το αποστείλετε με e-mail
στη διεύθυνση ad@proanartisi-athina.gr.
Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό
δικαιώματος πλήρους κυριότητας
75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα
το υπόλοιπο 25% από κληρονομιά.
Τι πρέπει να κάνω;
Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση
για το 25% του δικαιώματός σας, πρέπει
να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που
αποκτήσατε με κληρονομιά.
Αν είχατε κάνει δήλωση και για το
25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματός σας στην ηλεκτρονική
Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να μεταβείτε εντός της προθεσμίας της Προανάρτησης στο γραφείο Κτηματογράφησης για να
ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει
να κάνετε.

9

Τι θα κάνω, αν…
Με τη μορφή ερωταπαντήσεων η Κτηματολόγιο Α.Ε. κατέγραψε τις συχνότερες και πιο εύλογες απορίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες
στο πλαίσιο της διαδικασίας προανάρτησης. Αυτές είναι:
Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να
προβώ σε άλλη ενέργεια;
Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της
προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε
σε άλλη ενέργεια.
Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλει
δήλωση στο Κτηματολόγιο για
την ιδιοκτησία μου στον Δήμο Αθηναίων. Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας
www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν το δικαίωμά σας επί του
ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.
Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία
που αφορούν το δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε να
καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2100101010 ή να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα
Γαλατσίου, για να ενημερωθείτε.
Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο το 2008;
Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης,
στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας, ώστε τα δικαιώματά σας να
συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης
Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου, ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο τον Μάρτιο
του 2019;
Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης
περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι 18 Ιανουαρίου 2019. Από την
ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η
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επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο
στάδιο, στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης.
Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με
το έντυπο της Αίτησης Επανεξέτασης στοιχείων;
Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε
προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλει με τη δήλωσή σας, τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτε άλλο στην
αίτηση διόρθωσης.
Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;
Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο
δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν
ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε
να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο
μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί
είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης (Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου) είτε ηλεκτρονικά. Επίσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο
(π.χ. από κληρονομιά, αγορά κ.λπ.) πρέπει
να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο,
ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει
ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτη-

5

6

σίας στο Κτηματολόγιο είναι από τον νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική
παροχή ή δωρεά).
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα
μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν
κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης,
θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν
πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις
στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση
διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το
ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει
να υποβάλω ξανά το συμβόλαιο;
Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω
πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.
Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω;
Περιγράφετε στην Αίτηση Επανεξέτασης
Στοιχείων τη διόρθωση και επισυνάπτετε

7
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Οι δικαιούχοι ακινήτων της πρωτεύουσας θα μπορούν να
εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς ασφαλείας του taxisnet, αποκτώντας πρόσβαση
στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία
δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης από το 2008
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υγιαίνετε...
• Απλές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε τα γιορτινά εδέσματα
χωρίς να ανησυχείτε για την καούρα και τη δυσπεψία

Όταν το πασχαλινό τραπέζι
βάζει… φωτιά στο στομάχι
Το Πάσχα έφτασε, οι
φούρνοι και οι ψησταριές
–κατά περίσταση– παίρνουν φωτιά, αλλά με μία
άλλη φωτιά αυτή της δυσπεψίας και της καούρας
θα έρθουν αντιμέτωποι
αρκετοί εξ ημών μετά από
την κατανάλωση των
γιορτινών εδεσμάτων.
Προκειμένου αυτό να μη
συμβεί, η «Α» δίνει μερικές
απλές συμβουλές με την επιστημονική βοήθεια του
γαστρεντερολόγου Μανώλη Συμβουλάκη.

Γράφει
ο Μανώλης
Συμβουλάκης (*)

Ε

άν το μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής του
Πάσχα έχει σαν αποτέλεσμα να αισθανθείτε
δυσπεψία και καούρα,
δεν είστε μόνοι. Κατά τη διάρκεια
των διακοπών του Πάσχα, τείνουμε να τρώμε τρόφιμα που είναι πιο
ζαχαρούχα, πιο λιπαρά και πλούσια σε θερμίδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από σχετικές έρευνες
προκύπτει το στατιστικό δεδομένο
ότι μόνο την Κυριακή του Πάσχα ο
μέσος ενήλικας λαμβάνει κατά μέσο όρο 6.000 θερμίδες!
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός να παράγει μεγαλύτερες
ποσότητες γαστρικών οξέων για να
χωνέψει την τροφή, τα οποία, όταν
βρίσκουν διέξοδο προς τα πάνω,
προκαλούν το δυσάρεστο αίσθημα
της καούρας. Δεν προκαλεί, επομέ-

χοποιούνται για την καούρα και τη
δυσπεψία. Η εναλλαγή αλκοολούχου ή αεριούχου ποτού με ένα ποτήρι νερό είναι ένας πολύ καλός
τρόπος για να αποφύγετε τα δυσάρεστα συμπτώματα.
• ΜΗΝ ΞΑΠΛΩΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ: Ξαπλώνοντας μετά το φαγητό, διευκολύνεται η «άνοδος» του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο. Εάν θέλετε οπωσδήποτε
να ξεκουραστείτε, βάλτε δύο μαξιλάρια στην πλάτη σας, ώστε να είστε ανασηκωμένοι και να παρεμποδίζεται η παλινδρόμηση.
• ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ: Η νικοτίνη έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει
τον οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στο φαγητό να «ανέβει
από το στομάχι».
• ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΓΕΥΜΑ: Μια ήπια δραστηριότητα μετά το φαγητό, όπως ένας χαλαρός περίπατος, διευκολύνει την
πέψη, επειδή το περιεχόμενο του
στομάχου ωθείται προς το έντερο.

