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Ηδ
ια να είμαστε ξεκάθαροι από την πρώτη κιόλας αράδα: ο λεκτικός πόλεμος μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη που παρακολουθήσαμε στη Βουλή το βράδυ της περασμένης Τετάρτης δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο
πρωθυπουργός που στην εναρκτήριο ομιλία του είπε ότι δεν πήγε στη Βουλή για να αντιδικήσει και να αντιπαρατεθεί
στα ασήμαντα με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρξατο χειρών αδίκων με τον απύθμενο κιτρινισμό, για τον
οποίο μάλιστα κατήγγειλε τους αντιπάλους του. Ακόμη και ο συνήθως ήπιων τόνων Κυριάκος Μητσοτάκης ομολόγησε ότι μπήκε στο δίλημμα για το αν θα έπρεπε να απαντήσει ή να μιλήσει για άλλα θέματα, διαλέγοντας τελικά να αντεπιτεθεί.
Η αλήθεια είναι ότι σε όσους αποστρέφονται την πολιτική δόθηκε ακόμη μία αφορμή να διατυμπανίζουν το επιχείρημα της
έκπτωσης του πολιτικού πολιτισμού. Άλλο τόσο αλήθεια είναι, όμως, ότι ο πυρηνικός πόλεμος επιλέχθηκε ανεξήγητα από τον
Αλέξη Τσίπρα. Από την περασμένη Κυριακή που βγήκαν στον αέρα οι φωτογραφίες του κουρασμένου σκαφάτου πρωθυπουργού μέχρι και που ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή, η κυβέρνηση είχε όντως καταφέρει να στρέψει τους προβολείς της επικαιρότητας στο παροχολογικό πακέτο που ανακοίνωσε. Καλό,
κακό, σίγουρα προεκλογικό, ματωμένα αναδιανεμητικό και προερχόμενο από τα υπερμεγέθη πλεονάσματα, το πακέτο Τσίπρα
είχε κάνει επικοινωνιακά τη δουλειά του.
Είχε προηγηθεί το «χαστούκι» του ΣΚΑΪ με την εκπομπή των
Παπαχελά και Τέλογλου, μέσα από την οποία η ανοργανωσιά
του κράτους και τα ψέματα του Αλέξη αποκαλύφθηκαν με τον
πιο εύγλωττο τρόπο.
Το ποιο… σαράκι «έτρωγε» τον πρωθυπουργό και επανέφερε
την κουβέντα σε αυτά που χαρακτήριζε «αντιπερισπασμούς», «επικοινωνιακά κόλπα» και «μαύρη προπαγάνδα» το εξηγεί μόνο ο
φόβος της ζημίας που έχει προκληθεί από την αποδόμηση της παντιέρας του φτωχού πλην τίμιου παιδιού της εργατιάς που
πολεμά τον καπιταλισμό στα πανεπιστήμια, στις απεργίες και στις Γένοβες.
Είναι λαϊκίστικο και εν πολλοίς αποπροσανατολιστικό το ερώτημα για το αν έχει δικαίωμα ένας πρωθυπουργός να πάει
διακοπές, αν μπορεί να κάνει παρέα με όποιον θέλει ή αν δικαιούται να φιλοξενείται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στο κότερο
του φίλου του. «Απολύτως ναι, έχει δικαίωμα», μπορεί να είναι η απάντηση. Αυτό που, όμως, δεν έχει δικαίωμα να κάνει ο
πρωθυπουργός υπό οποιαδήποτε ιδιότητά του, πρωτίστως με αυτήν του πολίτη, είναι να ξεχνά τους μύδρους που εξαπέλυε
για τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου (σ.σ. που σήμερα έκανε μέχρι και άμισθους συμβούλους), στήνοντας μία ολόκληρη πολιτική καριέρα πάνω σε αυτή την πολεμική.
Οπότε, ας μην ενοχλείται ο κύριος πρωθυπουργός που του θυμίζουν αυτό το πολύ πρόσφατο πολιτικάντικο παρελθόν
του. Ας θυμηθεί ότι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2017, ο υποψήφιος της γαλλικής δεξιάς, Φρανσουά Φιγιόν, που
φιγουράριζε ως βέβαιος νικητής της εκλογικής αναμέτρησης, τελικά την έχασε και ήρθε τρίτος γιατί αποκαλύφθηκε ότι δέχθηκε ως δώρο δύο πανάκριβα κοστούμια.
Ακόμη καλύτερα, ας ανοίξει το οικογενειακό άλμπουμ και ας ξαναδεί τις φωτογραφίες που τον δείχνουν να προσπαθεί
να στήσει στην άμμο μία φτωχική ομπρέλα θαλάσσης τo καλοκαίρι του 2012 που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εκείνες οι πόζες είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά τότε φαίνεται βοηθούσαν το λαοπρόβλητο πολιτικό προφίλ του, οπότε δεν χρειάστηκε να κρυφτεί πίσω από φωνασκίες και ανταρτοπολέμους.
Το κάνει σήμερα. Ξεχνώντας, ίσως, ότι στο κρυφτό και στη ζωή αυτοί που μετράνε δεν κρύβονται.
Εκτός και αν το πράττει μη αντέχοντας το φτου και… φεύγω!

Γ

Φτου και…
φεύγουν
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• Στο να κατατροπώσει το υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και στην ανάδειξη των θετικών προγραμματικών προτάσεών της
εστιάζεται η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας στις δύο εβδομάδες που απομένουν μέχρι
το άνοιγμα της κάλπης στις 26 Μαΐου

Οι δύο «γαλάζιοι»
στόχοι στο φώτο
φίνις των εκλογών

κών σποτ, στα οποία συνυπάρχουν κωδικοποιημένες οι βασικές
δεσμεύσεις του Κυρ. Μητσοτάκη.
Πάντως, παρά τα ενθαρρυντικά
δημοσκοπικά ευρήματα και όσα
μεταφέρουν από τις εξορμήσεις
τους στελέχη του κόμματος, ο κ.
Μητσοτάκης ξορκίζει τους... πρόωρους πανηγυρισμούς. Μολονότι
ο ίδιος και τα στελέχη του αποφεύγουν να οριοθετήσουν τον εκλογικό πήχη για τις ευρωεκλογές, οι επαναλαμβανόμενες αναφορές του
προέδρου της Ν. . σε μια ευρεία
και καθαρή νίκη υποδηλώνουν,
σύμφωνα με συνεργάτες του, μια
ευδιάκριτη και άνετη διαφορά.

Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να αναδείξει τις θετικές προγραμματικές προτάσεις της και να αποδομήσει τα πεπραγμένα
της κυβέρνησης μαζί με το υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα που κραδαίνει ως σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η κριτική για το
παροχολογικό πακέτο
Τσίπρα

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Τ

ο βράδυ της Τετάρτης
στη Βουλή η απάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη στις προκλήσεις της εναρκτήριας ομιλίας του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε οξύτητα και βασίστηκε στο
υπόστρωμα που έχει διαμορφώσει
η επικαιρότητα το τελευταίο δεκαήμερο. Από τα 62 λεπτά της ομιλίας του τα 40 ήταν αφιερωμένα
στον Αλέξη Τσίπρα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την κάλυψη στον Παύλο Πολάκη, για το
Μάτι, αλλά και για τις «διακοπές»
με το κότερο της Κατερίνας Παναγοπούλου.
«Από τον Πολάκη στο Μάτι, από
το Μάτι στα κότερα, από τα κότερα
στη χθεσινή φιέστα των απεγνωσμένων “θα”… Γνωρίζατε ότι η επικαιρότητα ασχολείται με άλλα θέματα και
το ηθικό σας πλεονέκτημα βούλιαξε
στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου
στα οποία κάνατε διακοπές με κότερο
25 ημέρες μετά τους 102 νεκρούς στο
Μάτι… Νάτος-νάτος ο Τσίπρας ο σκαφάτος, θα είναι στο εξής το σύνθημα… Από την Αριστερά των καταλήψεων στην Αριστερά του κότερου», ήταν μερικές από τις φράσεις του κ.
Μητσοτάκη. Ήταν το σύνθημα –
λένε κάποιοι– αυτή η οργίλη αντίδραση του προέδρου της Ν.Δ. για
την ενεργοποίηση του τελικού σχε-

δίου της προεκλογικής της στρατηγικής της «γαλάζιας» παράταξης 15
ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του
Κυρ. Μητσοτάκη προς τον στενό
κύκλο των συνεργατών του αλλά
και προς όλες τις βαθμίδες του
κομματικού μηχανισμού, η προεκλογική προπαρασκευή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει διπλή στόχευση: αφενός να αναδείξει τις θετικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος, καθώς στην Πειραιώς φέρονται πεπεισμένοι για την υπεροχή
του προγράμματός τους σε τομείς όπως η Οικονομία, η Παιδεία, η Υγεία, η Ασφάλεια και οι Θεσμοί, και
αφετέρου να αποδομήσει τα κυβερνητικά πεπραγμένα της προηγούμενης 4ετίας μαζί με την κατάρριψη του επιχειρήματος για δήθεν ηθική υπεροχή της Αριστεράς.
Στην οδό Πειραιώς εξηγούσαν
πως η επικοινωνιακή τακτική της
Ν. . επιδιώκει να αντιστρέψει το
βασικό κυβερνητικό αφήγημα,
σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ
μεριμνά για το συμφέρον των πολλών έναντι των ελίτ.

Ο κεντρικός στόχος
Τόσο οι παρεμβάσεις του προέδρου
του κόμματος για την αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών
και των ασφαλιστικών εισφορώνκαι την επαναδιαπραγμάτευση του

Αντεπίθεση με
διακαναλική
την Κυριακή
στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, όσο και το σχέδιό του για την
απεμπλοκή εμβληματικών επενδύσεων, όπως το Ελληνικό, καταδεικνύουν, σύμφωνα με υψηλόβαθμες
κομματικές πηγές, ότι η πολιτική
της Ν. . ωφελεί τους πολλούς μέσω
της δημιουργίας νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας
και δημιουργεί συνθήκες για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αδιάψευστο μάρτυρα της «κοινωνικής αναλγησίας του συστήματος εξουσίας
ΣΥΡΙΖΑ» θεωρούν στην Πειραιώς
την επικοινωνιακή διαχείριση της
τραγωδίας στο Μάτι, η οποία επανήλθε στην επικαιρότητα μέσω του
αφιερώματος του Αλέξη Παπαχελά. Η Ν. . επαναφέρει, μάλιστα,
δύο κεντρικά κατ’ αυτήν ερωτήματα
προς τον πρωθυπουργό, ρωτώντας
κατά πόσον γνώριζε για τους νεκρούς την ώρα της νυχτερινής σύσκεψης και κατά πόσον τα περί δήθεν οργανωμένου σχεδίου εμπρησμού είχαν την εξουσιοδότησή του.
Το Μοσχάτο ήδη άρχισε την τελική αντεπίθεσή του μέσω της
προβολής των πρώτων τηλεοπτι-

Πριν καν ολοκληρωθεί η
τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της «γαλάζιας» πρότασης μομφής κατά Πολάκη,
που μετέτρεψε σε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβερνητική
πλειοψηφία, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αποφάσισε να
κάνει ρελάνς, ανακοινώνοντας ότι την Κυριακή (12/5)
θα παραχωρήσει διακαναλική συνέντευξη Τύπου.
Οι δημοσιογράφοι έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται στα
γραφεία της Ν.Δ. στην οδό
Πειραιώς στις 12:30 και κατά τα φαινόμενα βασικό θέμα
της συνέντευξης θα είναι οι
Ευρωεκλογές. Θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται βέβαιο
ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα θελήσει να έχει εκείνος την τελευταία κουβέντα, απαντώντας στα όσα χωρίς αντίλογο
θα έχει πει ο πρωθυπουργός
το βράδυ της Παρασκευής ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Σχολιάζοντας, εξάλλου, το παροχολογικό πακέτο Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία στέκονται ιδιαίτερα στο
δεύτερο σκέλος των μέτρων, δηλαδή σε αυτά που θα εφαρμοστούν από το 2020. Στελέχη της οδού Πειραιώς σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός ουσιαστικά εξαγγέλλει μέτρα που δεν θα κληθεί να εφαρμόσει ο ίδιος, αλλά η επόμενη κυβέρνηση! Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ουσιαστικά αποτελεί την επιστροφή στο
μέτρο του 2014 και της κυβέρνησης Σαμαρά, η οποία είχε μειώσει
τότε τον ΦΠΑ στο 13% και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια τον
επανέφερε υπό την πίεση των δανειστών – αυξάνοντας μάλιστα και
συνολικά από το 23% στο 24% τον
ανώτατο συντελεστή του φόρου.
Όσο για τη 13η σύνταξη και την
κριτική που δέχθηκε η Ν.Δ. και ο
Κυρ. Μητσοτάκης από τον πρωθυπουργό για τη δήλωσή του πως η οικονομία δεν αντέχει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη διανομή
13ης σύνταξης, από την οδό Πειραιώς απαντούν ότι όλα εξαρτώνται
από το αφορολόγητο: Εάν, δηλαδή,
το αφορολόγητο μειωθεί τελικά, όπως έχει συμφωνηθεί από την 1η
Ιανουαρίου του 2020, η 13η σύνταξη θα είναι δώρο-άδωρο, αφού οι
συνταξιούχοι θα χάσουν τη δωδέκατη σύνταξη λόγω της αύξησης του
φόρου. Το αφορολόγητο, άλλωστε,
αποτελεί την αιχμή των «γαλάζιων»
πρωτοβουλιών, καθώς η τροπολογία που κατέθεσε η Ν.Δ. εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση του
αφορολόγητου με το νέο έτος.
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Ο «Ταρτούφος» είναι ίσως η
πιο γνωστή θεατρική κωμωδία του Μολιέρου, που πήρε
το όνομά της από τον ήρωά
της. Παρά το γεγονός ότι η
πρώτη παράσταση του έργου
ανέβηκε το 1664, εν τούτοις
παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα. Κι αυτό όχι μόνο επειδή
είναι μαεστρικά γραμμένη από τον παγκόσμιο δάσκαλο
της κωμωδιογραφίας. Αλλά
και γιατί συχνά φροντίζουν
να αντιγράφουν… επάξια τον
Ταρτούφο οι εκπρόσωποι του
πολιτικού συστήματος, όπως
για παράδειγμα ο νυν πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

