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• Οι εκλεκτοί του κυβερνώντος κόμματος κινδυνεύουν να μην
περάσουν ούτε στον δεύτερο γύρο στους τρεις μεγάλους δήμους





▶ ςΕλ. 10

ΣΥΡΙΖΑϊκή πανωλεθρία
«μυρίζουν» οι δημοτικές
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ΥΠοΘΕςΗ NOVARTIS

 


ΝΕΑ ΔΗΜοκΡΑΤΙΑ

Μέσω Πολάκη
το χτύπημα σε Τσίπρα
▶ ςΕλ. 9

• Μαρία Παπασπύρου και Ελένη Τουλουπάκη με
δικονομικές αλχημείες στις καταθέσεις του Νίκου
Μανία έστειλαν στη Βουλή φάκελο για άρση
της ασυλίας του πρώην υπουργού Υγείας




Ό,τι αποφασίσουν
οι… αναποφάσιστοι
• Μία κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που ξεπερνά
το 20% είναι αυτή που στις επερχόμενες
εκλογικές μάχες μπορεί να διασώσει ή να
στείλει στα Τάρταρα τον ΣΥΡΙΖΑ ▶ ςΕλ. 8

Νέα Τούμπα
Το 2021 και βλέπουμε…
ΕκλογΕς ΕΠο 2020

 

• Έχοντας πλειοψηφία στις Ενώσεις, ο Ιβάν δεν θέλει
εκλέκτορες στις εκλογές της ΕΠΟ, αλλά την εκλογή
ημετέρων με τη γνωστή διαδικασία των «πακέτων»
▶ ςΕλ. 20-21

• Η «Α» εδώ
και μήνες είχε
γράψει ότι λόγω
των 7
στρεμμάτων που
ανήκουν στο
Υπερταμείο
δεν μπορεί να
κάνει νέο
γήπεδο ο ΠΑΟΚ
▶ ςΕλ. 18-19

ΟΡΙΣΤΙΚΟ!!!
Με «εντολή» Ιβάν,
χωρίς κόσμο ο τελικός
• Φοβούμενος το Grexit
ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ,
μέσω του B. Γραμμένου
και της Ολ. Γεροβασίλη,
«εγκλώβισε» τον
Γ. Βασιλειάδη ώστε
ο τελικός να γίνει
σε άδειο γήπεδο
▶ ςΕλ. 17
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σο χιλιοειπωμένη κι αν είναι η ατάκα ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής, μαζεύονται πολλά
τα «φωτογραφικά ενσταντανέ» αυτής της κυβέρνησης που προοιωνίζουν ένα φωτο-άλμπουμ ήττας και στις πραγματικές κάλπες, που θα στηθούν από τον Μάιο και μέχρι όποτε αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός να προκηρύξει την ημερομηνία των εθνικών εκλογών. Την παράσταση… ήττας του κυβερνώντος κόμματος δείχνουν ακόμη και δημοσκοπήσεις εταιρειών που δεν θεωρούνται «συστημικά» αντι-ΣΥΡΙΖΑϊκές, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους του Μαξίμου.
Ότι, δηλαδή, το απονενοημένο διάβημα να λυθεί άρον-άρον και εν κρυπτώ το ονοματολογικό των Σκοπίων προκαλεί πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στους περισσότερους νομούς της χώρας τα γκάλοπ
δείχνουν μία άνετη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, στους 13 νομούς της Μακεδονίας η απόσταση που χωρίσει τα δύο
κόμματα εκτοξεύεται σε ποσοστά πανωλεθρίας, προσεγγίζοντας διψήφιες διαφορές της τάξης του 15%!!!
Το πόσο μαχητό και εν τέλει αναστρέψιμο είναι το κακό
που έχει προκαλέσει στα εθνικά συμφέροντα η Συμφωνία των
Πρεσπών –με τα αποτελέσματα που ήδη παράγει– θα φανεί
εν ευθέτω χρόνω. Αυτό που όμως αποδεικνύεται σήμερα και
απολύτως ξεκάθαρα είναι η πρόθεση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
όχι να λύσει μία χρονίζουσα εθνική εκκρεμότητα, αλλά να την
εργαλειοποιήσει προκειμένου να προκαλέσει το μέγιστο δυνατό ρήγμα στα ύφαλα των αντίπαλων πολιτικών σχηματισμών της. Το αποδεικνύουν τα έργα ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, τα μη… έργα ολόκληρου του κυβερνητικού μηχανισμού που κομπάζει ότι προτάχθηκε το εθνικό συμφέρον της ειρήνης και της ευημερίας των Βαλκανίων.
Χρειάστηκε μία συνάντηση στο Βερολίνο και μία εκκωφαντική ελληνική απουσία, για να πέσουν οι μάσκες τού δήθεν ενδιαφέροντος. Εκεί στην πρωτεύουσα της πατρώας γης της φίλης πλέον Άνγκελα Μέρκελ και παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε χώρα τη Δευτέρα του Πάσχα μία κρίσιμη συνάντηση κορυφής. Θέμα της οι εξελίξεις στα
Δυτικά Βαλκάνια για τις οποίες συζήτησαν οι ηγέτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, του Κοσόβου, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Σλοβενίας. Σημειωτέον ότι στη διευρυμένη συνάντηση το «παρών» έδωσε και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερίνι, ενώ
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν σημαντικά τετ-α-τετ, όπως αυτό της Μέρκελ με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, Ζόραν
Ζάεφ, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.
Αν απορείτε γιατί λείπει το όνομα της Ελλάδας, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Η Ελλάδα απλώς απουσίαζε.
Δεν προσεκλήθη; Προσεκλήθη και δεν παρέστη; Η απάντηση ακόμη αναζητείται, έστω και αν την έθεσε δημοσίως και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος διατύπωσε τα ίδια εύλογα ερωτήματα, θυμίζοντας μάλιστα ότι
τον Ιούνιο το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τα
Σκόπια. Πίσω, λοιπόν, από τους φανφαρονισμούς για τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στην περιοχή και τα προεκλογικά τρικ εξευμενισμού των δυσαρεστημένων από την πολιτική της ψηφοφόρων, η κυβέρνηση πρέπει να έχει τεταμένες
τις κεραίες της. Ήδη σιγοβράζει η διένεξη Κοσόβου - Σερβίας, με τον Κοσοβάρο πρόεδρο, Χάσιμ Θάτσι, να αποκλείει οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας με τους Σέρβους χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας μάλιστα
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «πολύ αδύναμη» για να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις.
Αλλά φαίνεται ότι ο διατελέσας και υπουργός Εξωτερικών, Αλέξης Τσίπρας, είναι απασχολημένος με το να πει «παρών»
σε ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν τον ενδιαφέρει ότι στα μεγάλα και τα σπουδαία η Ελλάδα είναι πανταχού…
απούσα. και παρακολούθημα τετελεσμένων γεγονότων.

Ό

Πανταχού…
απούσα!
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Η μελέτη του φακέλου που απέστειλε
στη Βουλή η εισαγγελέας Διαφθοράς,
κα Ελένη Τουλουπάκη, απέδειξε με
συγκεκριμένα στοιχεία τον τρόπο με
τον οποίο απονέμεται στην Ελλάδα η
Δικαιοσύνη. Αφού επί 17 μήνες η κα
Τουλουπάκη δεν ασχολήθηκε με τη
συλλογή στοιχείων για εμπλοκή των
10 πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ,
λίγο πριν από την επανεκλογή της
εργαζόμενη και τα Σαββατοκύριακα,
μέσω της «μαρτυρίας» του μάρτυραχαμαιλέοντα Νίκου Μανία, απέστειλε
στη Βουλή «εμπλουτισμένο»(;) τον
φάκελο που αφορά τις ενέργειες του
Ανδρέα Λοβέρδου επί υπουργίας του,
ώστε να δικαιολογείται η άρση της
ασυλίας του.
Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή.
Από την αρχή που δημοσιοποιήθηκε η
υπόθεση Novartis, που
χαρακτηρίσθηκε ως το μεγαλύτερο
σκάνδαλο από συστάσεως του
ελληνικού κράτους, γίναμε μάρτυρες
του εξής φαινομένου. Στην αρχή κάθε
φάσης υπήρχε ένα επικοινωνιακό
μπαράζ από την πλευρά της
κυβέρνησης και συγκεκριμένων
φιλοκυβερνητικών μέσων, με την
αποκάλυψη «φοβερών και τρομερών
στοιχείων», με την κοινή γνώμη να
παρακολουθεί έκπληκτη και μάλλον
αποδεχόμενη τις αποκαλύψεις. Η
αντίθετη πλευρά απαντούσε αρχικά
γενικόλογα, αρνούμενη κάθε
κατηγορία. Στη συνέχεια όμως μετά τη
δημοσιοποίηση των στοιχείων της
δικογραφίας και τον ενδελεχή έλεγχο
αυτών, το κλίμα άρχισε να
αντιστρέφεται.

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Έτσι «έστησαν» τον
Ανδρέα Λοβέρδο…
Μαρία Παπασπύρου και Ελένη Τουλουπάκη με δικονομικές αλχημείες στις καταθέσεις του Νίκου
Μανία έστειλαν στη Βουλή φάκελο για άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού Υγείας ‣‣‣‣‣
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Έτσι «έστησαν»
τον Ανδρέα
Λοβέρδο…
Γράφει ο Εισαγγελέας
(Σκεπτόμενος)

Η

«κατηγορούμενη πλευρά» άρχισε να αποδεικνύει τα ψέματα των καταθέσεων των κουκουλοφόρων μαρτύρων και
να γίνεται αυτή κατήγορος, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως σκευωρία, η δε
άλλη πλευρά από πρώην κατήγορος έμπαινε στη θέση του κατηγορούμενου,
και για να δικαιολογήσει τη θέση της
διέρρεε μέσω συγκεκριμένων δημοσιογράφων, οι οποίοι συνέχεια ανέφεραν ότι έρχονται και νέα επιβαρυντικά
στοιχεία, ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες
θα καταδείξουν νέα στοιχεία διαφθοράς, και ούτω καθ’ εξής.
Η εξήγηση του φαινομένου αυτού
είναι προφανής και πολύ απλή: Η κυβερνητική πλευρά, έχοντας πρωτογενή
πληροφόρηση από τις διωκτικές αρχές, διέρρεε τις πληροφορίες αυτές σε
συγκεκριμένους αρεστούς της δημοσιογράφους, οι οποίοι τις διακινούσαν
ως απόλυτα έγκυρες. Οι καταγγελλόμενοι, επειδή ακριβώς δεν είχαν γνώση
των στοιχείων, είχαν αντικειμενική δυσκολία να τεκμηριώσουν τις απαντήσεις, αφού επί της ουσίας δεν ήξεραν
για ποιο πράγμα μπορεί «να κατηγορούνται». Έτσι χανόταν το πρώτο κρίσιμο 10ήμερο της επικοινωνιακής μάχης, που είχε πολιτικές επιπτώσεις.
Στη συνέχεια, όμως, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων γινόταν η ανατροπή της κατάστασης.
Έτσι, 14 μήνες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων στοιχείων, από τους
10 εμπλεκόμενους πολιτικούς έχουμε
την αρχειοθέτηση της υπόθεσης για 4
από αυτούς, ακολουθεί η αρχειοθέτηση
για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά, τη συνέχιση του ελέγχου για
4 πρόσωπα και την άρση ασυλίας του
πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου (με δική του πρωτοβουλία, αξίζει να τονιστεί), προκειμένου αυτός
να δώσει έγγραφες εξηγήσεις στην εισαγγελέα Διαφθοράς. Από την ημέρα
δημοσιοποίησης των νέων στοιχείων,
δηλαδή στις 8/4/2019, γίναμε και πάλι μάρτυρες του ίδιου φαινομένου που
προαναφέραμε.
Κόντρα στο κυνήγι της δημοσιότητας, η «Α» ποτέ δεν παρασύρθηκε στο
να δημοσιοποιεί θέσεις και ισχυρισμούς, αν αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί
προηγουμένως. Προτιμά να αργήσει ένα δεκαήμερο, παρά να συμμετάσχει
στον αγώνα της παραπληροφόρησης.
Έτσι, μετά από σχετική και όχι ολοκληρωμένη μελέτη της δικογραφίας (αφού

αριθμεί περί τις 2.500 σελίδες), έχουμε επισημάνει και θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων προσώπων που ασκούν την έρευνα. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για ουσιαστικά στοιχεία της υπόθεσης, που έχουν έλθει σε γνώση
μας, αφού είναι ευθύνη του εμπλεκομένου προσώπου, δηλαδή του Ανδρέα
Λοβέρδου, να τα χρησιμοποιήσει, με
τον τρόπο που αυτός κρίνει καλύτερα.

4 (βάσιμες) απορίες
ζητούν απάντηση
Οι απορίες μας όμως, για τον τρόπο
που διεξάγεται η έρευνα και αν τηρείται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία, είναι πολλές και βάσιμες. Πιο συγκεκριμένα:

1

Ουσιαστικά νέος μάρτυρας είναι ο
Νικόλαος Μανίας, αφού οι προηγούμενοι δύο κουκουλοφόροι μάρτυρες
θυμήθηκαν μετά από 9 μήνες κάποιες
ακόμη λεπτομέρειες, όπως ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος ενημέρωσε τον
Φρουζή τον Δεκέμβριο του 2010 να
πουλήσει τα ομόλογα που είχε η
Novartis, άσχετα από το γεγονός ότι το
κούρεμα των ομολόγων έγινε τον Φεβρουάριο του 2012 και η Μέρκελ με
τον Σαρκοζί αποφάσισαν αυτό τον Σεπτέμβριο του 2011!!!. Δηλαδή, η κα
Μέρκελ είχε ενημερώσει την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ότι
μετά από πέντε μήνες, επί κυβέρνησης
Παπαδήμου θα γινόταν κούρεμα των
ομολόγων(!!!). Αν είναι δυνατόν!!!

2

Ο Νικόλαος Μανίας κατέθεσε 4
φορές στους Επιθεωρητές Δημόσιας
Διοίκησης και πιο συγκεκριμένα στις
31-10-2018, στις 27-11-2018, στις 412-2018 και στις 4-1-2019. Συνολικά,
του έγιναν 132 ερωτήσεις και απάντησε
όπως απάντησε σε όλες. Πουθενά σε
αυτές δεν έκανε μνεία δωροδοκίας από
τον Φρουζή σε πολιτικό πρόσωπο. Το
ενδιαφέρον όμως στις καταθέσεις αυτές είναι το εξής: Ενώ στην πρώτη κατάθεση οι Επιθεωρήτριες Δημοσίας Διοίκησης Φωτούλα Ντινάκη και Σωτηρία Παντιέρα (βλ. Μαρία Παπασπύρου) εκάλεσαν τον μάρτυρα με ειδικό
έγγραφο που έλαβε ημερομηνία 26-10-

2018, έδωσαν εντολή σε αστυνομικό
όργανο στις 26-10 2018 να κάνει τη
σχετική επίδοση, η οποία έγινε στις 2910-2018, και αυτός τελικά κατέθεσε
στις 31-10-2018. Στην αμέσως επόμενη κατάθεση της 27-11-2018, οι ίδιοι
ανακριτικοί υπάλληλοι συνέταξαν το έγγραφο κλήσης στις 9.00 το πρωί, το επέδωσαν όχι με αστυνομικό όργανο αλλά «μόνες τους» την ίδια ημέρα στις 2711-2018 στον Νικ. Μανία στις 9.30, ο
οποίος υπέγραψε και τη σχετική επίδοση, και στις 9.45 της ίδιας ημέρας άρχισε την κατάθεσή του σαν έτοιμος από
καιρό. Δηλαδή, μέσα σε 45 λεπτά συνετάγη και επεδόθη κλήση, και συγχρόνως άρχισε η ανάκριση(!!!). Πιο «στημένο» δεν γίνεται από «αμερόληπτους»
δημόσιους λειτουργούς και από «αμερόληπτο» μάρτυρα που επιθυμεί οικειοθελώς(;) να ρίξει φως στην υπόθεση
Novartis. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και για τις επόμενες καταθέσεις.
Το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι
μεταξύ άλλων ρωτούν τον μάρτυρα για
τις τιμές που έλαβαν περίπου 20 φάρμακα το καλοκαίρι του 2010, και αυτός
αμέσως απαντά εξειδικεύοντας τα φάρμακα με τις ξένες ονομασίες τους και τη
διαφορετική περιεκτικότητά τους και
διαπιστώνει και καταγγέλλει ότι υπάρχουν διαφορές από τις τιμές που είχε
δώσει με αυτές που αναφέρονται στο
Δελτίο Τιμών στα ποσά των 0,37, 0,45,
0,70 έως 1,18 ευρώ!!!. Αν οι κυρίες ε-

πιθεωρήτριες νομίζουν ότι μπορούν να
κοροϊδεύουν τον κόσμο, δικαίωμά
τους. Πάντως σε εμάς έχει σχηματισθεί
η πεποίθηση ότι οι ίδιες μάζευαν ό,τι
στοιχεία μπορούσαν, μετά καλούσαν
τον Ν. Μανία να τα καταθέσει αυτός,
και η κατάθεση αυτή να λάβει τη μορφή αντικειμενικής μαρτυρίας! Αυτό εμείς το ονομάσουμε στημένη κατάθεση... Οι κυρίες αυτές δεν είχαν τη στοιχειώδη εξυπνάδα να δηλώσουν ότι ο
Νικόλαος Μανίας προσήλθε αυθορμήτως για να καταθέσει καινούργια
στοιχεία, αλλά στην περίπτωση αυτή
δεν θα μπορούσαν να κάνουν τις δικές
τους έτοιμες ερωτήσεις, αφού λογικά
δεν θα ήταν προετοιμασμένες.

3

Αφού έχει δώσει 4 καταθέσεις, ο
Ν. Μανίας, χωρίς να έχει πει κάτι συγκεκριμένο, εντελώς ξαφνικά στις 4 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη στις
13.50΄ μμ, εμφανίζεται στην Εισαγγελία Διαφθοράς, στους εισαγγελείς Διαφθοράς Χ. Ντζούρα και Σ. Μανώλη
και υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 263 Β ΠΚ» καταθέτει μεταξύ άλλων ότι «σχημάτισε την
εντύπωση και με βάση πληροφορίες από
την αγορά ότι ο Φρουζής κυκλοφορούσε
στο Υπουργείο Υγείας με σακίδιο που είχε
χρήματα και δωροδοκούσε τον Λοβέρδο
και ενδεχομένως διαφόρους συμβούλους
του», ότι «ο Γεωργιάδης μοίραζε σχέδια υπουργικών αποφάσεων για τις τιμές των
φαρμάκων στον Φρουζή» και ότι «πρώην
σύμβουλος του Αβραμόπουλου τον πίεζε
να συνεργασθεί με τη Novartis, αλλά αυτός αρνήθηκε, αλλά μετά ένα χρόνο συνεργάστηκε με την εταιρεία γιατί δεν άντεξε στον πειρασμό...». Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, το επίσημο πρακτορείο
ειδήσεων της κυβέρνησης με την επωνυμία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ και η κυβερνητική εκπρόσωπος Γιάννα Παπαδάκου, η οποία στον ελεύθερο χρόνο της
ασκεί και το επάγγελμα της δημοσιογράφου, δημοσίευαν ή δημοσιοποιούσαν στοιχεία της κατάθεσης του Νικ.
Μανία με τίτλο όπως «Νέος μάρτυρας
με στοιχεία φωτιά καίει τον Λοβέρδο»!!!.
Με δεδομένο ότι οι κυριακάτικες εφημερίδες ολοκληρώνουν τη συγγραφή
τους την Παρασκευή το απόγευμα, η
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Αδιάβαστοι…

διαρροή είναι βέβαιο ότι έγινε μεταξύ
απογεύματος Πέμπτης και μεσημεριού
Παρασκευής. Άρα υπεύθυνοι για τη
διαρροή, με μόνο λογικούς συνειρμούς
δεν μπορεί να είναι παρά μόνο κάποιος
από τους εισαγγελείς Τουλουπάκη,
Ντζούρα, Μανώλη και την γραμματέα
Β. Κωνσταντάκου. Αν μας πει κάποιος ότι υπεύθυνος της διαρροής είναι
άλλο άγνωστο τρίτο πρόσωπο, τότε σίγουρα οι προαναφερόμενοι δεν ελέγχουν την υπηρεσία τους και δεν διασφαλίζουν τη μυστικότητα της ανάκρισης, οπότε πρέπει να φύγουν σαν ανίκανοι. Η παραβίαση όμως της μυστικότητας είναι και πειθαρχικό αδίκημα
και ο έλεγχος των παραβάσεων αυτών
δεν είναι έργο της κας Ξένης Δημητρίου αλλά των επιθεωρητών του Αρείου Πάγου, οι οποίοι τώρα ή αργότερα θα αναγκαστούν να επέμβουν…

4

Το πιο αξιοπερίεργο όμως είναι ο
τρόπος που έδωσε κατάθεση ο Ν. Μανίας με βάση το άρθρο 263 Β΄ΠΚ. Στις
3-4-2018 στις 18.00 μμ μετέβη μόνος
του, χωρίς δικηγόρο, στον Άρειο Πάγο και κατέθεσε επί λέξει την εξής αίτηση:
«Θέμα: Υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του αρ.263 Β ΠΚ.
»Στο πλαίσιο διερεύνησης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές (Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς) της υπόθεσης που
σχετίζεται με την τιμολόγηση φαρμάκων
στην χώρα μας, εκκλήθηκα και κατέθεσα ενόρκως ενώπιον μικτού κλιμακίου ελέγχου
το οποίο διερευνούσε κατόπιν εντολής
προκαταρκτική εξέταση. Στην εν λόγω έρευνα προσκόμισα κατά την κρίση μου
στοιχεία χρήσιμα στην διερευνόμενη υπόθεση.
»Σας επισημαίνω ότι κατά το πρόσφατο

παρελθόν, δεδομένης της ενασχόλησής
μου με την τιμολόγηση φαρμάκων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Υγείας, κατά τον χρόνο στον οποίο ενέπιπτε
στην αρμοδιότητα των ως άνω υπηρεσιών
η τιμολόγηση φαρμάκων, έχω υποστεί κατά τον χρόνο αυτό και μεταγενέστερα, προπηλακισμό και βιαιοπραγία εις βάρος μου,
που αποσκοπούσαν στο να με εκφοβίσουν
ή να μου αφαιρέσουν στοιχεία που είχα
στην κατοχή μου από την προαναφερόμενη επαγγελματική μου δραστηριότητα.
»Ενόψει επερχομένων κινδύνων που
σχετίζονται με την προσωπική μου ασφάλεια από την έκβαση της διερευνόμενης υπόθεσης, ζητώ την υπαγωγή μου στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 263 ΠΚ και
τίθεμαι στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Παρακαλείστε όπως αναλάβετε πρωτοβουλία για τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλισθεί η προσωπική μου
ασφάλεια και η υπαγωγή μου στις άνω
διατάξεις».
Το ίδιο βράδυ περί τις 20.00, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη
Δημητρίου έδωσε εντολή το έγγραφο
να διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Την επόμενη ημέρα,
4/4/2019, στις 9.00 πμ, το έγγραφο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, και στις
13.45 μμ, δηλαδή μετά από 4 ώρες, ο
Ν. Μανίας πάλι σαν έτοιμος από καιρό
έδωσε κατάθεση αναφέροντας νέα στοιχεία δήθεν σαν αληθινά. Μόλις ολοκληρώθηκε και η κατάθεση αυτή με μία
επιπλέον κατάθεση που δόθηκε την Παρασκευή, 5/4/2019, η κα Τουλουπάκη φρόντισε τη Δευτέρα 8 Απριλίου
2019 να σταλεί ο φάκελος στη Βουλή για
να ζητηθεί η άρση ασυλίας στον Ανδρέα
Λοβέρδο. Η βιασύνη της οφείλεται στο
γεγονός ότι είχαν ήδη γίνει γνωστές οι

δραστηριότητες της γεν. γραμματέως
Διαφθοράς –alter ego του υπουργού
Διαφθοράς κ. Παπαγγελόπουλου– κας
Ξεπαπαδέα, και έπρεπε να υπάρχει άμεσα επικοινωνιακό αντίβαρο…
Στην περίπτωση όμως της αίτησης
του Ν. Μανία ανακύπτουν σοβαρά νομικά προβλήματα. Ο Νικ. Μανίας ζήτησε προστασία για την ασφάλειά του από τις εισαγγελικές Αρχές και οι αρμόδιοι εισαγγελείς τον υπήγαγαν στις διατάξεις του άρθρου 263 Β΄ΠΚ. Το άρθρο
όμως αυτό αναφέρει ότι αν ο υπαίτιος
των πράξεων 236 παρ.1 και 2 και 237
παρ.3, συμβάλει ουσιωδώς με αναγγελία στην αρχή στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές... τιμωρείται
με ποινή μειωμένη... Δηλαδή, σε απλά
ελληνικά, προϋπόθεση για να υπαχθεί
κάποιος στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει πρώτον να είναι συμμέτοχος στην
πράξη της δωροδοκίας και δεύτερον να
αυτοενοχοποιηθεί, αφού καταγγείλει την
παράνομη πράξη. Ο άνθρωπος όμως
ζητούσε προστασία της προσωπικής του
ζωής. Οι αξιότιμοι εισαγγελείς που έλαβαν τη συγκεκριμένη κατάθεση
κατάλαβαν τι ζητούσε ο Ν. Μανίας
και το βασικότερο του εξήγησαν ως
όφειλαν τις συνέπειες της συγκεκριμένης πράξης του; Και μην πει κάποιος ότι στην αρχή της αίτησής του ο Ν.
Μανίας ανέφερε ως θέμα «Υπαγωγή
στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου
263Β», και άρα γνώριζε τι έκανε. Όσοι
γνωρίζουν τον χώρο αναφέρουν ότι το
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει ούτε
κατά διάνοια την ικανότητα να συντάξει
μόνος του τέτοιας μορφής εξειδικευμένο κείμενο. Το θέμα αυτό είναι ζήτημα
αν μπορούν να επεξεργαστούν με επάρκεια δικηγόροι πενταετίας, όχι ένας παντελώς άσχετος με τα νομικά.

Τα ερωτήματα όμως προς τους συγκεκριμένους εισαγγελείς, σχετικά με τη
γνωστική τους επάρκεια, συνεχίζονται.
Δεν γνωρίζουν η κα Τουλουπάκη και
οι επίκουροι εισαγγελείς Ντζούρας και
Μανώλης τον μόλις πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4596/27-2-2019 που αναφέρουν στα καινούργια άρθρα 177
Α και 103 Α Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ότι «Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουμένου...» και ότι «Ο ύποπτος και ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη
αυτοενοχοποίησης και ότι η άσκηση του
δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος
των υπόπτων και των κατηγορουμένων».
Αν γνώριζαν τις συγκεκριμένες
διατάξεις, πώς είναι δυνατόν να συνέπραξαν στον εγκλωβισμό ενός
ανθρώπου, ο οποίος ζητούσε προστασία και βρέθηκε να αυτοενοχοποιείται; Εκτός αν ζητούσε να ενταχθεί στις διατάξεις των προστατευομένων μαρτύρων και το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, επειδή όποιος καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Και ο νοών
νοείτω, με δεδομένο ότι σε πέντε καταθέσεις ο Ν. Μανίας πουθενά δεν παραδέχεται ότι αυτός ήταν αυτουργός ή
συμμέτοχος σε παράνομη πράξη. Αυτοί όμως όχι μόνο δεν προστάτευσαν
το συγκεκριμένο δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης αλλά συνέπραξαν, αν όχι
με πράξη, σίγουρα με παράλειψη, στην
καταστρατήγησή του. Περιμένουμε να
δούμε τι θα πράξουν οι αρμόδιοι επιθεωρητές του Αρείου Πάγου.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι «πάση θυσία» έπρεπε να οδηγηθεί ο Ανδρέας Λοβέρδος στην Ολομέλεια της Βουλής
για να αρθεί η ασυλία του και βεβαίως να γίνει και ο απαιτούμενος
θόρυβος για να ξεχαστούν οι δραστηριότητες της κας Ξεπαπαδέα.
Συγχρόνως όμως δόθηκε και η
ευκαιρία (…) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μετά από 4 ημέρες
να κρίνει ότι «η κα Τουλουπάκη κάνει
καλά τη δουλειά της», με αποτέλεσμα
να ανανεωθεί η θητεία της…
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• οι εκλεκτοί του κυβερνώντος κόμματος κινδυνεύουν
να μην περάσουν ούτε στον δεύτερο γύρο στους τρεις
μεγάλους δήμους

συριζΑϊκή πανωλεθρία
«μυρίζουν» οι δημοτικές
Του Μιχάλη κωτσάκου

Μ

ε πανωλεθρία απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ στους τρεις
μεγάλους δήμους,
εάν επιβεβαιωθούν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Κι αυτό διότι οι εκλεκτοί του
κυβερνώντος κόμματος σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πειραιά... μένουν μετεξεταστέοι.
Το χειρότερο για την Κουμουνδούρου είναι ότι μέχρι στιγμής δεί-

χνουν αδυναμία να προκριθούν
στον δεύτερο γύρο, καθώς και
στους τρεις μεγάλους δήμους θεωρείται πολύ δύσκολο να εκλεγεί
δήμαρχος από τον πρώτο γύρο, ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ενώ στο πρώτο λιμάνι της χώρας
ο Γιάννης Μώραλης το παλεύει.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα
δεδομένα, ο Κώστας Μπακογιάννης (Αθήνα) και ο Γιάννης
Μώραλης (Πειραιάς) είναι αυτό
που λέμε άχαστα φαβορί. Στη
Θεσσαλονίκη όλοι αναμένουν μία

νεοδημοκρατική μάχη στον δεύτερο γύρο μεταξύ του επίσημου υποψηφίου Νίκου Ταχιάου και του
«αντάρτη» Γιώργου Ορφανού.

Το χειλΑκι Του

ΜΑξιΜου θΑ
γελΑσει Μονο σΤη
λΑρισΑ, οπου Τον
νυν δηΜΑρχο Τον
σΤηριζουν ολΑ ΤΑ
κοΜΜΑΤΑ πλην νεΑσ
δηΜοκρΑΤιΑσ

ΑΘΗΝΑ
Ο Μπακογιάννης περιμένει
τον δεύτερο
ι επιλογές της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ αποδεικνύουν ότι τα πρόσωπα πάντα μετρούν στις δημοτικές εκλογές.
Έτσι οι Κώστας Μπακογιάννης και Παύλος Γερουλάνος, εκτός του ότι είναι πασίγνωστοι, έχουν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα
τον προεκλογικό τους αγώνα από τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ, τον άγνωστο Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός μόνο στη ΣΥΡΙΖΑϊκή κοινωνία, καθώς είναι αυτό που λέμε «παιδί του κομματικού
σωλήνα». Για μία τριετία πρόεδρος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για τις υπηρεσίες του στο κόμμα προήχθη σε ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Νοέμβριος 2016) κι αργότερα (Φεβρουάριος 2018) σε υφυπουργό Εργασίας.
Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Κώστας Μπακογιάννης προηγείται σχεδόν με 20% από τον δεύτερο Γερουλάνο, ο οποίος εάν τα καταφέρει να παραμείνει σε αυτή τη θέση θα έχει επιτύχει τον στόχο του, τόσο ο
ίδιος, όσο και το Κίνημα Αλλαγής.Η επίσημη στήριξη του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης του «Πράττω»
μπορεί να μην του φέρει ψήφους, αλλά στέλνει ένα μήνυμα προς τους κεντροαριστερούς αναποφάσιστους,
ότι καλύτερα Γερουλάνος από τον Ηλιόπουλο. Όμως ο πρώην υπουργός και εκ των στενότερων συνεργατών του ΓΑΠ, ο Γερουλάνος, μπορεί να γοητεύει με την αστική του ευγένεια, αλλά έχει να αντιμετωπίσει
και τον ασύμμετρη απειλή, που ακούει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κινείται σε υψηλά ποσοστά (πολύ μεγαλύτερα από το κόμμα) και διεκδικεί είσοδο στον δεύτερο γύρο.
Απρόβλεπτος επίσης παράγοντας είναι και η υποψηφιότητα του Γιώργου Βουλγαράκη, η οποία μέχρι στιγμής δεν
δείχνει ιδιαίτερη δυναμική. Όμως ας μη λησμονούμε ότι ακόμη υπάρχουν 35 ημέρες όπου όλα είναι πιθανά. Στα ποσοστά του ΚΚΕ κινείται ο Νίκος Σοφιανός, ενώ οι υποψηφιότητες των Βασίλη Καπερνάρου, Αυγής Θεοδόση,
Γιώργου Καραμπελιά, Κώστα Καψή, Πέτρου Κωνσταντίνου και Κώστα Πλεύρη έχουν ως μοναδικό στόχο απλά
να εκλέξουν τους εαυτούς τους στο νέο δημοτικό συμβούλιο.