νως, έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί
άνθρωποι υποφέρουν από πεπτικά
προβλήματα όπως δυσπεψία, καούρα και φούσκωμα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

Τα 9 «τρικ» για
«ανώδυνες» γιορτές
Κι όμως, αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανιστούν στο… ραντεβού με το πασχαλινό τραπέζι, αρκεί να υιοθετήσουμε τις παρακάτω συμβουλές
που θα μας βοηθήσουν να περάσουμε γαστρεντερολογικά «ανώδυνα» τις γιορτινές ημέρες. Συγκεκριμένα:
• ΤΡΩΤΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ: Η
μεγάλη ποσότητα τροφής στο στομάχι είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει φούσκωμα, καούρες και δυσπεψία. Να προτιμάτε τα μικρά
γεύματα –όσο αυτό είναι δυνατό–

τις γιορτινές ημέρες. Επίσης, να
μασάτε καλά και χωρίς βιασύνη τις
μπουκιές σας.
• ΤΡΩΤΕ ΑΡΓΑ: Η ταχύτητα με
την οποία τρώμε το φαγητό μας επιδρά στη χώνεψη και στον μεταβολικό ρυθμό. Για να επιβραδύνετε τον τρόπο που τρώτε, μασήστε
καλά και αργά την τροφή σας και
έχετε μικρές μπουκιές από το φαγητό σας.
• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ: Ορισμένα τρόφιμα αυξάνουν την οξύτητα

του στομάχου και συμβάλλουν στη
χαλάρωση του οισοφαγικού σφιγκτήρα. Αν και τα τρόφιμα που ενοχλούν τον καθένα είναι διαφορετικά, οι «συνήθεις ύποπτοι» είναι η καφεΐνη, το σκόρδο, η σοκολάτα, οι καραμέλες και τα ροφήματα μέντας, τα εσπεριδοειδή, η ντομάτα και οι σάλτσες ντομάτας, τα
καυτερά και λιπαρά φαγητά, οι
σφολιάτες. Συνιστάται, μάλιστα, να
αποφεύγετε την κατανάλωσή τους
3 ώρες πριν κοιμηθείτε, ιδιαίτερα
αν οι καούρες σας ταλαιπωρούν
και τη νύχτα.
• ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Αντικαταστήστε τα μεγάλα
σοκολατένια αυγά με μία μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας.
• ΜΗΝ ΠΙΝΕΤΕ ΠΟΛΥ ΑΛΚΟΟΛ: Το κρασί, η μπίρα ή το αγαπημένο σας κοκτέιλ δυστυχώς ενο-

• ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΝΑ
ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ. Τα αλγινικά έχουν διπλό μηχανισμό
δράσης. Αφενός μεν εξουδετερώνουν την περίσσεια του οξέος, αφετέρου δε καταστέλλουν την παλινδρόμηση, ανακουφίζοντας τον
πάσχοντα από την καούρα και τη
δυσπεψία. Ο τρόπος δράσης τους,
τους επιτρέπει να έχουν αποτέλεσμα μέσα σε 3-5 λεπτά από τη λήψη, ενώ σημαντικό πλεονέκτημά
τους είναι ότι μπορούν να χορηγούνται παράλληλα με κάθε άλλη
θεραπευτική αγωγή, ώστε να επιτυγχάνεται μια συνολική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και ο πάσχων να ανακουφίζεται άμεσα. Για
καλύτερη και σωστή δράση, τα αλγινικά σκευάσματα θα πρέπει να
λαμβάνονται εντός μισής ώρας από τη λήψη του φαγητού, ενώ μπορούν να ληφθούν άφοβα από εγκύους και ηλικιωμένους.
Τελευταίον αλλά όχι έλασσον:
Να ενημερώσετε τον γιατρό σας,
αν διαπιστώσετε ότι τα συμπτώματα δεν υποχωρούν.
Καλές Γιορτές!
(*) Ο κ. Μανώλης Συμβουλάκης είναι
γαστρεντερολόγος και διευθυντής Β’
Γαστρεντερολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Hospital Center
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• ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ:
Η αινιγματική ύπαρξη της γυναίκας που χαρακτηρίστηκε από πόρνη
μέχρι Απόστολος, ακόμη και σύζυγος του Ιησού!

Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη
θρησκευτική μορφή τόσο αμφιλεγόμενη όσο η Μαρία η
Μαγδαληνή, που να έχει διχάσει ιστορικούς και μη κυρίως
εξαιτίας των αντιφατικών
και… συνωμοσιολογικών κατά βάση θεωριών που συνοδεύουν το όνομά της.

Η πιο… παρεξηγημένη
«αμαρτωλή» του κόσμου

Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

E

να πράγμα που γνωρίζουμε
με σιγουριά για αυτήν είναι
ο τόπος καταγωγής της, το
βιβλικό χωριό Μάγδαλα από όπου έχει προκύψει και
το όνομά της, που οι άπειρες αναφορές
οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό θα λέγαμε ότι παραπέμπουν μάλλον σε «ροκ
σταρ» παρά σε Αγία.
Σε μια ιδιότυπη εκδοχή αγγέλου ή
δαίμονα, αφού την έχουν χαρακτηρίσει από Απόστολο, που ακολουθούσε
τον Ιησού και τον βοηθούσε να διαδώσει τη διδασκαλία και το έργο του, μέχρι εκδιδόμενη γυναίκα ή ακόμη και
σύζυγό Του, η οποία έφερε στη ζωή και
τον «καρπό» της φημολογούμενης ερωτικής σχέσης τους.
Τι είναι, όμως, αυτό που ξεσηκώνει
τόσες αντιδράσεις στο άκουσμα του ονόματός της και μόνο; Τι ήταν το τόσο
μυστηριώδες στην ύπαρξή της, που πυροδότησε την πένα του Νίκου Καζαντζάκη στον «Τελευταίο Πειρασμό» και
του Νταν Μπράουν στο μπεστ σέλερ
«Κώδικας Ντα Βίντσι», παρακινώντας
τους να ασχοληθούν κάτι παραπάνω από εκτενώς μαζί της; Τελικά, τι από όλα
όσα έχουν ειπωθεί ισχύει για την κοκκινομάλλα γυναίκα, όπως αυτή απεικονίζεται στην πασίγνωστη τοιχογραφία
«Ο Μυστικός Δείπνος» του 15ου αιώνα, που ζωντάνεψε στον καμβά του ο
διάσημος Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης;

νεία, ενώ η Αγία Γραφή και οι Πατέρες
της Εκκλησίας εννοούν με τον όρο
«δαιμόνια» τα πάθη της ψυχής που αντιτίθενται στο Πνεύμα του Θεού), ή
που φέρεται να άλειψε τα πόδια του Ιησού με μύρο, στο σπίτι του Σίμωνα του
λεπρού στη Βηθανία ή του Σίμωνα του
Φαρισαίου.
Σε κανένα σημείο δεν διασώζεται
κάποια νύξη για το όνομα της άγνωστης αυτής γυναίκας. Της γυναίκας που
μύρωσε με τις άλλες μυροφόρες το άπνουν σώμα του Ιησού ή εκείνης που
έπεσε ως Μυροφόρος στα πόδια Του,
αμέσως μετά την Ανάστασή Του. Είναι,
δε, επίσης απορίας άξιο το ότι στα εκτεθέντα κομμάτια της Αγίας Γραφής
δεν γίνεται πουθενά ούτε η παραμικρή
νύξη για κάτι το ανάρμοστο ή ανήθικο
για το πρόσωπό της, αν υποθέσουμε ότι ήταν πράγματι μια γυναίκα με «αμαρτωλό» παρελθόν.

Ο διάσημος πίνακας του Ευγένιου
Ντελακρουά που φιλοξενείται στο
Μουσείο Καλών Τεχνών του Χιούστον
και απεικονίζει τη Μαρία Μαγδαληνή
στα πόδια του Εσταυρωμένου

Δύο πρόσωπα σε ένα;
Λαμβάνοντας κανείς υπ’ όψιν όλα όσα
έχει «υφάνει» η παράδοξη και αντιφατική αυτή φημολογία γύρω από το πρόσωπό της, είναι θέμα χρόνου να θέσει
στον εαυτό του το ερώτημα: Πώς
προήλθε αυτή η σύγχυση και γιατί η ίδια ταυτίστηκε για κάποιους με τις ιερόδουλες;
Η αυθαίρετη(;) «σύμπτυξη» επισημοποιήθηκε το 591 από τον Πάπα
Γρηγόριο Α΄, ο οποίος είναι γνωστός
και ως «Γρηγόριος ο Μέγας» και θεω-

ρείται ένας από τους σημαντικότερους
θρησκευτικούς ηγέτες της ιστορίας. Οι
δύο ανώνυμες ιερόδουλες, η Μαρία
απ’ τη Βηθανία και η μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, έγιναν ένα άτομο. Όσοι μελετούσαν προσεκτικά τις επίσημες πηγές γνώριζαν ότι ήταν διαφορε-