ύμφωνα με τον Μολιέρο, ο
Ταρτούφος είναι ένας δήθεν
ευσεβής αλλά υποκριτής
κληρικός που καταχθόνια
και επικαλούμενος την «α-
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ρετή» του προσπαθεί να κατακτήσει όχι
μόνο την περιουσία του ευεργέτη του ονόματι Οργκόν, αλλά και τη σύζυγο του
Παριζιάνου αστού.
Φυσικά, όσοι κατηγορούν τον πρόεδρο της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ
για «ταρτουφισμό», δηλαδή για υποκριτικές συμπεριφορές και φαρισαϊσμό, δεν στέκονται στην κυριολεξία του
πράγματος. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας ούτε κληρικός θέλει να γίνει, ούτε βεβαίως εποφθαλμιά την περιουσία
ή τη σύζυγο κάποιου.
Δεν παύει, ωστόσο, να είναι ο πολιτικός που επί χρόνια κατηγορούσε –
φαρισαϊκά όπως αποδεικνύεται σήμερα– τους πολιτικούς του αντιπάλους για
αντιλαϊκές συνταγές και στενές σχέσεις
με την ολιγαρχία, αλλά τους ξεπέρασε
και στα δύο και μάλιστα με διαφορά: εφάρμοσε μία πολιτική ματωμένων (όπως τα χαρακτήριζε) υπερπλεονασμάτων για να επιστρέψει ψίχουλα στους
φορολογούμενους και να τους επαναφέρει στα ίδια επίπεδα διαβίωσης που
τους είχε αφήσει η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Έγινε, δε, ο πρώτος
πρωθυπουργός των τελευταίων 30
χρόνων στην Ελλάδα που έκανε χλιδά-

τες διακοπές σε πολυτελέστατη θαλαμηγό εφοπλιστή.

Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Δυστυχώς για τον πρωθυπουργό,
μοιάζει να είναι οι ημέρες του «ξεγυμνώματος του βασιλιά». Ενός βασιλιά,
ο οποίος αποκαθηλώνεται πότε από τις
αποκαλύψεις των διαλόγων των ανευθυνο-υπεύθυνων τις κρίσιμες ώρες
που η φονική πυρκαγιά ισοπέδωνε το
Μάτι, και πότε από τη δημοσιοποίηση
των φωτογραφιών του στο κότερο, αγναντεύοντας σταυροπόδι και καπνίζοντας πουράκια, ενώ ακόμη «κάπνιζαν»
τα πτώματα των 100 ανθρώπων που
είχαν απανθρακωθεί τρεις εβδομάδες
νωρίτερα στην ανατολική Αττική.
Ίσως γι’ αυτό και οι εγκέφαλοι του
Μεγάρου Μαξίμου αποφάσισαν να ρίξουν στο τραπέζι το παροχολογικό πακέτο παλαιάς κοπής που προσομοιάζει
με προσπάθεια εξαγοράς περίπου
2.000.000 πολιτών, ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει ως αλεξίπτωτο στην
πορεία ελεύθερης πτώσης που επιταχύνεται και από τις αποκαλύψεις.
Αναμφίβολα όσα μέτρα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών

δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτα.
Είναι, όμως, πολιτικαντισμός επιπέδου
Μαυρογυαλούρου και Γκόρτζου να αναγγελθεί η παροχή 13ης σύνταξης ύψους €300-€500 σε ευρώ στους συνταξιούχους, ποσά τα οποία σύμφωνα με
το σχέδιο θα πιστωθούν κατά πάσα πιθανότητα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 24 Μαΐου, δηλαδή δύο
ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Και
είναι ταυτόχρονα και επικοινωνιακή «απάτη», όταν κάνεις λόγο για μέτρα που έχεις σχεδιάσει εσύ, τα οποία όμως υπήρχαν την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Για παράδειγμα, ο
ΦΠΑ στην εστίαση ήταν 13% και ο κ.
Τσίπρας όχι μόνο τον επανέφερε στον
συντελεστή του 23% αλλά τον ανέβασε
στο 24%, και τώρα το επαναφέρει
θριαμβολογώντας στα επίπεδα που βρισκόταν το 2014. Σημειωτέον ότι την ίδια πατέντα ανακοίνωσε και με τον ΦΠΑ
στα τρόφιμα, ξεχνώντας φυσικά ότι στα
σχεδόν πέντε χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο και το κόμμα του οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί συνεχίζουν να υποφέρουν και τα
έσοδα των επιχειρήσεων εξαϋλώνονται
από τη στυγνή φορολόγηση.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ
(ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ...)

• Οι αποκαλύψεις του ΣΚΑΪ για το Μάτι και η
φωτογραφία στο κότερο της Παναγοπούλου –λίγες
ημέρες μετά το Μάτι– «ξεγύμνωσαν» το αφήγημα του
Αλέξη, που «αμύνθηκε» με παροχές περιόδου Σαμαρά!!!
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ΓΙΑΝΗΣ!!!
«Του χρόνου θα σας κλέψω,
αλλά ησυχάστε, δεν
θα το κάνω…»
Ανεξάρτητα από τις σφοδρές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
αξίζει να υπογραμμιστεί ότι την παροχολογία Τσίπρα κατέκρινε ως υποκριτική και προϊόν υπερ-λιτότητας και ο
Γιάνης Βαρουφάκης.
Συγκεκριμένα, ο πρώτος υπουργός
Οικονομικών των κυβερνήσεων του
ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκε ευθαρσώς ότι ο
πρώην πολιτικός προϊστάμενός του δεν
έκανε τίποτα περισσότερο από το να αναδιανείμει φιλοδωρήματα στους ανίσχυρους, επαναφέροντας μερικώς το
φοροεισπρακτικό πλαίσιο που ίσχυε
την περίοδο της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.
«Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε τις προεκλογικές ελαφρύνσεις με τις οποίες προσπαθεί
να αποφύγει την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα ως «μονιμοποίηση 4ου
Μνημονίου μέσα από τη μερική επαναφορά του 2ου Μνημονίου».
«Δύο συμπεράσματα προκύπτουν μετά
από καλόπιστη ανάγνωση των εξαγγελιών
αυτών: Πρώτον, μερική επαναφορά στο φοροεισπρακτικό καθεστώς του 2ου Μνημονίου της περιόδου Σαμαρά-Βενιζέλου. Δεύτερον, μονιμοποίηση του καταστροφικού
4ου Μνημονίου», σημείωσε ο κ. Βαρουφάκης.
«Όσον αφορά τον ΦΠΑ και τον φόρο
“αλληλεγγύης”, αναγγέλθηκε ότι έως το
2021 οι συντελεστές θα επιστρέψουν εκεί
που ήταν τον Αύγουστο του 2015, τότε που
ο ΣΥΡΙΖΑ υποτάχθηκε στην τιμωρητική
διάθεση της τρόικας για νέες αυξήσεις. Ουσιαστικά, αυτοί οι συντελεστές επιστρέφουν εκεί που τους όρισε το 2ο Μνημόνιο
επί υπουργίας Βενιζέλου. Σχετικά με τη νέα
μείωση του αφορολόγητου το 2020, που αποτελεί νόμο του κράτους, η κυβέρνηση υπόσχεται πως, αν επανεκλεγεί, δεν θα προχωρήσει σε αυτήν. Είναι θετικό αυτό; Υπό
μία έννοια, είναι. Είναι σαν να σας υποσχεθεί κάποιος ότι του χρόνου θα σας κλέψει αλλά μετά να σας καθησυχάσει ότι δεν
θα το κάνει. Αυτό που δεν επιτρέπεται να
ξεχνάμε είναι ότι, ακόμα και να υλοποιήσει
την υπόσχεσή του ο πρωθυπουργός, το αφορολόγητο θα παραμείνει χαμηλότερα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση Σαμαρά, και σαφέστατα κάτω από τα 12 χιλιάδες ευρώ όπου βρισκόταν προ κρίσης», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας
τού ΜέΡΑ25.
«Η τακτική των φιλοδωρημάτων στους
ανίσχυρους που εφαρμόζει η κυβέρνηση
τα τελευταία χρόνια παγιώνεται τώρα μέσα από τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων. Το πρόβλημα δεν είναι, απλά, ότι
η, κατά τα άλλα καλοδεχούμενη, παροχή
κάποιων ποσών στους συνταξιούχους δεν
αντισταθμίζει τις απώλειες των τελευταίων
ετών. Το πρόβλημα είναι ότι η χρηματοδότησή τους προέρχεται από την Υπερ-Επίδοση των μέτρων που περιλαμβάνονται
στα μνημόνια. Από την Υπερ-Λιτότητα, με
απλά λόγια», σημειώνει, μεταξύ άλλων,
ο κ. Βαρουφάκης.

Η ΑΠΟΨΗ
Μ. ΒΕΜΠΕΡ
«Τα λάθη
του Τσίπρα
πληρώνουν
οι λαοί
της Ευρώπης»
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις ευρωεκλογές και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στο σώου του Ζαππείου.
«Όταν ο Τσίπρας κάνει λάθη στην οικονομική πολιτική, οι λαοί στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα πρέπει να πληρώνουν
τις συνέπειες. Γι’ αυτό τασσόμαστε εναντίον μιας ευρωπαϊκής ασφάλισης κατά
της ανεργίας», έγραψε ο Μ. Βέμπερ στο
Twitter. «Ένα ευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας
θα σήμαινε ότι εάν ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα λάβει πολλές αποφάσεις και με αυτές
αυξηθεί η ανεργία, μπορεί να πάει στους
γείτονές του και να ζητήσει να αναλάβουν
το κόστος», υποστήριξε ο κ. Βέμπερ και
προσέθεσε ότι αν η ελληνική κυβέρνηση επιτρέπει στους ανθρώπους να συνταξιοδοτηθούν σημαντικά νωρίτερα,
δεν μπορεί να ζητάει από τους γείτονές
της να το χρηματοδοτήσουν.

Σκεπτικισμός και αποστάσεις
από τους δανειστές
Όπως ήταν αναμενόμενο, με σκεπτικισμό και κρατώντας αποστάσεις αντέδρασαν οι εταίροι και δανειστές μετά
από τις εξαγγελίες Τσίπρα. Μάλιστα, ο
ESM μέσω εκπροσώπου του –μετά την
απόφαση της Αθήνας να δεσμεύσει ποσό 5,5 δισ. ευρώ σε ειδικό λογαριασμό
ώστε να εγγυηθεί έτσι στους δανειστές
πρωτογενές πλεόνασμα τουλάχιστον
1% του στόχου– υπενθύμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για
πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5%
του ΑΕΠ μέχρι το 2022. Σημειώνεται
ότι τα 5,5 δισ. ευρώ στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας θα προέλθουν
από το απόθεμα ασφαλείας (cash
buffer) που με βάση απόφαση του
Eurogroup απαγορεύεται να διατεθούν
για άλλους σκοπούς, επειδή αποτελούν
πρόσθετη εγγύηση για τους υποψήφιους επενδυτές που θα θελήσουν να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, ότι οι
στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα

3,5% ετησίως ως το 2022 θα διασφαλίζονται.
Τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα
σχολίασε και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κάνοντας λόγο για παροχές λίγο πριν από τις ευρωεκλογές.
Σημειώνει, μάλιστα, πως «δεν είναι ξεκάθαρο αν οι πιστωτές, που ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα τη μεταμνημονιακή αξιολόγηση για να δουν την πρόοδο της Ελλάδας, έχουν εγκρίνει τις παροχές».
Από πλευράς Θεσμών, προς το παρόν το μόνο που αναφέρεται επισήμως
είναι ότι πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία του 2018, η οποία προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ έως και το 2022 και σταδιακή απομείωσή τους στη συνέχεια προς το
2,2% του ΑΕΠ ως «αντάλλαγμα» για τις
παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και
υλοποιούνται για το χρέος. Επόμενος
σταθμός είναι το Eurogroup της 16ης
Μαΐου στο οποίο, ενδεχομένως, να συζητηθεί το ελληνικό ζήτημα έστω και ατύπως το περιθώριο της συνόδου. Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι λόγω των ευρωεκλογών οι πιθανότητες να επιχειρηθεί να διατηρηθούν σχετικά χαμηλοί τόνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Η επίσημη αποτύπωση των θέσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει
στις 5 Ιουνίου με την ανακοίνωση της
έκθεσης για την ενισχυμένη εποπτεία,
στην οποία πλέον αναμένεται να περιλαμβάνονται και οι αιτιάσεις περί πιθανών δημοσιονομικών ή άλλων κινδύνων που προκαλεί η ελληνική πρότα-
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ση. Η εν λόγω έκθεση μαζί με το υπόλοιπο πακέτο ευρωπαϊκού εξαμήνου
θα τεθούν επί τάπητος εν συνεχεία στο
Eurogroup. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα να τηρήσει
τους συμφωνημένους μεταμνημονιακούς δημοσιονομικούς στόχους,
δήλωσε
στο
Bloomberg ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Ζάππειο,
ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημειώνει
ότι «θα χρειαστούμε κάποιες περισσότερο
εις βάθος συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές
για το τι ακριβώς σχεδιάζουν».
Τέλος, από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα υπάρξει νέα αποστολή στην Αθήνα στο τέλος Ιουνίου,
ούτως ώστε να γίνει η έκθεση βάσει του
άρθρου 4 που αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος Αυγούστου.