Ο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σαρώνει σε αρνητικές
γνώμες η Νοτοπούλου
Κατερίνα Νοτοπούλου είναι από αυτές που λέμε τυχερές. Διότι δίχως να έχει κάποιες τεράστιες ικανότητες επιλέχθηκε για μία πρώτης τάξεως αργομισθία: Διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Τι σόι
δουλειά είναι αυτή; Όλη μέρα κάθεσαι και παραγοντίζεις. Και απλά περιμένεις πότε θα επισκεφθεί την πόλη ο πρωθυπουργός.
Ως επιβράβευση εν συνεχεία προήχθη σε υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης. Και παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 31 ετών, κατάφερε να αριστεύσει στο μάθημα του παλαιοκομματισμού. Πρώτα έκοψε αρκετές από τις επιχορηγήσεις που έκανε η προκάτοχός
της Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, την τελευταία ημέρα πριν αλλάξει υπουργείο. Όμως, όταν αποφασίστηκε να είναι υποψήφια
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μοίρασε αφειδώς χρήματα. Ακόμη
και στην κουτσή Μαρία έβγαλε τριχίλιαρο. Συνέπεια όλων αυτών
ήταν να γίνει σκετς στη σατιρική εκπομπή των «Ράδιο Αρβύλα».
Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αφενός μεν ότι δεν έχει δυναμική, αφετέρου δε ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές
γνώμες ακόμη και από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τον
Αρτέμη Ματθαιόπουλο. Έτσι, η Νοτοπούλου με βάση τις έως τώρα δημοσκοπήσεις παλεύει με τον Σπύρο Βούγια, τον Κωνσταντίνο
Ζέρβα και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη για την 3η θέση. Οι δύο
πρώτες φαίνεται ότι έχουν καταληφθεί. Η πρώτη από τον Νίκο
Ταχιάο και η δεύτερη από τον
Γιώργο Ορφανό. Ίσως η σειρά να αλλάξει εάν προχωρήσει
η συμπόρευση που πρότεινε
στον Βούγια ο Πέτρος Λεκάκης, που εξελέγη
ως υποψήφιος από
την παράταξη του
Μπουτάρη, ο οποίος
έχει αποσυρθεί και όπως «κυκλοφορεί» στη
Θεσσαλονίκη πιέζει
προς την κατεύθυνση
των συνεργασιών.

Η
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ΠΑΤΡΑ

Η ιερή μάχη του ΚΚΕ
ριν από τις δημοτικές εκλογές του 2014, ουδείς ανέμενε ότι
ένας Πατρινός καρδιολόγος, εκλεκτός του ΚΚΕ, θα έκανε το
μεγάλο μπαμ και θα κέρδιζε τον δήμο Πατρέων, μετά από
32 χρόνια. Το ΚΚΕ είχε κερδίσει δις τον δήμο τα πρώτα χρόνια της
μεταπολίτευσης (1975-1982) με τον αείμνηστο Θόδωρο Άνινο (απεβίωσε το 2010). Άδραξε την ευκαιρία, βρήκε αντίπαλό του τον
Χριστόπουλο, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κέρδισε, καθώς το ΠΑΣΟΚ που είχε κάνει δικό του τον δήμο από το
1982 (με εξαίρεση μία τετραετία του Ευάγγελου Φλωράτου 19982002) είχε πολυδιασπαστεί, ενώ ο επίσημος του ΣΥΡΙΖΑ δεν... μπόρεσε.
Τώρα, πέντε χρόνια μετά, ο Κώστας Πελετίδης είναι το φαβορί για επανεκλογή. Σίγουρα θα
πρωτεύσει και με βάση τις δημοσκοπήσεις στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον απερχόμενο
αντιπεριφερειάρχη κι εκλεκτό του ΚΙΝΑΛ, τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ελπίζοντας ότι θα τον
στηρίξουν όλοι οι υπόλοιποι. Τον Αλεξόπουλο θέλει να εκθρονίσει από την 2η θέση των δημοσκοπήσεων ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
Οι εκλεκτοί των δύο μεγάλων κομμάτων, ο Γιώργος Ρώρος (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Νίκος Παπαδημάτος (Ν.Δ.) που είναι σε χαμηλές πτήσεις ελπίζουν ότι οι ψηφοφόροι θα τους φερθούν με τακτ και θα είναι στην πρώτη πεντάδα. Θεωρητικά οι Δημήτρης Μπελιάς (ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Θόδωρος
Ντρίνιας, Σπύρος Πολίτης, Νίκος Τζανάκος, Πέτρος Ψωμάς (Ποτάμι) και Αλέκος Χρυσανθακόπουλος (ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έγινε γνωστός από τα φρουτάκια) παλεύουν μπας κι εκλέξουν εαυτούς.

Π

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ίσως να εκλεγεί από τον
πρώτο γύρο ο Μώραλης
τον Πειραιά τα πράγματα είναι
απολύτως ξεκάθαρα. Ο συνδυασμός «Πειραιάς Νικητής» του
Γιάννη Μώραλη έχει τη στήριξη του
Ολυμπιακού, είναι εκ νέου υποψήφιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει τη
στήριξη του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού,
όπως και της τοπικής οργάνωσης της
Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, μεταξύ
των υποψηφίων είναι άνθρωποι του
αθλητισμού, πρώην βουλευτές, ενώ
υπεύθυνος Τύπου διορίστηκε ο πρώην βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος άφησε την
κεντρική πολιτική σκηνή για την αυτοδιοίκηση.
Η Νέα Δημοκρατία επισήμως έδωσε
το χρίσμα στον γιατρό Νίκο Βλαχάκο (αδελφός ενός εκ των πεσόντων στα Ίμια), ο
οποίος έχει μόνο συμπάθειες στον Πειραιά, τόσο για την 20ετή θητεία ως χειρουργός στο Τζάνειο, αλλά και την εκπληκτική του θητεία ως διοικητής στο αντικαρκινικό νοσοκομείο της πόλης «Μεταξά». Όμως, το έργο του είναι εξαιρετικά
δύσκολο. Θα είναι τεράστια επιτυχία εάν
οδηγήσει την κούρσα σε δεύτερο γύρο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά στηρίζει τον
καθηγητή Νίκο Μπελαβίλα, ο οποίος
ως... άγνωστος πόλεμος στηρίζεται περισσότερο στο όνομα του συνδυασμού που
κληρονόμησε από τον Θοδωρή Δρίτσα
το «Λιμάνι της αγωνίας», διότι ο ίδιος υστερεί σε αναγνωρισιμότητα. Ο Μπελαβίλιας δίνει μάχη για την τρίτη θέση με τη
Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ), την οποία γνωρίζουν και οι πέτρες στον Πειραιά, αλλά και τον εκλεκτό της Χρυσής Αυγής Γρηγόρη Δεμέστιχα.

Σ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Εκ νέου μάχη Λαμπρινού-Κουράκη
Άλλος ένας μεγάλος δήμος που ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει με καταποντισμό. Εδώ η μάχη θα δοθεί με τους πρωταγωνιστές των εκλογών του 2014. Ο νυν
δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία θέλει την επανεκλογή του έχοντας την στήριξη του Ποταμιού και όχι
της Ν.Δ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με δήλωση του τομεάρχη Αυτοδιοίκησης, Νίκου Χαρδαλιά, στηρίζει τον Γιάννη Κουράκη, ο οποίος στο παρελθόν εκτός από δήμαρχος, είχε θητεύσει βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ και υπουργός σε κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. Εδώ θα
πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014 η Ν.Δ. κατηγορούσε τον Κουράκη για ένα σωρό ζητήματα. Και όπως λέγεται στην όμορφη κρητική πόλη οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. δεν
ξεχνούν αυτές τις κατηγορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει το χρίσμα στην Λιάνα Σταρίδα, η οποία
δεν είχε καμία τύχη και πλέον αποσύρθηκε από την κούρσα. Η Βαγγελιώ Σχοιναράκη (πρώην
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και πρώην νομάρχης) είναι υποψήφια και ποντάρει να πάρει τις ψήφους
της Σταρίδα. Στόχος της κ. Σχοιναράκη να μπει σφήνα στο δίδυμο Λαμπρινού-Κουράκη.

ΛΑΡΙΣΑ
Εκλογή ανάσα για τον ΣΥΡΙΖΑ
Από την πρωτεύουσα του Θεσσαλικού κάμπου, τη Λάρισα, θα πάρει μια
βαθιά ανάσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο νυν δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης εκτός απροόπτου θα επιτύχει την επανεκλογή του, καθώς στηρίζεται
από κόσμο και κοσμάκη. Ο κ. Καλογιάννης προέρχεται από το ΚΚΕ, όπου μάλιστα είχε εκλεγεί και δημοτικός σύμβουλος με δήμαρχο τον αείμνηστο Αριστείδη Λαμπρούλη.
Ο κ. Καλογιάννης μεταπήδησε στην ευρύτερη κεντροαριστερά και
τώρα στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το Ποτάμι, αλλά και κάποια
κεντροδεξιά στελέχη. Βασικός αντίπαλος του Καλογιάννη, όπως και το
2014, θα είναι η εκλεκτή της Ν.Δ. Ρένα Καραλιώτου, η οποία έχει εισέλθει στην κούρσα ως αουτσάιντερ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Θα χάσει ο… ισόβιος;
Σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, το Περιστέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρχεται με τον πρώην πρόεδρο του ΕΤΕΑΠ, τον Θανάση Καποτά,
που ελπίζει ότι θα νικήσει τον μόνιμο δήμαρχο της πόλης, τον Ανδρέα
Παχατουρίδη, ο οποίος έχει την στήριξη της Ν.Δ. Για πρώτη φορά μετά
από χρόνια απειλείται η παντοδυναμία του Παχατουρίδη. Όχι όμως από
τον Καποτά, αλλά από έναν πρώην συνεργάτη του, τον καθηγητή Γιώργο
Βαθιώτη, ο οποίος εξασφάλισε τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ και ελπίζει ότι θα
κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κερδίσει
τον δήμο Περιστερίου από την εποχή του γιατρού, του Θεόδωρου Δημητρακόπουλου (1982-1986 και 1990-2002).
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• στον συρΙΖΑ διαβλέπουν ότι μία κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων που ξεπερνά
το 20%, και σήμερα δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι δεν ξέρουν ακόμη πού
θα ρίξουν την ψήφο τους, είναι αυτή που στις επερχόμενες εκλογικές μάχες μπορεί να
τους διασώσει ή να τους στείλει στα Τάρταρα

Ό,τι αποφασίσουν
οι… αναποφάσιστοι
Μπορεί η οικονομία να είναι ο μεγάλος μπαλαντέρ που θεωρεί
το Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της
πολιτικής παρτίδας μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, αλλά ακόμη
πιο σίγουρο είναι πως όταν οι κάλπες κλείσουν αυτό που θα
«γεννήσουν» θα το έχουν καθοριστικά αποφασίσει οι νυν... αναποφάσιστοι.
Του νίκου τσαγκατάκη

Ν

υν υπέρ πάντων αγών για
να αλλαξοπιστήσουν οι αναποφάσιστοι είναι το
σχέδιο που… μαστορεύει
ο (προ)εκλογικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί η πραγματική αίσθηση για το τελικό αποτέλεσμα
των διαδοχικών εκλογών που έρχονται
να είναι στην πραγματικότητα λιγότερο
αισιόδοξη από τον αέρα ανατροπής και
νίκης που διακηρύσσουν προς τα έξω
τα κυβερνητικά στελέχη –ουδείς άλλωστε είναι τόσο πολιτικά αφελής για να
παραδεχτεί δημοσίως ότι το κόμμα υπολείπεται στις μετρήσεις της κοινής
γνώμης έναντι της Νέας Δημοκρατίας–,
ωστόσο όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα
που έχουν στα χέρια τους οι ένοικοι του
Μαξίμου καταδεικνύουν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνει υποτυπωδώς ελκυστικότερος για όσους ψηφοφόρους αμφιταλαντεύονται πού θα ρίξουν την ψήφο τους,
τότε οι αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές
κάλπες κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις.
Του λόγου το αληθές επιβεβαίωσε
και η τελευταία πανελλαδική δημοσκόπηση που διάβασαν στην Ηρώδου Αττικού και στην Κουμουνδούρου, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία
Palmos Analysis για λογαριασμό του
tvxs.gr, ενημερωτικού ιστότοπου που
απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έδειξε αυτή; Ότι υπάρχει ένα ευμέγεθες
ποσοστό της τάξης του 22,3% που τιτλοφορείται ως «μετέωρη ψήφος» και
που όταν πάψει να… ταλαντώνεται δύναται να καθορίσει τον νικητή –αυτοδύναμο ή μη– των εθνικών εκλογών. Αυτό που κάνει τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να αισιοδοξούν είναι το δημο-

σκοπικό εύρημα που προκύπτει από τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων ότι, από
αυτή την κρίσιμη μάζα του 22,3% των
αναποφάσιστων, κάτι λιγότερο από το
ένα τρίτο (29%) είναι πολίτες που το
2015 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μόνο
το 6% είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς το ποσοστό είναι το
προβληματικό για τους σχεδιασμούς
του κόμματος, αλλά ταυτόχρονα αποτιμάται και ως ευκαιρία ανατροπής των
δεδομένων. Κι αυτό διότι στο Μαξίμου
ευελπιστούν ότι, όσο θα πλησιάζουμε
στην ώρα της κάλπης και το κλίμα θα
πολώνεται, η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα βρίσκεται στο 49% έχει μεγάλα περιθώρια «ανάστασης», ειδικά σε σχέση με το 84% της αντίστοιχης συσπείρωσης των ψηφοφόρων τής
Ν.Δ., που προσεγγίζει τα ανώτατα όριά
της. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες συσπειρώσεις για τις
ευρωεκλογές ανέρχονται στο εξίσου
πενιχρό 42% για
το νυν κυβερνών
κόμμα και στο 74%
για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Την αισιοδοξία του κυβερνώντος κόμματος «πριμοδοτούν»
τα λόγια του διευθυντή Ερευνών της
Palmos Analysis,
Π α σχάλ η - Α λ έ ξανδρου Τεμεκενίδη, που σταχυολογώντας τα συμπεράσματα της εν
λόγω δημοσκόπι-

σης εξήγησε ότι περίπου ένας στους
τρεις ψηφοφόρους (31,4%) κινούνται
στη μετέωρη ζώνη της αναποφασιστικότητας, είτε δηλώνοντας σε ποσοστό
19,2% ότι δεν ξέρουν ακόμη τι θα ψηφίσουν, είτε απαντώντας σε ποσοστό
9,7% ότι θα απέχουν ή θα ψηφίσουν
λευκό/άκυρο ως μήνυμα αποδοκιμασίας, είτε μη απαντώντας σχετικά με την
επιλογή κόμματος στην Ευρωκάλπη.
Αυτό από μόνο του –λέει ο κ. Τεμεκενίδης– δείχνει αυξημένη ρευστότητα
και σημαντικό ποσοστό αδιευκρίνιστης
ψήφου, που μπορεί να διαμορφώσει
εκπλήξεις και μεγάλες ανατροπές.

ΑυτΟ πΟυ δεν φΑΙνετΑΙ νΑ βΟηθΑ

τΑ σχεδΙΑ τΟυ Αλεξη τσΙπρΑ εΙνΑΙ
Ο δηΜΟψηφΙσΜΑτΙκΟσ χΑρΑκτηρΑσ
πΟυ ΑπΟκτΟυν (θελΟντΑσ κΑΙ Μη) ΟΙ
επερχΟΜενεσ ΑυτΟδΙΟΙκητΙκεσ κΑΙ
ευρωπΑϊκεσ εκλΟγεσ
Προβληματισμός για το
«ντιμπέιτ» της κάλπης
Αυτό που δεν φαίνεται να βοηθά τα
σχέδια του Αλέξη Τσίπρα είναι ο δημοψηφισματικός χαρακτήρας που α-

ποκτούν (θέλοντας και μη) οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές
εκλογές. Αυτός ο χαρακτήρας είναι που
προσθέτει βαθμούς δυσκολίας στη διαχείριση ενός ενδεχόμενα πολύ αρνητικού αποτελέσματος. Υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, στον ΣΥΡΙΖΑ θα
είχαν να ανησυχούν μόνο για τη χαλαρή ψήφο των ευρωεκλογών (σ.σ. εκεί
θα απέδιδαν και το βασικό αίτιο της ήττας, ότι δηλαδή δεν σηκώθηκαν από
τους καναπέδες τους οι ΣΥΡΙΖΑίοι ψηφοφόροι) ή για τις διαρροές –εν είδει
μηνύματος δυσαρέσκειας– μερίδας Αριστερών ψηφοφόρων προς θεωρητικά όμορους πολιτικούς σχηματισμούς,
όπως λ.χ. η Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη ή η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Τώρα, όμως, σε μία πιθανή ηχηρή
ήττα ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να
βρει πειστικό επιχείρημα να αντιμετωπίσει τους νεοδημοκράτες και τον πρόεδρό τους, που θα ισχυρίζονται ότι στο
μεγάλο πραγματικό ντιμπέιτ που έγινε
στις κάλπες του Μαΐου ο πρόεδρος της
κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε ελλιποβαρής! Ομολογουμένως διόλου εύκολο
το στοίχημα της αναστροφής ενός κλίματος σαν το παραπάνω, ειδικά στον
λίγο –και εν μέσω θερινής ραστώνης–
χρόνο που θα απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές του φθινοπώρου.
Γι’ αυτό και επιμένει τόσο πολύ το
Μαξίμου στο να έρθει η οικονομία στο
προσκήνιο της προγραμματικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας
Δημοκρατίας. «Μπούσουλας» κι εδώ τα
δημοσκοπικά ευρήματα που σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές λένε ότι σε ποσοστό 33% τα ζητήματα της οικονομίας
και της «τσέπης» κάθε νοικοκυριού ανάγονται στο βασικότερο κριτήριο της
ψήφου της 26ης Μαΐου, με τα ευρωπαϊκά θέματα ή και τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα ευρωψηφοδέλτια των
κομμάτων να ακολουθεί αθροιστικά με
31%.
Οπότε είναι αυτοεκπληρούμενη
προφητεία ότι η σκυτάλη θα περάσει
στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, για να
παίξει εκείνος… μπάλα με τις 120 δόσεις, το αφορολόγητο και άλλα μέτρα
οικονομικής ανακούφισης (σ.σ. αλλά
και εξευμενισμού δυσαρεστημένων
ψηφοφόρων), πάντα με όρους συναίνεσης και όχι μονομερών ενεργειών με
τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως έσπευσε να διευκρινίσει το πρωί της
Παρασκευής ο αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου υπουργός Επικρατείας, βουλευτής Α΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος Βερναρδάκης.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέσω Πολάκη
το χτύπημα
σε Τσίπρα
• Έναυσμα για κορύφωση της προεκλογικής περιόδου θεωρούν
στην οδό Πειραιώς το τριήμερο… debate που θα γίνει στη Βουλή, με
αφορμή τη «γαλάζια» πρόταση μομφής κατά του Παύλου Πολάκη
Δυναμικά αναμένεται να μπει από τη Δευτέρα στο πολιτικό προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία. Με το που θα ανοίξει ξανά η Βουλή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
θα καταθέσει την πρόταση μομφής κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου
Πολάκη, και τροπολογία για τη μη μείωση του αφορολόγητου.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ο τριήμερο… debate
στη Βουλή αναμένεται
να αποτελέσει έναυσμα
για κορύφωση μίας
προεκλογικής περιόδου που στην Πειραιώς δηλώνουν
πεπεισμένοι ότι στην επίσημη έναρξή της βρίσκει όχι μόνο μια κυβέρνηση σε απόλυτη δυσαρμονία
με την κοινωνία, αλλά και την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα να υφίσταται ακόμη και εσωκομματικό
πλήγμα λόγω ταύτισης με τον
Παύλο Πολάκη. Μια σειρά από
λάθη σε στρατηγικές επιλογές έχουν σαν συνέπεια κ. Τσίπρας «όχι μόνο να μην απολαμβάνει πια τη
δημοφιλία που είχε στο παρελθόν από τους πολίτες, αλλά για πρώτη φορά
αμφισβητείται ακόμη και από στελέχη
του η πολιτική του κρίση», τονίζουν
στη Ν.Δ.
Στην οδό Πειραιώς θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός θα αναγκαστεί
στο Κοινοβούλιο να απολογηθεί
για την πολιτική που ακολούθησε
και τη ζημιά που προκάλεσε στη
χώρα, για τα ψέματα, για τις πρακτικές της κυβέρνησης, για την επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών,
αλλά και για το μήνυμα που εκπέμπει σε σχέση με το ύφος και το ήθος της εξουσίας, ταυτιζόμενος με
τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας,

που –όπως λένε στην Πειραιώς–
«είναι ο καθρέφτης του κ. Τσίπρα».

ρεία των πραγμάτων το φθινόπωρο.

Η στρατηγική και οι
στόχοι Μητσοτάκη

Στόχος το ηθικό
πλεονέκτημα…

Το σενάριο διεξαγωγής και εθνικών εκλογών στις 26 Μαΐου έχει
εκ των πραγμάτων διαψευστεί, καθώς παρέρχεται η σχετική προθεσμία προκήρυξης, και η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε κατά μέτωπο επίθεση με το βλέμμα στις ευρωεκλογές, χωρίς να έχει αποκλείσει το σενάριο εθνικές κάλπες να
στηθούν στη συνέχεια.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η Ν.Δ. επιδιώκει οι ευρωεκλογές να δρομολογήσουν πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Γι’
αυτό και τους έχει προσδώσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα, προσδοκώντας ένα αποτέλεσμα τέτοιο
που θα σύρει τον Αλ. Τσίπρα σε
κάλπες τον Ιούνιο ή που θα προδιαγράψει ανεπιστρεπτί την πο-

Ως προς το ζήτημα του Π. Πολάκη, η Ν.Δ. κάνει λόγο για ταύτιση
του κ. Τσίπρα με τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας, κραδαίνοντας το
ηθικόν του πράγματος, μετά την επίθεση του στον υποψήφιο ευρωβουλευτή και ΑμΕΑ, Στέλιο Κυμπουρόπουλο. «Όποιος επιλέξει
Τσίπρα, να ξέρει ότι παίρνει μαζί και
τον Πολάκη», είχε πει συνομιλώντας
με δημοσιογράφους τη Μεγάλη
Τρίτη στο περιθώριο της επίσκεψής του μαζί με τον υποψήφιο του
ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο πρόεδρος της Ν.Δ.
Στο Μοσχάτο εκτιμούν, προφανώς, ότι ο Π. Πολάκης είναι πρόσωπο τοξικό και απωθητικό για
μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας – ακόμη και για στελέχη
και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Υ-



πό μία έννοια αξιοποιούν την περίπτωση Πολάκη για να πλήξουν
προσωπικά τον κ. Τσίπρα, όπως
ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί τη ρητορική
του αντιπροέδρου της Ν.Δ., Άδωνι Γεωργιάδη, για να πλήξει προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ν.Δ. χθες χαρακτήρισε και φασιστικό τον τρόπο του κ. Πολάκη.
Τα ζητήματα πολιτικού πολιτισμού προστίθενται σε μια… βαριά
ατζέντα που κάνει πολλούς στη
Ν.Δ. να δηλώνουν δικαιωμένοι
που εγκαίρως η αξιωματική αντιπολίτευση προειδοποίησε ότι σε
αυτές τις εκλογές θα αναμετρηθούν
«δύο κόσμοι» και ότι αυτές θα αφορούν, τελικά, όχι μόνο στην πορεία της οικονομίας, στις επενδύσεις και τις νέες δουλειές, αλλά και
στην ίδια την ποιότητα της Δημοκρατίας. Κατά τη συζήτηση στη
Βουλή η Ν.Δ. θα μιλήσει ευθέως
για τις επιπτώσεις από τον «ακραίο
λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ», για τις «απόπειρες παρέμβασης στη Δικαιοσύνη»,
για τη συμπεριφορά απέναντι
στους θεσμούς, για το δήθεν «ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς», που κατέρρευσε από την ίδια τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για
τα αναπάντητα ερωτήματα σε υποθέσεις με οσμή «σκανδάλων». Ταυ-

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΗΘΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ», Η Ν.Δ.
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟN ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ «ΟΠΛΑ» ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τόχρονα για τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος που υιοθετήθηκαν από μια κυβέρνηση που ανήλθε στην εξουσία διακηρύσσοντας ότι είναι δήθεν το «νέο», αλλά
διακρίνεται για τις πολιτικές πελατειακών σχέσεων.

…αλλά και η οικονομία
Ταυτόχρονα με την επίθεση στο λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα», η
Ν.Δ. θέλει να στερήσει από τον
ΣΥΡΙΖΑ και οποιαδήποτε «όπλα»
στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες ο κ.
Τσίπρας θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο για να εξετάσουν τη
νομοθέτηση από τώρα της διάθεσης του περίπου 1,5 δισ. ευρώ περίπου που μπορεί να δοθεί προεκλογικά ως μέρισμα, αλλά και καθώς στη Ν.Δ. αντιλαμβάνονται ότι
ο πρωθυπουργός θέλει να κρατήσει μία συζήτηση για τη μη μείωση
του αφορολόγητου στη φαρέτρα
του για το σενάριο εκλογών το φθινόπωρο, γι’ αυτό άλλωστε ο κ.
Μητσοτάκης έσπευσε να προαναγγείλει τη ρελάνς με την κατάθεση «γαλάζιας» τροπολογίας για το
αφορολόγητο.
Η Δευτέρα, λοιπόν, θα είναι η
αρχή μίας κατά μέτωπον αντεπίθεσης της Ν.Δ. με το βλέμμα στις
κάλπες της 26ης Μαΐου. Θα προηγηθεί συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής το Σάββατο, με αντικείμενο φυσικά τις ευρωεκλογές και
την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης θα
πραγματοποιήσει μία ακόμη περιοδεία στην Καβάλα.



Δεν
υπολογίζουν
τίποτα στον
ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ούτε κιχ

Εδώ παρατηρούμε την οικολογική
ευαισθησία του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ,
Νάσου Ηλιόπουλου. Σε λίγες ημέρες θα
διαπιστώσουμε το ίδιο και με τη Ρένα Δούρου

Ο θανάσιμος τραυματισμός του καμεραμάν στο
έθιμο του Σαϊτοπόλεμου
στην Καλαμάτα σχολιάστηκε από όλους όσοι ενδιαφέρονται για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, καθώς ο δήμαρχος
Καλαμάτας, Παναγιώτης
Νίκας, είναι υποψήφιος
με τη στήριξη της Ν.Δ.
Μόνο ένας δεν έβγαλε
κιχ: Ο Πέτρος Τατούλης,
σκεπτόμενος πως όλοι θα
δουλέψουν γι’ αυτόν.

Εδώ και μήνες

Τώρα θα συγχαρεί και
τον Γκουαϊδό ο Τσίπρας
Οι οβιδιακές μεταλλάξεις του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους φίλους και συμμάχους στην Ισπανία έχει κάνει τον γύρο της Ευρώπης. Έχουμε και λέμε: Το 2016 ο κ.
Τσίπρας πανηγύριζε που ο φίλος του Πάμπλο Ιγκλέσιας
πήγε καλά στις εκλογές. Το 2019 που οι Ποδέμος κατaποντίστηκαν, άκρα του τάφου σιωπή. Το 2016 νόμιζε ότι μαζί με τους Ποδέμος και
τον Ιγκλέσιας θα «άλλαζε» την Ευρώπη. Το 2019 δηλώνει γοητευμένος με
τον Iσπανό… ΠΑΣΟΚο Πέντρο Σάντσεθ, λησμονώντας ότι μέσα στη Βουλή ο Σάντσεθ το 2017 είχε πει απευθυνόμενος στον Ραχόι ότι «κινδυνεύεις
να περάσεις και τον Τσίπρα στο ποιος είναι ο πιο μεγάλος ψεύτης στην Ευρώπη».
Το επόμενο χτύπημα του Τσίπρα θα είναι να συγχαρεί τον Γκουαϊδό και
να κατηγορήσει τον Μαδούρο ως αιμοσταγή δικτάτορα.

Πάρτι προσλήψεων έρχεται στους ΟΤΑ
Με μεγάλη επιμέλεια οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ναρκοθετούν το τοπίο για την επόμενη κυβέρνηση και τον επόμενο προϋπολογισμό. Με εγκύκλιο της μεγάλης... μεταγραφής του ΣΥΡΙΖΑ, της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου,
από τις 26 Απριλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου θα γίνονται χωρίς περιορισμούς προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και γενικά υπηρεσιακές
μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων.
Πρόκειται για ακόμη ένα ρουσφέτι της νυν διακυβέρνησης, με στόχο
να ναρκοθετηθεί η επόμενη μέρα της επερχόμενη «γαλάζιας» κυβέρνησης.
Επειδή η οσμή πρόωρων εκλογών πριν τον Οκτώβριο είναι πολύ έντονη στην πολιτική ατμόσφαιρα, η παρέα του Μαξίμου παίζει τα ρέστα
της, προκειμένου να αποφύγει μια συντριπτική ήττα. Έτσι, προωθεί φιλικά μέτρα προς τους δημοσίους υπαλλήλους, μπας και αποκομίσει κάποια οφέλη, αλώνοντας ταυτόχρονα το Κράτος και μη διστάζοντας να
λειτουργήσουν ανεύθυνα για τα δημοσιονομικά της χώρας.

Πληροφορία από αξιόπιστη πηγή: Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρά τους ισχυρισμούς του Ευάγγελου Αντώναρου (που το
παίζει εκφραστής του
«καραμανλισμού»), δεν
του λέει ούτε καλημέρα εδώ και μερικούς μήνες.

Τον «ψέλνουν»
Πυρ και μανία είναι ο
Γιώργος Σταθάκης με τη
στήριξη που παρέχει ο
πρωθυπουργός στον ανθυποψήφιό του στον νομό, τον Παύλο Πολάκη. Ο
υπουργός Ενέργειας γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει το πολύ μία έδρα στα
Χανιά και γι’ αυτό, όπως
μαθαίνω, οι δικοί του
«ψέλνουν» από το πρωί ίσαμε το βράδυ τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.

Την Πέμπτη ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στον δήμο της Αθήνας δύο υποψήφιοι δήμαρχοι. Ο
λόγος για τον Νάσο Ηλιόπουλο
του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιάννη Τσιρώνη των Οικολόγων. Πιο σωστά ο
Τσιρώνης αποσύρθηκε, καθώς οι
πιέσεις που δέχθηκε από το Μαξίμου ήταν αφόρητες. Και ο Τσιρώνης προτίμησε, όπως είπε, τον
Ηλιόπουλο διότι διέκρινε ότι είναι
υπέρμαχος της οικολογίας. Προφανώς κάποιος πρέπει να δώσει πίσω τα γυαλιά του στον κ. Τσιρώνη,
διότι ήδη η Αθήνα έχει «σημαιοστολιστεί» με αφίσες του Ηλιόπουλου
στο πλαίσιο της οικολογικής συνείδησης του επίσημου υποψηφίου του
ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά παραβαίνει και τη
σχετική νομοθεσία. Φαίνεται ότι στον
ΣΥΡΙΖΑ λεφτά υπάρχουν και δεν νοιάζονται για τα πρόστιμα.