Οι ευαγγελικές αναφορές
Ξεφυλλίζοντας κανείς τα κατά Ματθαίον, Μάρκον, Λουκάν, και Ιωάννην Ευαγγέλια, εντοπίζει αρκετές από τις επίμαχες περικοπές, στις οποίες αναφέρονται οι επικρατέστερες εκδοχές αναφορικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε
στην ιστορία και στα θρησκευτικά δρώμενα η εκ Μαγδάλων πέτρα του σκανδάλου.
Ωστόσο, τα ίδια τα Ευαγγέλια δεν
μας αποκαλύπτουν το όνομα της γυναίκας (ιερόδουλης ή μη), από την οποία
εξιστορείται ότι έβγαλε ο Χριστός «επτά δαιμόνια» (τα οποία εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι προέρχονταν από πορ-

Η πιο πρόσφατη
κινηματογραφική
ενσάρκωση της Μαρίας
Μαγδαληνής ανήκει
στη Ρούνι Μάρα, πoυ
υποδύθηκε τη νεαρή
Μαρία από τα Μάγδαλα
στην ομώνυμη ταινία
του 2018 έχοντας στο
πλευρό της ως Ιησού
τον Γιόακιν Φίνιξ

τικά πρόσωπα, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο
για όλους τους ιερείς και κήρυκες της
Καθολικής Εκκλησίας.
Οι ευφάνταστες, όμως, θεωρίες δεν
σταματούν εκεί, καθώς το όνομα της
Μαρίας Μαγδαληνής έχει συνδεθεί
στα απόκρυφα Ευαγγέλια με εκείνο του
Ιησού με τον οποίο εκείνη φέρεται να
διατηρούσε ερωτική σχέση. Σύμφωνα
με τα απόκρυφα Ευαγγέλια, Εκείνος έδειχνε προτίμηση σε εκείνη και τη συμβούλευε, αλλά δεν υπήρχε «ύποπτη»
σχέση μεταξύ τους. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα Ευαγγέλια δεν θεωρούνται έγκυρα ούτε από την Ορθόδοξη, αλλά
ούτε κι από την Καθολική Εκκλησία.
Μάλιστα, η Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει ότι όχι μόνο δεν ήταν «αμαρτωλή», αλλά υπήρξε και διά βίου παρθένος, και εξακολούθησε να υπηρετεί
το ευαγγελικό κήρυγμα και μετά την Ανάληψη του Χριστού και την ίδρυση
της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας
στα Ιεροσόλυμα.
Όταν μετά την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εγκαταστάθηκε στην Έφεσο, τον
ακολούθησε και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή εκεί, όπου και πέθανε. Η Εκκλησία μας την τιμά ως ισαπόστολο και
Μυροφόρο και γιορτάζει τη μνήμη της
στις 22 Ιουλίου, και στις 4 Μαΐου, ημέρα ανακομιδής των λειψάνων της.
Αμαρτωλή ή όχι, ερωμένη ή μη, Απόστολος ή παρίας, ένα είναι σίγουρο:
ότι δεν παύει να είναι μια γυναίκα, που
με τον τρόπο της έβαλε τη δική της
σφραγίδα στο μονοπάτι της Εκκλησίας.
Και πόνεσε. Πολύ. Και έκλαψε δάκρυα
άφθονα, μέσα από την ψυχή της. Από
την αρχή μέχρι το τέλος, όπως με τον δικό της αλληγορικό τρόπο περιέγραψε σε
κάποιον από τους στίχους της η Κική
Δημουλά στο ποίημά της «Η Λύτρωση
της Μαγδαληνής»: «[…] τετέλεσται όλα,
Χριστέ μου. Τήρησα ωστόσο ευλαβώς το έθιμο της οδύνης και φέτος […]».
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της

ζωής τους διανύουν ο Ετεοκλής
Παύλου και η Ελένη Χατζίδου, καθώς σε λίγους μήνες περιμένουν να
κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά
τους. «Ήμασταν
στο νοσοκομείο
στην Καλαμάτα
και είχαμε το άγχος για το τι έχει
η Ελένη, και με
το που βγαίνει η
γιατρός και τη βλέπουμε να λέει “με το καλό”, είχα ένα χαμόγελο μέχρι εδώ πάνω!
Δεν το πίστευα!» ανέφερε ο μέλλοντικός
πατέρας. Καιρός να αρχίσετε πλέον να
το πιστεύετε…
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ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η… ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΗΣ «ΚΑΡΔΙΑΣ»
ΜΑΣ! Η παρουσιάστρια-σταθερή αξία (του ΣΚΑΪ και όχι μόνο), ή αλλιώς Τατιάνα Στεφανίδου, μάλλον ονειρεύεται λουλούδια και αγρούς ενόψει του Πάσχα και το στούντιο… δεν τη χωρά! Έτσι κι εκείνη μοιράστηκε τον «πόνο» της
μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, δηλώνοντας: «Θέλω να φύγω διακοπές
πριν της ώρας μου, νομίζω. Δίνω πόνο, δίπλα στο στούντιο με την μαργαρίτα στο χέρι!»
Κρίνοντας από τα λεγόμενά σας, μάλλον βρίσκεστε νοερά ήδη εκεί, κυρία Τατιάνα μας!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Μιλώντας στην κάμερα της εκπο
μπής «Happy Day», η ηθοποιός
Ταμίλα Κουλίεβα, μεταξύ άλλων, είπε: «Δεν έχω συναντήσει ρατσισμό. Δεν
έχω δεχτεί ποτέ ρατσιστικά σχόλια, και
ανθρώπους που
συνάντησα και
καταστάσεις που
συνάντησα ήταν
άκρως φιλικές
και από απλό κόσμο και από ανθρώπους του χώρου μου. Με αγκάλιασαν
πάρα πολύ». Όταν το θέλει, η Ελλάδα είναι μια πολύ φιλόξενη χώρα…
Στον απόηχο της απόφασής του

να πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών, ενόψει του Πάσχα, ο ερμηνευτής Πέτρος Γαϊτάνος
εξήγησε στο
«TV Έθνος» τον
λόγο που τον έκανε να απαντήσει θετικά:
«Είπα ναι στη
διαφήμιση γιατί ήθελα ο κόσμος να δει
αυτή την πιο χαλαρή πλευρά μου. Επίσης
θέλησα να επισημάνω ότι ακόμα και μέσα
στους χώρους της αγοράς, όπου επικρατούν τα εμπορικά κριτήρια, μπορεί να γίνει
και κάτι με ποιότητα». Αχ, αυτή η «έρμη»
η ποιότητα τα φταίει όλα…



Σε ανάρτησή της στο Instagram,
η πρώην παίκτρια του «Greece’s
Next Top Model», Μέγκι Ντρίο, ανέβασε στους διαδικτυακούς φίλους
της μια φωτογραφία
άκρως αποκαλυπτική, όπου απεικονίζεται να κάνει ντους
όπως… τη γέννησε
η μανούλα της! «Είμαι μία στο ένα εκατομμύριο», ήταν η λεζάντα που τη συνόδευε. Μία και να «καίει»…

ΧάρηςΡώμας:«Δενακούωπια
τηνΕλένηΡάντουσετίποτα!»

Τ

ι ήταν να αναφέρει η Φαίη
Σκορδά στον καλεσμένο της,
Χάρη Ρώμα, τη δήλωση που είχε κάνει η Ελένη Ράντου για το
ενδεχόμενο επαναφοράς στην
τηλεόραση του αγαπημένου σίριαλ «Κωνσταντίνου και Ελένης» με νέα επεισόδια, και
το ότι είναι ένας ρόλος που δεν θα μπορούσε να τον κάνει σήμερα!
Ευκαιρία βρήκε εκείνος και… ξέσπασε για
όσα κρατούσε μέσα του όλο το προηγούμενο διάστημα, λέγοντας τα εξής:
«Δεν ακούω την Ελένη! Δεν ακούω πια την Ελέ-

Ξέσπασε
onairογνωστός
ηθοποιός
γιατη
συμπρωταγωνίστριά
τουστο
«Κωνσταντίνου
καιΕλένης»

νη σε τίποτα! Την αγαπώ πάρα πολύ αλλά δεν
την ακούω. Όταν κάναμε το “Κωνσταντίνου και
Ελένης” μου είχε πει: “Χάρη, δεν πρέπει να το
συνεχίσουμε και τρίτη χρονιά γιατί θα μείνουμε
στην ιστορία σαν η γκαρσόνα και η... Κατακουζήνα”, παρ’ ότι μας διπλασίαζαν το κασέ για
άλλη μια φορά. Και μείναμε στην ιστορία σαν η
γκαρσόνα και η Κατακουζήνα και δεν τα πήραμε. Οπότε, δεν την ξανακούω. Με επηρέασε τότε πάρα πολύ!»
Καλά λένε, λοιπόν, ότι όταν σου μιλάει το
ένστικτό σου, δεν πρέπει με τίποτα να το αγνοείς! Βλέπετε τι έπαθε η… Κατακουζήνα!

ΞεκίνησεηπρόβανυφικούγιατηνΤζένηΜπαλατσινού!
Θα τα ανέβουν τελικά τα σκαλιά
της Εκκλησίας η όμορφη παρουσιάστρια της νέας εκπομπής του
«Ant1» με τον τίτλο «Εκπαιδεύοντας την Τζένη», Τζένη Μπαλατσινού, και ο γοητευτικός Βασίλης Κικίλιας. Έτσι, η μέλλουσα νύφη ξεκίνησε ήδη τις σχετικές προετοιμασίες, αρχής γενομένης από το τι νυφικό θα επιλέξει για την πιο ευτυ-