Αγχώθηκαν οι αγορές,
«τσίμπησαν» τα spread
Αδιάφορες στις εξαγγελίες των μέτρα
που ανακοίνωσε το κυβερνητικό κλιμάκιο την Τρίτη με επικεφαλής τον
πρωθυπουργό δεν έμειναν –και πώς
θα μπορούσε άλλωστε;– οι αγορές. Υπερευαίσθητοι σε οτιδήποτε απειλεί να
διαταράξει έναν συμπεφωνημένο οδικό χάρτη επαναφοράς της ελληνικής
οικονομίας στην κανονικότητα, οι διεθνείς επενδυτές εμφανίζουν ήδη σημάδια δυσανεξίας στο παροχολογικό
πακέτο Τσίπρα με συνέπεια το spread
των δεκαετών ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου να παίρνουν ξανά την
ανηφόρα, ύστερα από μία κάμψη πολλών εβδομάδων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της πορείας των
spread τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται ότι η δυσπιστία έναντι της Αθήνας, και ό,τι κέρδισε η Ελλάδα με την
έξοδο από το μνημόνιο και την έξοδο
στις αγορές, δεν αποκλείεται να χαθεί
σε λίγες ημέρες, αν οι προεκλογικές
παροχές του ΣΥΡΙΖΑ μεταφραστούν από τους διεθνείς επενδυτές ως πισωγύρισμα στις εποχές του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σε σχέση με τα ομόλογα του γερμανικού δημοσίου, η
διαφορά του επιτοκίου των ελληνικών
ομολόγων έχει σκαρφαλώσει στις 350
μονάδες βάσης –όσο περίπου ήταν και
στην αρχή της κρίσης το 2010– ενώ επί 4 εβδομάδες ήταν μεταξύ 325 και
332. Ήταν στις 346 μονάδες βάσης με
την έκδοση του 10ετούς ομολόγου αρχές Μαρτίου 2019 και 290 μονάδες
βάσης με την έκδοση του επταετούς,
αρχές Φεβρουαρίου 2018. Σε σχέση με
τα πορτογαλικά ομόλογα, το επιτόκιο
του ελληνικού ομολόγου καταγράφει άνοδο και ανεβαίνει στις 235 μονάδες
βάσης, ενώ επί τέσσερις εβδομάδες ήταν στις 217 με 222 μονάδες βάσης.
Ήταν στις 215 μονάδες βάσης στις αρχές Μαρτίου 2019 και στις 190 αρχές
Φεβρουαρίου του 2018.
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• Φορτσάρουν στο Κίνημα Αλλαγής στην τελική ευθεία πριν από
τις κάλπες με στόχο το διψήφιο ποσοστό στις ευρωεκλογές

Κέρδη από την κόντρα της
Βουλής ονειρεύεται η Φώφη
«Η πόλωση στην οποία επενδύουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έχει ξεφύγει και πλέον φθάνει στα όρια του διχασμού. Δεν
θα τους επιτρέψουμε να πληρώσει η χώρα την ανεύθυνη στάση
των κ.κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη». Αυτή η φράση της Φώφης Γεννηματά, από την προχθεσινή της παρέμβαση στο συνέδριο του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, δίνει και το στίγμα για το πώς θα
κινηθεί το Κίνημα Αλλαγής στο τελευταίο δεκαπενθήμερο προ
των κρίσιμων ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι ο χαρακτηρισμός «κρίσιμος» έχει δοθεί από την ίδια τη Χαριλάου Τρικούπη,
καθώς όλοι πλέον στο ΚΙΝΑΛ έχουν πεισθεί ότι εάν
το Κίνημα λάβει διψήφιο ποσοστό στις
ευρωεκλογές, τότε ο αέρας που θα φυσήξει στα πανιά του ενόψει των εθνικών εκλογών θα είναι ούριος. «Ειδικά
εάν εκλέξουμε και τρεις ευρωβουλευτές,
τότε να είστε σίγουροι ότι το πολιτικό τοπίο
θα αλλάξει στις εθνικές εκλογές», λένε ορισμένοι εκ των πιο αισιόδοξων συνεργατών της Φώφης Γεννηματά.
Και αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από
την ανταπόκριση του κόσμου στις διάφορες εκδηλώσεις του ΚΙΝΑΛ ανά την
Επικράτεια, η οποία είναι τεράστια, όπως τη μεταφέρουν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ομιλίες του Νίκου Παπανδρέου, του Νίκου Ανδρουλάκη και του
Γιώργου Καμίνη η προσέλευση ξεπερνά κάθε προσδοκία και πολλές φορές οι αίθουσες που έχουν κλειστεί
μοιάζουν πολύ μικρές.
Ταυτόχρονα, οι παλιές καραβάνες
του ΠΑΣΟΚ, με δεκαετίες κοινοβουλευτικής θητείας κι έχοντας φάει με το
κουτάλι τις εκλογές, όπως ο Κώστας
Σκανδαλίδης, κάνουν λόγο ανοιχτά
στις τηλεοπτικές εκπομπές για διψήφιο
ποσοστό του ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας ότι ένα
μεγάλο μέρος από τους αναποφάσιστους που προέρχονται από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2012
και του 2015 θα βρουν την Ιθάκη τους
στο Κίνημα Αλλαγής. «Εδώ ξέρουν ποιοι
είμαστε, τι έχουμε κάνει για την Ελλάδα,
δεν λέμε άλλα το πρωί και το βράδυ τρέχουμε στα κότερα», ισχυρίζονται στο ΚΙΝΑΛ, που είναι έτοιμοι να υποδεχθούν

Τους θύμισε
Τσουκάτο
το κότερο

τους επανακάμψαντες ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ, που δεν βρήκαν τον παράδεισο στην αυλή της Κουμουνδούρου.

Η αντιπαράθεση
Όμως στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν ότι είναι οι
κερδισμένοι από την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, όπου η αντιπαράθεση
του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη υπερέβη τα εσκαμμένα.
Ξέφυγε από την απλή σκανδαλολογία,
τις αιχμές, ακόμη και τις ύβρεις, κι έφθασε να συμπεριληφθούν στον διάλογο οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι οικογένειες, ακόμη και οι νεκροί γονείς. «Ούτε στην εποχή της σκληρής πόλωσης των
ημερών Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν είχαν ακουστεί τέτοια πράγματα. Μπορεί μεταξύ τους να υπήρχε σκληρή αντιπαλότητα στα όρια της
απέχθειας, αλλά ήξεραν να συγκρατούνται
και να μην εμπλέκουν στις αντιμαχίες τους
τις οικογένειες», μας έλεγε ο Κώστας
Σκανδαλίδης, ο οποίος εκτιμά πως από το τριήμερο στη Βουλή κερδισμένο
βγήκε ΚΙΝΑΛ, που κράτησε όρθια τη
σημαία του πολιτικού πολιτισμού και
προστάτευσε τη Βουλή από το να μετατραπεί σε καφενείο.
Μάλιστα η κα Γεννηματά καυτηρίασε τη στάση των δύο πολιτικών αρχηγών σημειώνοντας πως και οι δύο «δεν
έχουν κατανοήσει πως η χώρα πληρώνει
ακριβά την ανεύθυνη στάση κομμάτων και
ηγεσιών που μετά τα Ζάππεια και τη Θεσσαλονίκη επιμένουν στο ίδιο μοτίβο. Δεν
μπορούν να κοιτάξουν πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες και ματαιοδοξίες, τις
πραγματικές ανάγκες ενός λαού που συνεχίζει να υποφέρει». Στην αποδοκιμασία
της συμπεριφοράς των δύο αρχηγών
εντάσσεται και το νέο σποτ του Κινήματος Αλλαγής, που παρουσίασε η Φώφη Γεννηματά μέσω του λογαριασμού

της στο Twitter. «Στις 26 Μαΐου τους γυρίζω την πλάτη, πάω να ψηφίσω, στέλνω
μήνυμα αλλαγής», είναι το σύνθημα που
κυριαρχεί στο σύντομο βίντεο.

Στο πολιτικό συμβούλιο
«Ψήφος στη Ν.Δ. και κ. Μητσοτάκη είναι
κρυφή ψήφος στον κ. Βέμπερ, ενώ ψήφος
στον κ. Τσίπρα είναι κρυφή ψήφος στη χαοτική Ευρωπαϊκή Αριστερά». Αυτά υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου (την
Τετάρτη) η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εκφράζοντας, ταυτόχρονα, την αγωνία της
για τους πολιτικούς χειρισμούς της κυβέρνησης στις τουρκικές απειλές.
«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός δεν έκαναν καμία αναφορά στα εθνικά ζητήματα και το θεωρώ πραγματικά αδιανόητο. Είναι κάτι που δεν το περίμενα
και αυτό κι αν με εξέπληξε από τον πρωθυπουργό και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν έγινε καμία αναφορά στα ελληνοτουρκικά,
στις απίστευτες προκλήσεις της Τουρκίας
και απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με προβληματίζει αυτό το γεγονός
γιατί φοβάμαι ότι υπάρχουν σκέψεις να
χειριστούν τα ελληνοτουρκικά όπως ακριβώς χειρίστηκαν το Σκοπιανό, δηλαδή
μόνοι τους χωρίς τη δημιουργία εθνικής
γραμμής, και αυτό θα είναι ολέθριο για
τα συμφέροντα της χώρας, εμείς πρέπει
να το αναδεικνύουμε το ζήτημα διαρκώς,
έχουμε δείξει πολύ μεγάλη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα στην αντιπολιτευτική
μας στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα». Πρόσθεσε ότι το μόνο στήριγμα
για την Ελλάδα είναι η Ευρώπη με τις
θετικές δηλώσεις της αρμόδιας Επιτρόπου, Φ. Μογκερίνι.

Στο Κίνημα Αλλαγής το τελευταίο δεκαπενθήμερο εξετάζουν
το πώς θα προσποριστούν οφέλη από τις δύο νέες πληγές της
κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ του Αλέξη Παπαχελά για τις τεράστιες
κυβερνητικές ευθύνες για την
καταστροφή στο Μάτι, αλλά και
τις φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα να καπνίζει το πούρο του
στο κότερο του εφοπλιστή Παναγόπουλου, λίγες ημέρες μετά
την εθνική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους.
Στη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι πλέον
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το δικαίωμα
να μας εγκαλεί και να υποστηρίζει ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα. «Από τη μία συνελήφθη με...
τη γίδα στην πλάτη (κότερο) και
από την άλλη βγαίνουν τα στελέχη του και ομιλούν για παραβίαση
της προσωπικής ζωής του πρωθυπουργού, αλλά δεν λένε κουβέντα για το κότερο», τονίζουν
πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
Μάλιστα, οι ίδιες πηγές θυμήθηκαν τον Θόδωρο Τσουκάτο:
«Μας λένε για τα όσα είπε στο δικαστήριο στην απολογία του, αλλά το σκεπτικό της εισαγγελέως
ότι ο κ. Τσουκάτος έβαλε στο παντελόνι τα χρήματα που θεωρητικά θα πήγαιναν στο ΠΑΣΟΚ το
κατάπιαν. Απλά να τους θυμίσουμε ότι όταν αποκαλύφθηκε πως ο
κ. Τσουκάτος έκανε διακοπές με
το κότερο του κ. Κόκκαλη, ο τότε
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης
δίχως δεύτερη κουβέντα τον απέπεμψε από την κυβέρνηση και
από το κόμμα. Τουναντίον, τον
υιό Κόκκαλη ο ΣΥΡΙΖΑ τον συμπεριέλαβε στο ευρωψηφοδέλτιό
του».
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• «Άχνα» για τα πακέτα του Μανόλο οι κυρίες Ζαΐρη και
Χριστοδουλοπούλου, με τον «εκδιωχθέντα» από την Αρχή υπαστυνόμο
Α΄ Αντ. Χαρακίδα να γνωρίζει αλλά να σιωπά…

ΣΥΡΙΖΑ:Ομερτά κυριών
(για προστασία στον Πετσίτη)
«Άχνα» για τα πακέτα του
Μανόλο οι κυρίες Ζαΐρη
και Χριστοδουλοπούλου,
με τον «εκδιωχθέντα» από
την Αρχή υπαστυνόμο Α΄
Αντ. Χαρακίδα να γνωρίζει
αλλά να σιωπά…

ντώνη Χαρακίδα. Επί λέξει η κα
Ζαΐρη είπε τα εξής: «Πρέπει να σας
πω μιλώντας για το συγκεκριμένο άνθρωπο πως είναι πολλά χρόνια στην
επιτροπή. Μπορεί και 15 χρόνια. Είναι ένας αστυνομικός και όχι κάποιο
μεγάλο στέλεχος. Τον παρέλαβα ως
χαμηλό στέλεχος. Ένας υπαστυνόμος
κοντά στα 60 έτη. Ο άνθρωπος αυτός
έγινε από εμένα προϊστάμενος γιατί
ήταν πιο έμπειρος. Στην επιστολή του
έχει πολλά ψεύδη. Πρώτο ψεύδος ότι
ο άνθρωπος αυτός ήταν η λύση του
ζητήματος. Στην πραγματικότητα αυτός επέβλεπε έναν άλλο υπάλληλο δεν
έκανε την έρευνα. Την υπόθεση χειρίζεται εκτός από τους υπαλλήλους
και ένα μέλος που είναι συνεχώς ενήμερο».