Έστησαν σώου
με εργάτες και
μηχανήματα
Ζορίζεται πολύ ο Απόστολος Κατσιφάρας στη
Δυτική Ελλάδα. Όχι μόνο από την αντάρτικη υποψηφιότητα του Σπηλιόπουλου, αλλά και από την εχθρότητα που βγάζουν τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ στην Πάτρα, γιατί ο επίσημος υποψήφιος του ΚΙΝΑΛ αποδέχθηκε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο είναι ότι τη
Μεγάλη Πέμπτη κατήλθε στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο Χρήστος
Σπίρτζης και είπε να βοηθήσει τον Κατσιφάρα, στήνοντας ένα
πανηγυράκι για τη δήθεν έναρξη των εργασιών στην εθνική
Πατρών-Πύργου. Έστησε λοιπόν το σκηνικό με εργάτες, έφερε
φορτηγά και γκρέιντερς, έβγαλε τις σχετικές φωτογραφίες και
μετά αποχώρησαν αγκαζέ με τον Κατσιφάρα. Την επομένη της
φιέστας επισκέφθηκε τον χώρο ο «γαλάζιος» υποψήφιος στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αλλά
δεν βρήκε ούτε ανθρώπους ούτε μηχανήματα! Και οι ΠΑΣΟΚοι
που έμαθαν τι είχε συμβεί έγιναν τούρμπο με τον Κατσιφάρα.

«Άργησαν, λόγω
μοιρασιάς της προίκας»
Αναμφίβολα οι ανακοινώσεις που εκδίδει ο Περισσός, είτε ως
ΚΚΕ, είτε ως ΚΝΕ, είτε ως ΠΑΜΕ, είτε ως Λαϊκή Συσπείρωση,
τσακίζουν κόκαλα. Κάτι ανάλογο έγινε και για τη στήριξη που έδωσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ στον Νίκο Τσιλιμίγκα στη Λάρισα,
που είναι ίσως ο μοναδικός δήμαρχος που θα εκλεγεί έχοντας
και τη σημαία της Κουμουνδούρου. Γράφει η ανακοίνωση της
Λαϊκής Συσπείρωσης: «Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του γάμου δεν οφειλόταν σε… ασυμφωνία χαρακτήρων, μιας και η πολιτική
τους δεν διαφέρει ουσιαστικά, αλλά στις επίπονες διαπραγματεύσεις
για την προίκα(τις θέσεις που θα έχει κάθε κόμμα στο νέο ψηφοδέλτιο)». Να σημειωθεί ότι ο Τσιλιμίγκας ήταν παιδί του ΚΚΕ, που
έφυγε για να ζήσει τον... παράδεισο της Σοσιαλδημοκρατίας.



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 11

•••••
Μάλλον μπλέξαμε... Είμαστε με
τον Σάντσεθ, ο οποίος είναι με
τον Γουαϊδό, και όχι με τον Μαδούρο
που είμαστε εμείς... Tι δεν πάει καλά;

Πώς θα αντιδράσει
στο «στήσιμο»
ο Κοτζιάς;
Εύλογη η απορία πολλών σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πρεμούρα, να δοθεί η ευκαιρία στον
Καμμένο στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου να χρησιμοποιήσει το βήμα της Βουλής
για να «χτυπήσει» τον Κοτζιά, για ακόμη μια
φορά. Και η απορία μας συνίσταται στο εξής:
Ως γνωστόν, κάθε βδομάδα κατατίθενται δεκάδες επίκαιρες επερωτήσεις κατά υπουργών στη Βουλή, οι οποίες στην πλειοψηφία τους
συζητούνται μετά από πολλούς μήνες. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα παραπάνω, η κυβέρνηση, με
ταχύτητα... αστραπής, προσέφερε στον «ξεχασμένο» Καμμένο την ευκαιρία να στήσει άλλο ένα κακόγουστο σόου στη Βουλή, αλλά και να επιτεθεί με απίστευτους χαρακτηρισμούς κατά
τού τέως ΥΠ.ΕΞ. Λέτε άραγε αυτό να έχει σχέση με τη φημολογία που θέλει τον Κοτζιά και το
«ΠΡΑΤΤΩ» (που είναι εντόνως δυσαρεστημένοι με τον Τσίπρα) να συζητούν με το ΚΙΝ.ΑΛ.;
Και ποιος να είναι άραγε εκείνος ο κυβερνητικός αξιωματούχος που άναψε το «πράσινο» φως
για να συζητηθεί άμεσα η επερώτηση του Πάνου; Άραγε, ο Νίκος Κοτζιάς πώς σκέφτεται να αντιδράσει σε αυτό το «στήσιμο»;

«Εκτόπισαν»
τον Ξανθό…
Όλοι λίγο-πολύ είδαμε τη φωτογραφία από τις πασχαλινές διακοπές του Αλέξη στο Ροδάκινο της
Κρήτης και την ταυτόχρονη παρουσία του με τον Παύλο Πολάκη. Προφανώς, ήθελε
να στείλει το δικό του μήνυμα για τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας. Αυτά ενδεχομένως τα ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν θυμάστε είναι ότι το Ροδάκινο ανήκει στην επαρχία Αγίου Βασιλείου, κοντά στον
Πλακιά, και ο Τσίπρας φωτογραφήθηκε στην ταβέρνα με τον Πολάκη, όταν ο βουλευτής του νομού και κατά σύμπτωση υπουργός Υγείας, δηλαδή πολιτικός προϊστάμενος του Πολάκη, είναι ο
Ανδρέας Ξανθός. Και παρά το γεγονός ότι είναι
Ρεθύμνιος, δεν τον προσκάλεσαν. Σωστή κίνηση,
πάντως, αφού ο Ξανθός δεν έχει –και πιθανολογούμε, δεν θέλει να έχει– σχέση με τον Πολάκη.

Ο Αντώναρος σε νέες
(διασκεδαστικές)
αναλύσεις
«Η συντριβή του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία απέδειξε πως όταν ο ψηφοφόρος
θέλει να πάει ακροδεξιά πηγαίνει στη γνήσια
και όχι στην ιμιτασιόν», έσπευσε να σχολιάσει στο facebook ο Ευάγγελος Αντώναρος. Δεν θα αποδώσουμε δόλο στην άποψή του,
αλλά θα αρκεστούμε να σχολιάσουμε ότι πράγματι έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι είναι θλιβερό να κάνεις τους άλλους να γελάνε με τις απόψεις σου. Στην προκειμένη περίπτωση, ισχύει «το γαρ πολύ της θλίψεως…», αφού πρέπει να
είναι κανείς πολύ απελπισμένος ώστε να ασκεί κριτική στη
Νέα Δημοκρατία από… Αριστερά, να είσαι… Αντώναρος
και να «ψάχνεσαι» με την Παπακώστα, τον Τσιτουρίδη,
τον Καμμένο και τις λοιπές… δημοκρατικές δυνάμεις.

Πόσα θες να μας
τρελάνεις, Δημητράκη;
Αυτήν τη φορά, με αφορμή τις ισπανικές εκλογές βγήκε
στο twitter ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και μεταξύ άλλων… εμβριθών
αναλύσεων πόσταρε ότι «η Αριστερά δυναμώνει». Λέει χαρακτηριστικά στο επίμαχο τιτίβισμά του: «Οι εκλογές
στην Ισπανία στέλνουν
ηχηρά μηνύματα. Η προοδευτική συμμαχία είναι
μονόδρομος. Οι σοσιαλιστές αποφεύγουν το
“pazokizacion”, όταν επιστρέφουν στις ρίζες
τους. Η Αριστερά δυναμώνει με ενότητα. Η δεξιά στροφή της Δεξιάς τρέφει την Ακροδεξιά. Ακούν άραγε στη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ;»
Εν ολίγοις, σύμφωνα με τον Παπαδημούλη, η Αριστερά τoυ Πάμπλο Ιγκλέσιας (Podemos) που έχασε σχεδόν τους μισούς βουλευτές από το 2016, «δυνάμωσε»,
εννοώντας προφανώς το «ΠΑΣΟΚ Ισπανίας» του Σάντσεθ που θα έλεγε κι ο Άδωνις. Έστω κι έτσι, όμως, αν
ο… μόνιμος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έμενε στα παραπάνω, δεν θα ήταν θέμα. Αλλά εσχάτως ο Δημήτρης
έχει… φάει κόλλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε με
τον Μάνφρεντ Βέμπερ, αφού στις 10 λέξεις που γράφει τις μισές και πλέον τις αφιερώνει είτε στον πρόεδρο της Ν.Δ. είτε στον υποψήφιο του ΕΛΚ για την προεδρία της Κομισιόν. Σε ένα από τα τελευταία του… εμπνευσμένα τιτιβίσματα, ο Δ. Παπαδημούλης ενοχλήθηκε γιατί (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του) «ο Βέμπερ απουσίασε από το ντιμπέιτ των υποψηφίων για την
προεδρία της Κομισιόν». Γράφει μεταξύ άλλων: «Ο Βέμπερ απουσίασε από το ντιμπέιτ των υποψηφίων για την
προεδρία της Κομισιόν. Όπως ακριβώς φοβάται τον διάλογο με τον Τσίπρα και ο ομογάλακτός του Κ. Μητσοτάκης. Ακατάλληλοι και οι δύο για τη θέση που διεκδικούν».
Όταν σφίξουν και οι ζέστες να δείτε τι έχουμε να διαβάσουμε. Αν, μάλιστα, στις 26 Μαΐου έχει πέσει μεγάλο εκλογικό χαστούκι στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι σοφιστικέ τιτίβισμα θα εφεύρει ο Δημήτρης για να δικαιολογηθεί…
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• Χάσμα χωρίζει ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη
και Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τσακώνονται για το ποιος πρέπει να
πανηγυρίσει για την εκλογική νίκη των Σοσιαλιστών στην Ισπανία

Κάν’ το όπως ο Σάντσεθ…
Η νίκη των Σοσιαλιστών και
προσωπικά του Πέδρο Σάντσεθ αποτέλεσε μία πρώτης
τάξεως ευκαιρία για το Κίνημα Αλλαγής για να ενισχύσει
το ήδη ανεβασμένο ηθικό των
στελεχών του στον δρόμο
προς τις κάλπες των ευρωεκλογών, αλλά και περιφερειακών και νομαρχιακών.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Δ

εν ήταν μόνο η νίκη που
κατήγαγαν οι σοσιαλιστές,
η οποία χαιρετήθηκε από
το σύνολο των στελεχών
του ΚΙΝΑΛ (συγχαρητήρια απέστειλαν η Φώφη Γεννηματά
και ο Γιώργος Παπανδρέου), αλλά
και η κωλοτούμπα του πρωθυπουργού,
που αίφνης ξέχασε τους Ποδέμος του
Πάμπλο Ιγκλέσιας και «αγκάλιασε»
τον Σάντσεθ, τον οποίο καθύβριζε το
προηγούμενο διάστημα. Και στο ΚΙΝΑΛ ικανοποιήθηκαν που ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις
Γεωργιάδης, έδωσε τη δική του εξήγηση. «Έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ της Ισπανίας και
κέρδισε το ΠΑΣΟΚ της Ισπανίας», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, και
στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να κάνουν σημαία κάποιες δηλώσεις από τα πανηγύρια των σοσιαλιστών το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. Εκεί αρκετά μικρομεσαία στελέχη
του σοσιαλιστικού κόμματος της Ισπανίας έκαναν δηλώσεις που μεταδόθηκαν και από ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς (σ.σ. όχι φυσικά από την
ΕΡΤ), επισημαίνοντας πως το Ισπανικό
Σοσιαλιστικό κόμμα ανέκαμψε όπως
θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα!
«Αυτές οι δηλώσεις είναι η απάντηση στα
όσα είπε ο κ. Τσίπρας, που διέγραψε τους
Ποδέμος για χάρη του Σάντσεθ», έλεγαν
στη Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας
τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού. Και δεν έμειναν στα όσα χλευαστικά είπαν σε ραδιοφωνικές τους παρεμβάσεις οι κ.κ. Μαλέλης και Χρηστίδης, «σε λίγο θα πανηγυρίσει και τις επιτυχίες του ΚΙΝΑΛ», αλλά κάποιοι από
τους συνεργάτες της κας Γεννηματά έλεγαν στους δημοσιογράφους ότι «έτσι
όπως το πάει ο πρωθυπουργός, δεν θα μας

κάνει εντύπωση εάν σε λίγα 24ωρα στείλει
συγχαρητήρια στον Γκουαϊδό στη Βενεζουέλα και αποκαλεί ως δικτάτορα τον Μαδούρο», ενώ συμπλήρωναν: «Ο κ. Τσίπρας αναμφίβολα θα λάβει το βραβείο ως
παγκόσμιου αμοραλιστή».

Καμία επαφή…
Το βέβαιο είναι ότι για μία ακόμη φορά
Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου διασταύρωσαν τα ξίφη τους, τώρα
για τις ισπανικές εκλογές. Κάτι πολύ
λογικό, καθώς και οι δύο διεκδικούν
τους ίδιους ψηφοφόρους και τον ίδιο
ζωτικό χώρο. Στο Κίνημα Αλλαγής αντιμετωπίζουν ως εισβολέα τον Αλ.
Τσίπρα στα χωράφια της Σοσιαλδημοκρατίας και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν στα άκρα
την αντιπαράθεση. Είτε ασκώντας κριτική στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε
απαξιώνοντας τα δικά τους στελέχη
που μετεγράφηκαν στο νέο τρυκ του
πρωθυπουργού, την Προοδευτική
Συμμαχία.
Απαντώντας στελέχη του ΚΙΝΑΛ
στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το
κόμμα τους αλληθωρίζει προς τη Ν.Δ.,
κάτι που δεν έκανε ο Σάντσεθ στην Ισπανία, επισημαίνουν ότι είναι άλλο η
χώρα της Ιβηρικής και άλλο η Ελλάδα.
Και τονίζουν με έμφαση: «Η χώρα δεν
μπορεί να μείνει ακυβέρνητη με την οικονομία να στέκεται σε πήλινα πόδια». Μάλιστα, συνεργάτες της κας Γεννηματά
θεωρούν περίπου ως… πρελούδιο για
την εκλογική αναβίωση της Σοσιαλδη-

μοκρατίας στην Ευρώπη τη νίκη του
Σάντσεθ.

Φουλ για διψήφιο ποσοστό
Η παραπάνω ανάγνωση, ωστόσο, δεν
επιβεβαιώνεται σχεδόν πουθενά. Για
παράδειγμα, στη Γερμανία οι Σοσιαλδημοκράτες καταποντίζονται και χάνουν ψήφους προς τους Πρασίνους, ενώ και στην Ελλάδα το κόμμα της κας
Γεννηματά πασχίζει να αναδειχθεί τρίτο, με –ευσεβή– στόχο ένα διψήφιο ποσοστό. Έστω κι έτσι όμως, εντός του ΚΙΝΑΛ αυξάνονται οι αισιόδοξοι που μι-

Οι περιοδείες
Κεντρικό ρόλο και στις περιοδείες αναλαμβάνει, όπως
αναμενόταν, η Φώφη Γεννηματά, που, έχοντας ήδη ταξιδέψει ανά την Ελλάδα, ρίχνει πλέον το βάρος στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Έτσι, λοιπόν, αύριο Κυριακή του Θωμά, προγραμματίζει μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Βόρεια Αθήνα και αμέσως μετά ανοιχτές
συναντήσεις και εκδηλώσεις παντού. Είναι αποφασισμένη να περιοδεύσει σε όλη την Αττική και μάλιστα όχι μόνο στο μοτίβο των κλασικών προεκλογικών εκδηλώσεων, αλλά με εξωστρεφείς δράσεις, βγαίνοντας η ίδια στον δρόμο και επισκεπτόμενη χώρους συνάθροισης και λαϊκές αγορές, προκειμένου να έρθει σε επαφή
με τον κόσμο, να συναντήσει και να συνομιλήσει με
τους πολίτες, και να ακούσει τα προβλήματά τους. Την
καταληκτική, κεντρική εκδήλωσή του ενόψει ευρωεκλογών, το Κίνημα Αλλαγής την προγραμματίζει για την
Αθήνα στις 22 Μαΐου, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί μία αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη.

λούν πλέον ανοιχτά για διψήφιο ποσοστό στις ερχόμενες ευρωεκλογές,
που υπό προϋποθέσεις σημαίνει ότι
μπορούν να εκλεγούν και τρεις ευρωβουλευτές. Κι όπως υποστηρίζουν, το
διψήφιο ποσοστό του ΚΙΝΑΛ θα είναι
ικανό ώστε να αποτελέσει την απαρχή
της «ανατροπής του πολιτικού σκηνικού»
ενόψει εθνικών εκλογών, με δεδομένο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει χάσει τεράστιο μέρος της εκλογικής τους δύναμης.
Στην καμπάνια που ήδη τρέχει, το
σύνθημα «Στείλε Μήνυμα Αλλαγής» έχει
αποδέκτη κάθε πολίτη που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερός, αλλά
και όσους αριστερούς απογοητεύτηκαν
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή όσους δεξιούς δεν
ταυτίζονται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη, εξάλλου,
τοποθετείται και ενόψει ευρωεκλογών
απέναντι τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και
στη Ν.Δ. Η επωδός της για «ψήφο αλλαγής σε Ευρώπη και Ελλάδα» αντικατοπτρίζει πλήρως τον διμέτωπο, αφού
στην Ευρώπη αγωνίζονται απέναντι
στον εκλεκτό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, στηρίζοντας με πάθος τον υποψήφιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την προεδρία της Κομισιόν, τον Φρανς Τίμερμανς, και στην Ελλάδα απέναντι τόσο
στην κυβέρνηση και τις πολιτικές της,
όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση, τις οποίες και αντιμετωπίζουν ως
τις δύο όψεις της συντήρησης.
Η Φώφη Γεννηματά, εξάλλου, επενδύει ιδιαίτερα στη σχέση που έχει
αναπτύξει με τον υποψήφιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, μετά και από την
επίσκεψή του στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του στο δεύτερο συνέδριο του
Κινήματος Αλλαγής, εν μέσω πανηγυρικού κλίματος, εξαιτίας και του αφιερώματος στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, αλλά και τα στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής που επανδρώνουν
τα κλιμάκια που ταξιδεύουν σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της χώρας, θα επιμείνουν ακόμα στην ανάγκη ενός νέου
Κοινωνικού Συμβολαίου με τους Ευρωπαίους πολίτες, για μία νέα Ευρώπη, όπως την οραματίζονται οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και πάντως για μία
ευρωπαϊκή οικονομία που θα είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
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• Η Χιώτισσα πολιτικός
μιλάει στην «Α» για
το νέο της ξεκίνημα που
έχει… αέρα Ευρωβουλής
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«ΘΕΩΡΩ

–ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΟ 80% ΤΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΑΡΙΑ
Η
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ–
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΜΙΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΟΥ»

«Τίποτα
δεν μου έχει
χαριστεί»
Ένα νέο ξεκίνημα με… αέρα Ευρωβουλής επιχειρεί η Χιώτισσα πολιτικός, Μαρία Σταυρινούδη, με την ένταξή της
από τη Νέα Δημοκρατία στην Ένωση Κεντρώων, στο
πλευρό του Βασίλη Λεβέντη. Μια γυναίκα με πολύπλευρη
πολιτική δράση, επιχειρηματίας, και πάνω απ’ όλα μητέρα, απάντησε στις ερωτήσεις της «Α» καταθέτοντας τη
δική της οπτική για την απόφασή της αλλά και την πολιτική επικαιρότητα των ημερών
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά
• Τι ήταν αυτό, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μεταβείτε
από τη Νέα Δημοκρατία στην Ένωση Κεντρώων;
«Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολιτικά εγκλήματα σε βάρος των πολιτών. Καθοριστικό ρόλο στη μετάβασή μου
στην Ένωση Κεντρώων έπαιξε η στάση της στη συμφωνία των Πρεσπών.
Την έχω χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία της μεταπολιτευτικής περιόδου, αφού παραδώσαμε όνομα, άρα και έδαφος εν καιρώ
ειρήνης! Την ώρα λοιπόν που τα κόμματα έδειξαν μια πρωτοφανή απάθεια
σε ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα, η Ένωση Κεντρώων παρουσιάζει
την καλύτερη πρόταση για την ακύρωσή της, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της χώρας μας. Παράλληλα, ο
πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης έχει διαχρονικά σταθεί αναλλοίωτος στις ιδέες και τις απόψεις του, κάτι που ελάχιστοι –για να μην πω κανένας– πολιτικός άνδρας δεν το έχει πράξει».
• Γιατί επιλέξατε τη δεδομένη
χρονική στιγμή για να ανοίξετε
τα «φτερά» σας για την Ευρωβουλή;
«Είναι γεγονός ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει πολλές θυσίες τα τελευταία
χρόνια και γνωρίζω καλά την κρίση
που περνάει η χώρα μου. Δεν είναι

μόνο οικονομική όμως. Είναι και εθνική, αλλά και κρίση θεσμών και αξιών. Είμαι μητέρα δύο παιδιών που
αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωσή τους, είμαι κόρη γυναίκας ναυτικού, που προσπαθεί να ζήσει με πενιχρή σύνταξη και σχεδόν ανύπαρκτη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είμαι
επιχειρηματίας που αντιμετωπίζεται εχθρικά από την κυβέρνηση, είμαι χριστιανή στη χώρα της ορθοδοξίας, που
ενώ διώκεται ο χριστιανισμός η πολιτεία φτιάχνει τζαμιά, είμαι Χιώτισσα
που της κατάντησαν την ιδιαίτερη πατρίδα αποθήκη ψυχών, είμαι Ελληνίδα που ζητά την εθνική της αξιοπρέπεια».
• Αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής,
ποιο είναι το πρώτο πράγμα, το
οποίο θα βάλετε τα δυνατά σας
για να καταφέρετε;
«Όπως προανέφερα, θεωρώ μαζί με το
80% του ελληνικού λαού τη συμφωνία των Πρεσπών μια προδοτική συμφωνία και σαφώς η προσπάθεια ακύρωσής της θα είναι από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα μου, αν εκλεγώ
στην Ευρωβουλή. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το προσφυγικο-μεταναστευτικό, όπου θα πρέπει να πιέσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας
να μας αντιμετωπίσουν ισότιμα και να
δοθεί μια δίκαιη λύση σε ένα πολύ
σημαντικό θέμα που θα υπάρχει για
αρκετά χρόνια ακόμη».

• Έχετε δηλώσει ότι «η Ένωση
Κεντρώων είναι το κόμμα της αλήθειας». Ο κόσμος, όμως, συνηθίζει να ταυτίζει τη Βουλή με σκηνή από την ταινία «Ζητείται Ψεύτης». Τελικά, είναι εφικτή η συνύπαρξη αλήθειας και πολιτικής;
«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει σταθεί κατώτερο των περιστάσεων και έχει απογοητεύσει τους πολίτες. Ο άλλοτε Ναός της Δημοκρατίας έχει γίνει
αρένα λαϊκισμού, δικομματισμού,
σκανδάλων και μικροκομματικών συμφερόντων. Αυτό που λείπει στις μέρες
μας είναι η ελπίδα για μια νέα αρχή,
μια ελπίδα που θα εκφραστεί μόνο μέσω της αλήθειας. »Η συνύπαρξη αλήθειας και πολιτικής δύναται να υπάρξει, μόνο αν αναλάβουν την εξουσία
άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά
την Ελλάδα και έχουν διάθεση να
προσφέρουν τα μέγιστα για το καλύτερο. Χρειάζεται μια ριζική επανεκκίνηση που θα θέσει ηθικές βάσεις για
ένα σύστημα δικαίου, αξιοκρατίας, αξιοπρέπειας και διαφάνειας. Είναι σαφές ότι οι γυρολόγοι, οι καρεκλοκένταυροι και οι απόγονοι του κομματικού σωλήνα, ποτέ δεν πήγαν καμία
χώρα μπροστά».
• Έχετε υπάρξει και ιδιαίτερα ε-

πιτυχημένη επιχειρηματίας, και
οι σπουδές σας είναι στο αντικείμενο της Κοσμετολογίας και
της Φαρμακευτικής. Πώς σας
κέρδισε εν τέλει η πολιτική;
«Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου σε
Ελλάδα και εξωτερικό και είμαι μητέρα, γυναίκα, επιχειρηματίας. Το “πολιτικός” ήρθε στη ζωή μου αργότερα,
γνωρίζοντας τα προβλήματα του επιχειρείν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης. Σαν βουλευτής Χίου έκανα το μέγιστο δυνατό στο λίγο χρονικό διάστημα της θητείας μου. Θα είναι για
εμένα τεράστια επιτυχία αν συμβάλω
έστω και ελάχιστα στη βελτίωση της
καθημερινότητας του απλού βασανισμένου κόσμου. Αυτού του κόσμου
που ευελπιστώ ότι θα είναι συνοδοιπόρος μου στη μάχη των ευρωεκλογών
της 26ης Μαΐου. Για να δούμε τον τόπο μας όπως πραγματικά του αξίζει».
• Ποιο είναι το πολυτιμότερο
μήνυμα, που ως γυναίκα πολιτικός επιθυμείτε να μεταφέρετε
στους πολίτες;
«Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ειδικά
οι γυναίκες έχουμε περάσει “διά πυρός και σιδήρου” ανά τους αιώνες, για
να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μέχρι
πριν από λίγα χρόνια το δικαίωμα του

εκλέγειν, ένα αναφαίρετο πια και σημαντικό δικαίωμα της ανθρώπινης υπόστασης. Καλώ, λοιπόν, όλους τους
συμπολίτες μου να συμμετάσχουν σε
αυτήν τη διαδικασία και να κάνουν
χρήση του ύψιστου δικαιώματος που
τους χάρισε η Δημοκρατία, ώστε να
συμβάλουν έτσι στη διαμόρφωση της
ομαλής πολιτικής κατάστασης της χώρας μας. Ιδιαίτερα οι νέοι, έχοντας όνειρα για το μέλλον και επιθυμώντας
περισσότερες ευκαιρίες, θα πρέπει να
ενημερώνονται και να διαδραματίζουν
έναν πιο ενεργό ρόλο στις εκλογικές
διαδικασίες. Στο χέρι μας είναι να δράσουμε, να αντιδράσουμε και να επηρεάσουμε τα όσα συμβαίνουν. Και σίγουρα μπορούμε, αρκεί να θέλουμε».
• Υπάρχει κάποιο μότο, το οποίο ακολουθείτε στη ζωή σας
από την εποχή που ήσασταν μικρό κορίτσι στη Χίο, έως και σήμερα;
«Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος και
έλειπε πολύ συχνά. Μου έμαθε, όμως, να μη συμβιβάζομαι και να αγωνίζομαι για τις αξίες, τα ιδανικά και
τα πιστεύω μου. Τίποτα δεν μου έχει
χαριστεί μέχρι σήμερα και είμαι περήφανη γι’ αυτό. Η ζωή άλλωστε είναι ένας συνεχής αγώνας και όλα κερδίζονται με σκληρή δουλειά».
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σχέδιο 3 πυλώνων για
την επανεκκίνηση των
ελληνικών ιπποδρομιών
Τον σχεδιασμό της εταιρείας Ιπποδρομίες Α.Ε. για τη
συνολική ανάπτυξη του ιπποδρομιακού προϊόντος
στη χώρα μας παρουσίασε πριν από μερικά 24ωρα η
διοίκησή της, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, στον Ιππόδρομο
Αθηνών στο Μαρκόπουλο.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
πό τα όσα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης του μεγαλεπήβολου επενδυτικού πρότζεκτ ξεχώρισε η επανέναρξη των ελληνικών ιπποδρομιών στις 5 Μαΐου 2019, η
καθιέρωση της Κυριακής ως ημέρας διεξαγωγής των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων,
αλλά και η μετονομασία του ιπποδρομίου στο Μαρκόπουλο σε
«Markopoulo Park» που εξυπηρετεί την εν γένει εξωστρέφεια
της διοργάνωσης.
Ειδικότερα, το σχέδιο επανεκκίνησης των ελληνικών ιπποδρομιών βασίζεται σε τρεις
στρατηγικούς πυλώνες: την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ελληνικού ιπποδρομιακού κλάδου, τη
δημιουργία ενός ελκυστικού
στοιχηματικού προϊόντος, καθώς και την παροχή μιας μοναδικής εμπειρίας στους επισκέπτες του ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο. Πρόκειται –όπως είπαν οι άνθρωποι της Ιπποδρομίες Α.Ε.– για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος επιδιώκει να θέσει υγιείς και στέ-

Α

ρεες βάσεις για τις ελληνικές ιπποδρομίες και την ιπποδρομιακή κοινότητα.
Παρουσία του υφυπουργού
Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη, που τίμησε την εκδή-

λωση, αλλά και σύσσωμης της
ιπποδρομιακής κοινότητας, των
μελών της Φιλίππου Ενώσεως
Ελλάδος και εκπροσώπων φορέων, ο διευθύνων σύμβουλος
του ΟΠΑΠ και πρόεδρος της
Ιπποδρομίες Α.Ε., Ντάμιαν
Κόουπ, παρουσίασε το όραμα
της εταιρείας για τις ελληνικές
ιπποδρομίες επισημαίνοντας
μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το μακροπρόθεσμο όραμά μας
είναι να μετατρέψουμε τις ιπποδρομίες σε μια από τις κορυφαίες
εμπειρίες ψυχαγωγίας στην Ελλά-

δα. Ο ΟΠΑΠ παραμένει πλήρως
προσηλωμένος στις ιπποδρομίες
μέσω σημαντικών επενδύσεων, οι
οποίες από το 2016 ξεπερνούν τα
84 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τις
προκλήσεις, όπως η μείωση του ιππικού πληθυσμού, η περιορισμένη βάση ιδιοκτητών και παικτών
ιπποδρομιακού στοιχήματος, έ-

Υφυπουργό
ς

Αθλητισμού

χουμε μπροστά μας μια ιστορική
ευκαιρία να θεμελιώσουμε εκ νέου
τον ιπποδρομιακό κλάδο, σε αγαστή συνεργασία με το σύνολο της
ιπποδρομιακής κοινότητας. Η επόμενη μέρα των ιπποδρομιών απαιτεί σκληρή δουλειά, ωστόσο είμαι
αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τους
στόχους μας».