χισμένη στιγμή της ζωής της! Όπως
αναφέρει η εφημερίδα «Espresso»,
η παρουσιάστρια εθεάθη να βγαίνει προ ημερών από το ατελιέ των
σχεδιαστών Δημήτρη Αλεξάκη και
Γρηγόρη Τριανταφύλλου, στην οδό Κανάρη, στο Κολωνάκι.
Λέτε να επιλέξει εκείνους για να
ράψουν το νυφικό που αναμένεται
να κάνει… πάταγο;
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ... ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ; Είναι γεγονός! Το
πήρε απόφαση ο άνθρωπος! Πρόκειται να παντρευτεί την αγαπημένη
του Ελένη Καρβέλα. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, που
δεν διστάζει να ντυθεί γαμπρός για δεύτερη φορά. Η τελετή θα γίνει
στη Νάξο και την αναγγελία του γάμου του ζευγαριού δημοσιοποίησαν
οι δημοσιογράφοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος μέσα
από την εκπομπή τους «Οι Αταίριαστοι», στον «ΣΚΑΪ». Άντε, και… καλούς απογόνους!
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SToRIeS
Την προσωρινή αναστολή μετά
δοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «Α Epsilon» της
«Star Ελληνική Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ»
αποφάσισε το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Η απόφαση
πάρθηκε, αφού κρίθηκε ότι το κανάλι μετέδωσε παράνομα τηλεοπτικό πρόγραμμα εκτός
της προβλεπόμενης από τον νόμο περιφερειακής ζώνης.

Σάκης Τανιμανίδης:

Αυτό είναι
το πρόγραμμα
που μάλλον
θα παρουσιάσει
από τη νέα σεζόν

Μ

ε τις ετοιμασίες –και τα
σχετικά…
μαγειρέματα
που πάντα ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες– έχουν ήδη ξεκινήσει να
γίνονται οι πρώτες σκέψεις
στον τηλεοπτικό σταθμό
«ΣΚΑΪ», για το τι πρόκειται να
ενταχθεί στο πρόγραμμα τη
νέα σεζόν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα
της «Real Life», το όνομα του
παρουσιαστή του «Survivor»,

Σάκη Τανιμανίδη, «φλερτάρει» για να αναλάβει την παρουσίαση ενός νέου τηλεπαιχνιδιού, του λεγόμενου

«Κόκκινο» χτύπησε στην τηλεθέ
αση και στο πρόσφατο επεισόδιο
το ιδιαίτερα δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων του «Ant1», «Your Face
Sounds Familiar». Σύμφωνα με τις μετρήσεις, έκοψε
πρώτο το νήμα
του νικητή και
τον Απρίλιο, με
μέσο
όρο
24,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, με το υψηλότερο ποσοστό 28,7% να καταγράφεται στις γυναίκες, ενώ η διαφορά
του από το δεύτερο κανάλι στη ζώνη
μετάδοσής του αγγίζει τις 8,3 μονάδες.
«Μπροστά στα γεγονότα» είναι ο

τίτλος της νέας ενημερωτικής εκπομπής με τον Νίκο Μερτζάνη, που
«Boom!», που εξασφάλισε για
τη ζώνη lead-in του δελτίου
ειδήσεων.
Οι ιθύνοντες του καναλιού

Συγκλόνισε ο Γιώργος Βουλγαράκης για
την περιπέτεια υγείας της συζύγου του
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ευτυχείτε», ο Γιώργος Βουλγαράκης
προέβη σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση
σχετικά με την περιπέτεια υγείας της συζύγου του.
«Η γυναίκα μου πέρασε καρκίνο στο στήθος,
πέρασε μια δύσκολη περίοδο, αποθεραπεύτηκε και είναι υγιής. Όταν άκουσα ότι έχει

καρκίνο έπαθα σοκ. Έχουν γίνει πολλά άλματα στην επιστήμη, αντιμετωπίζονται τα πράγματα, άνθρωποι γίνονται καλά, έχει αυξηθεί
πάρα πολύ το προσδόκιμο ζωής. Είναι μια αρρώστια που τελειώνει κάποια στιγμή, αφήνει
μια ταλαιπωρία αλλά όλα καλά», δήλωσε στο
τηλεοπτικό κοινό. Με έναν τόσο δοτικό και
ευαίσθητο σύντροφο, όλα ξεπερνιούνται!

θεωρούν τον εν λόγω παρουσιαστή ένα ισχυρό ατού για το
νέο αυτό εγχείρημα που βρίσκεται στα «σκαριά», στο οποίο οι παίκτες απαντούν σε
ερωτήσεις με στόχο να απενεργοποιήσουν μια… βόμβα.
Οπότε, το πιθανότερο είναι ο Σ. Τανιμανίδης να μη
βρεθεί στην κριτική επιτροπή
του «Ελλάδα έχεις ταλέντο»,
που επιστρέφει τελικά, πιθανότατα με ένα επεισόδιο κάθε
εβδομάδα, όπως αναφέρει το
ρεπορτάζ της παραπάνω εφημερίδας. Αναμένουμε!