Τ

ο θέμα που εδώ και κάποιους μήνες έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ είναι η γνωστή πλέον εμπλοκή του φίλου του
υπουργού κ. Νίκου Παππα, Μανόλη Πετσίτη, στην υπόθεση των
χρεών της ΕΚΦΕ του Λαυρέντη
Λαυρεντιάδη προς τη ΔΕΠΑ.
Ως γνωστόν, ο Μανόλο μπαινόβγαινε στο γραφείο του προέδρου της ΔΕΠΑ, κ. Κιτσάκου, ως
«απεσταλμένος» του Μαξίμου και
πάγωνε την αποπληρωμή των οφειλών της ΕΛΦΕ.
Ψάχνοντας για τα «πακέτα», που
σε αυτές τις περιπτώσεις μετακινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν
πολλά ευρώπουλα στον λογαριασμό του Πετσίτη, που δεν δικαιολογούνται από τις αποδοχές του
ως γκαρσόνι σε καφετέρια.
Η αντιπολίτευση σήκωσε το θέμα και υποχρέωσε την εισαγγελέα
Άννα Ζαΐρη, προϊσταμένη της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, να
προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και να δώσει εξηγήσεις για
την πορεία των ερευνών στην παραπάνω υπόθεση.
Είχε προηγηθεί η μετάθεση-εκδίωξη του προϊσταμένου του τμήματος Ερευνών της Α΄ Μονάδος
της Αρχής για την Καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπαστυνόμου Α΄, κ. Αντώνη Χαρακίδα, ο οποίος με επιστολή του υποστήριζε ότι η κα Ζαΐρη τον μετέθε-

Απορίες για περίεργες
ιστορίες

σε από προϊστάμενο σε θέση απλού υπαλλήλου, λόγω της έρευνάς του σε υποθέσεις όπως αυτή
της ΕΛΦΕ-ΔΕΠΑ, υποθέσεις εισροής χρημάτων από την αλλοδαπή κ.λπ.
Ενώ λοιπόν αναμενόταν ότι ενώπιον της Επιτροπής στη Βουλή
θα έπεφτε φως στην υπόθεση αυτή, με συνοπτικές διαδικασίες η

πρόεδρος κα Τασία Χριστοδουλοπούλου έβαλε τέλος στη συνεδρίαση της Επιτροπής, χωρίς να
δοθούν έστω κάποιες απαντήσεις
για τις δραστηριότητες του «φίλου»
της κυβέρνησης, Μανόλη Πετσίτη.
Εντύπωση όμως προκάλεσε η
τοποθέτηση της κας Ζαΐρη, όταν αναφέρθηκε στη μετάθεση του Α-

Η απάντηση της κας Ζαΐρη αφήνει
πολλά ερωτηματικά στα οποία βεβαίως δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση. Αν ο κ. Αντ. Χαρακίδας
απομακρύνθηκε από τη θέση του
επειδή, όπως υποστήριξε, βρήκε
«κάτι» στην έρευνά του για τον Πετσίτη, οφείλει να ενημερώσει τις
αρμόδιες αρχές για τα ευρήματά
του αυτά. Έτσι θα προστατέψει τον
εαυτό του και συγχρόνως θα έχει
εκπληρώσει το καθήκον του ως
δημόσιος υπάλληλος.
Αν πάλι η κα Ζαΐρη διέκρινε
μία παραβατική συμπεριφορά στις
ενέργειες του κ. Χαρακίδα, που αφορούν τις έρευνες τόσο σχετικά
με τον Μανόλη Πετσίτη ή και με
άλλες υποθέσεις που αφορούσαν
τις δραστηριότητες επιχειρηματικών ομίλων, με τη σειρά της όφειλε να μην αρκεστεί σε απλή μετάθεση του υφισταμένου της, αλλά να
προχωρήσει στις επιβαλλόμενες ενέργειες εις βάρος του. Γιατί δεν είναι σύνηθες να χαρακτηρίζει μια
εισαγγελέας ως έμπειρο ερευνητή
έναν υφιστάμενό της, να τον βαθ-

μολογεί με άριστα, και σχεδόν αμέσως να τον υποβιβάζει.
Επειδή πρόκειται για πρόσωπα
που ασχολούνται με τη δημόσια
διοίκηση, εμείς οι απλοί πολίτες
που πληρώνουμε φόρους, ώστε να
καταβάλλονται οι μισθοί τους, έχουμε κάθε δικαίωμα να μάθουμε
τι ακριβώς έχει συμβεί.
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Πολλοί την ξέρουν ως την κόρη του Μίμη Δομάζου και της
Ηούς Θεοδώρου. «Τίτλος τιμής», απαντά η ίδια, αλλά όσοι
τη γνωρίζουν καλά πιστοποιούν πως δεν ήταν αυτό το κριτήριο που έκανε τους συνεργάτες του Κώστα Μπακογιάνη
να ζητήσουν από τη Θεόπη
(Πόπη) Δομάζου –γι’ αυτήν ο
λόγος– τη συστράτευσή της
στον αυτοδιοικητικό εκλογικό
αγώνα για την πόλη της καρδιάς της, την Αθήνα. Μέτρησαν τα νιάτα, οι φρέσκιες ιδέες και κυρίως η μεγάλη όρεξή
της να προσφέρει και να δουλέψει για τον εξωραϊσμό των
προβλημάτων της πρωτεύουσας. Γι’ αυτό τον αγώνα, αλλά
και για τη συμβουλή που της έδωσε ο θρυλικός «στρατηγός»
των γηπέδων πατέρας της, η
Π. Δομάζου μίλησε στην «A»
διαβεβαιώνοντας ότι θα παίξει… μπάλα όπου της ζητηθεί
Συνέντευξη στον Νίκο Τσαγκατάκη
• Σε μια εποχή που οι νέοι άνθρωποι αποστρέφονται την πολιτική αλλά και τη δημοσιογραφία, εσύ ασχολείσαι και με τα δύο. Τι σε έκανε να
πας κόντρα στο ρεύμα;
«Στη ζωή μου κάνω πάντα αυτό που αγαπάω και που μου δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μου! Από πολύ μικρή μού
τραβούσε την προσοχή ο χώρος της δημοσιογραφίας, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και η επαφή με τον κόσμο.
»Οπότε δεν σκέφτομαι αν πηγαίνω κόντρα σε κάποιο ρεύμα, έχω τους στόχους
μου και θέλω πάντα να προσπαθώ με πολλή δουλειά να φέρνω το καλύτερο αποτέλεσμα και να τους πετυχαίνω. Ο νέος μου
στόχος και η μεγάλη μου αγάπη είναι η Αθήνα, η πόλη που γεννήθηκα, ζω και εργάζομαι. Έχω τόσο μεγάλη όρεξη να προσφέρω και να δουλέψω, έχω πάθος και ενέργεια και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή την ομάδα με αξιόλογους συνυποψήφιους, που δεν σκέφτομαι τίποτα
άλλο παρά μόνο την Αθήνα και πώς θα την
πάμε όλοι μαζί Ψηλά!»
• Είσαι παιδί της Αθήνας με όλη τη
σημασία της έκφρασης. Πόσο απέχει η πόλη από το να γίνει μία αληθινά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα;
«Γεννήθηκα στην Αθήνα. Όντως είμαι παιδί της πόλης αφού η γιαγιά και η μητέρα
μου έχουν το πατρικό τους στο Μοναστηράκι, Ψυρρή, ο παππούς μου είχε το κατά-

«Θα σηκώσουμε
την Αθήνα Ψηλά»
στημά του στην οδό Σοφοκλέους, ο πατέρας μου τις δικές του επιχειρήσεις στην
Πλάκα και στην πλατεία Βικτωρίας.
»Από μικρή περπατούσα στα δρομάκια
του Ψυρρή, της Πλάκας, Αμπελοκήπους,
στο γήπεδο του Παναθηναϊκού –και ακόμα
το κάνω– να περπατάω, να ζω και να εργάζομαι στο κέντρο.
»Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει μεγάλη
εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο
στο Καρπενήσι, ως δήμαρχος, όσο και ως
περιφερειάρχης στη Στερεά Ελλάδα. Οι ιδέες του και οι προτάσεις του είναι αληθι-

νές, σύγχρονες και βαδίζουν στα επιτυχημένα πρότυπα ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
Με τους 12 στόχους που έχουμε παρουσιάσει και με πολλή δουλειά, βήμα-βήμα,
σε κάθε γειτονιά, αν μας δοθεί η δυνατότητα που το εύχομαι και πιστεύω πολύ σε
αυτό και φυσικά στον Κώστα Μπακογιάννη, θα σηκώσουμε την Αθήνα Ψηλά.
»Πρώτοι στόχοι και σημαντικοί... Καθαριότητα-Πράσινο-Φως-Δημόσιος χώρος
και η Αθήνα θα γίνει μια αληθινά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα!»
• Ποιος είναι δυσκολότερος ρόλος:
αυτός πίσω από το μικρόφωνο ή
μπροστά από τα προβλήματα που θα
κληθείτε να λύσετε;
«Ο κάθε ρόλος έχει τις δυσκολίες του! Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή! Με πολλή
δουλειά προχώρησα και συνεχίζω στον
χώρο της δημοσιογραφίας και με πολλή
δουλειά, αγάπη και ενέργεια “θα παίξω
μπάλα” στην τοπική αυτοδιοίκηση και όπου μου ζητηθεί και μου πει ο κ. Μπακογιάννης! Είμαι εδώ να βοηθήσω με τις ιδέες μου, με όρεξη και με αληθινή αγάπη
για την πόλη μου. Θέλω να πω εδώ ένα ευχαριστώ στον Κώστα Μπακογιάννη για την
τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη
που έδειξε στο πρόσωπό μου ώστε να είμαι
στο συνδυασμό του».
• Ξεπερνώντας το κοινότυπο για το
βάρος του επιθέτου Δομάζος, να ρωτήσω τι συμβουλή έδωσε ένας «Στρατηγός» στην κόρη του δύο εβδομάδες
πριν από το εκλογικό «ματς»;
«Οι γονείς μου είναι πάντα στο πλευρό μου
σε κάθε μου βήμα! Η συμβουλή που μου έχει δώσει ο πατέρας μου και με αυτήν πορεύομαι είναι πως μόνο με πολλή, σκληρή
δουλειά, επιμονή, πείσμα και αγάπη γι αυτό που επιλέγει κάποιος να κάνει θα πάει
μπροστά και θα πετύχει. Αυτό και προσπαθώ να εφαρμόζω σε όλη μου τη ζωή!»
• Θα γίνει… hit η «Αθήνα Ψηλά»;
«ΗΙΤ = επιτυχία = Αθήνα Ψηλά! Ο καλύτερος συνδυασμός, με την καλύτερη ομάδα
και τον Κώστα Μπακογιάννη δήμαρχο της
πόλης μας!»