Γιώργος Βα

σιλειάδης, Σ

πύρος Φωκά

ς

Παρουσίαση του σχεδιασμού ανάπτυξης
του ιπποδρομιακού προϊόντος
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Του Νίκου Συνοδινού
την τελευταία στροφή οδηγήθηκε το πρωτάθλημα και το ενδιαφέρον στη Super League
στρέφεται στην ουρά για το
ποια ομάδα θ’ ακολουθήσει στη Super
League 2 τους Απόλλωνα Σμύρνης και τον
Λεβαδειακό και ποια θα οδηγηθεί στο μπαράζ παραμονής.
Στη Super League, μία αγωνιστική πριν από το
τέλος του πρωταθλήματος, η κατάσταση δείχνει
να ξεκαθαρίζει για τη μάχη της παραμονής με τον
ΠΑΣ Γιάννινα να βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση. Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά τόσο για
τη 14η θέση που οδηγεί στον απευθείας υποβιβασμό, όσο και για τη 13η που δίνει δεύτερη ευκαιρία μέσω των αγώνων μπαράζ με τον 2ο της
Football League.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν τα κατάφερε στη Νέα
Σμύρνη γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από τον Πανιώνιο και πλέον η κατάσταση για την ομάδα του
Γιάννη Πετράκη είναι εξαιρετικά δύσκολη για
να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό, την ώρα
που ΑΕΛ και Ξάνθη εξασφάλισαν και τυπικά την
παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία. Η Ξάνθη
βρίσκεται μόλις στο +3 από τον ΟΦΗ, αλλά έχει
εξασφαλίσει την παραμονή της, αφού υπερέχει
των Κρητικών σε πιθανή ισοβαθμία.
Αντίθετα, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ μπορεί
να μην εξασφάλισαν την παραμονή τους, αλλά
κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, αφού οι μεν Αρκάδες αντιμετωπίζουν τον αδιάφορο Πανιώνιο,
την ώρα που ο ΟΦΗ δοκιμάζεται στο Περιστέρι
κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι στη χειρότερη θέση από
όλους και αναζητά έναν και μόνο συνδυασμό, ώστε να πάει στα μπαράζ και να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό. Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ
στους «Ζωσιμάδες» και ο ΟΦΗ να χάσει στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου»
υστερεί σε όλες τις ισοβαθμίες στους 30 βαθμούς (διπλές ή και στην τριπλή), οπότε για να τερματίσει 13ος θα πρέπει να βάλει ομάδα... από κάτω.
Ο ΟΦΗ κρατάει την τύχη στα χέρια του. Για να
εξασφαλίσει την παραμονή και να βρεθεί τουλάχιστον στα μπαράζ, θα πρέπει να πάρει έναν βαθμό στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, ανεξαρτήτου αποτελέσματος στα Γιάννινα. Για να αποφύγει τα μπαράζ, θα πρέπει να νικήσει τον Ατρόμητο και να ηττηθεί ο Αστέρας Τρίπολης από τον
Πανιώνιο.

Σ

Την Τρίτη
κληρώνει
για τα
μπαράζ
Στις 15 και 19 Μαΐου θα
γίνουν οι αγώνες
μπαράζ που θα κρίνουν
την παραμονή ή την
άνοδο, όπως έχει
αποφασιστεί από την
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ.
Ο 13ος της
βαθμολογίας της Super
League θα αναμετρηθεί
με τον δεύτερο της
αντίστοιχης της Football
League, προκειμένου να
κριθεί ποιος θα
συνεχίσει στη Super
League 2, ή θα ανέβει
στη μεγάλη κατηγορία.
Η κλήρωση για τη σειρά
των δύο αγώνων, θα
γίνει στα γραφεία της
ΕΠΟ την Τρίτη 7 Μαΐου.
Ερώτηση: Αν
υποβληθούν ενστάσεις
από τις συμμετέχουσες
ομάδες, πώς θα
επικυρώσουν η Super
League και η Football
League τις
βαθμολογίες; Όταν
έβρεχε μυαλά, μερικοί
στην ΕΠΟ κρατούσαν
ομπρέλα.

Τελευταία
στροφή για
το πρωτάθλημα
με… μάχες
παραμονής
Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα
παίζουν… μια κατηγορία. Μία θέση (14η) οδηγεί
στη Super League 2, μία στη… δεύτερη ευκαιρία (13η),
ενώ η 12η στην παραμονή στη Super League
Ο Αστέρας Τρίπολης αποφεύγει σίγουρα τη
14η θέση τού απευθείας υποβιβασμού, καθώς
βρίσκεται στο +3 από τους Ηπειρώτες, κι έχει επίσης τη μεταξύ τους ισοβαθμία, αφού εντός έδρας
τούς είχε νικήσει στον α΄ γύρο, ενώ οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στα Γιάννινα.
Για να είναι και του χρόνου στη Super League
ο Αστέρας, θα πρέπει να κερδίσει τον Πανιώνιο
την τελευταία αγωνιστική, ενώ επειδή υπερτερεί
τόσο σε μονή ισοβαθμία με τον ΟΦΗ, όσο και σε
τριπλή με ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα.
Το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας Αστέρα, ΟΦΗ και ΠΑΣ στους 30 βαθμούς, για να πραγματοποιηθεί, θα πρέπει μεταξύ άλλων η ομάδα του
Γιάννη Πετράκη να κερδίσει τον πρωταθλητή
ΠΑΟΚ στους «Ζωσιμάδες» και να του στερήσει το
αήττητο πρωτάθλημα, κάτι που είναι σχεδόν απίθανο.
Ο Αστέρας θα πάει στα μπαράζ, μόνο αν δεν
κερδίσει τον αδιάφορο Πανιώνιο και ο ΟΦΗ επικρατήσει στο Περιστέρι.
Το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες είναι οι
βαθμοί που έχουν πάρει οι ομάδες στα μεταξύ
τους παιχνίδια, έπεται η διαφορά τερμάτων σε
αυτά τα ματς, και αν και τότε υπάρχει ισορροπία,
πηγαίνουμε στη διαφορά τερμάτων συνολικά στο
πρωτάθλημα.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
• ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα στους 30
Υπερτερεί ο ΟΦΗ
• Αστέρας, ΠΑΣ Γιάννινα στους 30
Υπερτερεί ο Αστέρας
• Αστέρας, ΟΦΗ στους 30
Υπερτερεί ο Αστέρας
• Αστέρας, ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα στους 30
Αστέρας 8 βαθμοί, ΟΦΗ 5 βαθμοί, ΠΑΣ Γιάννινα 2
βαθμοί
Το... μίνι πρωτάθλημα των τριών βγάζει πρώτο
στη βαθμολογία με 8 βαθμούς τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος κέρδισε και τα δύο ματς στο γήπεδό
του, ενώ πήρε δύο ισοπαλίες εκτός έδρας. Εκείνος που ακολουθεί είναι ο ΟΦΗ με 5 βαθμούς (νίκησε μόνο τον ΠΑΣ) κι έπεται ο ΠΑΣ με μόλις 2
βαθμούς, εκείνους που πήρε εντός έδρας από
τους δύο αντιπάλους του. Συνεπώς, στο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας, ο ΠΑΣ θα ήταν αυτός
που θα υποβιβαζόταν απευθείας και ο ΟΦΗ θα
πήγαινε στα μπαράζ.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (Κυριακή 19:00):
Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος
Ατρόμητος-ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ
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Μέρα Μαγιού
μού μίσεψες…

Όλοι αθώοι
για τον Σένα
Ο Άιρτον Σένα εκείνη
την ημέρα στην Ίμολα ήταν επικεφαλής της
κούρσας στον 7ο γύρο
με τον Μίκαελ Σουμάχερ
να τον πιέζει. Στη στροφή Ταμπουρέλο, με 300+
χιλιόμετρα, τα φρένα
στρίγκλισαν και η Γουίλιαμς καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον
τοίχο.
Ο πλανήτης κρατούσε
την ανάσα του, τα βλέμματα πάγωσαν. Και μετά,
σιωπή. Βουβαμάρα. Ο
χρόνος σταμάτησε εκεί,
14:17΄. Οι γιατροί τον
βγάζουν από το μονοθέσιο, αλλά ακούν τον αναστεναγμό του. Ήταν η
ψυχούλα που έφευγε.
Τον μεταφέρουν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ο Σένα χάνει πολύ
αίμα. Ο Σένα είναι νεκρός. Σε ηλικία 34 ετών.
Στα δικαστήρια, άπαντες
αθώοι για το σπάσιμο
του τιμονού.
Ο φάκελος έκλεισε Μάιο
του 2005. Κανένας ένοχος. Με τον θάνατό του ο
Σένα έσωσε πολλούς πιλότους, αφού πλέον
μπήκαν κι άλλοι κανόνες
ασφαλείας…

Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια χωρίς τον θρυλικό Βραζιλιάνο μάγο του
βολάν, Άιρτον Σένα, που έφυγε Πρωτομαγιά του 1994 στην Ίμολα, αλλά
στη συνείδηση των Βραζιλιάνων ζει ως… Ροναλντίνιο και Νεϊμάρ
Του Άλκη Φιτσόπουλου
έρα Μαγιού μού μίσεψες… μέρα
Μαγιού χάθηκε ο Άιρτον Σένα.
Και τι μέρα: 1η του Μαγιού στην
Ίμολα της Ιταλίας. Η Βραζιλία
την ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς έχει
διπλό πένθος, και για το γεγονός της ημέρας, αλλά και για το γελαστό παιδί που χάθηκε σ’ εκείνη την καταραμένη στροφή το
1994, οδηγώντας τη Γουίλιαμς.
Ο Άιρτον Σένα έγινε ό,τι ήταν. Πιλότος της
Φόρμουλα 1. Και πλήρωσε το τίμημα της χρωματοσωματικής σχέσης που είχε με το αυτοκίνητο.
Η ταχύτητα είναι αίσθηση ελευθερίας, λένε.
Η πολλή ταχύτητα σκότωσε τον Σένα, αλλά
στην ουσία τον έκανε αθάνατο. Από τους ανθρώπους που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσά τους κι ανάμεσά μας.
Οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι, ξέρετε, μύστες...
γενικώς καθώς είναι –κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο (εκεί είναι σίγουρα)– πιστεύουν στην μετεμψύχωση.
Έτσι και για τον Σένα πιστεύουν ότι κυκλοφορεί ανάμεσά τους, ζει με άλλο όνομα και άλλο επίθετο και σε άλλο επάγγελμα. Τα τελευταία χρόνια λεγόταν... Ροναλντίνιο και, μετά, Νεϊμάρ.
Άλλωστε κι ο Καζαντζάκης έγραψε ότι «οι δικοί μας άνθρωποι δεν πεθαίνουν ποτέ, πεθαίνουν
μαζί μας». Στο δε Μουντιάλ της Αμερικής, το
1994, ο Σένα ήταν και πάλι εκεί, ως... Ρομάριο
Φαρίας.
Ο διάσημος Βραζιλιάνος συγγραφέας Πάουλο Κοέλιο έχει γράψει στον «Αλχημιστή» την ι-
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στορία ενός βοσκού που άρχισε να περιδιαβαίνει
τον κόσμο για να βρει τον θησαυρό.
Τελικά, επέστρεψε στο μαντρί. Εκεί ήταν ο θησαυρός του. Ήθελε να καταδείξει τη ματαιοδοξία
του ανθρώπινου γένους στην αναζήτηση ενός θησαυρού που υπάρχει μπροστά μας, αλλά δεν τον
βλέπουμε.
Ο Σένα σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι ο ήρωας του συγκεκριμένου βιβλίου, γιατί ποτέ δεν
υπήρξε... αλχημιστής. Ποτέ. Ήξερε εκ των προτέρων πού είναι ο δικός του χαμένος θησαυρός.
Στους πρόποδες του Χριστού του Κορκοβάδο,
στο Ρίο. Εκεί ήταν το θρησκευτικό και ψυχολογικό
του καταφύγιο. Και τα δυο μαζί. Όταν ταξίδευε
στον κόσμο για να καταπιεί τα χιλιόμετρα για τον
βιοπορισμό του, θα επέστρεφε πάντα εκεί στον επιβλητικό Ιησού Χριστό και θα έμενε μονάχος
του για μία προσευχή.
Λένε οι Βραζιλιάνοι ότι αυτή του η συνεχής επικοινωνία του με τον Θεό, εκεί στα ψηλά του λόφου, τον έφερνε όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο
κοντά... Ξέρετε τι επιγραφή υπάρχει στο μνήμα

του; «Τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από τον
Θεό».
Και η ημερομηνία που διάλεξε ο Θεός να τον
πάρει κοντά του δεν ήταν τυχαία. Πρωτομαγιά,
για να θυμίζει λουλούδια, άνοιξη, ποιήματα, διεκδίκηση. Διότι τέτοιο παιδί ήταν ο Σένα. Του Μαγιού. Ρομαντικός, ιδεολόγος.
Ήθελε, λέει, να ήταν ένα από τα παιδιά των λουλουδιών τον Μάη του ’68 στη Γαλλία. Κι ας ήταν
γόνος πλούσιας οικογένειας, ας μην ήξερε τι θα τα
έκανε τα τόσα λεφτά που έβγαλε οδηγώντας.
Απόδειξη; Στη Βραζιλία λειτουργεί σήμερα το
«Ίδρυμα Άιρτον Σένα», και περιθάλπει τα τόσα και
τόσα φτωχόπαιδα που μεγαλώνουν εκεί δίχως να
έχουν στον ήλιο μοίρα.
Η ζωή του Άιρτον Σένα κράτησε λίγο, αλλά
τόσο πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που ένα
λεπτό ζωής τους έμοιαζε μ’ έναν αιώνα δικό μας.
Έτρεχε πολύ, πάρα πολύ. Και η Γουίλιαμς και η
ζωή. Φοβερός ρυθμός, ανεξέλεγκτος. Άλλωστε,
ελευθερία δεν υπάρχει όταν υφίσταται κάθε είδους έλεγχος.
Σε όλη του την καριέρα ο Σένα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να είναι ελεύθερος να... τρέχει.
Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, στη ζωή του ήταν τόσο αδέξιος, που δεν μπορούσε να βιδώσει
ούτε μια λάμπα, ούτε να καθαρίσει το γραφείο
του, που λέει ο λόγος.
Και το πλέον παράδοξο για Βραζιλιάνο, δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ποδόσφαιρο! Κι εκεί, αδέξιος ήταν. Πήγε, λέει, μια φορά να χτυπήσει ένα
πέναλτι και το ένα του πόδι, αντί να χτυπήσει την
μπάλα, χτύπησε το... άλλο. Δεν ήταν αυτή η αποστολή του επί γης. Άλλη ήταν...



Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, φοβούμενος
επεισόδια –που θα οδηγήσουν στο Grexit–
μέσω του Βαγγέλη Γραμμένου και την «αρωγή»
της Όλγας Γεροβασίλη, «εγκλώβισε» τον
Γ. Βασιλειάδη, ώστε τη Δευτέρα να εκδοθεί
η απόφαση για τελικό χωρίς κόσμο

ΟΡΙΣΤΙΚΟ!!!
Με εντολή Ιβάν,
χωρίς κόσμο ο τελικός…

ίγο-πολύ, ακόμη και από ΣYΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ, έχει αρχίσει να γίνεται
αντιληπτό ότι πολύ δύσκολα ο τελικός του Κυπέλλου,
που αποτελεί γιορτή του ποδοσφαίρου στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, θα γινόταν με
παρουσία φιλάθλων.
Μπορεί οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και
ΑΕΚ, με ανακοινώσεις τους να έχουν διατυπώσει την άποψη ότι ο
τελικός πρέπει να γίνει παρουσία
κόσμου.
Μπορεί η ΕΠΟ να εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία επιθυμεί την παρουσία φιλάθλων
στον τελικό.
Μπορεί οι εκπρόσωποι της
ΕΛ.ΑΣ., στη σύσκεψη που έγινε την
περασμένη Πέμπτη, να έχουν δηλώσει ότι «εγγυώνται» την ομαλή διεξαγωγή του τελικού.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί… διαβεβαιώσεις να έχουν δώσει όλοι οι ανευθυνοϋπεύθυνοι, εμπλεκόμενοι
με το ποδόσφαιρο, με την πολιτική
κ.ά., όμως η πραγματικότητα και κυρίως το παρασκήνιο της όλης υπόθεσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ χωρίς την παρουσία
φιλάθλων.
Η «Α», που δεν συνηθίζει να
ταΐζει με σανό τους φιλάθλους των
ομάδων, που δεν της αρέσει να εμπλέκεται σε πολιτικά παιγνίδια,
που δεν έχει σε καμία εκτίμηση τους
ηγήτορες στις ποδοσφαιρικές διοικητικές «γιάφκες», ξετυλίγει σήμε-
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ρα το κουβάρι του διλήμματος «με
κόσμο ή χωρίς κόσμο ο τελικός;».
Ξεκινάμε, λοιπόν.
Ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης
δεν θέλουν τελικό παρουσία φιλάθλων. Γιατί; Πολύ απλά, γνωρίζουν
ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τους
οπαδούς τους, με αποτέλεσμα τυχόν επεισόδια να οδηγήσουν τη
FIFA και την UEFA στο επαπειλούμενο εδώ και πολλούς μήνες Grexit.
Την επιθυμία τους όμως αυτή δεν
μπορούν να την εκφράσουν δημόσια.
Ο λόγος; Θα έπρεπε μετά να «λογοδοτήσουν» στους φιλάθλους
τους, με τους οποίους –όπως έχει
δείξει το πρόσφατο παρελθόν– δεν
έχουν την παραμικρή διάθεση να
βρεθούν απέναντι.
Ακόμη και αν δεν γίνει το Grexit,
φοβούνται τις ποινές από την Αθλητική Δικαιοσύνη, η οποία λόγω στελέχωσής της από τακτικούς δικαστές μπορεί να προχωρήσει ακόμη
και σε αφαίρεση βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε φέτος με -2
βαθμούς, λόγω της εισβολής του Ιβάν Σαββίδη στον αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.
Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάποιος
άλλος, ώστε να μην επωμιστεί ο ίδιος ο Ιβάν την απόφαση για τελικό
χωρίς φιλάθλους.
Έτσι, την περασμένη Πέμπτη, που
έγινε η σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ, προκειμένου να αποφασιστεί αν
ο τελικός θα γίνει με φιλάθλους ή
όχι, ο ηγήτορας του ποδοσφαίρου,

πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης
Γραμμένος, απουσίαζε ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη(!!!).
Όπως ήταν επόμενο, χωρίς την
παρουσία του προέδρου, δεν ήταν
δυνατόν να ληφθεί απόφαση. Το κερασάκι στην τούρτα συμπλήρωσε ο
εκπρόσωπος της υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κας Όλγας Γεροβασίλη, αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος ναι μεν δήλωσε ότι
«εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα», αλλά είπε ότι δεν έχει εξουσιοδότηση από τους προϊσταμένους
του για τη διεξαγωγή του τελικού
παρουσία φιλάθλων(!!!).
Έτσι, λοιπόν, με τον Μάκη Γκαγκάτση, εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, στη
σύσκεψη, να εκφράζει μεγαλοφώνως την άποψή του –για να τον ακούσουν οι παριστάμενοι δημοσιογράφοι– ότι «ο τελικός πρέπει να γίνει με κόσμο», αλλά συγχρόνως να
έχει καθηλώσει τον Β. Γραμμένο
στη Θεσσαλονίκη, η σύσκεψη απέτυχε παταγωδώς να λάβει απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι φιλάθλων
στον τελικό.
Πέραν των παραπάνω, η απουσία εγγράφου διαβεβαιώσεως ότι η
ταλάντωση της εξέδρας του Ολυμπιακού Σταδίου δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους φιλάθλους ήταν
και ένας ακόμη λόγος να μη ληφθεί
απόφαση για το θέμα της παρουσίας του κόσμου.
Δηλαδή, με απλά ελληνικά, έβαλε και το χεράκι του ο υπουργός Δικτύων και Υποδομών, κ. Σπίρτζης,
ώστε να υπάρχει και θέμα ασφαλεί-

ας των φιλάθλων, προκειμένου να
μην παραστούν στον τελικό.
Το γεγονός ότι από τον περασμένο Οκτώβριο που παρουσιάστηκε το
πρόβλημα στο ΟΑΚΑ δεν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα από τον κ.
Σπίρτζη, ώστε μετά από 7 μήνες να
έχει επιλυθεί, είναι μία συνηθισμένη
πρακτική των ΣΥΡΙΖΑίων υπουργών
που αφήνουν τα προβλήματα να
σέρνονται και, όταν έλθει η στιγμή
να αντιμετωπιστούν, η παρουσία
τους –των υπουργών– αγνοείται.
Με όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η απόφαση για τελικό χωρίς φιλάθλους είναι μονόδρομος για
τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, ο οποίος εγκλωβισμένος στις πολιτικές της ΕΠΟ και
των συναρμοδίων υπουργείων, για
λόγους τάξης και ασφάλειας, είναι
υποχρεωμένος να πιει το πικρό ποτήρι της απόφασης για την απουσία
των φιλάθλων.
Βέβαια, μετά τα γεγονότα στη
Μάνδρα και στο Μάτι, την εκπομπή
του Παπαχελά στον ΣΚΑΪ, και το
ενδεχόμενο Grexit λόγω πιθανών επεισοδίων στον τελικό Κυπέλλου, ήταν απολύτως κατανοητό από τους
ηγήτορες του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν προτιμότερο να αποφύγουν τις κακοτοπιές, και γι’ αυτό οδηγήθηκαν στην
οδυνηρή απόφαση επί των ημερών
τους δύο τελικοί –2016 και 2019–
να γίνουν χωρίς κόσμο, και το 2017
να γίνει ο τελικός στον Βόλο, παρά
την αντίθετη θέση του Γιώργου
Βασιλειάδη, ένας τελικός που από
θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.
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Τζάμπα
μάγκας
ο Giorgis
Το Σαββιδοτεχνείο
αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ
θα μείνει και του
χρόνου στην Τούμπα,
όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη.
Μάλιστα. Ο Giorgis,
ωστόσο, ούτε αυτός
πόσταρε τα νέα στο
instagram.
Άλλες παπαριές
πόσταρε και τον
αποθέωσε το
Σαββιδοτεχνείο.
Παραδέχτηκε, λέει, ότι
έπρεπε να μετρήσει το
γκολ του Αστέρα. «Να
σε κάψω, Γιάννη μου»,
δηλαδή, «να σε βάλω
λάδι». Μεγάλη υπόθεση,
σου λέει το
Σαββιδοτεχείο, που για
πρώτη φορά το
παραδέχεται
παράγοντας. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ.
Άλλαξε τίποτα που το
παραδέχτηκε ο μικρός
Γιωργάκης; Θα παίξει ο
Αστέρας στον τελικό,
επειδή το παραδέχτηκε;
Όχι βέβαια! Ο ΠΑΟΚ θα
παίξει.
Ο Γιώργος είναι
πονηρός, που λέει και
το τραγούδι, και χρόνια
πολλά για τη γιορτή του
κιόλας. Έτσι είναι. Έγινε
μάγκας ο μικρός
Γιωργάκης, ανέξοδα,
χωρίς να πληρώσει
φράγκο.
Και για να έχουμε και το
καλό ρώτημα, η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ γιατί δεν έβγαλε
επίσημη ανακοίνωση
κατά του Ευαγγέλου
που ακύρωσε το γκολ
του Αστέρα; Και γιατί
δεν ζήτησε να δει τον
Περέιρα να του πει ότι
με τέτοιες διαιτησίες
ξεφτιλίζεται ο ΠΑΟΚ και
η εξυγίανση;

Τα 7 στρέμματα που ανήκουν στο Υπερταμείο δεν επιτρέπουν να
κτιστεί το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπως αποκάλυψε η «μαυρόασπρη»
FORZA, αντιγράφοντας την «Α» που δεν ταΐζει
σανό τους φιλάθλους του πρωταθλητή

Πάει η «Νέα Τούμπα»
Άχνα Ιβάν και Γιωργάκης
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
πό πού ν’ αρχίσεις και
πού να τελειώσεις, ρε
φίλε, με τους ΣΥΡΙΖΑίους. Μέχρι κι οι ΠΑΟΚτσήδες τούς πήρανε χαμπάρι,
δηλαδή. Που λέγανε Αλέξης και
γέμιζε μέλια το στόμα.
Η νέα Τούμπα αργεί, γράφει η εφημερίδα «FORZA» του ΠΑΟΚ, που
όπως λέγεται την έφτιαξε ο Ιβάν
για να γίνει μέρος του Σαββιδοτεχνείου.
Και του χρόνου στην παλιά Τούμπα θα παίξει ο ΠΑΟΚ, και βλέπουμε
τι θα γίνει μετά. Μάλιστα. Κι όταν τα
έγραφε αυτά η «Α», έπεφτε σύννεφο το μπινελίκι από κάτω. Ότι δεν
θέλουμε να φτιάξει γήπεδο και-
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νούργιο ο ΠΑΟΚ για να έχει το πάνω χέρι η Αθήνα και άλλες τέτοιες
παπαριές.
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτιάξει γήπεδο, εκατό φορές το έγραψε η «Α».
Κι όχι μόνο να φτιάξει, αλλά να τσοντάρει και η Περιφέρεια, όπως έγινε
με την ΑΕΚ.
Άλλο, όμως, το ένα, και άλλο το
να πουλάει παραμύθι ο ΣΥΡΙΖΑ στον
λαό του ΠΑΟΚ. Κι αν δεν είναι παραμύθι το tweet του Αλέξη, ότι ο
ΠΑΟΚ παίρνει δίκαια το πρωτάθλημα, τότε τι είναι, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα;
Σαν να του έλεγε του Ιβάν, «εγώ
καθάρισα και το σήκωσες, τρέξε τώρα στις γειτονιές της Μακεδονίας και
μοίραζε φυλλάδια του ΣΥΡΙΖΑ».
Για τον Αλέξη μιλάμε, τώρα. Τον

αριστερό Αλέξη. Μιλάμε για έναν
άνθρωπο που δεν ήξερε ούτε κατά
πού πέφτει η εκκλησία στη γειτονιά
του και τώρα πάει στην Ανάσταση
κρατώντας λαμπάδα και δίνει το φιλί της αγάπης στην Περιστέρα. Και
τι; Άλλαξε που τώρα είναι πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να μιλάει για
επαναστατιλίκι, θα τον πάρουνε με
τις φασίνες.
Ποιο επαναστατιλίκι, όταν πάει
και προσκυνάει τη μαντάμ Μέρκελ,
όπως την έλεγε, ξεπούλησε τη Μακεδονία και τρέλανε τον κόσμο στη
φορολογία, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Έτσι είναι οι επαναστάτες;
Πιο τίμιο, όμως, θα ήταν για τον
Αλέξη να βαπτιστεί Χριστιανός. Σε
κολυμπήθρα, κανονική. Ούτε ο
πρώτος, ούτε ο τελευταίος θα ήτα-

νε, που βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Όλα τα άλλα είναι υποκρισία. Αριστερός και Εκκλησία. Ανέκδοτο.
Από αυτόν, λοιπόν, τον πρωθυπουργό ο λαός του ΠΑΟΚ περίμενε
να του φτιάξει γήπεδο. Κάτσε ακόμα
ένα χρόνο στην Τούμπα για να μάθεις τι εστί Αλέξης.



Ρίξε μια ματιά και στο instagram
να δεις τη Νοτοπούλου και να καταλάβεις τι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Κατερί-

να, με τον μεστό πολιτικό λόγο και
την τεράστια διορατικότητα, που τύφλα να έχει ο βουλευτής Καλοχαιρέτας περιελήφθη, λέει, σε
instastory των Notopouligans. Μάλιστα. Την καταλαβαίνω.
Τι να βγει να πει, δηλαδή, η Κατερίνα; Στη νεολαία θ’ απευθυνθεί.
Κόζαρε και μια φωτογραφία της με
δυο κιλά μπογιά στη μούρη κι ένα
κιλό κραγιόν κόκκινο και το παίζει
τζόβενο, να τραβήξει καμιά ψήφο.
Notopouligans, σου λέει ο άλλος. Έξυπνο. Να τη δούμε αλλιώς με
την Κατερίνα. Καλύτερα να φωτογραφίζεται, παρά να μιλάει. Πουλάει η αισθητική σήμερα στη νεολαία.
Έτσι την κατάντησαν, να έχει κριτήριο ζωής την αισθητική.
Ξεφύγαμε, όμως. Για τη νέα Τούμπα λέγαμε. Για τους Toumpoligans
που μείνανε με τις μακέτες στο χέρι. Έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές.
Toumpoligans vs Notopouligans.
Γράφει, λοιπόν, η «FORZA», όπως
το μεταφέρει το «gazzetta.gr», ότι
το θέμα είναι γραφειοκρατικό με την
Τούμπα. Το εύκολο, δηλαδή. Δηλαδή, είναι δικός τους ο πρωθυπουργός και υπάρχει θέμα γραφειοκρατικό;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Μια διαταγή δίνει ο Αλέξης, ότι «σε μια
βδομάδα να έχετε λύσει το θέμα», και
καθάρισε. Ποια γραφειοκρατία και

παπαριές. Πρωθυπουργός είναι ο
Αλέξης, δεν είναι κανένας κλητήρας σε υπουργείο. Στο πιτς φυτίλι
το λύνει το θέμα.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Γιατί δεν
το λύνει το θέμα ο Αλέξης; Δεν είναι κανένα κορόιδο να μην το κάνει.
Εκλογές έρχονται. Γιατί δεν μπορεί.
Γι’ αυτό.
Γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα επτά στρέμματα που ανήκουν στο Υπερταμείο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Αλέξης. Υποθήκευσε μέχρι
και την Ακρόπολη και τον Λευκό
Πύργο στους δανειστές, και δεν
μπορεί να κάνει τίποτα.
Τα έγραφε καιρό τώρα αυτά η
«Α» και οι ΠΑΟΚτσήδες τρελαινόντουσαν. Δεν την άντεχαν την αλήθεια, γούσταραν το παραμύθι του
Αλέξη και του Ιβάν, ότι όλα είναι
τελειωμένα.
Και δώσ’ του οι ανακοινώσεις
του Μπουτάρη, δώσ’ του και τα
πράσινα φώτα από την περιφέρεια
επιτροπές και υποεπιτροπές. Και
φτάνει ο Μάιος και γράφει η
«FORZA» ότι «μάγκες, δεν γίνεται να
φύγουμε τώρα από την Τούμπα. Θα
μείνουμε και του χρόνου».
Κι αν οι ΠΑΟΚτσήδες θέλουν κάθε μέρα σανό που μοιράζει τζάμπα
το Σαββιδοτεχνείο, εμένα λίγο με
κόφτει. Σανό σε ντουζλαμά χοντρο-

κομμένο τρώγανε τόσο καιρό
οι ΠΑΟΚτσήδες.
Η «Α» πάντα μιλούσε με στοιχεία. Πάρτε τα δυο ντοκουμέντα από το Υπερταμείο, για να καταλάβετε ότι εμείς εδώ δεν πουλάμε μούσι.
Πάρτε κι ένα απόσπασμα από το
«voria.gr», την οικονομική ιντερνετική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.
Τότε, το έγκυρο site «voria.gr»
είχε γράψει, σχετικά: «Ένα ακανθώδες ζήτημα σχετικά με την παραχώρηση της έκτασης των 29 στρεμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο στον
Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για την ανέγερση της νέας Τούμπας, επισημαίνουν
συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης,
καθώς όπως προκύπτει από τα δεδομένα, ένα μέρος της έκτασης (επτά στρέμματα) ανήκει στο Υπερταμείο.
»Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα και ψηφίστηκε χτες από τα 29.284 τ.μ. που
παραχωρούντται τα 7.218 ανήκουν
στο Υπερταμείο, με το γνωστό “μπάχαλο” που έγινε με την απόφαση για
τη μεταβίβαση 10.119 ακινήτων του
Δημοσίου σε όλη τη χώρα στο Υπερταμείο.
»Για τη συγκεκριμένη έκταση εννέα υπουργοί στο κείμενο της τροπολογίας βεβαιώνουν πως ανήκει
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο.
»Την ίδια ώρα, όμως, το ίδιο ακίνητο (ΚΑΕΚ 190446304020/0/0)
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα
10.119 ακίνητα που πηγαίνουν στο
Υπερταμείο (αύξων αριθμός 6314).
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι
συλλογικότητες.
»Τα 29 στρέμματα αποτελούνται
από τέσσερις διαφορετικές ιδιοκτησίες εκ των οποίων η συγκεκριμένη
των 7 στρ. πέρασε στο Υπερταμείο
τον προηγούμενο Ιούνιο. Έτσι, υπάρχουν φόβοι για τυχόν νομικές εμπλοκές στο σχεδιασμό της νέας
Τούμπας.
»Το θέμα είχε αναδείξει από τα
τέλη Σεπτεμβρίου και ο βουλευτής
Α΄ Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης.
»Οι αρμόδιοι θα πρέπει συνεπώς
για να μην ανακύψουν προβλήματα
να βγάλουν από την επίμαχη λίστα
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του Υπερταμείου το συγκεκριμένο ακίνητο, όπως
άλλωστε κάνουν και
για άλλα ακίνητα, η μεταβίβαση των οποίων τους
έχει εκθέσει εδώ και πολύ
καιρό. Η Λαϊκή Αριστερή Ενότητα άλλωστε κάνει πάρτι σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας
τις “γκάφες” που έχουν γίνει.
»Δείτε στις φωτογραφίες την
τροπολογία με την παραχώρηση
των 7 στρ. και το ΚΑΕΚ της ίδιας έκτασης στη λίστα του Υπερταμείου».
Πήρες χαμπάρι; Όλοι αυτοί που
βγάλανε ανακοινώσεις για τα πράσινα φώτα, κουβέντα δεν αναφέρουν για το Υπερταμείο. Πάμε παρακάτω. Το έγραψε αυτό η
«FORZA», ότι μένει ο ΠΑΟΚ στην
παλιά Τούμπα. Μάλιστα.
Δεν έπρεπε να πάρει δηλώσεις
από τον Ιβάν; Δεν έχει να πει τίποτα
ο Σαββίδης που είχε έτοιμες τις
μπουλντόζες να μπούνε στο γήπεδο;
Μέχρι και κομμάτια μπετόν από
την κερκίδα και το χορτάρι θα παίρνανε ενθύμιο οι ΠΑΟΚτσήδες, όπως
έγινε τότε που έπεσε το τείχος του
Βερολίνου. Δεν πρέπει τώρα να μιλήσει ο Σαββίδης για τη νέα εξέλιξη;
Έτσι είναι. Να ενημερώσει τους
ΠΑΟΚτσήδες έπρεπε ο Ιβάν, γιατί
θα μείνει ένα ακόμα χρόνο στην παλιά Τούμπα η ομάδα. Δεν θα μιλήσει ο Ιβάν, δεν είναι κανένα κορόιδο. Έπαιξε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κέρδισε τίποτα, πάμε παρακάτω.
Σειρά έχει ο Μητσοτάκης. Τα
πήρε στο κρανίο και με το tweet του
Τσίπρα, ότι και καλά «σε πήρα το
πρωτάθλημα, φέρε ψήφους», που έγραψε η «Α», και αντίο σας ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Ιβάν.
Μέχρι εδώ ήτανε. Άσε που δεν
τον πήρε μαζί του στα Σκόπια ο Αλέξης, τότε που πήγε με τους επιχειρηματίες.
Πολιτικός είναι ο Σαββίδης, δεν
είναι κανένας τυχαίος. Σου λέει, «ας
αλλάξω ρότα, γιατί ο Αλέξης δεν τραβάει».
Ούτε για καφέ δεν μπορούν να
βγουν οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ
στη Μακεδονία. Προδότες τούς ανεβάζουνε, προδότες τούς κατεβάζουνε.
«Άλλαξε το έργο», σου λέει ο Ιβάν. «Τώρα θα παίξω με τον Μητσοτάκη». Ξεχάστηκαν κι εκείνα που έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν
της Ελλάδας και ότι ο Μητσοτάκης
δεν θα κυβερνήσει ποτέ την Ελλάδα.
Και ποιος την είχε κάνει την κολεγιά του Ιβάν με τον Μητσοτάκη;
Ο Μαρινάκης. Μαζί, χέρι-χέρι πήγανε στο γραφείο του Κυριάκου.
Χαίρετε.