μεταδίδεται κάθε μέρα
στις 18:45, μέσα από
τη συχνότητα της
«ΕΡΤ1». Περιλαμβάνει
την ειδησεογραφία της
ημέρας και ανάλυση
των γεγονότων για όσα
έχουν συμβεί, αλλά και όσα θα συμβούν στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Το σχέδιο της ΝΔ για την «ΕΡΤ»

την επόμενη ημέρα είναι η επιστροφή στη «ΝΕΡΙΤ». Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ένας τηλεοπτικός
σταθμός με ποικίλο
πρόγραμμα, που θα
περιλαμβάνει ειδήσεις, σειρές, τη μετάδοση των ομιλιών
των πολιτικών αρχηγών και την εκκλησιαστική λειτουργία.
Τον δεύτερο κύκλο της σειράς πα
ραγωγής Cosmote TV «Σ’ αγαπώ,
μ’ αγαπάς» θα ήθελε να προβάλει η
«ΕΡΤ», όπως αναφέρουν οι σχετικές
πληροφορίες. Η σειρά με τη Δήμητρα
Παπαδοπούλου και τον Θοδωρή Αθερίδη μεταδίδεται στην ιστοσελίδα
της
«Cosmote» στο
Facebook και
συνιστά τη συνέχεια του πρώτου, πετυχημένου κύκλου του προγράμματος,
που ανέδειξε το «Mega».



Ο γάμος της Χρηστίδου και του
Μαραντίνη… δεν μένει πια εδώ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
26/28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση
ότι η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου
και ο τραγουδιστής των «Onirama»,
Θοδωρής Μαραντίνης, αποφάσισαν να
δώσουν τέλος στην κοινή τους ζωή ως
ζευγάρι μετά από δεκατρία χρόνια.
Οι δύο πρώην σύζυγοι έχουν
αποκτήσει μαζί δυο γλυκύτατους γιους,
οι οποίοι θα τους ενώνουν για μια ζωή,
έστω κι αν πλέον θα ζουν χώρια.
Ένα κεφάλαιο κλείνει, και ένα νέο
ανοίγει και για τους δύο…

Είναι κούκλα και Κρητικιά
η νέα «Μις Τουρισμός 2019»
• Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο
Διαγωνισμό τον Ιούνιο

Η

νίκη της είναι πλέον γεγονός και της αξίζει πέ ρα για πέρα!Ο λόγος για την πανέμορφη Αντιγόνη Δεικτάκη με καταγωγή
από το νησί που… ευθύνεται όχι μόνο
για το ότι τουρίστες από όλον τον κόσμο
συρρέουν στη φιλόξενη γη του για να θαυμάσουν από
κοντά τις ομορφιές του, αλλά και για το ότι γεννάει λεβέντες και εκθαμβωτικές γυναίκες, που υμνούν την
Ελλάδα σε όλον τον κόσμο.
Από την Κρήτη, λοιπόν, και συγκεκριμένα από το Ηράκλειο προέρχεται η καλλίγραμμη νέα «Μις Τουρισμός
2019», που στέφθηκε πριν από λίγες ημέρες στο κατάμεστο
«Attica: UPPER HOUSE cafe -restaurant», όπου διοργανώθηκε από την «Ακαδημία Μοντέλων» με μεγάλη επιτυχία
για 19η συνεχή χρονιά, ο επίσημος Πανελλήνιος διαγωνισμός «ΜΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2019» δίνοντας την ευκαιρία σε
νέες και απαράμιλλης ομορφιάς Ελληνίδες να δοκιμάσουν
τη συναρπαστική αυτή εμπειρία!
Η νικήτρια «Μις Τουρισμός 2019», με τα εντυπωσιακά
γαλαζοπράσινα μάτια, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον
Παγκόσμιο Διαγωνισμό «ΜΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» που θα διεξαχθεί στην Κρήτη, όταν το ημερολόγιο
δείξει τέλη Ιουνίου 2019.

Πίσω από την όλη διοργάνωση «κρύβεται» ο κορυφαίος
Έλληνας μάνατζερ μοντέλων, Γιώργος Κουτούλιας, ο οποίος αποτελεί την «ψυχή» της και έχει αποδείξει περίτρανα
εδώ και αρκετά χρόνια ότι διαθέτει το απαραίτητο «μάτι» για
να ανακαλύπτει, να εκπαιδεύει και να αναδεικνύει γυναίκες
που διανύουν κατόπιν μια αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο
της μόδας (και όχι μόνο), όπως έχει συμβεί με τις: Άντζελα
Ευρυπίδη, Νίκη Κάρτσωνα, Ελένη Πετρουλάκη, Μπέτυ
Κουράκου, Ρία Αντωνίου, Κατερίνα Στικούδη και μια
πληθώρα άλλων εξίσου εντυπωσιακών παρουσιών.
Στη βραδιά της στέψης, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, απέσπασαν τίτλους που υπογραμμίζουν την ομορφιά τους και οι: Χριστίνα Τσακιρίδη (Σταρ Τουρισμός
2019), Αλεξία Καραγιάννη (1η Αναπληρωματική Μις
Τουρισμός), Σιμόν Κοροβέση (Sportwoman), Δέσποινα
Σμαραΐδη (Miss Europe Gr), Αντιόπη Καραμπέρη (Miss
Photogenic), ενώ τα βραδινά φορέματα έφεραν την υπογραφή του Πάνου Ζήνα (ΖΙΝΑS CINEMA), τα μαλλιά επιμελήθηκαν τα κομμωτήρια «BIKOUTI», το μακιγιάζ με προϊόντα «Clarins» ανέλαβε η ομάδα του Φρέντυ Καλομπράτσου (Freddy Make Up stage), και τα καλτσάκια στις σπορ
εμφανίσεις ήταν της εταιρείας «POURNARA».
Συγχαρητήρια σε όλους!