«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΦΩΣ,
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ
Η ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ
ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ!»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΛΕΝΗ
ΑΥΛΩΝΙΤOY
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για
το μέλλον των πολλών και
η Ν.Δ. αγωνίζεται για το δικό της μέλλον, της επαναφοράς της στην εξουσία,
προσφεύγοντας σε λαϊκισμό και σκανδαλολογία, αφού είναι γυμνή από πολιτικά επιχειρήματα». Αυτό ισχυρίζεται σε συνέντευξη
που παραχώρησε η Ελένη
Αυλωνίτου, βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Αθήνας, η
οποία εκφράζει την αισιοδοξία της για επικράτηση
του κυβερνώντος κόμματος στις εθνικές εκλογές,
επισημαίνοντας ακόμη ότι
το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι πολύ κρίσιμο, αλλά και αποφεύγοντας να απαντήσει για τις
διακοπές του Αλ. Τσίπρα
με τη θαλαμηγό.
Συνέντευξη στον
Χρήστο Αγγελόπουλο
• Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν
οι ευρωεκλογές;
«Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία, μετά τα μόνιμα
μέτρα ελάφρυνσης που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης και
η Ν.Δ. είναι χαμένοι από χέρι. Ούτε
ψύλλος στον κόρφο τους! Οι Έλληνες
πολίτες θα αποτρέψουν με την ψήφο
τους την εκλογή του ανθέλληνα κ. Βέμπερ, εκλεκτού του κ. Μητσοτάκη,
στην προεδρία της Κομισιόν, που θέλει να τιμωρήσει τους Έλληνες που
σήκωσαν κεφάλι και να οδηγήσει την
Ευρώπη σε σκληρές πολιτικές λιτότητας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τις απολύσεις, ή τη στελέχωση
του κοινωνικού κράτους, την κατάρρευση των μισθών και την εργασιακή
απορρύθμιση, ή την αύξηση των μισθών και την προστασία της εργασίας, το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ,
ή ένα βιώσιμο δημόσιο ασφαλιστικό
σύστημα, τη φοροασυλία του πλούτου, ή την ελάφρυνση των βαρών για
τους πολλούς, την Ελλάδα και την Ευρώπη των ελίτ, ή την Ελλάδα και την
Ευρώπη των πολλών. Όπως βλέπετε,
τα ερωτήματα τόσο για τις ευρωεκλογές, όσο και για τις εθνικές εκλογές

«Θα νικήσουμε, γιατί
είμαστε με τους πολλούς»
παραμένουν τα ίδια».
• Το κλίμα σκανδαλολογίας
και οι αποκαλύψεις για τις διακοπές του πρωθυπουργού με το
κότερο του εφοπλιστή Παναγόπουλου πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τους ψηφοφόρους;
«Από τη μια έχουμε υπαρκτά σκάνδαλα, που διερευνά η Δικαιοσύνη
(Novartis, ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ.). και από την άλλη έχουμε σκανδαλολογία
και κουτσομπολιό σε μια απελπισμένη προσπάθεια αντιπερισπασμού της
αντιπολίτευσης, μήπως και επηρεασθούν κάποιοι πολίτες από τα θετικά
μέτρα ελάφρυνσης που παίρνει η κυβέρνηση και αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για το μέλλον των πολλών, και
η Ν.Δ. αγωνίζεται για το δικό της μέλλον, της επαναφοράς της στην εξουσία, προσφεύγοντας σε λαϊκισμό και
σκανδαλολογία, αφού είναι γυμνή από πολιτικά επιχειρήματα».
• Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας
το διακύβευμα των ευρωεκλογών;
«To 70% των αποφάσεων στην ΕΕ ψηφίζονται ως κοινοτικές οδηγίες από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο και ενσωματώνονται στο Εθνικό μας Δίκαιο. Επομένως, το τι συσχετισμός δυνάμεων θα
προκύψει στα ευρωπαϊκά όργανα μετά
τις ευρωεκλογές μάς επηρεάζει άμεσα,
από το εάν θα φάμε μεταλλαγμένα,
πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική
αλλαγή, τι πόρους θα διαθέσουμε για
την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή ή την κοινή αγροτική πολιτική,
κ.ο.κ. Το διακύβευμα λοιπόν είναι μεγάλο, γιατί και στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη πρέπει να δώσουμε μάχη σε
δύο μέτωπα: 1) ενάντια στη λιτότητα
και τον νεοφιλελευθερισμό με γνωστές
θέσεις όπως: μειώσεις μισθών, απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ασφαλιστικό Πινοσέτ, κατάργηση του οκταώρου, των επιδομάτων,
των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
όλα αυτά δηλαδή που ζήσαμε από το
2010-2014, και
»2) ενάντια στην ακροδεξιά και τον
νεοφασισμό με βασικό χαρακτηριστικό το εθνικιστικό μίσος και την εθνική
περιχαράκωση, αφού η ακραία λιτότητα έσπρωξε κόσμο στην ακροδεξιά.
»O ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει μια ευρεία
κοινωνική πολιτική και προοδευτική
συμμαχία με τους Πράσινους και τους

Σοσιαλιστές που επανατοποθετούνται
πολιτικά, και να σχηματίσει ένα μεγάλο ενωτικό ευρωπαϊκό μέτωπο για την
υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης της δίκαιης ανάπτυξης και την αποτροπή του εκφασισμού των λαών της Ευρώπης».
• Ανησυχείτε που στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται της Ν.Δ.;
«Δεν έχω καμία ανησυχία. Είναι λογικό όταν η κυβέρνηση έπαιρνε δύσκολα μέτρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος να δημιουργεί λαϊκή δυσαρέσκεια. Τώρα τα δύσκολα είναι
πίσω μας, αφού από τότε που βγήκαμε
από τα μνημόνια η κυβέρνηση αποκαθιστά σιγά-σιγά τις αδικίες ανακουφίζοντας τους πολίτες, ιδίως εκείνους που επλήγησαν περισσότερο μέσα στην κρίση. Όσο πλησιάζουμε



στον χρόνο των εκλογών, η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ θα μεγαλώνει, καθώς
οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν και
να συγκρίνουν πώς ήταν όταν ανέλαβε
ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι 4 χρόνια μετά, σε σχέση με τη βελτίωση του εισοδήματός τους ή τη δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας».
• Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αν
τελικά αυτές διεξαχθούν τον Οκτώβριο;
«Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να στηρίξει πολλούς υποψηφίους που δεν ήταν κομματικά μέλη, αλλά είχαν μια ευρύτερη αποδοχή
σε τοπικό επίπεδο, εκφράζοντας έτσι
την ευρύτερη προοδευτική συμμαχία
μέσα στην τοπική κοινωνία, αλλά και

«Τώρα τα δύσκολα είναι πίσω μας, αφού
από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια η
κυβέρνηση αποκαθιστά σιγά-σιγά τις αδικίες
ανακουφίζοντας τους πολίτες, ιδίως εκείνους
που επλήγησαν περισσότερο μέσα στην κρίση»

προετοιμάζοντας το έδαφος των συνεργασιών, όπως αποτυπώνεται στο εκλογικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, στις εθνικές εκλογές η ψυχολογία
των πολιτών είναι περισσότερο προσανατολισμένη στο ποιος θα τον κυβερνήσει, οπότε εκεί είναι πιο προσεκτικός στην επιλογή του».
• Πώς νιώσατε ως βουλευτής
της Αριστεράς, όταν αναγκαζόσαστε να ψηφίζετε σκληρά μνημονιακά μέτρα;
«Όσοι μείναμε το καλοκαίρι του 2015
να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα,
γνωρίζαμε ότι είχαμε να διαβούμε δύσκολο και ακανθώδη δρόμο, αλλά
γνωρίζαμε επίσης ότι εφόσον τα καταφέρναμε θα είμαστε η κυβέρνηση
που θα έβγαζε τη χώρα από τα μνημόνια, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους
πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ώστε
όλη η κοινωνία να παραμείνει όρθια
και να προχωρήσει μαζί. Τώρα που τα
δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας,
χαίρομαι που η Αριστερά τόλμησε και
ανέλαβε αυτή την ιστορική ευκαιρία,
δεν έμεινε στον γνωστό ρόλο της καταγγελίας από τη γωνίτσα της και διέψευσε όσους την ήθελαν Αριστερή
παρένθεση!»
• Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θεωρείτε ότι θα αλλάξουν το κλίμα;
«Τα οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης
πράγματι παίζουν τον ρόλο τους, ιδίως
για τους αναποφάσιστους πολίτες, οι
οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό. Όμως οι πολίτες αντιλαμβάνονται
ότι τα μέτρα αυτά είναι μόνιμα, ως απόρροια της καλής πορείας της οικονομίας, και όχι εφάπαξ ως προεκλογικές ασπιρίνες, που λέει η αντιπολίτευση. Όσο οι πολίτες θα αισθάνονται
τη σταθερή βελτίωση του εισοδήματός τους, τόσο θα αρχίζουν να παίρνουν θέση, ιδίως όταν ακούνε τον κ.
Μητσοτάκη να λέει ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει κανένα περιθώριο να
δώσει 13η σύνταξη, και λίγες ημέρες
μετά ο πρωθυπουργός να την εξαγγέλλει, ή όταν ακούνε από τον κ. Μητσοτάκη για το ασφαλιστικό Πινοσέτ, γεγονός που θα προκαλέσει κατάρρευση
του ασφαλιστικού συστήματος, που
με τόσο κόπο ανακτήθηκε, ή ότι θα επαναφέρει τον μνημονιακό νόμο 1:5
για τις προσλήψεις αντί 1:1 που είναι
σήμερα. Καλύτερος σύμμαχος για τη
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές από τον
ίδιο τον κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει».
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• Η υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον βόρειο τομέα
της Β΄ Αθηνών, Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, κατακεραυνώνει
την κυβέρνηση τόσο για τις προεκλογικές οικονομικές εξαγγελίες της,
αλλά και για την πλήρη πολιτική κάλυψή της στις χυδαιότητες Πολάκη

«Μομφή κατά του ΣΥΡΙΖΑ
η ψήφος των πολιτών,
βεγγαλικό οι 120 δόσεις»
Δεκαπέντε και μία ημέρες μετράμε μέχρι την Κυριακή 26
Μαΐου που θα ανοίξουν οι
κάλπες των αυτοδιοικητικών
και ευρωπαϊκών εκλογών, και
οι υποψήφιοι ανεβάζουν
στροφές προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους και να
εξασφαλίσουν την ψήφο των
πολιτών.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

A

υτό, βέβαια, δεν σημαίνει
ότι, επειδή ακόμη είναι
στον αέρα η ημερομηνία
διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, εκείνοι που
θα διεκδικήσουν μία θέση στο εθνικό
Kοινοβούλιο διάγουν προεκλογικό
βίο… ξεκούραστο. Το αντίθετο συμβαίνει, ειδικά αν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης η Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών.
Παρά τις συνεχείς παρουσίες και ομιλίες της σε ημερίδες των «γαλάζιων»
τοπικών οργανώσεων όπως και στις
Νομαρχιακές Διοικούσες Επιτροπές
του κόμματος, η γνωστή νομικός και
πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών βρίσκει χρόνο να
παρεμβαίνει σχολιογραφικά στον δημόσιο διάλογο με άρθρα και συνεντεύξεις της.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις της,
καθ’ όλα επίκαιρες, αφού η μία αφορούσε τις οικονομικές εξαγγελίες της
κυβέρνησης για τη ρύθμιση χρεών
προς το Δημόσιο και η δεύτερη την

τριήμερη συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την πρόταση μομφής που κατέθεσε το κόμμα της για τον Παύλο Πολάκη, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να
μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης.

Προεκλογικό πυροτέχνημα
οι 120 δόσεις
Σε ό,τι αφορά την πολυδιαφημισμένη
από την κυβέρνηση ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις η κα ΚαλαντζάκουΤσατσαρώνη θεωρεί ότι πρόκειται για
προεκλογικό πυροτέχνημα, που ενώ η
αναγκαιότητα να ανακουφιστούν πολλοί οφειλέτες του είναι δεδομένη, εντούτοις η ρύθμιση έρχεται με μεγάλη
καθυστέρηση και με περιορισμούς και
επιβαρύνσεις που διαψεύδουν τις
προσδοκίες που η ίδια η κυβέρνηση είχε καλλιεργήσει. Η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ. εστιάζει την κριτική της ιδιαίτερα στις πρόνοιες του νομοθετήματος που παρέχουν στις επιχειρήσεις
τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών
ΜΟΝΟ σε 18 δόσεις (και σε 30 για τις
έκτακτες οφειλές). Όπως εξηγεί η κα
Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, επικαλούμενη τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις
100.000 επιχειρήσεις με οφειλές στο
Δημόσιο το 30% δεν έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής σε καμία ρύθμιση, από τις δε υπόλοιπες μόνο 20.000 επιχειρήσεις τηρούν τις ρυθμίσεις στις οποίες υπήχθησαν, ενώ 50.000 δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Με δεδομένο ότι από τα 20 δισ. ευρώ που οφείλουν οι επιχειρήσεις τα 17
δισ. οφείλονται από εταιρείες που καθεμία τους χρωστά πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, η τωρινή ρύθμιση σε
18 δόσεις θα τους είναι ανέφικτη: θα
είχαν ήδη ρυθμίσει σε 12 δόσεις που
ήδη παρέχονται από την πάγια νομο-

θεσία. Κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών,
μόνο το 50% των επιχειρήσεων θα υπαχθεί στη νέα ρύθμιση και μόνο το
10%-20% θα μπορέσει να την τηρήσει... Οι μόνοι επιχειρηματίες που τελικώς θα ωφεληθούν είναι όσοι έχουν
δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών με διαγραφή του 100% των



«Ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας δεν αποτελεί κάποια
“αποκλίνουσα” περίπτωση στον
ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως εκφράζει το
ύφος και το ήθος της κυβέρνησης»

προσαυξήσεων. Αυτό, όμως, αφορά
μόνο όσους έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα, και όχι τους ευρισκόμενους σε αδυναμία, τους οποίους υποτίθεται ότι επιδιώκει να στηρίξει η
ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει για τα φυσικά
πρόσωπα.