Το καλό
χαλιφάτο
του Giorgis
Το καλύτερο με τα
ποσταρίσματα του
Giorgis είναι αλλού, για
το ματς με τον Αστέρα
στο κύπελλο. «Εμείς δεν
θα γίνουμε σαν τους
άλλους», πόσταρε ο
μικρός Γιωργάκης.
Μάλιστα.
Τι θα πει αυτό, ρε
μάστορα, εμείς δεν θα
γίνουνε σαν τους
άλλους; Ότι το δικό μας
χαλιφάτο είναι
καλύτερο από των
άλλων. Αυτό θα πει. Ότι
εμείς το παραδεχόμαστε
ότι ήταν έγκυρο το
γκολ. Κι όταν έγραφε η
«Α» ότι Σαββίδης έδωσε
κάτι παραπάνω στις
εκλογές της ΕΠΟ για να
φτιάξει χαλιφάτο, οι
ΠΑΟΚτσήδες χαλάσανε
τον κόσμο, ότι Ιβάν δεν
θα γίνει σαν τον
Μαρινάκη.
Τα λεφτά, δηλαδή, ο
Ιβάν τα έδωσε για την
εξυγίανση κι όχι για
χαλιφάτο. Κι ο
Κουτσιαύτης, ο
Τζαμούρης, ο Σκουτέρης
που έβγαζε τις
αποφάσεις μετά τα
μεσάνυχτα; Καρφώθηκε
ο μικρός Γιωργάκης με
αυτό που πόσταρε.
Στο φινάλε, αν έβγαζε
ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ
και για το ματς με τον
Αστέρα στην Τούμπα, το
μαϊμού πέναλτι στον
Πρίγιοβτς και το χέρι
του Βεϊρίνια στη Λαμία
και τα αμπαλαέα με τον
ΠΑΣ, τότε να τον
πιστεύαμε τον μικρό
Γιωργάκη.
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Τα πακέτα και ο Ιβάν
Όλοι αυτοί στο επιτελείο του Σαββίδη, με πρώτο τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη
Γραμμένο, που ήθελαν και πέρασαν μέχρι και στο καταστατικό της Ένωσής τους
εκλέκτορες, τώρα δίνουν μάχη να περιχαρακώσουν τον αριθμό των ψήφων για να
είναι ελεγχόμενες οι εκλογές στην Ομοσπονδία
ο σωτήριον έτος 2019 (29 Απριλίου),
ο συντάκτης της ιστοσελίδας
sdna.gr ανακάλυψε την Αμερική.
Διαπίστωσε, λοιπόν, ότι υπάρχει
σχέδιο του Ολυμπιακού να αλώσει την ΕΠΟ
μέσω της αλλαγής στην εκλογική διαδικασία και τη διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος. Μάλιστα, το έδεσε και με την επικείμενη πολιτική αλλαγή της χώρας και τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Προφανώς ο… δικός μας Βαγγέλης Γραμένος δεν τα είπε στον Ιβάν όπως έπρεπε. Δεν τον
ενημέρωσε για τις απόψεις του, παρά μόνο το τι
πρέπει να γίνει για να διατηρήσει την καρέκλα
του. Σου λέει, ρίξε και λίγη Ν.Δ. μέσα και δώσε
σανό. Και ποιο είναι το… περίφημο σχέδιο κατά
την ιστοσελίδα των συγκεκριμένων συμφερόντων;
«Το σχέδιο είναι να απαξιώσουν πλήρως τη δύναμη των Ενώσεων που είναι η ψήφος στο εκλογικό σώμα της ΕΠΟ. Με άλλα λόγια θα επιδιώξουν
να αλλάξουν –μέσω των προσβάσεων που θα έχουν στην επόμενη κυβέρνηση– το εκλογικό σύστημα. Με το επιχείρημα της μεγαλύτερης αναλογικότητας και εκπροσώπησης θα προσπαθήσουν
να εντάξουν την ΕΠΟ στο εκλογικό σύστημα που ισχύει για τις υπόλοιπες ομοσπονδίες, κάτι που σημαίνει ότι αντί για περίπου 70 εκλέκτορες που ψηφίζουν τώρα, θα είναι περίπου 5.000.
»Βέβαια, αυτά τις απέρριπταν μετά βδελυγμίας
όταν έλεγχαν για 20 χρόνια το “σύστημα”, αλλά ό-

Τ

πως έχει γραφτεί κι άλλες φορές, ο καιροσκοπισμός είναι ίδιον του συγκεκριμένου σωματείου, το
οποίο δεν θα διστάσει να θυσιάσει και τα “δικά του
παιδιά” – σε όσες Ενώσεις του έχουν απομείνει…
»Όλα αυτά βέβαια θα προκαλέσουν αντιδράσεις
από τη FIFA/UEFA που διακηρύσσουν ότι το εκλογικό σύστημα είναι δουλειά των ομοσπονδιών και
όχι των κυβερνήσεων».

Το παραμύθι έχει δράκο
Το παραμύθι αυτήν τη φορά έχει δράκο. Και μάλιστα… κακό, όσο και αν οι νεόκοποι συγγραφείς
δεν ήξεραν, δεν άκουσαν, δεν ρώτησαν.
Από το 1997 και μετά, όλες οι εκλογές της ΕΠΟ γίνονται με σημαδεμένη τράπουλα και με αυτήν εκλεγόταν ο προστατευόμενος του Ιβάν

Σαββίδη, Βασίλης Γκαγκάτσης. Τότε βέβαια
είχε το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός, τον οποίο υπηρετούσε ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη που έγινε Αθηναίος και τα είχε πάντα καλά με τις μεταγραφές.
Η κατάσταση στο νοσηρό κλίμα που υπήρχε,
πήγε ν’ αλλάξει όταν με την ιδιότητα του α΄ αντιπροέδρου της ΕΠΟ ο Βίκτωρ Μητρόπουλος εισηγήθηκε στον τότε υφυπουργό Αθλητισμού
Γιώργο Ορφανό να διευρυνθεί το εκλογικό σώμα, προκειμένου να μην ελέγχεται από μεγαλοπαράγοντες και να σταματήσει η διαδικασία της
βαλίτσας.
Το 2004 ψηφίστηκε ο νόμος Ορφανού, με
βάση τον οποίο κάθε 10 ομάδες θα αντιστοιχούν
σε έναν εκλέκτορα. Έτσι, το εκλογικό σώμα θα απαρτιζόταν από περίπου 400 εκλέκτορες, που θα
εκλέγονταν 20 ημέρες πριν από τις εκλογές για
το Δ.Σ. της ΕΠΟ. Άρα, χρόνος για συζητήσεις και
συμφωνίες με τους υποψήφιους δεν θα υπήρχε.
Η εξυγίανση επιτέλους θα στηριζόταν σε γερά θεμέλια. Όμως, πολεμήθηκε. Οι αντιδράσεις ήταν
λυσσαλέες από το σύστημα που έχανε το έδαφος
κάτω από τα πόδια του.
Ο νόμος είχε δώσει μια παράταση, θα εφαρμοζόταν από 1/1/2005, και έδωσε τη δυνατότητα
στην ΕΠΟ να κάνει τις εκλογές της όπως όριζε το
καταστατικό της. Ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος τότε ήταν μπροστάρης της εξυγίανσης. Μάλιστα, η ΕΠΣ Μακεδονίας, της οποίας ήταν πρόεδρος, υιοθέτησε στο καταστατικό
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της την εκλογική αυτή διαδικασία.
Η σχετική διάταξη βρισκόταν στο άρθρο 26 Α
με τίτλο «Εκλογή Αντιπροσώπων Εκλεκτόρων» και
αποτελούσε εναρμόνιση του καταστατικού της
ΕΠΣ Μακεδονίας με τον νόμο Ορφανού. Η ΕΠΣΜ ήταν η μοναδική ένωση που είχε διάταξη να
ψηφίζουν εκλέκτορες στις εκλογές της ΕΠΟ.
Το 2006 όλοι αυτοί που σήμερα για άλλους
λόγους βρέθηκαν με την πλειοψηφία του Ιβάν
Σαββίδη, έπεσαν πάνω
στον Γιώργο Ορφανό
και τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ώστε να
περάσει τροπολογία –μπήκε και ο
μπαμπούλας της
FIFA στη μέση– με
βάση την οποία το
καταστατικό τής ΕΠΟ
υπερισχύει της όποιας άλλης νομοθεσίας.
Το αυτοδιοίκητο… νίκησε και τα πρωτοφανή έγιναν για κάποιους προφανή. Έκτοτε, στα χρόνια
που ακολούθησαν, η αντιπολίτευση ήθελε η διοίκηση της ΕΠΟ να προκύπτει από σώμα εκλεκτόρων που θα είχε διευρυμένο χαρακτήρα, η δε
συμπολίτευση να διατηρηθούν τα… κεκτημένα.
Φθάσαμε στις αρχαιρεσίες του 2008, όπου ο
Βασίλης Γκαγκάτσης εκλέχτηκε στην προεδρία
ως ο μοναδικός υποψήφιος. Τα πακέτα έδιναν κι
έπαιρναν σε κάθε εκλογική διαδικασία, καθώς το
πράγμα ήταν εύκολο – ή τουλάχιστον αρκετά εύκολο να ελεγχθεί με τόσο μικρό εκλεκτορικό Σώμα.
Όταν τον Δεκέμβριο του 2008 ο Γκαγκάτσης
υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω επικείμενης δίκης του, ο διάδοχός του Σοφοκλής Πιλάβιος εκλέχθηκε με τις γνωστές διαδικασίες. Η αντιπολίτευση συνέχισε πάλι να φωνάζει…
Το 2012 ήταν η σειρά του Γιώργου Σαρρή να
εκλεγεί στην προεδρία της ΕΠΟ. Η συνταγή της
επιτυχίας συγκεκριμένη. Όταν έγινε υπουργός Αθλητισμού ο Σταύρος Κοντονής από αβλεψία
προς στιγμήν καταργήθηκε το αυτοδιοίκητο.

Από το 2015 και μετά που ψηφίστηκε ο νόμος
Κοντονή, έπρεπε η ΕΠΟ να έχει προσαρμόσει το
καταστατικό της σύμφωνα με τον νόμο. Το 2016
ήταν επιβεβλημένο οι εκλογές να γίνουν με τον
νόμο Ορφανού.
Αυτό επισημοποιήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, που αποφάσισε εκλογές με εκλέκτορες, μετά από προσφυγή που κατέθεσε για την
τήρηση του νόμου ο Β. Μητρόπουλος.
Η περίφημη προσφυγή είχε κατατεθεί την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, για ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας (14/10 και 26/10) και αίτημα διορισμού
προσωρινής διοίκησης με δεδομένο ότι η θητεία
τής νυν διοίκησης είχε περατωθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η προσφυγή είχε ασκηθεί με σκοπό τη ματαίωση των εκλογών που είχαν προκηρυχθεί για την
26η Οκτωβρίου 2016, και μαζί με την αίτηση για
διορισμό προσωρινής διοίκησης μοναδικό σκοπό
είχαν να επαναφέρουν τη νομιμότητα στις διαδικασίες εκλογής του Δ.Σ. της ΕΠΟ αλλά και γενικότερα στο άθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο
σφυροκοπείτο από καταγγελίες για διαφθορά,
παράνομες διαδικασίες και κυρίως για πλήρη αδιαφορία στην εφαρμογή των ισχυόντων νόμων
και κανονισμών.
Με βάση τα όσα προέβλεπε η νομοθεσία, το
Δ.Σ. της ΕΠΟ εκλέγεται από εκλέκτορες οι οποίοι
έχουν εκλεγεί από όλα τα σωματεία της ελληνικής
επικράτειας. Κι όμως, η διοίκηση της ΕΠΟ προσπαθούσε να χειραγωγήσει την εκλογική διαδικασία, προσφέροντας «δώρο» υποσχέσεις, και απειλές κατά περίπτωση, στις ποδοσφαιρικές
ενώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους, σύμφωνα με τη διάταξη του Καταστατικού,
θα ασκούσουν το δικαίωμα της ψήφου μέσω του προέδρου της ένωσης
και δύο ακόμη μελών του Δ.Σ. αυτής!!!
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, που είχε
στελεχωθεί από υψηλόβαθμους δικαστικούς –αρεοπαγίτες και προέδρους
Εφετών–, εφάρμοσε τον νόμο. Τότε όμως η παρέα του Σταύρου Κοντονή έφε-

ρε τον κομματικό
Δρόσο στην Ομοσπονδία, καθώς τα λεφτά στο
ποδόσφαιρο ήταν πολλά, πάρα πολλά….
Ακολούθησαν οι εκλογές του
2017. Τα πακέτα έδωσαν και πήραν
και ο συνδυασμός Ιβάν
Σαββίδη - Δημήτρη Μελισσανίδη που εκφραζόταν από τον
Βαγγέλη
Γραμμένο επικράτησε
48-21 του αντίστοιχου του
Γιώργου Καλαντζή.
Από ’κεί και πέρα,
με τον Βαγγέλη Γραμμένο ν’ ακολουθεί τη δική του πολιτική, ο Ιβάν άρχισε να μαζεύει Ενώσεις. Η ιστορία «πάρτε χαρτί
και φέρτε ψήφους» έχει οδηγήσει το ποδόσφαιρο
στην καταστροφή. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό; Οι
άνθρωποι του Σαββίδη, που τότε μιλούσαν για
δημοκρατικότερη εκπροσώπηση και κυρίως καθαρές εκλογές, σήμερα έκαναν κωλοτούμπα για
να μείνουν στις θεσούλες τους.
Αν οι ιδιοκτήτες των ομάδων καταλάβουν ότι
το 50-50 σε κάθε παιγνίδι είναι υποχρέωση της ΕΠΟ και όχι ρουσφέτι, και κυρίως ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύουν τα λεφτά τους σε εκλογικές αναμετρήσεις, παρά μόνο για να ενισχύουν τις ομάδες τους, τότε θα γίνουν άλματα προς την εξυγίανση.
Επειδή αυτό προφανώς δεν το καταλαβαίνουν
ή κάποιοι έχουν λόγο να τους εμποδίσουν να το
καταλάβουν, η Πολιτεία οφείλει θεσμικά να προστατέψει το ποδόσφαιρο. Αν ψηφίζουν 5.000 σωματεία, η κατάσταση δεν μπορεί να ελεγχθεί και
κανείς δεν θα πηγαινοφέρνει βαλίτσες, αλλά ούτε
και θα μπορεί να πουλήσει υπηρεσίες στις οποίες
κάποια πακέτα θα χάνονται στον… δρόμο.
Θα είναι ευχής έργο, όχι μόνο γιατί η διεύρυνση του αριθμού των εκλεκτόρων είναι δημοκρατικότερη, αλλά το πιο σημαντικό ότι δεν θα
χειραγωγείται το εκλογικό Σώμα.
Εδώ και 15 χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Από τότε που ο
Βίκτωρ Μητρόπουλος είχε
θέσει επί τάπητος το πρόβλημα και τον τρόπο επίλυσής
του. Υπήρχαν όμως αυτοί που
θέλουν να πηγαινοέρχονται
οι βαλίτσες. Αυτοί που έχουν
άλλη αντίληψη για το ποδόσφαιρο και τα οφέλη που μπορεί
ν’ αποκομίσουν από αυτό.
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Η Αθήνα
ζητούσε
εκλέκτορες
Η μεγαλύτερη Ένωση
της χώρας, η ΕΠΣ
Αθηνών, είχε υποβάλει
πρόταση τον Ιούνιο του
2016 για διεύρυνση του
εκλογικού σώματος της
ΕΠΟ.
Στην πρόταση
τροποποίησης του
καταστατικού, η ΕΠΣΑ
πρότεινε το εκλογικό
σώμα να αυξηθεί από
184 εκλέκτορες στους
περίπου 600.
Το βασικό
επιχείρημα ήταν ότι
πρέπει να έχουν
δικαίωμα ψήφου όλα τα
μέλη των ΔΣ των ΕΠΣ,
όπως συμβαίνει κατ’
αναλογία και με τη
Super League.
Στην αιτιολογία
της πρότασης
αναφερόταν: «Ειδικά και
μόνο για τις Γενικές
Συνελεύσεις
Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο.,
δικαίωμα ψήφου να
έχουν όλα τα μέλη των
Εκτελεστικών Επιτροπών
των Ενώσεων και όχι
μόνο τα τρία (3) μέλη της
Ε.Ε. της κάθε Ένωσης.
Όπως, δηλαδή,
ψηφίζουν όλα τα μέλη
της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Super
League».
Έτσι, το σύνολο των
αντιπροσώπων θα
ανέρχεται σε 600
περίπου άτομα (55
Ε.Π.Σ. Χ 11 μέλη), που
έχουν εκλεγεί από τους
αντιπροσώπους των
σωματείων όλων των
Ενώσεων.
Επίσης η ΕΠΣΑ είχε
προτείνει να μειωθεί
από οκτώ σε δύο ο
αριθμός των Ενώσεων
που πρέπει να
υποδείξουν υποψήφιο
πρόεδρο για την ΕΠΟ
προκειμένου «να μη
στερούνται τη
δυνατότητα να
υποβάλουν
υποψηφιότητα
παράγοντες ικανοί,
επειδή, ενδεχομένως,
δεν εξασφάλισαν
υπόδειξη από μεγάλο
αριθμό Ενώσεων».
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ΘΕΜΑ
Νέο σκάνδαλο
προ των πυλών
με το
Καυτανζόγλειο
για χάρη του
Ιβάν
Στύλωσε τα πόδια ο
πρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής στο
Καυτανζόγλειο, ο
Απόστολος Μητιντζής, και
δεν σκοπεύει να πάει…
φυλακή για χάρη του
Ιβάν Σαββίδη.
Στον ΠΑΟΚ ήθελαν να
μην πληρώσουν ούτε
δεκάρα τσακιστή για το
Καυτανζόγλειο, στο οποίο
σκοπεύουν να
μετακομίσουν για να
φτιαχτεί η… «νέα
Τούμπα». Ο Ιβάν ζήτησε
λοιπόν να…
συμψηφιστούν τα
χρήματα που θα βάλει ο
ΠΑΟΚ για τα έργα με τα…
έξοδα για το Στάδιο.
Για να περάσει μια τέτοια
σύμβαση, δύο πράγματα
θα πρέπει να γίνουν.
Ή να έρθει στη Βουλή
από τον Βασιλειάδη και
κάποιους πρόθυμους του
ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει με
πλειοψηφία για χάρη του
Ιβάν, ή να την υπογράψει
ο πρόεδρος του
Καυτανζογλείου… και να
πάει φυλακή.
Προς το παρόν δεν την
υπογράφει, και ο Ιβάν
περιμένει από τους
κυβερνητικούς
συνομιλητές του τη λύση,
αφού φαίνεται ότι δεν
φτάνει η έκταση των 30
στρεμμάτων που του έχει
παραχωρηθεί για να
κάνει εμπορικά κέντρα,
γιατί θα πρέπει να του
βρουν και ένα γήπεδο να
παίζει ο ΠΑΟΚ μέχρι να
φτιαχτεί η… «νέα
Τούμπα»…

Τελικώ(ό)ς η «εξυγίανση»...
θριάμβευσε

Πήρε στο κυνήγι τους
ταραξίες η Λίβερπουλ
Με τελευταία αφορμή τη διεξαγωγή του τελικού, άρχισε ένας νέος γύρος συζήτησης για τη βία στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην Ελλάδα, κατά τα ειωθότα, υπάρχουν μόνο δηλώσεις επί δηλώσεων.
Και στην πράξη το μόνο που γίνεται είναι να ακολουθείται... ευλαβικά ο συνδυασμός των «λατρεμένων» από τους
αρμόδιους τακτικών του στρουθοκαμηλισμού και του πινγκ-πονγκ ευθυνών. Γιατί, όπως αναφέρει και η λαϊκή ρήση,
«όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».
Όποιος θέλει, «δεν κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του». Όπως, για παράδειγμα, η Λίβερπουλ. Οπαδοί της έκαναν επεισόδια στη Βαρκελώνη, πριν από
τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τον
ημιτελικό του Champions League.
Οι «κόκκινοι», σε αντίθεση με ό,τι κάνουν οι ΠΑΕ στην Ελλάδα, δεν άρχισαν
τα «ήταν μακριά από το γήπεδο, αν αυτό, ίσως εκείνο» κ.λπ. Ούτε απλά καταδίκασαν... Συμμετέχουν
στην προσπάθεια σύλληψης και αποπομπής από τα γήπεδα
των τύπων που θεωρούν «μαγκιά» τον τραμπουκισμό.
Η σχετική ανακοίνωση της Λίβερπουλ δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας: «Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Λίβερπουλ εργάζεται μαζί με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ και τις
αρχές στην Ισπανία, στις έρευνες που κάνουν για να αναγνωρίσουν εκείνους που εμπλέκονταν στα περιστατικά βίας.
»Δεν αποδεχόμαστε και δεν δείχνουμε την παραμικρή ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν θα προχωρήσουμε
σε κάποια άλλη τοποθέτηση από τη στιγμή που υπάρχει έρευνα υπό εξέλιξη»...

Περιμένει Τσίπρα για
τελικό, αναδιάρθρωση
Μ’ εκείνη την τροπολογία που θα κατέβαζε ο Βασιλειάδης τι έγινε; Αργεί; Μάης μήνας έφτασε. Μήπως περιμένει τον Τσίπρα να γυρίσει από τις διακοπές στο Ροδάκινο; Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς, τον
Τσίπρα θα ρωτήσει και για την αναδιάρθρωση και
για το αν γίνει με κόσμο ο τελικός. Για να μην πάρει ο ίδιος την ευθύνη. Κι ο Τσίπρας, βέβαια, δεν είναι κανένας τυχαίος. Με τον Πολάκη την πέρασε την Πρωτομαγιά στο Ροδάκινο. Όποιος κάνει παρέα με τον Πολάκη, μαθαίνει ότι πρέπει να έχει έτοιμη την απάντηση από πριν, αν γίνει κανένα κακό σ’ ό,τι έρχεται. Να μην ψάχνεται τελευταία στιγμή.

Βαγγέλη, σ’ αναζητώ στη
Σαλονίκη ξημερώματα
Ο Ευάγγελος Γραμμένος δεν πήρε μέρος στη σύσκεψη για
τον τελικό του Kυπέλλου. Και δικαίως δεν πήρε. Βαρέθηκε να
κάνει τον κομπάρσο κι έμεινε επάνω στη Θεσσαλονίκη για
να τελειώνει ό,τι απέμεινε από το αρνί. Τι να έκανε στην Αθήνα; Για ταλαιπωρία;
Ήξερε ότι δεν επρόκειτο να βγει τίποτα απολύτως, αφού ο υφυπουργός Βασιλειάδης
θα έπαιρνε επάνω του το παιχνίδι. Μέχρι τη Δευτέρα, που θα πάρει την απόφαση ο Βασιλειάδης, ο Γραμμένος είναι ο μόνος που δεν θα μιλήσει μαζί του.
Με τον Τσίπρα θα μιλήσει, με την Ολγίτσα θα μιλήσει ο Γιώργος, κι εκεί θ’ ανακοινώσει την απόφασή του. Ο Γραμμένος θα τη μάθει από τον Τύπο. Ως συνήθως.
Βέβαια, οι ρουφιάνοι μας στην ΕΠΟ και στον Λευκό Πύργο άλλα λένε. Ότι δηλαδή ο
Γραμμένος δεν πήγε για να φορτώσει στον Βασιλειάδη την απόφαση να διεξαχθεί ο τελικός χωρίς κόσμο. Δηλαδή, από τη μία ο Μάκης –Γκαγκάτσης– να φωνάζει ότι θέλει κόσμο στον τελικό, στον Γραμμένο να ψιθυρίζει ότι δεν θέλει, ο Γραμμένος να βγάζει ανακοίνωση ότι η ΕΠΟ θέλει τελικό με κόσμο, και να απουσιάζει από τη σύσκεψη, ώστε τη
Δευτέρα ο Βασιλειάδης να ανακοινώσει τελικό χωρίς κόσμο. Άντε γαμ…τε!!!

    




Είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού στη «Λεωφόρο» το 1981.
Προπονητής των «πράσινων» ο Αυστριακός Χέλμουτ
Σενέκοβιτς. Ήμαστε ακόμα στην εποχή όπου το γήπεδο του
Παναθηναϊκού χωρούσε 25.000 κόσμο και στην κερκίδα
ήταν στοιβαγμένοι οπαδοί και των δύο ομάδων. Και μετά,
ήρθαν οι μέλισσες…



Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Ελλάδας άκουσε με
ανακούφιση ότι ο Βράνιες μπορεί να επιστρέψει στην ΑΕΚ,
μετά την περιπέτεια που είχε στην Άντερλεχτ. Διότι, ποιος
ξέρει, μπορεί να μην έλθει μόνος του. Μπορεί να φέρει και
την Καρλέουσα, για ν’ αποκτήσει αντίπαλο δέος η Πάολα…

Νοίκιασαν το VAR,
να νοίκιαζαν και
τους χειριστές…
Την Κυριακή θα τοποθετηθεί το VAR στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι Παναθηναϊκός
- Παναιτωλικός. Ωραία. Κατ’ αρχάς, πόσο θα πάει το μαλλί; Πόσο θα το πληρώσει η ΕΠΟ; Διότι το νοίκιασε για τον τελικό, δεν υπέγραψε καμία σύμβαση.
Για την ιστορία, θα στοιχίσει 14 μίλιονς από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων. Το δεύτερο είναι ότι θα το δουλέψουνε ο Τζήλος με τον Κομίνη.
Τον γνωστό Αρτινό διαιτητή, από τα μέρη του πρωθυπουργού μας.
Κι αφού το δουλέψουνε μια φορά, θ’ αποκτήσουν τόσο τεράστια εμπειρία,
που θα μπορούν να το κάνουν και στον τελικό. Καμία σωτηρία. Και γιατί δεν
νοικιάζανε και χειριστές, παρά μόνο το μηχάνημα;

Το VAR δεν θεραπεύει…
πάσα νόσο και πάσα
μαλακία!
Για το VAR τα έγραψε αναλυτικά η «Α» στο προηγούμενο φύλλο της, ότι
δεν είναι πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι, είδατε τι έγινε στο παιχνίδι του Αστέρα με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ευαγγέλου, παιδί της… εξυγίανσης, έδωσε φάουλ στο κανονικό γκολ
του Αστέρα. Τέτοιες, όμως, περιπτώσεις δεν… προβλέπονται από το VAR. Η
φάση είναι ως μη γενόμενη.
Σφύριξε ο Ευαγγέλου, τέλος. Ό,τι έγινε μετά, είναι σα να μην έγινε.
Ο χειριστής του VAR δεν θα μπορούσε να ξαναφέρει τη φάση πίσω; Όχι
βέβαια! Να κάνουμε και μία πρόβλεψη: Επειδή σερβιρίστηκε το VAR ως εργαλείο που θεραπεύει πάσα νόσον, θα έχουμε περισσότερα προβλήματα του
χρόνου. Το VAR ούτε πάσα νόσον θεραπεύει, ούτε πάσα μαλακίαν...