«Σφίγγα» η Καλογρίδη στο πλευρό
του Λυκουρέζου στο Εφετείο
ια δύσκολη περίοδο λόγω της δικαστικής του περιπέτειας περνάει αυτό το διάστημα ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, και όπως είναι φυσικό δεν θα
μπορούσε να λείψει από δίπλα του και η σύντροφός του, Νατάσα Καλογρίδη.
Εκτός από τις κόρες του και τον γιο του, από την
πρώτη στιγμή η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο

Μ

πλευρό του, ακόμη και στο εφετείο, δείχνοντας τη συμπαράστασή της.
Εκεί την απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός του
«TLife», όπου όμως απέφυγε να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σπεύδοντας γρήγορα προς το γραφείο
του ανακριτή.
Χαλάλι της που ήταν εκεί για να στηρίξει τον αγαπημένο της, και ας μας το έπαιξε… σφίγγα!
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• Άνοιξε την καρδιά της η γνωστή ηθοποιός, αποκαλύπτοντας
τον λόγο που χώρισε από τον Λε-Πα!

Καίτη Φίνου: «Οι περισσότεροι έκατσαν
μαζί μου για τη Φίνου, όχι για την Καίτη…»

H

ταν άλλη μία από τις συνεντεύξεις της Καίτης Φίνου,
που όχι μόνο είναι αληθινές
αλλά περιλαμβάνουν και στοιχεία που δεν είχαμε ξανακούσει, τουλάχιστον όχι τόσο λεπτομερώς.

Εμφανίστηκε στην εκπομπή «ΠρωΙνό» της
Φαίης Σκορδά και μίλησε άφοβα και με πολύ πάθος, όπως πραγματικά μόνο εκείνη ξέρει να κάνει! Φυσικά, στάθηκε λίγο παραπάνω στο κεφάλαιο ερωτικές σχέσεις και συγκεκριμένα σε εκείνη που είχε στο παρελθόν με
τον Λευτέρη Πανταζή, μη διστάζοντας να αποκαλύψει τον λόγο που οδήγησε τότε στον
χωρισμό τους, όπως και το ότι οι περισσότεροι άνδρες που πέρασαν από τη ζωή της, έμειναν μαζί της εξαιτίας της αναγνωρισιμότητάς της..
«Πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω ότι
είμαι γνωστή στο κοινό. Μου ήταν αδιανόητο να
το πιστέψω. Δεν ήμουν ποτέ sex symbol, έχει μείνει μόνο το όνομα. Είχα πολλές κατακτήσεις, αλλά

Γιατί βρέθηκε στην
Κωνσταντινούπολη
η Σμαράγδα Καρύδη;
ίγο πριν ξεκινήσουν οι ακροάσεις για τη νέα θεατρική παράσταση «Του κουτρούλη ο γάμος» –όπου εκτός από το να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν, θα είναι και εκείνη που θα την σκηνοθετήσει– η Σμαράγδα Καρύδη εκμεταλλεύτηκε τις γιορτινές μέρες για μία κοντινή
απόδραση.
Πού βρίσκεται αυτή;
Μα, φυσικά, στην
Κωνσταντινούπολη, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω των
μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Θέλει και η Τέχνη
το… διάλειμμά της!

Λ

οι περισσότεροι έκατσαν μαζί μου για τη Φίνου,
όχι για την Καίτη. Στα 36 μου είχα βρει κάποιον
που θα μπορούσε να μου προσφέρει ασφάλεια,
χώρισα από πείσμα, ήταν λάθος μου. Χώρισα με
τον Πανταζή γιατί είχα λιποθυμήσει στο θέατρο
και δεν ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα
ότι αν δεν έρθει σε 24 ώρες θα πάω με άλλον και
τελικά πήγα», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.
Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα…

Το δημόσιο μήνυμα της Ιωάννας
Μπέλλα από τη Σρι Λάνκα
τη Σρι Λάνκα, όπου ανήμερα
του καθολικού Πάσχα έγιναν
οι τρομοκρατικές επιθέσεις
που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο
και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, βρέθηκε και το γνωστό
μοντέλο, Ιωάννα Μπέλλα.
Η ίδια, θέλοντας να διαβεβαιώσει άπαντες ότι είναι καλά, πόσταρε το εξής
μήνυμα στο Instagram:
«Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα
που μου στέλνετε για να δείτε αν είμαι καλά. Βρίσκομαι στη Σρι Λάνκα για επαγγελματικούς λόγους. Λυπάμαι πραγματικά για
όλο αυτό που συνέβη. Είναι τραγικό. Είμαι ασφαλής εντελώς μακριά από τα γεγονότα, στην άλλη πλευρά του νησιού. Σας
ευχαριστώ πολύ».

Σ
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