Υποχρέωση προστασίας
ενός ελάχιστου κώδικα
αξιών στην πολιτική
Αναφερόμενη, εξάλλου, στην πρόταση
μομφής που κατέθεσε η Ν.Δ. κατά του
Π. Πολάκη, με αφορμή την απρεπή επίθεση του τελευταίου κατά του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, η κα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη θεωρεί ότι η απόφαση του πρωθυπουργού να μετατρέψει την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση επιβεβαιώνει και επισήμως ότι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας δεν αποτελεί
κάποια «αποκλίνουσα» περίπτωση
στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, υποστηρίζει
η υποψήφια βουλευτής, ο Π. Πολάκης
εκφράζει το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης – τη διχαστική, επιθετική και
αντιδημοκρατική στάση της κατά των
πολιτικών αντιπάλων της.
Η πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ θυμίζει
ότι η νέα χυδαιότητα Πολάκη ήρθε να
αθροιστεί με τη δήλωσή του ότι πρέπει
να φυλακιστούν πολιτικοί αντίπαλοι
της κυβέρνησης για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, με τη στοχοποίηση
δικαστικών λειτουργών, με την απειλή
ότι θα «θάψει δημοσιογράφους κάτω από
τη γη». Διευκρινίζει δε η υποψήφια
βουλευτής ότι η πρόταση μομφής της
Ν.Δ. κατά του υπουργού δεν ήταν μία
κίνηση συμβολική, αλλά αποτέλεσε την
ανταπόκριση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ηθική υποχρέωση να
προστατεύσει έναν ελάχιστο κώδικα αξιών στην πολιτική.
Συμπερασματικά, η κα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη εκτιμά ότι όσοι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ με καλή πίστη, πλανώμενοι από την ελπίδα ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό για τη χώρα,
βλέπουν τώρα ότι το κόμμα τους είναι
ταυτόσημο με τον κ. Πολάκη. «Έχουν
αντιληφθεί ότι ο διχαστικός αντιδημοκρατικός λόγος συμβαδίζει με την απόλυτη υποκρισία – με άδηλες σχέσεις με επιχειρηματίες μέσω υπουργικών “φίλων”, με ανεύθυνη στάση για την αποφυγή θυμάτων
σε τραγωδίες όπως αυτές στη Μάνδρα και
στο Μάτι, με διακοπές σε θαλαμηγούς εφοπλιστών, που μένουν επιμελώς μυστικές, σε αντίθεση με τις… ρακοποσίες στην
Κρήτη», λέει χαρακτηριστικά η υποψήφια βουλευτής της Ν.Δ.
Πεποίθησή της, ωστόσο, είναι ότι οι
πολίτες δεν εξαπατώνται πλέον από
τον διχαστικό, ψευδο-ταξικό λόγο της
κυβέρνησης και πως η δική τους ψήφος «θα είναι συνολική μομφή κατά της
κυβέρνησης. Και θα καταμετρηθεί ήδη από το άνοιγμα της πρώτης κάλπης στις 26
Μαΐου, για να ολοκληρωθεί εμφατικά στις
εθνικές εκλογές».
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φορείς, αλλά και της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

«Κανείς απροστάτευτος…»

«Δώστε μου την ευκαιρία
να δουλέψω για την Αττική»
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής
για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
«Στις 26 Μαΐου γυρίζουμε σελίδα. Kάνουμε μια νέα αρχή.
Έχω αποδείξει, από όποια θέση ευθύνης κι αν πέρασα, ότι
μπορώ να κάνω έργο. Η απάντηση στα προβλήματα δεν
μπορεί να είναι πρόσωπα που εκφράζουν την απραξία τού
χθες. Η απάντηση είναι το δικό μας ρεαλιστικό πρόγραμμα.
Αυτό που ζητώ είναι να μου δώσετε την ευκαιρία να δουλέψω για την Αττική και τους κατοίκους της».
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Τ

ο παραπάνω «αίτημα»,
με το οποίο ο Γ. Πατούλης έκλεισε την ομιλία του το βράδυ της
περασμένης Δευτέρας
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ήταν το καμπανάκι για την τελευταία στροφή πριν από τον τερματισμό της προεκλογικής μάχης
για την Περιφέρεια της Αττικής,
και το άνοιγμα της κάλπης σε δύο
εβδομάδες. Ένα αίτημα του οποίου είχε, φυσικά, προηγηθεί η παρουσίαση των βασικών αξόνων
και των προγραμματικών προτεραιοτήτων του συνδυασμού «Νέα
Αρχή για την Αττική», με τον Γ.
Πατούλη να διαμηνύει ότι υπόσχεται στους πολίτες της Αττικής
«μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω».

Διαχείριση απορριμμάτων
χωρίς επιβάρυνση
για τους πολίτες
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο μείζον
ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιγράφοντάς το ως
την πρώτη προγραμματική δέσμευση του συνδυασμού του και το οποίο θα επιλυθεί μέσω της υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήματος
διαχείρισης απορριμμάτων, που
θα βασίζεται στα εξής 16 σημεία:
1] Στην εφαρμογή Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης που έχουν
εκπονήσει οι δήμοι της Αττικής σε
συνεργασία με το κεντρικό Κράτος,
για την υιοθέτηση fast track διαδικασιών, όσον αφορά καταρχήν τη

χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε δήμο.
2] Στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί
στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη
και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.
3] Στην οριοθέτηση ενός οριστικού αλλά κυρίως ρεαλιστικού
χρονοδιαγράμματος για να πάψει
η Φυλή να είναι χώρος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων.
4] Στην υποστήριξη δράσεων
για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την
επαναχρησιμοποίηση.
5] Στην ανάπτυξη σημείων για
την κεντρική συλλογή και εμπορία
ανακυκλώσιμων.
6] Στην επεξεργασία του υπολείμματος από τη διαλογή στην πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.
7] Στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή,
σύμφωνα με την Οδηγία για την

Κυκλική Οικονομία.
8] Στον σχεδιασμό και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και
Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων υπολειμμάτων,
που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
9] Στην άμεση καθιέρωση του
«καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους
μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, όπως είναι οι χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι
λαϊκές αγορές κ.ά.
10] Στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και
ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.
11] Στον σχεδιασμό και υλοποί-

ηση ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
12] Στην παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς όφελος των
δήμων που φιλοξενούν μονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς
και μέτρα επιβράβευσης σε δήμους
που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά
ανακύκλωσης στην πηγή.
13] Στην κατασκευή υποδομών
για την ασφαλή διαχείριση και
διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
14] Στην άμεση και δυναμική
προώθηση της ανακύκλωσης, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών, με έμφαση στα σχολεία και
στις νέες ηλικίες.
15] Στην προώθηση της «πράσινης» επιχειρηματικότητας, των
συνεργειών με επαγγελματικούς

Χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων
Ειδική αναφορά έκανε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής για την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής διατυπώνοντας 6 δεσμεύσεις:
1] Επίμονη διεκδίκηση για αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου, για να αντιμετωπιστεί το χάος αρμοδιοτήτων και συναρμοδιοτήτων.
2] Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής
των μελετών οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης ρεμάτων, αφού αξιολογηθεί σε συνεργασία
με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η επικινδυνότητα

και οι προτεραιότητες.
3] Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τη
μείωση των συνεπειών τους.
4] Υλοποίηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.
5] Μακροσκοπική χαρτογράφηση των ρεμάτων.
6] Λειτουργία των ρεμάτων ως «ανοιχτά ρέματα»,
για να αποτελούν πνεύμονες πρασίνου, και χώρους
αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται και επιτηρούνται.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας είναι, επίσης, για τον συνδυασμό
«Νέα Αρχή για την Αττική» η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας,
δίνοντας έμφαση στην πρόληψη.
«Οι προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής έχουν ταυτιστεί με
καταστροφικές στιγμές της Αττικής»,
ήταν το… καρφί του Γ. Πατούλη,
που υπογράμμισε ότι στόχος είναι
να μη νιώσει ποτέ ξανά ανασφάλεια κανένας κάτοικος της Αττικής.
Ο συγκεκριμένος προγραμματικός
σχεδιασμός περιλαμβάνει:
• Εκτίμηση και ανάλυση κινδύνων, με εκπόνηση τεχνικών μελετών διαχείρισης κινδύνων ανά
περιοχή.
• Σύνταξη επιχειρησιακού
σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με
μητροπολιτικό χαρακτήρα σε όλη
την Αττική.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και
επιχειρησιακά δεδομένα για όλη
την Αττική.
• Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων,
ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.
• Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
• Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε δήμο και στην περιφέρεια συνολικά.
• Αξιοποίηση των σύγχρονων
μέσων και τεχνολογιών, με εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης, με αποδέκτες την
περιφέρεια και τους δήμους, έτσι
ώστε να αντιδρούν άμεσα σε έκτακτες ανάγκες.
• Έγκαιρη προειδοποίηση
προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο στην Αττική, με αποστολή SMS.
• Εξασφάλιση πόρων, με αξιοποίηση εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων.
• Αναβάθμιση του ρόλου των
Συνδέσμων.
• Διεκδίκηση από το κεντρικό
Κράτος να τεθεί ως δομική προτεραιότητα στο πλαίσιο εξειδίκευσης
του ΕΣΠΑ η διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων
και καταστροφών.
Ο κ. Πατούλης προανήγγειλε
και τη δημιουργία 30 ιδιόκτητων
και στρατηγικά χωροθετημένων αντιρρυπαντικών σταθμών, που θα
καλύπτουν τις ανάγκες όλου του
αττικού παραλιακού μετώπου, στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στην Αττική.
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• ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ

Ο υπερκομματικός που
θέλουν όλες οι παρατάξεις

M

πορεί ο «Μεγάλος
Συνασπισμός», η
συμπόρευση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ
με τη Νέα Δημοκρατία, να μην ευδοκιμεί σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής,
αλλά στον δήμο Νίκαιας-Ρέντη ο
νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, Γιώργος Ιωακειμίδης, έχει
καταφέρει το… ακατόρθωτο: να συναινέσουν στο πρόσωπό του και το
κυβερνών κόμμα αλλά και ο κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο ίδιος πριν από μερικές ημέρες, φιλοξενούμενος του ρ/σ «Αθήνα
9,84» και του ενημερωτικού-αυτοδιοικητικού πόρταλ aftodioikisi.gr,
αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η υποψηφιότητά του δεν περιορίζεται

μόνο στη στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά έχει καταφέρει να κερδίσει και τους ανθρώπους του Κινήματος Αλλαγής, του
Ποταμιού, ακόμη και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όσοι, πάντως,
γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή
του Γιώργου Ιωακειμίδη δεν εκπλήσσονται από την παραπάνω ομοθυμία των πολιτικών κομμάτων
να στηρίξουν τον άνθρωπο που από το 1994 έως σήμερα εκλέγεται
δήμαρχος Ρέντη.
Κλασικός αυτοδιοικητικός ο καταγόμενος από τον Πόντο και μεγαλωμένος στις γειτονιές του Πειραιά, Γ. Ιωακειμίδης, εκλέχθηκε
για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 1982, σε ηλικία 28 ετών, ενώ στις επόμενες εκλογικές
αναμετρήσεις για την αυτοδιοίκη-

ση, αυτές του 1986 και του 1990,
διεκδίκησε την ψήφο των δημοτών έχοντας τη στήριξη του ΚΚΕ

και του ΚΚΕ Εσωτερικού.
Για πρώτη φορά δήμαρχος ο Γ.
Ιωακειμίδης εξελέγη το 1994 και
έκτοτε η επανεκλογή του έγινε…
θεσμός: το 1998 επανεξελέγη από
τον α΄ γύρο συγκεντρώνοντας ποσοστό 54%, το 2002 κέρδισε τη
δημαρχία πάλι από τον α΄ γύρο με
ποσοστό 64% και το 2006 στέφθηκε ξανά νικητής με 62,5% από την πρώτη Κυριακή.
Το 2010 με την ενοποίηση –λόγω του σχεδίου «Καλλικράτης»–
των δήμων Νίκαιας και Ρέντη, ο Γ.
Ιωακειμίδης εξελέγη δήμαρχος
του ενιαίου δήμου, με ποσοστό
40% στον πρώτο γύρο και 60%
στο δεύτερο. Στις πρόσφατες εκλογές του 2014 επανεκλέγεται για έκτη φορά δήμαρχος, με ποσοστό
62,3% στον πρώτο γύρο.