Ο Ζίφκοβιτς θαύμαζε το γκολ
που έφαγε από τον Ολιβέιρα
Ο Σέρβος γκολκίπερ της Ξάνθης, Ζίφκοβιτς, επιτέλους θα πάει
να συναντήσει τον «δάσκαλο» Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
Αυτό είναι το σωστό. Η ζωή τις περισσότερες φορές σού επιστρέφει ό,τι καλό κάνεις.
Ναι, ο Λουτσέσκου με τον Ζίφκο τα έδιναν όλα στα παιχνίδια
με τον Ολυμπιακό. Και καλά έκαναν.
Απλά, με τον ΠΑΟΚ μερικές φορές ήταν ντεφορμέ.
Αν σου έχουν κάψει το όχημα τίποτα αλήτες εκείνες τις μέρες,
πού να βρεις ψυχολογία να παίξεις;
Ή, όταν το φάουλ του Ολιβέιρα στο τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ
στην Ξάνθη είναι τόσο αριστοτεχνικά χτυπημένο, πολύ απλά κάθεσαι και το θαυμάζεις. Για την ομορφιά του ποδοσφαίρου, βέβαια. Το ποδόσφαιρο πάνω απ’ όλα είναι θέαμα…
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Γενοκτονία
Ποντίων:
Εκπομπή
στο Open Tv
με… Ρεπούση,
Μπίστη, Φίλη
και Καιρίδη,
ώστε να
ζήσουν και
οι μανάβηδες…
Το Open Tv του Σαββίδη
έχει καθημερινά
αφιερώματα για τη
Γενοκτονία των Ποντίων.
Και καλά κάνει, βέβαια.
Η κρατική ΕΡΤ τόσα
χρόνια έπαιζε κανένα
δίλεπτο τη γενοκτονία,
ανήμερα, 19 Mαΐου.
Μεγάλη υπόθεση η
συλλογική μνήμη.
Περιμένουμε ν’
ακολουθήσουν κι άλλα
τέτοια αφιερώματα για τα
200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821,
αλλά και για τα 100
χρόνια από τον εθνικό
όλεθρο της Σμύρνης το
1922.
Η κρατική ΕΡΤ τα
ξεπετάει κι αυτά, χρόνια
τώρα, με κάτι ταινίες του
Δημήτρη Παπαμιχαήλ,
που παίζει τον
Παπαφλέσσα και τα
χλευάζουν οι νεοέλληνες
στα social media.
Και στην επέτειο του
«ΟΧΙ», κοπανάνε καμία
ταινία με τον Πρέκα και
πάλι γίνεται χαβαλές.
Αν, πάντως, είχε χιούμορ
ο Σαββίδης, έπρεπε σ’
αυτά τα καθημερινά
αφιερώματα για τον
Ελληνισμό του Πόντου,
να έφερνε στο στούντιο
τη Ρεπούση, τον Μπίστη,
τον Φίλη κι αυτόν τον
Καιρίδη να μιλήσουνε για
τη Γενοκτονία των
Ποντίων.
Και να περιμένουν οι
μανάβηδες έξω από το
στούντιο για χρυσές
δουλειές.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ευάγγελε δεν βρέχει, σας (ξανα)φτύνει –και–
ο Βασιλειάδης
Όπως ενημερωθήκαμε από το
σχετικό Δελτίο Τύπου της ΕΠΟ, στη σύσκεψη/παρωδία της
Πέμπτης (2/5), για τον τελικό,
«αποφασίστηκε να οριστεί νέα
σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα
06 Μαΐου 2019».
Το ερώτημα είναι: με ποιο αντικείμενο; Αφού, έτσι κι αλλιώς, η ομοσπονδία είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Κάτι σαν τους κλητήρες των υπουργείων. Ό,τι τους λένε κάνουν οι άνθρωποι για να βγάλουν το μεροκάματο.
Όπως επιβεβαίωσε –με νέες διαρροές– η ΓΓΑ, την καθοριστική απόφαση (με φιλάθλους ή χωρίς) θα λάβει τη
Δευτέρα το πρωί ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης. Μετά από σύσκεψη στο γραφείο του, όπου δεν
έχει προσκληθεί η ΕΠΟ...

Και πώς αιτιολογούν στο
πάρκο Γουδή το φτύσιμο της
διοργανώτριας; O πρόεδρος
της επιτροπής Κυπέλλου, Μάνος Γαβριηλίδης, δήλωσε
στον ραδιοφωνικό σταθμό
«Libero 107,4»: «Από ό,τι ξέρω
κι έχω ακούσει, είναι μία σύσκεψη πολιτικής μορφής, αυτή που
θα γίνει τη Δευτέρα. Ίσως να είναι και κάποιοι άλλοι υπουργοί
που εμπλέκονται, και μάλλον για
αυτό δεν έχουν καλέσει την Ομοσπονδία».
Μάλιστα, πολιτική σύσκεψη,
γι’ αυτό και απούσα η διοργανώτρια. Είστε καλά πριν αρρωστήσετε;
Δεν ντρέπεστε! Ευάγγελε,
Μάνο και οι υπόλοιποι, αφήστε τις σαχλαμάρες. Δεν βρέχει, σας (ξανα)φτύνει –και– ο
πολιτικός προϊστάμενος του Αθλητισμού.

Αλλαγή έδρας τελικού
θέλει o ΠΑΟΚ

Μας δουλεύουν
κανονικά
Σε μια ακόμα, όπως αναμενόταν, κακοπαιγμένη παράσταση εξελίχθηκε η πρώτη σύσκεψη (2/5) των εμπλεκομένων φορέων για τη διοργάνωση του τελικού στο
Κύπελλο.
Μαζεύτηκαν στα γραφεία στο Γουδή και μίλησαν περίπου μια ώρα για να... αποδείξουν την αξία της σιωπής.
Την έλλειψη βούλησης και την ηθελημένη ανικανότητά
τους.
Στο κορυφαίο γεγονός που διοργανώνει η ομοσπονδία, δεν παραβρέθηκε ο πρόεδρός της, Ευάγγελος Γραμμένος... Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ. πήγαν
χωρίς εξουσιοδότηση να διαβεβαιώσουν –ανεξάρτητα ότι κανείς δεν θα το πίστευε– πως η αστυνομία εγγυάται τη διεξαγωγή με φιλάθλους... Η ΔΕΑΒ δεν κλήθηκε καν...
Μετά, είναι να μην αναρωτιέσαι ποιος από τους προστάτες θα προστατεύσει το ποδόσφαιρο;

Από τη στιγμή που ο τελικός θα διεξαχθεί χωρίς
παρουσία φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ άλλαξε θέση…
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε πρόσφορο
έδαφος και πάτησε πάνω στις προθέσεις και τις
διαρροές για να ζητήσει… αλλαγή έδρας.
«Από τη στιγμή που το ματς θα γίνει με κλειστές πόρτες, δεν υπάρχει και λόγος να παίξουμε
στην έδρα της ΑΕΚ», είπαν στη σύσκεψη της ΕΠΟ.
Βέβαια, το ν’ αλλάξει η έδρα του τελικού δεν
είναι και εύκολο. Ακόμη κι αν το θέλει ο Γραμμένος, δεν έχει την πλειοψηφία που απαιτείται…

Ο Ιβάν πίσω από την ανακοίνωση
των Συνδέσμων στον ΠΑΟΚ
για Τσίπρα
Καλώς τα παιδιά, καλώς τα, 3-0, που έλεγε κι ο Αλέφαντος. Οι Σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση για τον τελικό.
Άμα δεν μπορείτε, λένε στην ΕΠΟ του «δικού μας» ανθρώπου, του
Ευάγγελου Γραμμένου, μην τον κάνετε καθόλου τον τελικό.
Και στο καπάκι τα χώνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ, «έχουν το θράσος να ζητάνε την ψήφο μας».
Έτσι είναι η ζωή, Αλέξη.
Εκεί που νόμιζες ότι ο λαός του ΠΑΟΚ θα σε ψηφίσει μονοκούκι,
τράβα πιες τίποτα τσικουδιές με τον Πολάκη και τον Σπίρτζη, για να
δείχνει το βίντεο πέντε λεπτά η Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ.
Άπαξ και τουιτάρεις κι αφήνεις
αιχμές ότι εσύ πήρες το πρωτάθλημα, κάτσε επάνω στο ροδάκινο τώρα.
Εκεί που έταζες νέα Τούμπα παραμύθι, χωρίς να πάρεις άδεια
από τους δανειστές για τα επτά
στρέμματα του Υπερταμείου, κάτσε
επάνω και στο παγωτό.
Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον,
Αλέξη. Κι όταν βγάζουν ανακοίνωση οι Σύνδεσμοι, από πίσω βρίσκεται ο Ιβάν. Που, όπως μόνο η «Α»
έγραψε, τα ’σπασε με τον Αλέξη.

Ο χειρότερος εφιάλτης
του Γραμμένου
Όλα του γάμου δύσκολα και η διεξαγωγή του
τελικού (αποδεικνύεται) δυσκολότερη για
τη διοίκηση της ΕΠΟ.
Ο
Ευάγγελος
Γραμμένος και οι συνεργάτες του καλούνται να ισορροπήσουν
ανάμεσα στην επιθυμία
του Γιώργου Βασιλειάδη να παίξουν η
ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ μπροστά σε άδειες κερκίδες, και από την άλλη στην
ξεκάθαρη βούληση των δύο φιναλίστ να έχουν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
τους οπαδούς τους. Ακόμα και τους ανεγκέφαλους.
Το τι τελικά θα γίνει αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες. Διότι εκτός
όσων προαναφέραμε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τρέμει και το ενδεχόμενο να βρεθεί απολογούμενος για ενδεχόμενη τιμωρία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ξέρουν στο πάρκο Γουδή ότι η FIFA και η UEFA παρακολουθούν με
ενδιαφέρον τις εξελίξεις και περιμένουν τον τελικό για να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όπως έχει αποκαλύψει η «Α», αν ανοίξει μύτη στις 11 Μαΐου, αυτόματα το Grexit θα μπει στην καθημερινότητα όλων όσοι ασχολούνται
με το άθλημα.
Κι αυτό δεν θέλει να το σκέφτεται ο Γραμμένος, επειδή γνωρίζει
πως θα τον ακολουθεί διά βίου ως στίγμα.
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η διαφωνία τους για τα σχέδια
του Γιώργου Βασιλειάδη εξέφρασαν με ξεκάθαρο τρόπο οι
δύο φιναλίστ του τελικού.
Δεν στεκόμαστε στην ΕΠΟ και τον Πιέτρ Φούσεκ, που εκ των πραγμάτων ήταν
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις επιταγές της UEFA και της FIFA.
Αλλά από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ όλα
μπορούσαμε να τα περιμένουμε την κρίσιμη
ώρα, παρά τις τοποθετήσεις των προηγούμενων ημερών. Στη διάρκεια της σύσκεψης,
αλλά και αμέσως μετά οι δύο «δικέφαλοι»
ζήτησαν τη διεξαγωγή του τελικού με κόσμο.
Από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, πήγαν ακόμα πιο μακριά τη βαλίτσα
και ζήτησαν να γίνει το ματς σε κάποιο νησί,
εάν τελικά επιμείνει ο υφυπουργός Αθλητισμού στην απόφασή του για κεκλεισμένων
των θυρών.
Μόνο που στην πιάτσα λένε ότι ο Ιβάν

Τ
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Φωνάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά κατά βάθος
συμφωνεί απόλυτα με Βασιλειάδη
Σαββίδης δεν χαλιέται ιδιαίτερα εάν διεξαχθεί το ματς χωρίς οπαδούς στις κερκίδες.

Ποια επεισόδια;
Την… ταλάντωση στο ΟΑΚΑ
τρέμουν στην κυβέρνηση

Μια καλή… δικαιολογία είναι όλα όσα
γράφτηκαν περί των
σκέψεων και των
διαθέσεων της Πολιτείας να κάνει τελικό
με κλειστές πόρτες
για τους φιλάθλους.
Διότι το πρόβλημα δεν είναι τα επεισόδια που θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με την Αστυνομία.
Ή τουλάχιστον… δεν είναι μόνο αυτό!
Το μεγάλο ζήτημα είναι η ασφάλεια των θεατών στο ΟΑΚΑ από την ταλάντωση στο άνω διάζωμα, η οποία παρατηρήθηκε
στον αγώνα του Champions League της ΑΕΚ με την Μπάγερν
και δεν έχει επιδιορθωθεί ακόμη, με αποτέλεσμα να γεννάται
μεγάλο ζήτημα για τη στατικότητα του Σταδίου.
Φυσικά, το ΟΑΚΑ δεν θα γέμιζε ούτως ή άλλως και δεν πρόκειται να γεμίσει ποτέ… Όμως είναι αμφίβολο αν μπορεί να φιλοξενήσει με ασφάλεια ακόμη και μερικές χιλιάδες θεατές.
Κι αυτός είναι ο μεγάλος τρόμος για Τσίπρα και Βασιλειάδη, γι’ αυτό και ακούστηκαν διάφορες φήμες περί μεταφοράς
του τελικού στο Παγκρήτιο…

Για αρκετούς, μάλιστα, στον πρόεδρο
του ΠΑΟΚ κάθεται μια χαρά η αδιάλλακτη
στάση του Βασιλειάδη.

Μετά το πρωτάθλημα,
ήλθε και το… Κύπελλο
των Πρεσπών
«Ο τρίτος σερί τελικός ΑΕΚ-ΠΑΟΚ είναι προϊόν
κατά συρροή ποδοσφαιρικών “ληστειών”», γράψανε συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ
της ΑΕΚ και αναφέρθηκαν στο πώς ο ΠΑΟΚ έφτασε να παίξει στο ΟΑΚΑ στις 11 Μαΐου.
Αφού πρώτα, δηλαδή, απέκλεισε με «σφαγές»
από τη διαιτησία τόσο τον Πανιώνιο στην Τούμπα, όσο και τον Αστέρα στην Τρίπολη…
«Ειδικά
αυτά τα δύο
ματς κρίθηκαν αποκλειστικά από ευνοϊκές για τον
ΠΑΟΚ κομβικές διαιτητικές αποφάσεις και δεν χωράει καμιά αμφιβολία
γι’ αυτό…» συμπλήρωσαν οι συνάδελφοι, αφού
μέχρι και ο Γιωργάκης ο Σαββίδης βγήκε και
παραδέχθηκε ανοιχτά τις ευνοϊκές αποφάσεις
των διαιτητών υπέρ της ομάδας του…
Μετά το «Πρωτάθλημα των Πρεσπών», έχουμε και… «Κύπελλο των Πρεσπών»! Και το μόνο
που μένει είναι
να βγει ο Τσίπρας και να
μας πει πόσο…
καθαρό ήτανε
κι αυτό!

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν, ο Σαββίδης προτιμάει τη διεξαγωγή του ματς κεκλεισμένων των θυρών για να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα της προηγούμενης
διετίας.
Με το σεντόνι του Champions League
να σκεπάζει ήδη τον αγωνιστικό χώρο της
Τούμπας, ο Ιβάν δεν θέλει να πάθει κάποια
ζημιά από την ανεξέλεγκτη δράση των οπαδών. Αλλά, αν και συμφωνεί με την επιθυμία του υφυπουργού Αθλητισμού, για τα
μάτια του κόσμου φωνάζει υπέρ της παρουσίας οπαδών στον τελικό.
Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι: «Για
τα μάτια του κόσμου…»

Ξεβρακώθηκαν πάλι
Περέιρα και εξυγιαντές
To μυθικό ποσό των 300.000 ευρώ τον χρόνο εισπράττει ο
Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, Μέλο Περέιρα, για να… ορίζει
διαιτητές και επόπτες.
Μπράβο του! Θέλει μεγάλα κότσια να παίρνεις τόσα λεφτά στο ποδόσφαιρο μιας χώρας που έχει χρεοκοπήσει.
Και να ’κανε
σωστά τη δουλειά, θα ’λεγε κανείς, χαλάλι του.
Αλλά ο Περέιρα θέλει –ντε και
καλά– να μας
τρελάνει.
Στο πρώτο
παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τούμπα οι γηπεδούχοι έβαλαν αντικανονικό γκολ (οφσάιντ), αλλά ο αρμόδιος επόπτης, ο Ευθυμιάδης, δεν τιμωρήθηκε.
Κι όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αλλά επιβραβεύθηκε κιόλας.
Ο Πορτογάλος κουμανταδόρος της ελληνικής διαιτησίας τον
όρισε και στον αγώνα ρεβάνς της
Τρίπολης για να
κάνει σωστά τη
δουλειά.
Ποιος φταίει; Ο
επόπτης, ο διαιτητής ή ο Περέιρα;
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Μαύρα μαντάτα για τον Βασιλειάδη
και τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Αθηνών
α ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους οι ΣΥΡΙΖΑίοι στις εκλογές, όποτε και να γίνουν.
Είναι τέτοια η αγανάκτηση
του κόσμου, που όπου τους βρίσκουν
θα τους «μαυρίζουν».
Μαύρα μαντάτα για τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδη, που βλέπει τις
δημοσκοπήσεις στη Β΄ Αθηνών και τα έχει
βάψει μαύρα, με αποτέλεσμα να μην ξέ-

Θ

ρει πού να κατέβει υποψήφιος… Στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει 15 βουλευτές, χάνοντας σχεδόν
17% από το ποσοστό που είχε πάρει στην
αντίστοιχη περιοχή τον Σεπτέμβριο του
2015. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ωφελημένο βγαίνει κυρίως το
ΚΚΕ και όχι τόσο η ΝΔ, ενώ ακόμα η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι ιδιαίτερα υψηλή
(26,6%).

Στον Νότιο Τομέα ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά προβλήματα και η
ΝΔ έχει αντιστρέψει το σκηνικό: προηγείται με 9% του κυβερνώντος κόμματος, το
οποίο τον Σεπτέμβριο του ’15 είχε απολαύσει μια διαφορά 8,1% στους 13 αυτούς δήμους.
Εκεί όπου το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ μεγεθύνεται είναι στον Δυτικό Τομέα, που είναι –υποτίθεται– οι λαϊκές συνοικίες της Β΄

Σε πόλεμο με τους
μάνατζερ στον ΠΑΟΚ

Θα τα ρίξουν στον
Ολυμπιακό, αν γίνουν
επεισόδια στον τελικό!
Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο.
Με τη μορφή της διαρροής επεχείρησαν να πουν στην κοινή
γνώμη πως φοβούνται… προβοκάτσια από τους οπαδούς του
Ολυμπιακού, που θα θελήσουν να καταστρέψουν τον τελικό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για να κάνουν ζημιά στην… εικόνα της κυβέρνησης
παραμονές των εκλογών!
Είναι τόσοι θλιβεροί, αλλά και τόσο φαιδροί συνάμα, που ξεχνάνε κι εύκολα…
Οι διαρρέοντες ξεχνούν ότι στο Πανθεσσαλικό του Βόλου
δεν υπήρχε οπαδός του Ολυμπιακού ούτε για δείγμα, όταν διοργανώθηκε το φεστιβάλ της αλητείας και γέμισαν κόσμο τα νο-

Αθηνών. Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Ίλιον,
Περιστέρι και Αιγάλεω (11 έδρες). Σύμφωνα με την MRB, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει το μισό της
δύναμής του, καταρρέοντας από το
42,57% του Σεπτεμβρίου του 2015 στο
21,4% τώρα. Η ΝΔ καταφέρνει να εμφανίζεται πρώτη σε μια περιοχή που σπάνια είχε
καλές επιδόσεις…
Δύσκολες μέρες για τον κυρ-Γιώργο…

σοκομεία της Θεσσαλίας από τραυματίες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Όλοι αυτοί οι πονηροί θα θυμούνται ότι τα ίδια έγιναν και
πέρσι στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, αλλά και έξω από
το Στάδιο, όταν συναντήθηκαν οπαδοί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
και τράβαγαν μαχαίρια….
Η… προβοκάτσια από τους Ολυμπιακούς θα χάλαγε τη…
γιορτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΠΟ.

Γιορτή για τους Πόντιους και φιλικά
με Τούρκους δεν γίνεται…

Ζητάνε, λέει, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ να πραγματοποιηθεί στον τελικό του Κυπέλλου ένα συμβολικό τελετουργικό για τα 100
χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων.
Επειδή και οι ομάδες, αλλά και οι μέτοχοί τους, έχουν ρίζες από τον Πόντο.
Ωραία ιδέα, μόνο που στην ΕΠΟ κανονικά θα έπρεπε να… ντρέπονται, και όχι να
συμφωνούν με την ιδέα και να την υπερθεματίζουν στα Μέσα Ενημέρωσης.
Διότι δεν μπορείς από τη μία πλευρά
να κάνεις γιορτές και φιέστες για να τιμάς
τη Γενοκτονία των Ποντίων, και από την
άλλη πλευρά να τρέχεις και να κλείνεις φιλικά με τους Τούρκους στην Αττάλεια για
την καλύτερη προετοιμασία της Εθνικής
ομάδας…
Και τα δύο μαζί δεν γίνονται… Είναι κοροϊδία, πώς το λένε;

Κόλλησε το θέμα με το συμβόλαιο του Φερνάντο Βαρέλα, παρά τις πιέσεις που ασκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου για ανανέωση του έμπειρου
αμυντικού.
Στον ΠΑΟΚ έχουν στυλώσει τα πόδια και αρνούνται να επιστρέψουν στο ίδιο τραπέζι με τον
ατζέντη του παίκτη.
Γενικά, στην Τούμπα έχουν αρχίσει να παίζουν
διάφορα παιχνίδια με τους ατζέντηδες. Θέλουν
να αφήνουν εκτός όποιον δεν τους κάνει
τα χατίρια.
Άρχισαν από την
περίπτωση του Πολ
Κουτσολιάκου, με
τον οποίο διαφώνησαν τόσο στην υπόθεση του Δημήτρη
Πέλκα, όσο και σε εκείνη του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
Ο τελευταίος, μάλιστα, υποχρεώθηκε
να πάει μόνος του για
τις τελικές συζητήσεις, με στόχο την επέκταση του
συμβολαίου του.
Ακολούθησε η μετωπική με τον εκπρόσωπο
του Εβγένι Χατσερίντι, επειδή ο διεθνής Ουκρανός αρνήθηκε να λύσει το συμβόλαιό του. Τα
απόνερα από την περίπτωσή του απείλησαν να
πνίξουν και τον Εβγέν Σάκχοφ.
Τώρα ήρθε η υπόθεση του Βαρέλα στον αφρό.
«Οι μάνατζερ θα παίζουν με τους δικούς μας όρους», διαμηνύουν από τον ΠΑΟΚ, και ποντάρουν
στο γεγονός ότι πληρώνουν σε ρευστό τις όποιες
προμήθειες συμφωνούν. Μόνο που έτσι ανοίγουν
μέτωπα και, όπως λέγεται στην πιάτσα, αργά ή
γρήγορα θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος…



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

Ντάμιαν Κόουπ, Πρόεδρος Ιπποδρομίες
ΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Θεσμικό περιβάλλον
σε διεθνή πρότυπα
Από την πλευρά του ο α΄ αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ και της Ιπποδρομίες Α.Ε., Σπύρος Φωκάς, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ελληνικές ιπποδρομίες και τόνισε:
«Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την
ιπποδρομιακή δραστηριότητα, σε
συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση
του πλαισίου λειτουργίας της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδας (ΦΕΕ),
διαμορφώνουν ένα θεσμικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα και απαντούν σε πάγια αιτήματα της ιπποδρομιακής
κοινότητας. Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα υγιέστερο οικονομικό
και λειτουργικό περιβάλλον, καθώς
και νέες δυνατότητες ανάπτυξης των
εγκαταστάσεων του ιπποδρόμου.
Παράλληλα, προωθείται ένα δίκαιο
και συνεργατικό περιβάλλον για την
εποπτεία της ιπποδρομιακής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του πλαισίου λειτουργίας της ΦΕΕ. Με διαφάνεια και
συναίνεση, διαμορφώνονται καλύτερες συνθήκες για τη βιωσιμότητα
και τη μελλοντική ανάπτυξη του ιπποδρομιακού προϊόντος».
Εξάλλου, ο γενικός επιχειρησιακός διευθυντής της Ιπποδρομίες Α.Ε., Κώστας Αλεξόπουλος, παρουσίασε το πλάνο
δράσης για την ανάπτυξη των
ελληνικών ιπποδρομιών και τα
οφέλη που δημιουργούνται για
τα μέλη της ιπποδρομιακής κοινότητας. Όπως χαρακτηριστικά
σημείωσε, «το ολοκληρωμένο

πλάνο ανάπτυξης βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, με στόχο την επαναφορά της σταθερότητας στην ιπποδρομιακή κοινότητα, την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης
και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ιπποδρομιακής δραστηριότητας. Εκσυγχρονίζουμε την κατανομή των επάθλων και επιβραβεύεται με πιο αναλογικό τρόπο η
κατάταξη των ίππων στις ιπποδρομίες, αυξάνουμε τα έπαθλα σε συγκεκριμένες ιπποδρομίες –τόσο σε
κύριες, όσο και σε απλές– , προωθούμε κίνητρα για την ελληνική ιπποπαραγωγή και νέους ιδιοκτήτες
και δημιουργούμε δευτερογενή αγορά πώλησης ίππων. Όσον αφορά το στοιχηματικό προϊόν, δημιουργούμε νέο τηλεοπτικό κανάλι
“ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ιπποδρομίες”
για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, επεκτείνουμε το προϊόν σε όλο το δίκτυο
του ΟΠΑΠ και εισάγουμε ειδικά
δελτία ιπποδρομιακού στοιχηματισμού».
Σημειώνεται ότι χαιρετισμό
στην εκδήλωση απηύθυνε και η
νέα πρόεδρος της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Ασπασία
Ράλλη, η οποία αναφέρθηκε
στον θεσμικό ρόλο της ΦΕΕ, επισημαίνοντας ότι η Ένωση θα
βρίσκεται στο πλευρό τής Ιπποδρομίες Α.Ε. για την ανάπτυξη
των ελληνικών ιπποδρομιών,
καθώς είναι κοινός ο στόχος για
έναν ιπποδρομιακό κλάδο βιώσιμο και ακμαίο, που θα ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους
εταίρους και θα είναι αντάξιος
της μεγάλης ιστορίας του.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
«Πολυεπίπεδη
αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων»
επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών
Υποθέσεων ΟΠΑΠ και β΄ αντιπρόεδρος
της Ιπποδρομίες Α.Ε., Οδυσσέας
Χριστοφόρου, παρουσίασε τον σχεδιασμό της
εταιρείας για την ανάπτυξη μιας μοναδικής
εμπειρίας για τους πελάτες στο Μαρκόπουλο, το
οποίο θα μετονομαστεί σε Markopoulo Park,
καθώς και για την προώθηση των ιπποδρομιών.
Όπως επεσήμανε, «κεντρικό σημείο των δράσεών
μας είναι η πολυεπίπεδη αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων του ιπποδρόμου. Σε αυτές
περιλαμβάνονται η διοργάνωση των ελληνικών
ιπποδρομιών την Κυριακή, ώστε να μπορούν να
ενταχθούν στο ευρύτερο αθλητικό πρόγραμμα
της ημέρας, και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
ημερήσιας εμπειρίας για όλη την οικογένεια
(family day) με δραστηριότητες τόσο για παιδιά,
όσο και για ενήλικες. Μάλιστα, στους πιο
σημαντικούς αγώνες, όπως είναι το ελληνικό
Derby, θα υπάρχουν ειδικά προγράμματα με
πλούσιες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επίσης,
θα πραγματοποιούνται ειδικές εκδηλώσεις και
δράσεις για διαφορετικά κοινά, όπως δρομικά
γεγονότα, εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,
συναυλίες, φεστιβάλ και αγώνες αυτοκινήτων».
Αναφορικά με την προώθηση των ιπποδρομιών,
ο κ. Χριστοφόρου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
στη διαμόρφωση ειδικών χορηγικών πακέτων
για τις μεγάλες ιπποδρομίες, την περαιτέρω
προώθηση του θεσμού της συνιδιοκτησίας
ίππων και την αύξηση των μελών ιδιοκτητών σε
περισσότερους από δέκα, τη ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοσή τους και τη διαφημιστική
προβολή.

Ο

Σπύρος Φωκάς, Α΄ Αντιπρόεδρος
Ιπποδρομίες ΑΕ και ΟΠΑΠ

Γιάννης Καλλιτζάκης, Χριστίνα
Βραχάλη, Εύη Φραγκάκη, Τάσος
Μητρόπουλος

Βίκτωρας Μητρόπουλος, Αντώνης
Αντωνιάδης, Μίμης Δομάζος

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ «MARKOPOULO
PARK», ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Πατρίσια Οσενκόφσκα, Οδυσσέας Χριστοφόρου
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ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Γολγοθάς
αντί για
ανάσταση…
Την τιμητική στις προτιμήσεις των
καταναλωτών είχαν και το φετινό
Πάσχα τα τρόφιμα και τα είδη ένδυσης-υπόδησης αλλά αυτά δεν στάθηκαν αρκετά για να «αναστηθεί» η αγορά και να κάνουν… Πάσχα οι έμποροι. Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις για
τις κατά τόπους αγορές στην Αττική
που μιλούν για διόλου ευκαταφρόνητη κάμψη του τζίρου της τάξης του
4% ως και 6%, σε σχέση με πέρσι.
Στην ίδια αποτίμηση καταλήγει και
ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής
και του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης,
υπογραμμίζοντας ότι η πτώση του
κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο
ακολουθεί τις ίδιες χαμηλές πτήσεις
στις οποίες επανήλθε ο κλάδος από
την αρχή του έτους και συνεχίζεται
για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.
Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο
μέχρι σήμερα παρατηρείται μία καταναλωτική κόπωση, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος των
λιανεμπόρων μειώθηκε κατά -2,9%,
τον Φεβρουάριο η πτώση έφτασε
στο -2,3% και τον Μάρτιο υποχώρησε άλλο ένα -2,5%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε μεσοσταθμική μείωση πωλήσεων στην ένδυση-υπόδηση της τάξης
του -12,8% και στα τρόφιμα -4,3%,
που φαίνεται να αποτυπώνονται και
τον Απρίλιο.
Σημειωτέον ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης για τους εμπόρους αφού οι σχετικές υποχρεώσεις υπολογίζονται ότι ανήλθαν
τον Απρίλιο σε 3,3 δισ. ευρώ, ενώ
τον Μάιο η αγορά θα πρέπει να αποδώσει στο κράτος αλλά 3,5 δισεκατομμύρια μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
Ν.ΤΣ.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛ.ΠΕ.
Συνήθης… ύποπτος στην
επιβράβευση της Νέας Γενιάς
ια ενδέκατη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βράβευσε
και φέτος 118 αριστούχους φοιτητές
που κατοικούν στις περιοχές του Θριάσιου
και συγκεκριμένα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ν. Πέραμο και Μέγαρα, καθώς και 179 αριστούχους φοιτητές που κατοικούν στους δήμους Δέλτα και
Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά την ακαδημαϊκή
χρονιά 2018-2019.
Οι φετινές τελετές βράβευσης των συνολικά 297 αριστούχων πραγματοποιήθηκαν
το διήμερο 22 και 23 Απριλίου σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας,

Γ

και της διοίκησης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία τόνισε τη βούλησή
της για τη στήριξη των νέων στους τομείς
της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εργασιακής εμπειρίας.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου,
Στάθης Τσοτσορός, ο οποίος τόνισε:
«Η γενιά σας ζει τη μετάβαση στις νέες προκλήσεις της μεταψηφιακής εποχής. Ως πολίτες
πρέπει να είστε δυναμικά παρόντες στον μετασχηματισμό που συντελείται στο παγκόσμιο
στερέωμα, προκειμένου το νέο ξεκίνημα που
πραγματοποιείτε σήμερα με ενθουσιασμό, να
έχει μέλλον. Πάντοτε με αδιάκοπη προσπάθεια,
σκληρή δουλειά, εγρήγορση και ενδυνάμωση
των ικανοτήτων σας, σε συνδυασμό με την έμπρακτη ενασχόληση και ευαισθησία σας σε
κοινωνικής φύσεως ζητήματα, μπορείτε να διαμορφώσετε το αύριο που έρχεται».
Στους αριστούχους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο αναπληρωτής CEO και γενικός διευθυντής Οικονομικών των
ΕΛ.ΠΕ., Ανδρέας Σιάμισιης, επισημαίνο-

Στο +19% «σκαρφάλωσαν» οι πωλήσεις της Κρι-Κρι
λατιά –και δικαιολογημένα– ήταν τα χαμόγελα
που σχηματίστηκαν στα
πρόσωπα της διοικητικής ομάδας της γαλακτοβιομηχανίας
Κρι-Κρι με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων για τη χρήση
του 2018, αφού οι πωλήσεις
«σκαρφάλωσαν» στο +18,9%,
η λειτουργική και η καθαρή
κερδοφορία ήταν κι αυτή αυξημένη, ενώ ενισχύθηκε και η θέση της εταιρείας στην εγχώρια
αγορά.
Ειδικότερα, τα λειτουργικά

Π

κέρδη (EBITDA) της Κρι-Κρι ανήλθαν σε 17,29 εκατ. ευρώ (από €12,45 εκατ. το 2017), τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
14,24 εκατ. ευρώ (έναντι €9,89
εκατ. το 2017) και τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,12 εκατ. ευρώ, έναντι €7,34 εκατ. το 2017.
Στην ελληνική αγορά παγωτού, η Κρι-Κρι κατατάσσεται
πλέον στη 2η θέση με μερίδιο
σε όγκο 15,4%, έχοντας αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 9,8%,
που είναι προϊόν της αντίστοι-

χης αύξησης των σημείων διανομής (σ.σ. αγγίζουν πλέον τα
16.000 σημεία πανελλαδικά),
αλλά και του δυναμικού λανσαρίσματος νέων προϊόντων. Τη
δεύτερη θέση κατέχει σε όγκο η
Κρι-Κρι και στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού, με τις πωλήσεις
να «γράφουν» αύξηση +8,3%.
Η Κρι-Κρι ενίσχυσε τη θέση της
και στις υπόλοιπες προϊοντικές
κατηγορίες που παρουσιάζουν
ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι
τα γιαούρτια αγελάδος, τα λειτουργικά γιαούρτια, αλλά και

τα παιδικά, όπου η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο σε όγκο 38,6%.
Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο
36,3% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων, παρουσιάζοντας
αύξηση +41,7%. Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως,
από την αξιοποίηση της δυναμικής του ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας, καθώς και
από πωλήσεις παγωτού στη Μ.
Βρετανία.
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Επιτροπή Ενέργειας ίδρυσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Την ίδρυση Επιτροπής Ενέργειας ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Όπως έγινε γνωστό, σκοπός της επιτροπής είναι η παρακολούθηση των θεμάτων-εξελίξεων που αφορούν τον τομέα της ενέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και η προώθηση νέων ιδεών και πρακτικών
που έχουν ως στόχο αφενός την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων κάθε
μορφής και, αφετέρου, τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση
των δικτύων παροχών και διανομής.
Επικεφαλής της επιτροπής ανέλαβε ο πρόεδρος της

Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία, Κώστας Ανδριοσόπουλος (φωτ.), ενώ μέλη της ορίστηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπασιάς (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), Κ. Σιφναίος (Ομίλος Κοπελούζου), Δ. Γόντικας (Energean Oil & Gas), Γ. Καλαβρουζιώτης (Eunice Group), Φερν. Καλλιγάς (ΔΕΣΦΑ), Μ.
Μανουσάκης (ΑΔΜΙΕ), Ευ. Μυτιληναίος (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.), Στ. Οκταποδάς (ΔΕΔΔΗΕ), Εμμ. Παναγιωτάκης (ΔΕΗ), Δ. Παρπέρης (GE Power), Γ. Κούβαρης (ΗΡΩΝ), Μιχ. Φιλίππου (ΛΑΓΗΕ), Ανδ. Σιάμισιης
(ΕΛ.ΠΕ.) και Δ. Τζώρτζης (ΔΕΠΑ). Ν.ΤΣ.