Ανάπλαση του παλαιού
κοιμητηρίου Νεάπολης
Νίκαιας
Λίγο πριν από τις κάλπες που θα
κρίνουν αν θα είναι για έβδομη
φορά δήμαρχος ο Γ. Ιωακειμίδης, ο δήμος Νίκαιας-Ρέντη προωθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής την ευρεία ανάπλαση του παλαιού κοιμητηρίου
στη Νεάπολη Νίκαιας, μετατρέποντας τη σχετική έκταση σε ανοιχτό δημόσιο χώρο πρασίνου και
άθλησης που θα αποδοθεί στους
πολίτες.
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία γηπέδου μπάσκετ και τένις
βάσει των προδιαγραφών της Γ.Γ.
Αθλητισμού και με έμφαση στην απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση πρασίνου, δημιουργία συστήματος αποχέτευσης ομβρίων, εργασίες για
τον ηλεκτροφωτισμό, περίφραξη
των γηπέδων κ.ά.
Επιπλέον, στο παρακείμενο αλσύλλιο πρόκειται να δημιουργηθούν: χώρος επίσκεψης οικόσιτων ζώων με ξεχωριστή είσοδο,
ράμπα πρόσβασης, χώρος με υπαίθρια όργανα γυμναστικής, δύο
ξύλινες πέργκολες, παγκάκια ενώ
θα γίνουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού και εργασίες συντήρησης
στον περιβάλλοντα χώρο.
Ν.ΤΣ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Βασίλης Μουκουβίνας
γεννήθηκε στο Περιστέρι
Αττικής, όπου ζει μόνιμα.
Σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(Οικονομικό Νομικής). Τα πρώτα
χρόνια μετά τις σπουδές του εργάστηκε ως λογιστής, ενώ αργότερα στην Εθνική Τράπεζα, όπου
υπηρέτησε ως διευθυντής καταστημάτων της Δυτ. Αθήνας. Στο
Περιστέρι εργάστηκε στα καταστήματα Ανθούπολης και Λόφου
Αξιωματικών.
Από νέος επιδόθηκε στους
κοινωνικούς αγώνες και στη
διεκδίκηση και αποτροπή από την
καταπάτηση εδαφών από τους
διάφορους καταπατητές. Όμως η
μεγάλη αγάπη του είναι ο αθλητισμός, γι’ αυτό και τα περισσότερα
χρόνια της ζωής του είναι αφιερωμένα στο μαζικό αθλητικό κίνημα. Σήμερα είναι πρόεδρος
στην Άμιλλα Περιστερίου.
Τι ονειρεύεται ο Β. Μουκουβίνας για το Περιστέρι; «Μια νέα
δημοτική αρχή ανεξάρτητη - ακομμάτιστη - δημοκρατική - συμμετοχική – προοδευτική», μας λέ-

Ο

Υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη
«Περιστέρι: Πέρασμα σε Νέα Σελίδα»
ο Βασίλης Μουκουβίνας
ει ο ίδιος. Χωρίς να θέλει να μηδενίσει οποιοδήποτε έργο, θεωρεί το έργο του σημερινού δημάρχου μετά από 17 χρόνια θητείας δυσανάλογα μικρό, πιστεύοντας ότι στο Περιστέρι μπορούν
να γίνουν ακόμη πολλά. Όπως;
«Περιστέρι δεν είναι μόνο το
κέντρο», μας επισημαίνει. «Υπάρχουν ανενεργοί δημοτικοί πόροι
σε εκτάσεις, κτίρια και περιβαλλοντικούς χώρους όπου το Δημόσιο
και ο Ιδιωτικός Τομέας αδυνατούν
να αξιοποιήσουν», μας εξηγεί,
διερωτώμενος γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί από τον δήμο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
«Το εισόδημα των Περιστεριωτών μπορεί να ενισχυθεί μέσω του
δήμου, ο οποίος θα το ενισχύσει
με υπηρεσίες και παροχές, θεσπίζοντας το κοινωνικό εισόδημα και

τον κοινωνικό μισθό, κάτι εντελώς ρεαλιστικό», προσθέτει με
σιγουριά.
Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει
τη διαφορά;
«Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα», μας απαντά σκεφτικός.
«Το Περιστέρι είναι ο τέταρτος
δήμος της χώρας, και σε πληθυσμό και σε έκταση. Γιατί λοιπόν να
μη γίνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων που θα φέρει δραστική μείωση στο κόστος
του ηλεκτρικού ρεύματος; Μπορείτε να φανταστείτε το όφελος
στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά;»
Θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο;
τον ρωτάμε. «Βεβαίως και είναι,
θέληση και απόφαση χρειάζονται
και όλα γίνονται».

Πέρα από τα παραπάνω, ο Β.
Μουκουβίνας θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος με στόχο την ποιότητα ζωής μέσα από κοινωνικούς συνεταιρισμούς, τη δημι-

ουργία Θεματικών και Πολιτιστικών Πάρκων στο πλαίσιο της
κοινωνικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, ενίσχυση στις
υποδομές κοινωνικών επιχειρήσεων στην προληπτική υγεία, και
στην κοινωνική μέριμνα.
Και μας εφιστά την προσοχή:
«Προσέξτε: Όλα αυτά δεν θα γίνουν με υπεργολαβία με απ’ ευθείας ανάθεση. Μιλάμε για μια εναλλακτική στρατηγική που θα
μπει ανάμεσα στον κρατισμό και
την ιδιωτική κερδοσκοπική οικονομία».
Αρκετά προχωρημένες οι απόψεις του Β. Μουκουβίνα, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος κομματικά, με ένα εξειδικευμένο επιτελείο συνεργατών, επιλεγμένων τόσο λόγω των επιστημονικών τους γνώσεων όσο
και λόγω της συμπόρευσης
στους στόχους τού επικεφαλής
της παράταξης. Σημειώνεται ότι
ως δημοτική σύμβουλος στο
πλευρό του Β. Μουκουβίνα κατεβαίνει και η συνεργάτις της
«Α», συγγραφέας Καίτη Νικολοπούλου.
Ν.ΤΣ.
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Στο κόλπο
και
ο Φούσεκ
Όλα προαποφασισμένα
ήτανε, ρε. Γι’ αυτό κι ο
Γραμμένος έλειπε στη
Θεσσαλονίκη, όταν έγινε
η πρώτη σύσκεψη. Τι να
κάνει, να αφήσει την αύρα του Θερμαϊκού για να
πάρει μέρος στη σύσκεψη;
Έβγαλε και μία ανακοίνωση ότι πάγια θέση της
ΕΠΟ είναι οι τελικοί να
γίνονται με κόσμο και
μην τον είδατε τον Παναή. Κανονικά, άμα ήτανε κανονικός πρόεδρος,
έπρεπε να του πει του
Βασιλειάδη, θέλω λεφτά
από το κράτος για διαφυγόντα κέρδη.
Έτσι είναι. Δέκα ευρώ να
είχε το εισιτήριο, βάλε
50.000 κόσμο μέσα, μισό
εκατομμύριο μάνι-μάνι.
Πάει στράφι. Λεφτά έχει
ο Βασιλειάδης και μοιράζει στο αβέρτο.
Τώρα, όλοι αυτοί οι
Φουσεκίδηδες της FIFA
και της UEFA στο κόλπο
ήτανε κι αυτοί. Έτσι και
γίνει ο τελικός κι έχουμε
τίποτα ντράβαλα, σου
λένε, θα μας πούνε, τι
κάνετε δυο χρόνια στην
Ελλάδα; Πρέφα παίζατε;
Άσ’ τα να πάνε στο διάολο, σου λέει ο υπερσύμβουλος Φούσεκ.
Κι εντάξει, ο Φούσεκ κατάλαβε με τη μία τι παίζει
στην Ελλάδα. Ο Χούμπελ
ο Αυστριακός είναι αυτός που θα φτιάξει την
έκθεση αξιολόγησης. Θα
επανέλθουμε.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
α παινέψουμε και τα γένια μας. Μόνο η «Α» το
είπε ξεκάθαρα ότι ο τελικός του Κυπέλλου θα
γίνει χωρίς κόσμο. Ούτε σύμφωνα με
πληροφορίες, γράψαμε, ούτε αφήσαμε
τίποτα υπονοούμενα ότι το ματς της ΑΕΚ
με τον ΠΑΟΚ μπορεί και να γίνει χωρίς κόσμο, όπως έκαναν όλοι οι άλλοι.
Στο... δόξα πατρί χτύπησε η «Α» και είπε όλη
την αλήθεια, το περασμένο Σάββατο. Ο τελικός
θα γίνει χωρίς κόσμο, γιατί δεν ήθελε κανένας να
γίνει με κόσμο. Γιατί εμείς δεν ταΐζουμε σανό τους
αναγνώστες μας.
Μεγάλο καλαμπούρι έγινε στα παρασκήνια,
μέχρι ο Βασιλειάδης ν’ αποφασίσει ότι δεν θα
γίνει με κόσμο ο τελικός. Ο ΠΑΟΚ έβγαζε καυτές
ανακοινώσεις ότι θέλει τον κόσμο στον τελικό,
αλλά κράτησε στη Θεσσαλονίκη τον Γραμμένο
όταν έγινε η κρίσιμη σύσκεψη. Η ΑΕΚ ήθελε τον
κόσμο της, αλλά η αντίδρασή της στην απόφαση
Βασιλειάδη ήταν χλιαρή. Βλέπετε, πρώτος στόχος είναι το γήπεδο και βεβαίως δεν επιθυμεί γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.
Πρώτος και καλύτερος ο Ιβάν ο Λουδοβίκος
της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Αυτός το
ξεκίνησε το έργο με τον Βασιλειάδη.
Δεν είναι κανένα κορόιδο ο Ιβάν. Σου λέει, οι
ΠΑΟΚτσήδες είναι στα χάι τους, ό,τι βρούνε μπροστά τους μέχρι την Αθήνα, θα κάνουνε όπως οι
Πέρσες με τον Μέγα Αλέξανδρο.
Θα καίνε τα πάντα, κι άμα δούνε και κιτρινόμαυρο χρώμα στο ΟΑΚΑ, ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγιά μάς σώζει. Θα φάμε μείον δέκα για του χρόνου. Κι εκεί τελείωσε το παραμύθι. Έβαλε τους
συνδεσμίτες να βγάζουνε ανακοινώσεις, Κυριάκους και τα ρέστα και καθάρισε.
Ποτέ ο Βασιλειάδης δεν πήρε πιο εύκολη απόφαση. Όλα καλουπωμένα ήταν και με τον Σαββίδη και με τον Μελισσανίδη. Μήπως έβγαλαν
τίποτα σοβαρές ανακοινώσεις οι ΠΑΕ; Όχι βέβαια!
Για τα μάτια του κόσμου κάτι δευτεροτρίτοι γράψαμε στο Facebook κι από ’δώ πήγαν κι άλλοι.
Κι έτσι, ο Βασιλειάδης την έβγαλε στο άνετο. Άμα υπήρχε σοβαρό κράτος βέβαια, ο Βασιλειάδης θα τους έγραφε κανονικά και θα τον έκανε με κόσμο τον τελικό.
Θα έβγαινε και θα έλεγε, κύριοι, εμείς είμαστε
σοβαρό κράτος, δεν είμαστε σαν τη Δεξιά. Εμείς
είμαστε αριστερή κυβέρνηση, προοδευτική. Ο τελικός θα γίνει με κόσμο κι εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν
καταλαβαίνει από συναλλαγές, θα τον κάνει τον
τελικό. Τέλος.
Ο Βασιλειάδης, ωστόσο, δεν είναι κανένα κορόιδο. Ούτε ο Τσίπρας. Άσε, σου λένε, μην μπλέξουμε χειρότερα. Έχουμε τόσους νεκρούς στο
Μάτι, στη Μάνδρα, τα σκάνδαλα δεν μας βγαίνουνε, δεν πληρώνουμε συντάξεις στα παππούδια, ο Πετσίτης μάς κάθισε στο σβέρκο, μην
μπλέξουμε με το κωλοποδόσφαιρο.
Ποια γιορτή του ποδοσφαίρου και παπαριές.
Θα τον κάνουμε τον τελικό περίπου με 1.000 άτομα και από ’δώ πήγαν κι άλλοι. Ο πρωθυπουργός, που ενδιαφέρεται για το καλό του ποδοσφαίρου και δήλωσε στην Κρήτη ότι η αναδιάρθρωση θα γίνει για το καλό του ποδοσφαίρου, ο
τελικός χωρίς κόσμο είναι για το καλό του ποδοσφαίρου; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Ύστερα, είναι και το άλλο. Κουτί τού ήρθε του
υφυπουργού που κανένας δεν ήθελε να γίνει ο
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Μας διαβάζετε;
Μαθαίνετε...
Η «Α», που δεν ταΐζει σανό τους αναγνώστες της,
αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο της «αναίμακτης»
απόφασης του Βασιλειάδη να κλείσει το ΟΑΚΑ στους
οπαδούς της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, με τη σύμφωνη γνώμη
του πρωθυπουργού, του Ιβάν, την ανοχή του «Τίγρη», και
τις ανακοινώσεις-«κωμωδία», του Γραμμένου και των…
Φουσέκηδων της FIFA

τελικός με κόσμο. Με τις ταλαντώσεις των κερκίδων στο ΟΑΚΑ, όλα καλά; Τις επισκευάσανε τις
κερκίδες; Πονοκέφαλος ήταν για τον Βασιλειάδη. Από τότε που πρώτη η «Α» το έγραψε ότι τα
τεχνικά κλιμάκια της ΓΓΑ και του υπουργείου Υποδομών να δώσουν τα πορίσματα αν υπάρχει ή
όχι πρόβλημα, γιατί υποτίθεται ότι πήγαν και ζύγιασαν τα κουνήματα στην κερκίδα, ο Βασιλειάδης έγινε βασιλιάς Δαρείος της Περσίας.
Έβαλε τον Τζουλιάνο Συναδινό να τους υπενθυμίζει κάθε μέρα το ρεπορτάζ της «Α», όπως
έκανε ο Δαρείος με τον υπηρέτη του, που του έ-