Πόσα κερδίζουν οι
τράπεζες από τη
μείωση προσωπικού
εν μας έκανε σοφότερους η πρόσφατη ανταπόκριση από την Αθήνα της οικονομικής επιθεώρησης της γερμανικής εφημερίδας
«Handelsblatt», ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πορεία
συρρίκνωσης. Τα νέα είναι παλιά όσο και η
επερχόμενη συνταγή ότι, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα υψηλά κόστη
των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα
πέσει… τσεκούρι στις μισθολογικές δαπάνες με μαζικές μειώσεις προσωπικού.
Μπορεί οι Γερμανοί της
«Handelsblatt» να θεωρούν επιτυχημένη τη δημοσιονομική
εξυγίανση της Ελλάδας και την
επιστροφή της στις αγορές, αλλά βλέπουν ως μέγα αγκάθι τις
ελληνικές τράπεζες που συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση
νευρικής κρίσης, αφού σχεδόν τα μισά δάνεια που έχουν χορηγήσει δεν εξυπηρετούνται. Ίσως, ή κυρίως εξ αυτού του
λόγου, το «μάζεμα» που επιχείρησαν οι τραπεζίτες τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο γεωγραφικής εξάπλωσης των υποκαταστημάτων (από τα
συνολικά 3.921 υποκαταστήματα που λειτουργούσαν το 2009, στα τέλη
του 2018 είχαν απομείνει 1.902) και προσωπικού (ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί από 63.342 στους 39.500) να μην είναι επαρκές. Σύμφωνα πάντα με την «Handelsblatt», που επικαλείται ειδικούς
του τραπεζικού κλάδου, στα επόμενα χρόνια θα επιταχυνθεί η πορεία
σταθεροποίησης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι το σύνολο ενεργητικού των 4 συστημικών τραπεζών ανήλθε το 2018 σε 225 δισ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια μέχρι το 2023 εξαιτίας
της απομείωσης προβληματικών δανείων. Υπό αυτό το πρίσμα, οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα κόστη τους σε αυτή τη διαδικασία
συρρίκνωσης και για να το πετύχουν προχωρούν κυρίως σε εθελούσιες
εξόδους με την αντίστοιχη φυσικά παροχή κινήτρων όπως γαλαντόμες αποζημιώσεις και συνταξιοδοτικά μπόνους.
«Με τέτοια προγράμματα οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν 2.582 θέσεις εργασίας το 2018 και για φέτος ο στόχος ανέρχεται στις
4.000 θέσεις εργασίας. Στην αρχή τα προγράμματα αυτά είναι δαπανηρά. Αλλά οι ειδικοί εκτιμούν ότι, καταργώντας 1.000 θέσεις εργασίας, η τράπεζα εξοικονομεί 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως», καταλήγει η γερμανική εφημερίδα. Ιδού ο Νυμφίος (της… απόλυσης) έρχεται!
Ν.ΤΣ.

Δ

Στιγμιότυπα από τις τελετές βράβευσης αριστούχων φοιτητών σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, όπου
ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ., Στ. Τσοτσορός, και ο αναπληρωτής CEO και γεν. δ/ντής
Οικονομικών του ομίλου, Ανδ. Σιάμισιης, απονέμουν τις σχετικές διακρίσεις σε αριστούχους φοιτητές

ντας ότι για τον ενεργειακό όμιλο οι εν λόγω πρωτοβουλίες στοχεύουν στην επιβράβευση νέων ικανών ανθρώπων που αναζητούν να κάνουν τα
πρώτα τους βήματα σε ένα δυναμικό περιβάλλον
διεθνούς ανταγωνισμού και να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον.
Ο θεσμός επιβράβευσης των αριστούχων εισακτέων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-

το 2018
Όσον αφορά στις επενδύσεις,
η Κρι-Κρι έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική
αναβάθμιση, των εργοστασίων
γιαουρτιού και παγωτού. Σχέδια
συνολικού προϋπολογισμού 18
εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις
διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στη χρήση
2018, οι παραγωγικές επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα
8 εκατ. ευρώ.
Ν.ΤΣ.

ρας, που «τρέχουν» από το 2009 τα ΕΛ.ΠΕ., αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τους νέους, δεδομένου ότι στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ο όμιλος έχει επιβραβεύσει με επαίνους και χρηματικά έπαθλα περισσότερους από 3.250 αριστούχους
φοιτητές για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, προσφέροντάς τους χρηματικά έπαθλα που ξεπερνούν τα 3.387.000 ευρώ. Ν.ΤΣ.
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«BRAIN REGAIN»: ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑ «ΔΥΝΑΤΑ ΜΥΑΛΑ»
ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Όλα ξεκίνησαν από έναν
καφέ μεταξύ φίλων, για
κουβέντα και διάλειμμα
από τη γεμάτη υποχρεώσεις καθημερινότητα. Πέντε φλιτζάνια αχνιστού
καφέ στο τραπέζι, άπειρες σκέψεις και άλλες τόσες επιθυμίες για δράση
και εξέλιξη, οπότε δεν άργησε να έρθει η στιγμή
που η συζήτηση πέρασε
σε άλλο επίπεδο αποκτώντας τη μορφή της λεγόμενης «Ιδεοθύελλας» ή
αλλιώς γνωστής με τον
όρο «Brainstorming».

Επαναπατρισμό…
εγκεφάλων
χρειάζεται η Ελλάδα

Ρεπορτάζ: Βίκυ Καλοφωτιά
αι κάπως έτσι, οι πέντε φίλοι και επιτελικά στελέχη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, ο Κωνσταντίνος Κεσεντές (πρόεδρος
Δ.Σ. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε), ο Ευάγγελος Μαρνέρης (διευθύνων
σύμβουλος AIMS International
Hellas A.E.), ο Γιάννης Παπαχρήστου (γενικός διευθυντής
Ελλάδας-Κύπρου, Coca-Cola
Τρία Έψιλον), ο Θεόδωρος
Κοτιώνης (διευθύνων σύμβουλος, Ogilvy Greece) και ο Στάθης Ποταμίτης (διευθύνων εταίρος, PotamitisVekris Law
Partnership) φύτεψαν το «σπόρο» για τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής συμμαχίας, με την
ονομασία «Brain Regain».
Μια πρωτοβουλία του Μη
Κερδοσκοπικού Σωματείου
«Ελληνικές Ρίζες», με έναν ιδιαίτερα πολύτιμο σκοπό: τον επαγγελματικό επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού και συγκεκριμένα τη συντονισμένη δράση προκειμένου
να δημιουργηθούν τα κανάλια
επανασύνδεσης με την ελληνική αγορά, και να επιστρέψουν
στη χώρα μας οι «δυνατοί εγκέφαλοι» –όπως ορίζεται στην παγκόσμια βιβλιογραφία το επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό–, που τις περισσότερες
φορές αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίσουν μια

K

Η ομάδα πρωτοβουλίας του «BRAIN REGAIN». Στο κέντρο
ο διευθύνων σύμβουλος της Ogilvy Greece, Θεόδωρος Κοτιώνης

θέση εργασίας και ένα πιο λαμπρό μέλλον από ό,τι στην Ελλάδα, που εξακολουθεί να «αιμορραγεί» οικονομικά λόγω της
ισχύουσας κρίσης.

Ανυπομονούν…
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα επίσημων στατιστικών
ερευνών, από το 2008 έως το
2016 υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 450.000 Έλληνες επέλεξαν –εκούσια ή μη– την έξοδο από τη χώρα, αφήνοντάς
την έτσι κατά ένα μεγάλο ποσοστό «ορφανή» από δυνατά μυαλά (brain drain). Από αυτούς, το
25% είναι άτομα ηλικίας μεταξύ
31-35 ετών και το 31% πάνω από 41%, ενώ αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των νέων από
18 έως 26 ετών καλύπτοντας μέχρι στιγμής το 19% της «πίτας».
Χαρακτηριστικό είναι ακόμη
το ότι μόλις το 20% εξ αυτών
δεν επιθυμεί να επιστρέψει
στην πατρίδα (κυρίως λόγω θυμού από τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας

στην Ελλάδα και την αναξιοκρατία), ενώ το υπόλοιπο 80%
ανυπομονεί να ξαναγίνει κάποια στιγμή πρόσφορο το έδαφος και να μπορέσει να επιστρέψει στην πιο ηλιόλουστη
χώρα του κόσμου, όπου προς το
παρόν υπάρχει μεν λιακάδα
στον ουρανό αλλά… συννεφιά
στην τσέπη. Ως εκ τούτου, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή η σημαντική αυτή δράση,
πραγματοποιήθηκε προ ημερών, στο Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, η συνέντευξη Τύπου,
στην οποία παρευρέθηκαν τόσο
οι εμπνευστές τής εν λόγω συμμαχίας «Brain Regain» –που
μακροπρόθεσμα έχει ως στόχο
την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας– όσο και εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου,
των ΜΜΕ και φυσικά των 16 εταιρειών που συμμετέχουν
στην όλη προσπάθεια, παρέχοντας ανώτερα στελέχη τους για
τον ρόλο του Μέντορα.
Τα επιλεγμένα αυτά στελέχη

αναλαμβάνουν το καθοριστικό
έργο της καθοδήγησης των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα από
απευθείας συζητήσεις μαζί
τους και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της χώρας και τις προοπτικές που ανοίγονται για τον επαναπατρισμό των στελεχών. Τη
«συμμαχία» απαρτίζουν οι εταιρείες: AegeanAirlines, Ελληνικά
Πετρέλαια, COSMOTE, Τράπεζα
της Ελλάδος, Coca-ColaΤρία Έψιλον, ΤΙΤΑΝ, Τράπεζα Πειραιώς,
Όμιλος
FOURLIS,
INTERAMERICAN, T.E.MES,
ΜΕΤΡΟ, CHIPITΑ, SaniIkos,
Upstream, Kyklades Maritime
Corporation και Ogilvy.
Με το σύνθημα «Χρειαζόμαστε πολλούς για να φέρουν πίσω περισσότερους», άνοιξε την
εκδήλωση ο κ. Κεσεντές, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα ωριμάζουν οι συνθήκες που
μπορούν να μετατρέψουν το καταστροφικό για τη χώρα μας “brain
drain” σε “Brain Regain”. Αυτές
τις συνθήκες επιδιώκει να αξιοποιήσει η πρωτοβουλία μας».
Τη σκυτάλη στο βήμα πήρε ο
κ. Θεόδωρος Κοτιώνης σημειώνοντας: «To “Brain Regain”
ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα
πρωτοβουλίας. Σήμερα με ενθουσιασμό καλωσορίζουμε οργανισμούς, επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, που υποστήριξαν την
πρωτοβουλία, και προσβλέπουμε
σε συνεχή επέκταση της συμμαχίας μας».
Αμέσως μετά ο κ. Γιάννης
Παπαχρήστου συμπλήρωσε:
«Πρόκειται για μια συμμαχία εταιρειών και στελεχών που οραματιστήκαμε για να δώσουμε ευκαιρίες
και τη δυνατότητα σε Έλληνες του

εξωτερικού να επιστρέψουν, να εργαστούν και να φτιάξουν το μέλλον
τους στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι
μπορούν να κάνουν τη διαφορά
για την επόμενη μέρα της χώρας
μας και είμαστε αποφασισμένοι να
έχουμε καταλυτικό ρόλο στον επαναπατρισμό τους».

Πώς μπορεί να
επικοινωνήσει κάποιος
με το «Brain Regain»
Όπως ενημέρωσαν τους παρευρισκομένους οι ομιλητές και εκπρόσωποι της δράσης, η επικοινωνία είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας www.brainregain.gr
συμπληρώνοντας τη σχετική
φόρμα, και από εκείνη τη στιγμή
αναλαμβάνει η κάθε εταιρεία να
έρθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο και να ξεκινήσει η διαδικασία παρέχοντάς τους, μέσω
της θέσης του Μέντορα, τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε να
λειτουργεί πρόσφατα και, σύμφωνα με τους εμπνευστές του,
τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται μετά από
διάστημα περίπου τριών μηνών. Ένα είναι το ζητούμενο,
και ένας ο στόχος. Από την
πλευρά των εκπροσώπων της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας
αλλά και όλων όσων κάποια
στιγμή αναγκάστηκαν να κουνήσουν το μαντήλι του αποχαιρετισμού σε κάποιον δικό τους
άνθρωπο, που έφυγε μακριά από τη χώρα του φωτός, μακριά
από την Ελλάδα μας.
Τους θέλουμε πάλι πίσω!
Πάλι εδώ!
…γιατί «η Ελλάδα χρειάζεται
όλα τα παιδιά της!».
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• Μείωση της στρατιωτικής θητείας για τα παιδιά τρίτεκνων και
πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τους
αντιρρησίες συνείδησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, για το οποίο όμως ενίσταται η αντιπολίτευση

Ρουσφετο-νομοθέτηση
για τις Ένοπλες Δυνάμεις
νόπλων Δυνάμεων και φορέων της αμυντικής βιομηχανίας με το εθνικό και
διεθνές κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας αεροσκαφών και πλοίων.

Η μείωση της στρατιωτικής θητείας για τα παιδιά των τρίτεκνων
και των πολύτεκνων οικογενειών, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και η σύσταση
Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ άλλων στο μωσαϊκό των αλλαγών που επιφυλάσσει για
το στράτευμα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επιμέλεια: Δημήτρης Τζιβελέκης

Ό

πως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εμπνευστές του νομοσχεδίου θεωρούν ότι οι νομοθετικές πρόνοιες επιλύουν χρόνια προβλήματα και στρεβλώσεις, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη κάνοντας λόγο για προχειρότητες
και νομοθετικά μερεμέτια. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το πρόσφατο ν/σ
του ΥΠΕΘΑ, για το οποίο ο κυβερνητικός ισχυρισμός είναι ότι έρχεται να καλύψει ώριμες ανάγκες –προσωπικές
και οικογενειακές– των υπηρετούντων
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Λένε, συγκεκριμένα, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ότι η διατήρηση της
αποτελεσματικότητας του στρατεύματος
είναι πρωτίστως ζήτημα ηθικού. Θεωρούν, μάλιστα, ότι το ηθικό είναι αυτό
που έχει επαυξήσει το αξιόμαχο και το
στρατιωτικό κύρος της χώρας σε περιφερειακό και συμμαχικό επίπεδο, παρά
το γεγονός ότι τα απόνερα της κρίσης με
τις περικοπές κονδυλίων είναι ακόμη
νωπά, την ίδια ώρα που δεν έχουν εκλείψει η διεθνής ρευστότητα και οι ασύμμετρες απειλές με τις οποίες συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα.

Οι βασικές προβλέψεις
Αυτό ακριβώς το ηθικό θεωρούν οι εμπνευστές του νομοσχεδίου ότι ενισχύουν με ρυθμίσεις όπως:
1] Η μείωση της στρατιωτικής θητείας για τα τέκνα των τριτέκνων και
των πολύτεκνων οικογενειών.
2] Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης
και ο εναρμονισμός της με το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης

για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
3] Η σύσταση Γραφείων Νομικής
Προστασίας Στελεχών, με σκοπό να
παρέχουν άμεση και απευθείας ενημέρωση στα στελέχη σχετικά με υπηρεσιακές υποθέσεις, που τα αφορούν άμεσα και προσωπικά, αλλά και να συνδράμουν τα Επιτελεία στον εντοπισμό
τυχόν περιπτώσεων κακοδιοίκησης.
4] Η λήψη μέριμνας για το ωράριο
εργασίας και τις μεταθέσεις του προσωπικού που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας ή επιμελείται Άτομα με Αναπηρία.
5] Η εξαίρεση των αναδρομικών
που καταβλήθηκαν το 2018 από τον υπολογισμό του εισοδήματος για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων,
παροχών και οικονομικών ενισχύσεων.
6] Η επέκταση και στους στρατιωτικούς της δυνατότητας που ήδη έχουν οι
δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, για την
εκπροσώπηση και την υπεράσπισή
τους στα ποινικά δικαστήρια για υπηρεσιακές υποθέσεις από λειτουργούς
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7] Η ρύθμιση μεγάλου αριθμού εκκρεμοτήτων που άπτονται της υπηρεσιακής και βαθμολογικής εξέλιξης κάθε κατηγορίας προσωπικού.

Παραμονή οπλιτών μετά την
ανακατάταξη

8] Η καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας των στρατιωτικών, το οποίο θα χρησιμεύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο και θα έχει νέες προδιαγραφές
ασφαλείας.
9] Η εισαγωγή με επιεικέστερα κριτήρια στις στρατιωτικές σχολές μαθητών που βίωσαν τις δύσκολες στιγμές
της πλημμύρας στη Μάνδρα το 2017
και της πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018.
10] Η επέκταση της περίθαλψης
στα στρατιωτικά νοσοκομεία των ανασφάλιστων και των οικογενειών όσων
συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της
Κύπρου το 1964, το 1967 και το 1974.
11] Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων.
12] Η ίδρυση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας ως ανεξάρτητης
οργανωτικής μονάδας του ΓΕΕΘΑ, για
την πιστοποίηση της συμμόρφωσης υλικού, μέσων και προσωπικού των Ε-

Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχει, εξάλλου,
πρόβλεψη για παραμονή οπλιτών στο
στράτευμα μετά την ανακατάταξή τους.
Αυτό που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι οι οπλίτες που
έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία τους μπορούν να επανακατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να συνεχίζουν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, ως έμμισθοι, για χρονικό διάστημα έως 3 ετών. Παρ’ ότι, όμως, αρκετοί το επιθυμούν, δεν υπάρχει η δυνατότητα να παραμένουν αυτοί
οι οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις πέραν της τριετίας, ώστε και το έλλειμμα
πληρότητας που έχουν κάποιες μονάδες να μετριάζεται και να διατηρείται
στο επιθυμητό επίπεδο ο βαθμός της
επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητάς τους.
Υπό αυτό το πρίσμα, η λογική του νομοθέτη είναι στους οπλίτες που έχουν ήδη
κάποια εμπειρία και εξειδίκευση και εργάζονται ομαλά στο στρατιωτικό περιβάλλον να τους παρέχεται πλέον περισσότερη και αρτιότερη εκπαίδευση, ώστε
στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και επιχειρησιακά, είτε υπηρετούν στις μονάδες τους, είτε στις Ειδικές Δυνάμεις, με
την παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις
να αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για να
κάνουν αυτήν την επιλογή.

Ν.Δ.: «Θεσμοθετείτε τη λούφα και την… απαλλαγή»
Τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν είδαν με καλό μάτι στην οδό
Πειραιώς. Μάλιστα, από το βήμα της
Βουλής ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, Βασίλης Κικίλιας,
ήταν λάβρος κατά του νομοσχεδίου,

χαρακτηρίζοντάς το «ρουσφετολογικό,
φωτογραφικό και κυρίως προεκλογικό,
που κατατέθηκε πρόχειρα προκειμένου
να κλείσει η κυβέρνηση το μάτι σε κάποιους για να πάρει μερικές ψήφους».
Ειδικά για νέες νομοθετικές προβλέψεις που αφορούν τους αντιρρησίες συνείδησης, από τη Νέα Δημοκρατία γίνεται λόγος για «θεσμοθέτη-

ση της λούφας και απαλλαγής». Επίσης στη Ν.Δ. θεωρούν ότι μέσω συγκεκριμένων διατάξεων απαξιώνεται το κύρος των αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εκφράζεται παράλληλα η θέση ότι το νομοσχέδιο βάζει βόμβα στα θεμέλια του
στρατεύματος με τον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό.
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• Η «Α» βρέθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων
«Ο Ονήσιμος», προκειμένου να μοιραστεί με τους αναγνώστες της τη σπουδαία
δουλειά που γίνεται στο νούμερο 60 της οδού Ασκληπιού
Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η νομιμότητα από την παραβατική
συμπεριφορά απέχουν μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το ένα δευτερόλεπτο
που δεν το καθορίζει η μοίρα, αλλά οι συνθήκες κοινωνικής παθογένειας, ακόμη-ακόμη και ο βρασμός
ψυχής, και είναι ικανό να
οδηγήσουν κάποιον πίσω
από τα σίδερα της φυλακής και να τον κρατήσει
«δεσμώτη» ακόμη κι όταν
αυτός αποφυλακιστεί!

Ένας… Άγιος για
τους φυλακισμένους

Ρεπορτάζ: Βίκυ Καλοφωτιά

Τ

ο πρόβλημα με αυτά τα
δύσκολα σενάρια που
γράφει η ζωή είναι ότι
δεν περιορίζονται μόνο
στους έγκλειστους. Δυστυχώς, ο «σεναριογράφος» επιφυλάσσει συχνά πικρό φινάλε ακόμη και γι’ αυτούς που δήθεν σωφρονίστηκαν, πλήρωσαν το τίμημα και ανέκτησαν την ελευθερία
τους. Ίσως εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο ένας… Άγιος να
βάλει το χέρι του και να προστατεύσει τους φτωχοδιάβολους εντός
και εκτός φυλακής.
Με τις παραπάνω σκέψεις η «Α»
συνάντησε παραμονές του Πάσχα
αυτόν τον «άγιο», επισκεπτόμενη
τα γραφεία του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων «Ο Ονήσιμος», και μίλησε με την ψυχολόγο
του σωματείου, Χαρά Βλαστάρη.
Ο «Ονήσιμος» ιδρύθηκε το
1982 από τον Στυλιανό Μπουρμπαχάκη και σήμερα είναι αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό σωματείο, που έχει ως
σκοπό την παροχή νομικής, υλικής
αλλά και ψυχολογικής βοήθειας σε
άπορους φυλακισμένους και αποφυλακισμένους, καθώς και στις οικογένειες αυτών. Τον τρόπο εξηγεί
η κα Βλαστάρη: «Ο σύλλογος στηρίζει οικονομικά όλα τα φιλόπτωχα ταμεία των καταστημάτων κράτησης, γιατί οι κρατούμενοι μέσα στη φυλακή
δεν έχουν χρήματα. Κάθε κρατούμενος έχει μια καρτέλα, στην οποία κατατίθενται χρήματα από την οικογένεια, και συγχρόνως υπάρχουν και τα
φιλόπτωχα ταμεία για εκείνους που
δεν έχουν οικογένεια και συνεπώς κανέναν δικό τους για να τους στηρίξει».
Όπως αναφέρει η ψυχολόγος
του σωματείου, όταν κάποιος έρθει

σε επαφή με τον «Ονήσιμο», το σωματείο τον στηρίζει παρέχοντας
τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας ακόμη και
στην εξόφληση λογαριασμών ή στα
έξοδα βραχυπρόθεσμης διαμονής
σε ξενοδοχείο τον πρώτο καιρό μετά την αποφυλάκιση. Βασική προϋπόθεση για να διεκπεραιωθεί κάθε αίτημα είναι να συνοδεύεται από το σχετικό αποφυλακιστήριο ή
πιστοποιητικό κράτησης.

Εξατομικευμένη στήριξη
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
επικοινωνήσει με τα γραφεία του
συλλόγου, και το καταρτισμένο
προσωπικό είναι σε θέση να ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο μέρος την
αγωνία του, δίνοντας αρχικά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό. «Η στήριξη είναι απόλυτα εξατομικευμένη», τονίζει η ψυχολόγος
και στο ερώτημά μας, σχετικά με το
ποιο είναι το πιο έντονο εξ αυτών,
στο διάστημα των έξι χρόνων που
ασκεί το εν λόγω λειτούργημα στο

πλαίσιο του «Ονήσιμου», απαντά
με αφοπλιστική ειλικρίνεια:
«Θυμάμαι έναν άνθρωπο, ο οποίος
έκανε χρήση ναρκωτικών πάρα πολλά
χρόνια και κάποια στιγμή, όταν αποφυλακίστηκε, ζητούσε να βγάλει ταυτότητα. Το αίτημά του, όμως, αυτό κάπου μπλόκαρε. Αργότερα, βγήκε στην
επιφάνεια ότι σε κάποια από τις πολλές κρατήσεις του, είχε έρθει η στιγμή
να ασκήσει τη στρατιωτική του θητεία
και επειδή δεν μπορούσαν να τον
βρουν για να τον ειδοποιήσουν, θεώρησαν ότι είχε πεθάνει και διεγράφη
από τα μητρώα. Στα χαρτιά αυτός ο
άνθρωπος δεν υπήρχε πουθενά. Τότε

ΧΑΡΑ ΒΛΑΣΤΑΡΗ

(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
«ΟΝΗΣΙΜΟΥ»): «ΠΑΝΤΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΜΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ
ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ “ΚΑΚΟΣ”
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ»

ήταν που αυτή η περιπέτεια έγινε για
εκείνον το έναυσμα για να απεμπλακεί από τα ναρκωτικά οριστικά, διότι
αυτή η νέα εγγραφή του στα μητρώα
λειτούργησε ως μια εκ νέου εγγραφή
του στη ζωή, ως μια αναγέννηση!»

Μέγα ζητούμενο
η ανεύρεση εργασίας
Η παραπάνω δεν είναι η μοναδική περίπτωση που έχει χαραχτεί
ανεξίτηλα στη μνήμη τής Χ. Βλαστάρη, καθώς, όπως αποκαλύπτει,
θυμάται άλλη μια περίπτωση όπου
μία κρατούμενη μετουσίωσε το αρνητικό σε μια εμπειρία με θετικό
πρόσημο για τη ζωή της.
«Είχε έρθει σε εμάς και μια κοπέλα, που όταν μπήκε στη φυλακή, ο
πατέρας της τής είπε: “Εκεί που πας
ή θα ψηθείς ή θα καείς!” Και αυτή
κράτησε αυτές τις κουβέντες του και έκανε μετά μια πολύ θετική ανάγνωση
της κράτησής της. Πήγε στο σχολείο
δεύτερης ευκαιρίας, πήρε το απολυτήριο και προχώρησε στη ζωή της! Το
καθετί που βιώνει ο καθένας στη ζωή
του, είναι καθαρά θέμα τού ποια θα

είναι η ανάγνωση που θα επιλέξει να
κάνει σε αυτό! Το παν είναι να κάνεις
μια ανάγνωση που να έχει από πίσω
μία πεποίθηση νίκης!»
Άλλη μια από τις συνήθεις αγωνίες των πρώην φυλακισμένων είναι η ανεύρεση εργασίας και το κατά πόσο η κοινωνία θα τους ενσωματώσει ξανά στους κόλπους της,
όπως και η αποκατάσταση της (για
αρκετούς) διαταραγμένης σχέσης
με την οικογένειά τους.
«Δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών για όλους στην αγορά
εργασίας σήμερα, προσπαθούμε να
βοηθάμε όσο γίνεται και σε αυτό το
κομμάτι. Υπάρχει ακόμη βέβαια ο φόβος του αγνώστου, γιατί πάντα έχουμε
στο μυαλό μας ότι αυτός που κρατήθηκε είναι κάποιος “κακός” άνθρωπος, οπότε οι ευκαιρίες δεν είναι τόσες πολλές, ωστόσο σε σύγκριση με
το παρελθόν έχει καμφθεί κάπως ο δισταγμός εκ μέρους των εργοδοτών και
η γενικότερη κοινωνική απομόνωση»,
υπογραμμίζει η ψυχολόγος του «Ονήσιμου», και λίγο πριν κλείσουμε
τη συζήτηση μαζί της, της ζητάμε να
μας ενημερώσει σχετικά με το ποιες ηλικίες απευθύνονται στον σύλλογο.
«Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από
18 έως και… 95 ετών! Έχει υπάρξει
τέτοια περίπτωση ανθρώπου, που είχε
μια οικονομική οφειλή και κρατήθηκε
για λίγες ημέρες, οπότε ένιωσε την ανάγκη να καταφύγει σε εμάς για βοήθεια».
Επίσης, με ενέργειες του συλλόγου, έχουν ιδρυθεί βιβλιοθήκες, οι
οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται σε
όλα σχεδόν τα καταστήματα κράτησης της χώρας, ενώ δεν είναι λίγες
οι φιλανθρωπικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει, όπως η διοργάνωση bazaar και θρησκευτικών
εκδρομών ή η έκδοση του περιοδικού «Φίλοι Φυλακισμένων» με
άρθρα έγκριτων ανθρώπων της
διανόησης και της Εκκλησίας, το
οποίο διανέμεται δωρεάν στις ενορίες της χώρας.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ σε μας αυτά που οι άλλοι δεν τολμούν να γράψουν



Μια εντυπωσιακή… «ξυπόλητη
πριγκίπισσα» στο Ντουμπάι
ταν έβαζε τα ρούχα της στη βαλίτσα
για να είναι εφοδιασμένη με όλα τα
απαραίτητα για το ταξίδι της στο
Ντουμπάι, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια
Λάουρα Νάργες δεν φανταζόταν (μάλλον) με
τίποτα το πόσο υπέροχα θα περνούσε εκεί.
Αυτό διαπιστώνει κανείς «ξεφυλλίζοντας» το
διαδικτυακό προφίλ της στο Instagram, όπου
ανέβασε υπέροχες φωτογραφίες από το
σαφάρι της στην έρημο και από το
περπάτημα που έκανε ξυπόλητη στους
αμμόλοφους, τις ημέρες του Πάσχα.
Αυτό θα πει ντόλτσε βίτα και μάλιστα και
εκτός συνόρων!

Ό

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ KΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
4/5 ΜΑΪΟΥ 2019

• Μετά από πρόσκληση του προέδρου του Ιδρύματος
βρέθηκαν δίπλα τους την Μεγάλη Εβδομάδα

Με μια αγκαλιά δώρα
«σκόρπισαν» χαμόγελα
Ρώπα - Γερονικολού
στον Σύνδεσμο Προστασίας
για παιδιά και ΑμεΑ

Τ

ον Σύνδεσμο Προστασίας για παιδιά και ΑμεΑ επισκέφθηκαν τη Μεγάλη Εβδομάδα η
Χρύσα Ρώπα και η Κατερίνα Γερονικολού.
Οι δύο πρωταγωνίστριες ευαισθητοποιημένες
βαθιά, σε θέματα που αφορούν στους συνανθρώπους μας και στην κοινωνική προσφορά, αποδέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση του προέδρου
του Ιδρύματος, κ. Κωνσταντίνου Τίγκα, για να προσφέρουν λαμπάδες και πασχαλινά δώρα στα παιδιά, αλλά πάνω
από όλα για να προσφέρουν αγάπη, χαρά και χαμόγελα.
Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ, αγωνίζεται καθημερινά 96 χρόνια τώρα με πυξίδα τις αρχές της αλληλεγγύης και της προσφοράς και με αίσθημα κοινωνικής

συνείδησης, για έναν απώτερο σκοπό:
Να έχει ο κάθε συνάνθρωπός μας τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς, να μπορεί να μετακινείται, να εργάζεται, να
σπουδάζει, να συμμετέχει ισότιμα σε κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής.
Να έχει το κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη, δωρεάν
περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, ως βασικά προαπαιτούμενα
για την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή του στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Ευχόμαστε κι εμείς από την πλευρά μας να εξακολουθήσουν να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, που ιδίως σε δύσκολες εποχές θα είναι πάντοτε πρόθυμες να απλώσουν το
χέρι στον συνάνθρωπο ό,τι κι αν συμβαίνει εκεί έξω…

Η «άτακτη» Τσιτσιολίνα μηνύει τον οίκο
δημοπρασιών Sotheby’s
διάσημη Ιταλίδα πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Ιλόνα Στάλερ, γνωστή παγκοσμίως και ως
«Τσιτσιολίνα», κατέθεσε μήνυση κατά του οίκου
δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη για τη δημοπράτηση φωτογραφιών της, που ανήκουν στη σειρά έργων
«Made in Heaven» του πρώην συζύγου της, Τζεφ Κουνς.
Πρόκειται για φωτογραφίες που θεωρείται πως αποτελούν

Η

ένα σχόλιο πάνω στα όρια του πορνό και της τέχνης, απαθανατίζοντας ένα σύγχρονο ζεύγος Αδάμ και Εύας.
Η… άτακτη ηθοποιός, διαμέσου του δικηγόρου της Λούκα
Ντι Κάρλο, αξιώνει αποζημίωση 21 εκατ. δολαρίων, με τα
19 εκατ. να αφορούν την ηθική βλάβη που αιτιάται ότι υπέστη και τα 2 εκατ. να αντιπροσωπεύουν τα δικαστικά και νομικά έξοδα.
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Ψάχνει να βρει το δίκιο του
στα δικαστήρια ο Βασίλης Ζούλιας!
• Ο σχεδιαστής ισχυρίζεται ότι
έχει πέσει θύμα εξαπάτησης από
γνωστή δικηγόρο

Σ

ε μια απίστευτη περιπέτεια φαίνεται ότι έχει εμπλακεί ο καταξιωμένος Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ισχυριζόμενος
πως έχει πέσει θύμα εξαπάτησης από γνωστή δικηγόρο κυπριακής καταγωγής και σύζυγο επιχειρηματία.Η υπόθεση αφορά στην
εξαγορά της εταιρείας του από την εν λόγω γυναίκα, η οποία τελικά ματαιώθηκε. Ωστόσο, τα μέτωπα που άνοιξαν από αυτή την ιστορία ήταν πολλά, με αποτέλεσμα ο σχεδιαστής να «παρασυρθεί», όπως καταγγέλλει, στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων, αλλά και
στη σύσταση ενεχύρου στα σήματα της εταιρείας του για την
«υποτιθέμενη», όπως υποστηρίζει, «διασφάλιση των οφειλομένων
του από υποτιθέμενο δάνειο».
Αυτά τα τελευταία στοιχεία έγιναν αντικείμενο αγωγής που
θα κριθεί το προσεχές διάστημα
από το Πρωτοδικείο της Αθήνας.
Ευχόμαστε από τώρα καλά
ξεμπερδέματα..!

Το τατουάζ της
Μπόμπα για… τα μάτια
του Τανιμανίδη
ον πιο ξεχωριστό τρόπο διάλεξε η Χρίστινα Μπόμπα για να ευχηθεί στον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, για τα 38α γενέθλιά
του. Όπως η ίδια μας ενημέρωσε μέσω των social media, έκανε
στο χέρι της ένα τατουάζ που συμβολίζει και τους δύο. Ουσιαστικά
πρόκειται για έναν συνδυασμό των αρχικών γραμμάτων των ονομάτων τους που σχηματίζουν
μια σταγόνα.
Τα σχόλια έπεσαν «βροχή», αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε με την ατάκα του ο
εορτάζων απαντώντας με
χιούμορ: «Δηλαδή, τώρα
πρέπει να κάνω κι εγώ τατουάζ;» και την Χριστίνα
Μπόμπα να απαντά με… απειλητικές διαθέσεις: «Το
καλό που σου θέλω!».

Τ

Γιατί ταλαιπωρήθηκε η νιόπαντρη Βάσω
Λασκαράκη στην πτήση Κρήτη-Αθήνα;
ον δρόμο της επιστροφής από την Κρήτη προς την Αθήνα θέλησε να πάρει η νιόπαντρη Βάσω Λασκαράκη, μετά τις ανέμελες στιγμές που πέρασε κατά
τις πασχαλινές διακοπές της.
Ωστόσο, φτάνοντας στο αεροδρόμιο
του Ηρακλείου, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα. Μια μικρή τεχνική βλάβη που προκάλεσε σημαντική
καθυστέρηση στην πτήση. Όχι ότι αυτό
χάλασε το κέφι τής ολοφάνερα τρισευτυχισμένης νιόπαντρης ηθοποιού.
Έχοντας πάντα δίπλα της την κόρη
της, Εύα, και με ένα τεράστιο χαμόγελο
στα χείλη, με την άφιξή τους στην Αθήνα μάζεψε τις βαλίτσες από τον ιμάντα
αποσκευών και πάντα χαλαρή αναχώρησε για το σπίτι της.
Αυτό θα πει ψυχραιμία!

Τ
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• Οι «The Last International Playboys», ένα νέο συγκρότημα,
παρουσιάζονται στην «Α» και καταθέτουν τα σχέδιά τους για το μέλλον

Οι τελευταίοι διεθνείς…
playboys είναι Έλληνες
(και παίζουν μουσική)
σπάνια ένα μουσικό συγκρότημα
έχει τη δύναμη, όχι μόνο να σε παρασέρνει σε ευφάνταστα και πρωτότυπα μελωδικά ταξίδια, αλλά
συγχρόνως να σε μεταφέρει σε εποχές αλλοτινές, με έναν τρόπο
που ξυπνάει μέσα σου τη νοσταλγία, διανθίζοντάς τη με πινελιές
σύγχρονες, προσαρμοσμένες απόλυτα στο τώρα.
Ένα τέτοιο συγκρότημα συνάντησε η «Α» πριν από λίγες ημέρες, και
συνομιλώντας με τον τραγουδιστή
του, τον Άγγελο καλαντζή, ανακάλυψε τι κρύβεται πίσω από την
ονομασία «The Last International
Playboys», γιατί επιμένουν σε αγγλικό στίχο, και φυσικά όλα όσα
διαμορφώνουν τον μουσικό κόσμο και των υπολοίπων μελών
του: του κώστα λαγού (κιθάρα),
του ιωσήφ μοσχόπουλου (κιθάρα,
φωνητικά), του νικόλα μίχου
(μπάσο, φωνητικά), του Οδυσσέα
κωνσταντόπουλου (πλήκτρα) και
του στέλιου πασχάλη (τύμπανα).
Απολαύστε τους!
Συνέντευξη στη Βίκυ καλοφωτιά
• πώς προέκυψε η ονομασία του συγκροτήματος «The Last International
Playboys»;
«Αρχική ιδέα ήταν… “The Beatles”, αλλά το
πρόλαβαν άλλοι! (γέλια). Σοβαρά τώρα, το όνομά μας είναι εμπνευσμένο από το σχετικό τραγούδι του Morrissey “The Last Of The Famous
International Playboys”, του οποίου προσωπικά
είμαι… hugefan, όπως λέμε και στο χωριό μου!»
• Επιμένετε σταθερά σε αγγλικό στίχο,
παρά την τάση μιας σεβαστής «μερίδας»

αυτό σου και όχι σκεπτόμενος τι θα ήθελε να ακούσει ο κόσμος ή πώς θα είσαι ντε και καλά
διαφορετικός, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αληθινό και θα έχει προσωπικότητα».
• Έχετε εμφανιστεί σε μουσικά events
και στο εξωτερικό;
«Σε ατομικό επίπεδο κάποιοι από εμάς κατά το
παρελθόν είχαμε την τύχη να παίξουμε στο εξωτερικό με άλλα μουσικά σχήματα. Σαν “Last
International Playboys” δεν μας δόθηκε ακόμη η
ευκαιρία. Είναι σίγουρο πάντως ότι θα επιδιώξουμε να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις εκτός Ελλάδας, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ μας».

«ΕυΕλπιστΟυμΕ Οτι μΕτΑ την

κυκλΟφΟριΑ τΟυ ΑλμπΟυμ μΑσ τΟυσ
πρΟσΕχΕισ μηνΕσ, θΑ πρΟσΕλκυσΟυμΕ
ΑκΟμΑ πΕρισσΟτΕρΑ “ΑυτιΑ” κΑι θΑ
διΕυρυνΟυμΕ τΟ κΟινΟ μΑσ»
του κοινού να επιλέγει ελληνικά ακούσματα. τι απήχηση έχουν οι μουσικές σας
δημιουργίες;
«Κατ’ αρχάς, σήμερα λόγω του διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα ώστε το κοινό να είναι παγκόσμιο. Τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι
στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, όλοι μας ακούμε κατά βάση αγγλόφωνη μουσική και προσωπικά
από την πρώτη στιγμή που άρχισα να γράφω τραγούδια σκεφτόμουν στα αγγλικά, οπότε δεν μπήκα
ποτέ στον πειρασμό να γράψω ελληνικό στίχο.
Νομίζω ότι είναι πιο έντιμο από τη μεριά μου να
συνεχίσω σε αυτόν τον δρόμο. Μέχρι τώρα είμαστε ευχαριστημένοι από την αποδοχή που έχει η
μπάντα. Ειδικά μετά την εμφάνισή μας στο
“Rockwave” του 2017, έχουμε δημιουργήσει μια
fanbase, που διαρκώς μεγαλώνει, μας στηρίζει
και μας ακολουθεί στις ζωντανές εμφανίσεις μας.

Ευελπιστούμε ότι, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ μας τους προσεχείς μήνες, θα προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα “αυτιά” και θα διευρύνουμε το κοινό μας».
• τι το διαφορετικό παρουσιάζει το ιδιαίτερο αυτό συγκρότημά σας;
«Κάθε συγκρότημα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα “μουσικό πρόσωπο”. Το ζητούμενο
λοιπόν, όπως και σε ένα φυσικό πρόσωπο, είναι η διαφοροποίηση στη βάση της προσωπικότητας. Θεωρώ ότι η μουσική μας έχει προσωπικότητα και ταυτότητα. Θα έλεγα ότι είναι ένα
soundtrack των βιωμάτων και των εμπειριών μας.
Για μένα δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε αυτοσκοπός το να προσπαθείς να είσαι “παράξενος” για
να είσαι διαφορετικός. Αν είσαι έντιμος και γράφεις πρώτα απ’ όλα για να εξωτερικεύσεις τον ε-

• πού εμφανίζεστε αυτό το διάστημα και
τι καινούργιο έχετε στα «σκαριά»;
«Εμφανιζόμαστε ανά διαστήματα στο “Άρωμα
πλατείας”, στην πλατεία της Ν. Σμύρνης, όπου
δώσαμε το “παρών” στις 17 Απριλίου, σε μια
βραδιά που αποτυπώθηκε πολύ έντονα στην
καρδιά μας, και απ’ ό,τι φάνηκε και στην καρδιά
του κόσμου που βρέθηκε εκεί μαζί μας! Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση του
άλμπουμ μας, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Έχουμε ήδη τελειώσει τη μίξη των οκτώ από τα
δέκα τραγούδια που θα περιέχει και θέλουμε το
συντομότερο δυνατό να έχουμε τελειώσει με τη
στουντιακή εργασία και να ασχοληθούμε με το
artwork. Σκοπός μας είναι να είναι όλα έτοιμα,
ώστε να κυκλοφορήσει αμέσως μετά το καλοκαίρι. Στη συνέχεια θα πάρει σειρά κάποιο
videoclip, ζωντανές εμφανίσεις, επιστροφή στο
στούντιο και πάμε πάλι από την αρχή. Η ζωή ενός συγκροτήματος κινείται πάντα σε κύκλους».
• πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί
για τις επόμενες εμφανίσεις σας, τα νέα
σας ή γενικά να δει υλικό σας που έχει ήδη κυκλοφορήσει;
«Διατηρούμε σελίδα στο Facebook, που ενημερώνουμε τακτικά, καθώς και κανάλι στο
YouTube, που περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και είναι διαθέσιμα από τα παρακάτω links:
https://www.facebook.com/l.i.p.greece/ και
https://www.youtube.com/channel/UCGHsLH
03vw6eV9RRbg1pWaw»
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• ONE TV: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα
του νέου τηλεοπτικού σταθμού του Βαγγέλη μαρινάκη

Βγήκε στον αέρα για
να γίνει το νούμερο 1!
χωρίς αμφιβολία, η πέμπτη 2 μαΐου ήταν μια ημέρα που εγκαινίασε μια νέα εποχή στα τηλεοπτικά δρώμενα, καθώς όταν οι
δείκτες του ρολογιού έδειξαν 4 το απόγευμα, βγήκε επίσημα
στον διαδικτυακό –για την ώρα– «αέρα» με πρόγραμμα οκτάωρης διάρκειας, το «One TV», ο πολυαναμενόμενος σταθμός που
φέρει την ιδιοκτησιακή υπογραφή του εφοπλιστή και μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη μαρινάκη.
Της Βίκυς καλοφωτιά

Ό

λα λειτούργησαν ρολόι,
κερδίζοντας από τα πρώτα κιόλας λεπτά τους τηλεθεατές, που πάτησαν
το «κλικ» και συνδέθηκαν
μέσω διαδικτύου με τον πρωτοποριακό
και πάνω απ’ όλα ιδιαίτερα προσεγμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
κόσμο της ενημέρωσης, που στοχεύει
σταδιακά να κατακτήσει την κορυφή
της τηλεθέασης.
Υπό τη διευθυντική μπαγκέτα του
καναλιού να βρίσκεται στα χέρια του
πολύπειρου Σταμάτη Μαλέλη, η απρόσκοπτη ενημέρωση, οι ήρεμοι τόνοι στην παρουσίαση και οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους καλεσμένους ήταν τα πρώτα στοιχεία που συνέθεσαν το «παζλ» της νέας τηλεοπτικής
πρότασης του «One TV», που οι θεατές
μπορούν να παρακολουθούν στη διεύθυνση https://www.onetv.gr/, και το
οποίο προσωρινά θα μεταδίδει πρόγραμμα μόνο μέσω ίντερνετ μέχρι την
έκδοση της άδειας γενικού περιεχομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (σ.σ. πρόκειται για τυπική
διαδικασία, όπως λένε οι γνώστες του
μιντιακού παρασκηνίου).

Το δημοσιογραφικό τιμ
Η Βάσω Μητρομάρα, ο Ανδρέας
Παπαδόπουλος και ο Θανάσης
Φουσκίδης ήταν εκείνοι που καλωσόρισαν τον κόσμο, και είναι οι ίδιοι
που θα αναλάβουν καθημερινά από εδώ και στο εξής, από τις 16:00 έως τις
18:00, να αναλύουν την επικαιρότητα

με τον δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο, κρατώντας το «τιμόνι» της εκπομπής «One Line». Με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά των γεγονότων,
αναλύσεις, συζητήσεις και ρεπορτάζ, η
συγκεκριμένη εκπομπή θα μεταφέρει
όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον
κόσμο με νέα σύγχρονη δημοσιογραφική και αισθητική προσέγγιση.
Στη συνέχεια, και μέχρι τις 20:00,
θα ακολουθεί η πολιτική εκπομπή
«One Direct» του Γιώργου Παπαχρήστου και της Τζίνας Μοσχολιού
με τη συμμετοχή της Τζωρτζίνας Μαλλιαρόζη, μια πολλά υποσχόμενη ομάδα που έχει ως στόχο να «βάλει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο» επιχειρώντας
να παρουσιάζει και να αναλύει τι συμβαίνει πίσω από τα γεγονότα και τις
κλειστές πόρτες στα κέντρα εξουσίας.
Απόψεις, επιχειρήματα, πολιτικά πάθη και συγκρούσεις, όλα έχουν θέση
στο τραπέζι τους. Στην πρώτη τους, πάντως, εμφάνιση, καλεσμένοι στο στούντιο ήταν διάφοροι εκπρόσωποι των
ΚΙΝ.ΑΛ., Ν.Δ., και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
προηγουμένως τις γνώσεις του με ανάλυση και σχολιασμό στο θέμα της Βενεζουέλας έδωσε ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
Τη «σκυτάλη» της ενημέρωσης θα
παίρνει από τις 20:00 μέχρι τις 20:30
ο Λευτέρης Τρίγκας, παρουσιάζοντας
ένα ημίωρο τηλε-περιοδικό ποικίλης
ύλης, ενώ από τις 20:30 μέχρι τις
21:30 ο δημοσιογράφος Γιάννης
Μούτσος θα παρουσιάζει το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του εν λόγω διαδικτυακού καναλιού.
Καθημερινή παρουσία στις εκπο-

ανοίγουν για τους Δημήτρη
Μανιάτη και Αθηναΐδα Νέγκα, με μια εκπομπή που θα
κάνει απολογισμό της επικαιρότητας.
Τα ονόματα των Στέλλας
Παπαμιχαήλ, Ελένης Στεργίου, Νικήτα Κορωνάκη, Μαρίας Κατσή, Ολίνας Τσαουσέλου, Ηλιάνας Κουλαρμάνη, Δημήτρη Δανίκα, Γιάννη
Διαμαντή, Αλεξάνδρας Γκίτση, Ζωής Δημητράκου, Κώστα Γιαννακίδη, Αντώνη Καρπετόπουλου, και Γιάννη Ζουμπουλάκη είναι κάποια ακόμη
που επίσης θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής μας ενημέρωσης, συμπληρώνοντας την ομάδα των συντελεστών που ετοίμασαν
για όλους εμάς ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, που σκοπεύει να πραγματοποιήσει αυτό ακριβώς που φανερώνει
και η ονομασία του: να γίνει το νούμερο 1!

Πρόγραμμα για όλους

Οι ιθΥνΟντες τΟΥ

ΟλΟκαινΟΥργιΟΥ καναλιΟΥ εχΟΥν
φρΟντιςει να καλΥψΟΥν ΟλΟ τΟ
φαςμα των πρΟτιμΗςεων τΟΥ
κΟινΟΥ, ενταςςΟντας ςτΟ
τΗλεΟπτικΟ «μενΟΥ» και εκπΟμπες
με πρωταγωνιςτΗ τΟν αθλΗτιςμΟ,
τΗν Υγεια, τΗν εΥεξια, τΗν
ΟικΟνΟμια, τΗν τεχνΟλΟγια, τις
επιχειρΗςεις και τΗ γενια τΗς νεας
ελλΗνικΗς διανΟΗςΗς
μπές και στα δελτία θα έχουν οι διευθυντές των εφημερίδων, «Τα Νέα»
Γιώργος Μαντέλας και «Βήμα» Αντώνης Καρακούσης, ενώ από τις 22:00
έως τις 24:00 οι κάμερες του «One Tv»

Οι ιθύνοντες του ολοκαίνουργιου καναλιού έχουν φροντίσει να καλύψουν
όλο το φάσμα των προτιμήσεων του
κοινού, εντάσσοντας στο τηλεοπτικό
«μενού» και εκπομπές με πρωταγωνιστή τον αθλητισμό, την υγεία, την ευεξία, την οικονομία, την τεχνολογία, τις
επιχειρήσεις και τη γενιά της νέας ελληνικής διανόησης.
Αλλά και τα Σαββατοκύριακά μας από εδώ και στο εξής θα εμπλουτίζονται
από την «πινελιά» του νέου και υπερσύγχρονου τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος παραπέμπει σε εικόνες και φιλοσοφία αντίστοιχων του εξωτερικού, θέτοντας τον πήχη ψηλά με σεβασμό
προς τις απαιτήσεις του τηλεοπτικού
κοινού.
Στην καθημερινή μας ενημέρωση και
ψυχαγωγία διεκδικώντας έτσι μια σταθερή και διαχρονική θέση στην καρδιά
μας. Μια θέση που ήρθε για να μείνει!
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Για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι

μόδας «Greece’s Next Top
Model» και το πώς άλλαξε η ζωή της
μετά το τέλος του, μίλησε σε συνέντευξη
που παραχώρησε
στο «Happy Day» η
πρώην παίκτρια
Μαριάννα Παινέση: «Το περίμενα ότι
δεν θα νικήσω στο
GNTM. Χάρηκα που
κατάφερα να φτάσω
στην τελική ευθεία
γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου». Όλα στη
ζωή είναι θέμα οπτικής γωνίας…
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΜΕΡΗ ΕΞΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΖΕΤΑ! Τα κατάφερε και ξέκλεψε λίγο χρόνο η γοητευτική παρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια, και μαζί με την παρέα της ταξίδεψαν προ ημερών με προορισμό
τα νησιά Μπόρα-Μπόρα. Παραδεισένιο τοπίο, εξωτικές ομορφιές, τροπικά εδέσματα και όλα τα συναφή είναι μία γεύση από όσα βίωσαν κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους. Μάλιστα, η Ζέτα δεν παρέλειψε να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Πάντα τέτοια!

media

ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

«Μετά το διαζύγιο
δεν έφτασα ξανά
κοντά στον γάμο!»

Η διάσημη ηθοποιός Τζόαν Κό
λινς μίλησε στην εκπομπή
«Sunday Morning» του CBS, αποκαλύπτοντας ότι δεν πήρε το ρόλο της κινηματογραφικής Κλεοπάτρας γιατί αρνήθηκε να
υποκύψει
σε… ύποπτες απαιτήσεις
στελέχους
της παραγωγής:
«Ποτέ δεν θα έδινα το σώμα μου σε κάποιον γέρο για έναν ρόλο, ή ακόμη και σε κάποιον νέο άνδρα. Δεν θα το έκανα ποτέ,
μα ποτέ αυτό», τόνισε. Κι εμείς μαζί
της…
Με το βλέμμα της στραμμένο στη

γέννηση –περίπου σε τέσσερις
μήνες από τώρα– του δεύτερου παιδιού της, η
Δούκισσα
Νομικού ανέβασε μια
φωτογραφία
της
στο
Instagram,
ποζάροντας
με ένα πρωτομαγιάτικο στεφάνι: «Το έφτιαξα με τα χεράκια μου, παρακαλώ! Για
πρώτη φορά δεν τα πήγα και άσχημα,
συμφωνείς;» έγραψε χαρακτηριστικά.
Πολυπράγμων η μέλλουσα μαμά…
Στη λεζάντα της πρώτης κοινής

(και ιδιαίτερα τρυφερής) φωτογραφίας με τον Βασίλη Κικίλια, που
δημοσίευσε την Πρωτομαγιά η Τζένη
Μπαλατσινού έγραψε: «Καλό μήνα σε
όλους! Ας
υποδεχτούμε με χαμόγελα τον ωραιότερο
μήνα της
χρ ον ι ά ς ! »
Όταν έχει
μπει για τα καλά στη ζωή σου ο έρωτας,
κάθε μήνας είναι ο ωραιότερος της
χρονιάς!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή
της Μενεγάκη και για το ενδεχόμενο
ενός τρίτου παιδιού

Σ

την κάμερα της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη μίλησε η
Ντορέττα Παπαδημητρίου η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Κώστα Πηλαδάκη, αλλά και
το ενδεχόμενο να ξαναπαντρευτεί και να κάνει τρίτο παιδί. «Παλιότερα σκεφτόμουν να κάνω τρίτο παιδί πιο πολύ. Τώρα δεν το αποκλείω, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου σαν προϋπόθεση.
»Με τον πατέρα των γιων μου μιλάμε για θέματα που τους απασχολούν. Το
διαζύγιο στην αρχή είχε αναταράξεις, αλλά πάρα πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκαν όλα αυτά. Μετά το διαζύγιο δεν έφτασα ξανά κοντά στον γάμο, δεν μου έχουν κάνει πρόταση γάμου», δήλωσε η 39χρονη παρουσιάστρια αφήνοντάς μας όλους έκπληκτους!
Τελικά, καλά λένε κάποιοι πως οι άνδρες πλέον έχουν… στραβωθεί!

Ο Άδωνις Γεωργιάδης... στο «Ρουκ Ζουκ»
«Άνδρας, διάσημος, ψηλός, πλούσιος»,
ήταν οι λέξεις με τις οποίες περιέγραψε
τον Άδωνι Γεωργιάδη, παίκτρια του τηλεοπτικού παιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ», η
οποία μάλιστα δεν ήταν και σίγουρη
για το ποιος ακριβώς είναι(!).
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν μπόρεσε να αντισταθεί και ανήρτησε το συγκεκριμένο απόσπασμα στους λογα-

ριασμούς του στα social media, ευχαριστώντας τη δημόσια για τη φιλοφρόνηση!
«Ευχαριστώ την Ζέτα Μακρυπούλια
για την όμορφη τηλεοπτικά στιγμή. Έστω και έτσι έγινα για λίγο και ψηλός
και πλούσιος! Φανταστικό βίντεο», ήταν
αυτό που έγραψε.
Μεγάλη υπόθεση το χιούμορ..!
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Η ΑΠΟΨΗ

ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ…
«ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ» Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,

Inside

οι τηλεθεατές έδωσαν την… ψήφο τους το βράδυ της Ανάστασης στον Σπύρο
Παπαδόπουλο και την εκπομπή του «Στην υγειά μας, ρε παιδιά». Ο Δημήτρης Μπάσης σε ρόλο ψάλτη ερμήνευσε τα τροπάρια «Ω γλυκύ μου έαρ» και
«Η ζωή εν τάφω» με τη συνοδεία πενήντα μελών της μπάντας του Πολεμικού
Ναυτικού, ενώ ο Τάσος Χαλκιάς συγκίνησε απαγγέλλοντας απόσπασμα ύμνου της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δυναμική παρέμβαση από
την τηλεοπτική συχνότητα
του «ATTICA TV»

STorIeS
Μια νέα
προσπάθεια στον τομέα
της ενημέρωσης
επιχειρεί
από τη Δευτέρα
6 Μαΐου ο σταθμός

ια πολυμελής συνεταιριστική δημοσιογραφική ομάδα του πρώην
Οικονομικού καναλιού
SBC, της εφημερίδας
«Αξία» και δημοσιογράφων επαρχιακών περιφερειακών σταθμών θα παρεμβαίνει καθημερινά με ζωντανή ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή (Δευτέρα-Πέμπτη 17:00-19:00) από την συχνότητα του «Attica TV» και σε συνεργασία με δημοσιογράφους έξι περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών καθώς
και ανεξάρτητων ιστοσελίδων.
Στο εγχείρημα συμμετέχουν οι: Βασίλης Ταλαμάγκας, Γιάννης Κορωναίος, Νίκος Νικητέας, Ντέπυ Γκολεμά αλλά και ομάδα δημοσιογράφων,
καθώς και αναλυτών για όλα τα θέματα
της επικαιρότητας.
Η ενημερωτική ομάδα του «Αttica»
αποτελείται από τους: Γιώργο Λαιμό,
Ανέστη Ντόκα, Αλεξάνδρα Ντούσκα, Αλεξάνδρα Κατσαρού, Σόσω
Χονδρογιαννή, Βαγγέλη Θάνου,
Θοδωρή Παναγούλη, Παναγιώτη
Πέππα, Κατερίνα Καμπολή, Ελπίδα
Πουρνάρα, Ελένη Μπότα, Σοφία
Μύτιλη κ.ά.
Στόχος είναι η 24ωρη κάλυψη των
γεγονότων, ενώ συγχρόνως θα υπάρχει και υποστήριξη από τους σπουδαστές δημοσιογραφίας της σχολής «New
media studies» του Σταμάτη Μαλέλη,
και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

M

Η… δίαιτα εξπρές του Ηλία Μαμαλάκη
Ο διάσημος σεφ, Ηλίας Μαμαλάκης,
μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» αποκάλυψε πώς τα κατάφερε να χάσει
δώδεκα κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
«Εφάρμοσα μία δίαιτα η οποία είναι
λίγο μόδα αυτή τη στιγμή, που λέγεται
διαλειμματική νηστεία. Το έκανα συμπτωματικά, διότι με κάλεσαν στη Γερ-

μανία να κάνω μια σειρά από σεμινάρια μαγειρικής και ήταν μία κλινική ευεξίας. Οπότε μια και μπήκαμε μέσα
στην κλινική, εφαρμόσαμε και το πρόγραμμά της», ήταν κάποια από αυτά
που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές.
Μαζί του κι εμείς, αν αυτό που κατάφερε, τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του!
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Ύστερα από ερώτημα που υπο
βλήθηκε από περιφερειακά κανάλια, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ),
απάντησε πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί
οφείλουν να διακόψουν άμεσα τις εκπομπές τηλεμάρκετινγκ που μεταδίδουν υποψήφιοι στις προσεχείς ευρωεκλογές και περιφερειακές-δημοτικές
εκλογές.
Ξεκίνησε ο κύκλος των συζητήσε
ων ανάμεσα στις τράπεζες και τον
«Αnt1» για τη «Nova». Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο τηλεοπτικός σταθμός
έχει
στο
πλευρό του,
υπό τη μορφή κοινοπραξίας, την
επενδυτική
αμερικανική εταιρεία Blackstone. Το
σχέδιο για την εξαγορά της «Forthnet»
από το σχήμα «WIND-Vodafone» δεν
φαίνεται πλέον να είναι ψηλά στην ατζέντα των τραπεζών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση.
Καρδιακή προσβολή υπέστη πρό
σφατα ο «βασιλιάς» της αμερικανικής δημοσιογραφίας, Λάρι Κινγκ,
λίγο πριν υποβληθεί
σε αγγειογραφία, η
οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
Ο 85χρονος θρυλικός οικοδεσπότης
του «Larry King Now» αναρρώνει εκτός
κινδύνου, ωστόσο η υγεία του είναι ήδη αρκετά επιβεβαρυμένη.
Σε ανασχεδιασμό της οικονομικής

λειτουργίας προχωράει η νέα διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού
«Alpha». Οι αστέρες του καλούνται να
διαπραγματευθούν εκ νέου τις
αποδοχές τους
καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζονται σημαντικές μειώσεις από την ψυχαγωγία και την ενημέρωση, που θα φτάσουν έως και το
30%.
Νέο καθεστώς βρίσκεται προ των

πυλών αναφορικά με τις δημοτικές επιχειρήσεις ΜΜΕ. Όπως προβλέπει το άρθρο 98 του
ν. 4604/2019, θα έχουν τη δυνατότητα
να συσταθούν Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
σταθμών.
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