λεγε «δέσποτα, μέμνησο των Αθηναίων». Δηλαδή, μην ξεχνάς τους Αθηναίους.
Έτσι και ο Τζουλιάνο. «Υφυπουργέ, μην ξεχνάς
την Άποψη», του έλεγε. Την «Α» που ζητούσε τα
πορίσματα από τον έλεγχο. Υπάρχουν τα πορίσματα, αλλά θέλει πολλή γραφειοκρατία για να
βγούνε στη δημοσιότητα.
Και κοιτάγανε με απορία όλοι αυτοί που είχανε
το «Γκανιάν» στο χέρι, έτοιμοι για να ποντάρουν.
Λες και τα πορίσματα είναι κρατικό μυστικό. Άσε
που δεν δουλεύανε κι οι κάμερες, αλλά αυτό είναι
το λιγότερο.
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Ο Βασιλειάδης νομίζει ότι είναι… Κοντονής και ότι ο
Βασιλακόπουλος είναι… Γκιρτζίκης, γι’ αυτόν τον λόγο, προ του
κινδύνου να μεταναστεύσει ο Ολυμπιακός στην Αδριατική Λίγκα και
λόγω της εμπάθειάς του για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, μπήκε μπροστά ώστε
μαζί με τους Αγγελόπουλους να αλλάξουν το τοπίο στο μπάσκετ και να
βάλουν στον περιθώριο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με υποψήφιο για νέο
πρόεδρο τον Παναγιώτη Γιαννάκη
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Οι
πανηγυρισμοί
μιας νίκης
Το βράδυ της Τρίτης (παραμονές του αγώνα του
Ολυμπιακού με τον Προμηθέα) εκατό οπαδοί
των «ερυθρόλευκων»
πήγαν στο σπίτι του διαιτητή Αναστόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος
φρουρείτο από αστυνομικούς, και έστειλαν το
μήνυμά τους. Ο Αναστόπουλος δεν θα κατέβαινε
ούτως ή άλλως στο ΣΕΦ.
Δεν είναι τρελός. Απλά
περίμενε…
Το πρωί της Τετάρτης
δήλωσε κώλυμα και έστειλε μια επιστολή με
τους λόγους που δεν θα
κατέβαινε στο ΣΕΦ.
Από τους πρώτους που
το πληροφορήθηκαν ήταν ο Βασιλειάδης. Κι εκεί που πιεζόταν για να
αναβάλει το παιχνίδι στο
ΣΕΦ για λόγους ασφαλείας, έβγαλε μια πύρινη
ανακοίνωση και αφού…
καταδίκαζε την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού στο σπίτι του
Αναστόπουλου καλούσε
τους αρμόδιους διεξαγωγής του αγώνα να
σταματήσουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά…
Ήταν φανερό ότι ήξερε
την εξέλιξη με τον Αναστόπουλο... όπως την ήξεραν και οι Αγγελόπουλοι.
Ο Ολυμπιακός, που ουδέποτε είχε πει ότι δεν
θα κατέβαινε, αισθάνθηκε… δικαιωμένος απέναντι στο… «σύστημα», και
οι Αγγελόπουλοι με τον
Βασιλειάδη μπορούσαν
να πανηγυρίζουν μια νίκη.
Δεν υπολόγιζαν την εκρηκτική αντίδραση του
Δ. Γιαννακόπουλου, που
αυτομάτως απέσυρε τον
Παναθηναϊκό από το
πρωτάθλημα και ζήτησε
από τον Τσίπρα να διώξει τον Βασιλειάδη…
Το παιχνίδι μόλις έχει
αρχίσει…

ΣΥΡΙΖΑ – Αγγελόπουλοι
Vs
Γ. Βασιλακόπουλος
Του Μανώλη Δράκου
Γιώργος Βασιλειάδης δεν μπόρεσε
να χωνέψει ποτέ ότι ο Βασιλακόπουλος όχι μόνο δεν σήκωνε τα τηλέφωνα, αλλά ούτε καν απαντούσε στα μηνύματά του όταν συγκάλεσε εκείνη
την περίφημη σύσκεψη στο γραφείο του,
παραμονές του αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για το
πρωτάθλημα.
Από τότε έβαλε «στο κάδρο» τον Γ. Βασιλακόπουλο και προσπαθεί με διάφορους τρόπους
να τον στοχοποιήσει, αλλά και να τον ανατρέψει
από την προεδρία της ΕΟΚ. Μπροστά στην εμπάθειά του, όμως, κάνει ένα στρατηγικό λάθος. Πιστεύει ότι ο ίδιος είναι Κοντονής και ο Βασιλακόπουλος είναι… Γκιρτζίκης. Όμως ούτε το ένα
συμβαίνει, ούτε το άλλο…
Σύμμαχοι του Βασιλειάδη είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, διότι θεωρούν ότι για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε και φέτος στην Ευρώπη, φταίει η… διαιτησία
που δεν παίρνει το ελληνικό πρωτάθλημα!
Ουδέποτε πίστεψε κανείς ότι οι ιδιοκτήτες της
ΚΑΕ Ολυμπιακός θα έπαιρναν την ομάδα και θα
την πήγαιναν στην… Αδριατική Λίγκα. Άλλωστε, είναι αμφίβολο αν ο Ολυμπιακός θα γίνει δεκτός και
από το κλαμπ των ομάδων που αγωνίζονται σ’ αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Οι Αγγελόπουλοι
ήθελαν να πιέσουν καταστάσεις και να πετύχουν
ανατροπή στο στάτους κβο της Ομοσπονδίας του
μπάσκετ και πέταξαν τη φωτοβολίδα της Αδριατικής Λίγκας. Ο πραγματικός τους στόχος είναι να ανατρέψουν τον Βασιλακόπουλο ή να πάρουν τη
διαιτησία από την ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ.
Ούτε το ένα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής,
ούτε το άλλο.
Οι εκλογές στην ΕΟΚ είναι μακριά. Του χρόνου. Ουδείς γνωρίζει τις προθέσεις του Βασιλακόπουλου. Όμως, παρ’ όλα αυτά, ο Βασιλειάδης… οργανώνεται από τώρα, παρά το γεγονός
πως ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι υφυπουργός και η παράταξή του θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Όμως, με πρόσχημα την προσπάθειά
του να εμποδίσει την αποχώρηση του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα, συμμαχεί με τους Αγγελόπουλους έναντι του… κοινού εχθρού που

Ο

είναι ο Βασιλακόπουλος, και από κοινού θέλουν
να βάλουν μπροστά για επόμενο πρόεδρο στην
Ομοσπονδία τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού έχει… μανία με τον «Δράκο». Τον πίεζε να κατέβει στο ευρωψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Γιαννάκης δεν τσίμπησε. Και
τώρα τον προωθεί για την ΕΟΚ, γνωρίζοντας την
παθολογική του αγάπη για το μπάσκετ. Ξεχνά ότι
ο Γιαννάκης δεν πληροί τις προϋποθέσεις, καθώς δεν έχει διατελέσει πουθενά ως μέλος… σωματείου ή Ομοσπονδίας, αλλά αυτά για τον Βασιλειάδη είναι τεχνικές λεπτομέρειες ελάσσονος
σημασίας. Θα κάνει μια τροπολογία και όλα θα
ρυθμιστούν.
Οι Αγγελόπουλοι βρήκαν έναν σύμμαχο στο
πρόσωπο του Βασιλειάδη. Είναι γνωστό ότι διατηρούν άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση του
Τσίπρα και προσωπικά με τον πρωθυπουργό –
κάτι για οποίο πολλές φορές έχει… ανέβει στα κάγκελα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος
δηκτικά τονίζει τους ανοιχτούς λογαριασμούς που
έχει η οικογένεια των Αγγελόπουλων με τη ΔΕΗ
για τη Χαλυβουργική… Ο υφυπουργός Αθλητισμού έχει μπει μπροστά στη διένεξη των Αγγελόπουλων με τον Γιαννακόπουλο και τους
προστατεύει ακόμη και σε ευαίσθητες περιπτώ-

σεις, όπως έγινε με την περίπτωση του διαιτητή
Π. Αναστόπουλου στον πρόσφατο αγώνα του
Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Ο έμπειρος διαιτητής είναι «κόκκινο πανί» για τους «ερυθρόλευκους». Ήταν μέσα στην τριάδα των διαιτητών που
έπαιξαν τον ημιτελικό Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ και οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στην αποχώρηση στο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Η κλήρωσή του στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα
(μετά από παρέμβαση του Δ. Γιαννακόπουλου
στην ΚΕΔ της ΕΟΚ) σήμαινε ότι οι Αγγελόπουλοι ήταν με τη θηλιά στον λαιμό. Ή θα έπρεπε να
κατέβουν και να παίξουν ξεχνώντας τη δέσμευσή τους στον κόσμο της ομάδας (ότι με τη συγκεκριμένη τριάδα διαιτητών δεν θα έπαιζαν ξανά)
ή θα έπρεπε να αποσύρουν την ομάδα με τον κίνδυνο να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός στην Α2 κάτι
που σαφώς και δεν επιθυμούν…
Τότε μπήκαν στη μέση τα μεγάλα… μέσα.
Ο Βασιλειάδης στοχοποίησε εκ νέου τον Βασιλακόπουλο γιατί… δεν επεμβαίνει ώστε να μην
αποχωρήσει ο Ολυμπιακός. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ
τον κατηγόρησε ότι το κάνει για ψηφοθηρικούς
λόγους και τελικά ο υφυπουργός Αθλητισμού άνοιξε δίαυλο με τον ΕΣΑΚΕ και τον πρόεδρό του
Β. Γαλατσόπουλο. «Θα δηλώσει… κώλυμα ο Αναστόπουλος», ανακοίνωσε περιχαρής στο έκτακτο συμβούλιο των ιδιοκτητών, που έγινε λίγα
24ωρα πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με
τον Προμηθέα, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ.
Όμως ο Αναστόπουλος… δεν δήλωνε κώλυμα, οι ώρες περνούσαν και τα φίδια έζωναν τους
Αγγελόπουλους και τον Βασιλειάδη οι οποίοι,
παρά τη δήλωση του Γαλατσόπουλου, δεν έβλεπαν… φως!
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Του
Γιάννη Φάκαρου
έρα από κάθε αμφιβολία, είναι από τα κεντρικά πρόσωπα του
πρωταθλήματος που
τελειώνει. Πολλές φορές μπορούν ν’ αναδειχτούν με εντυπωσιακό τρόπο κάποιες μονάδες
μέσα από ένα ομαδικό άθλημα,
και ίσως να το έφεραν έτσι οι
φετινές συγκυρίες που ο Ευθύμης Κουλούρης του Ατρομήτου
να έγινε μία τέτοια περίπτωση.
Διότι πρώτος σκόρερ και μάλιστα
με επίδοση, που θα ζήλευε και τοπ
σκόρερ από ομάδα-διεκδικήτρια του
τίτλου, σπάνια το συναντάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσα ξέρουμε,
όμως, για τον δανεικό από τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστή, που έχει καταφέρει να σκοράρει ενάντια σε όλες
σχεδόν τις ομάδες της φετινής
Super League;
Πόσα ξέρουμε για τη σχέση με το
ποδόσφαιρο και για στιγμές στη
διαδρομή ενός χαρισματικού επιθετικού, που έχει προκαλέσει το μεταγραφικό ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό; Μάλλον λίγα, γι’
αυτό είναι καιρός να μάθουμε περισσότερα:
Ο Κουλούρης έχει γεννηθεί στις
6 Μαρτίου 1996 στη Σκύδρα της
Πέλλας. Έχει ύψος 1.82. Είναι ανιψιός του παλιού ποδοσφαιριστή του
ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας Λέανδρου Συμεωνίδη, πάντως κόλλησε το… μικρόβιο του ποδοσφαίρου από τον πατέρα του, Προκόπη,
αλλά και τον μεγάλο του αδελφό, ο
οποίος αγωνιζόταν στις μικρές κατηγορίες μέχρι να ρίξει όλο το βάρος στα μαθήματά του και να σταματήσει.
Ο Προκόπης Κουλούρης και η
σύζυγός του, Αυγή, έχουν δυο παιδιά, στα οποία πρόσφεραν με χαρά
τη βοήθειά τους σε όποιον δρόμο
θέλησαν να πάρουν για ν’ ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Ο μπαμπάς
της οικογένειας είχε προσπαθήσει
να κάνει πορεία στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά δεν τα κατάφερε.
Η οικογένεια δημιουργήθηκε
στην Έδεσσα και τη Σκύδρα και ο αδελφός του Ευθύμη κατάφερε να
παίξει μέχρι τη Δ΄ Εθνική πριν περάσει στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης
και αφιερωθεί στις σπουδές του.
Ο Ευθύμης Κουλούρης πέρασε μικρός από τις Ακαδημίες του Αε-

Π

Μαθητής του 18

Ο ονειροπόλος ιχθύς
κύριος Κουλούρης
Τα γονίδια, οι γλυκές σκέψεις τα βράδια και η έντονη σχέση
με το γκολ από μικρή ηλικία στην ποδοσφαιρική ιστορία
του Ευθύμη Κουλούρη

τού Σκύδρας, αλλά ουσιαστικά άρχισε την ποδοσφαιρική διαδρομή
του στις Ακαδημίες του «δικεφάλου
του βορρά». Εκεί έμαθε καλά τα μυστικά της μπάλας και καλλιέργησε
το ταλέντο του.
Όταν αργότερα κατέστη δυνατή
η μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, τα
πράγματα έγιναν πιο εύκολα για τις
προπονήσεις και τους αγώνες. Μέχρι το 2013 ήταν στις ομάδες νέων,
ενώ το 2009 άρχισε να εμφανίζεται
στα γήπεδα σαν ball boy της ομάδας.
Λίγο πριν κλείσει η σεζόν 20122013 και κλείσει και ο ίδιος τα 17
χρόνια ζωής, ένιωσε την πρώτη μεγάλη συγκίνηση. Με δικό του γκολ
χάρισε στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα
Ελλάδας στην κατηγορία Κ17.
Το 2013 άρχισε και την επαγγελματική του πορεία κι έναν χρόνο μετά έσπασε το ρεκόρ του Στέφανου

Αθανασιάδη με τα περισσότερα
γκολ στην κατηγορία Κ20 (όπου επίσης πανηγύρισε πρωτάθλημα).
Σημείωσε 25 γκολ και χωρίς να παίξει σε όλα τα ματς γιατί είχε γίνει μέλος και της πρώτης ομάδας…
Τη φανέλα του «δικεφάλου» τη
φόρεσε για πρώτη φορά στον αγώνα Κυπέλλου με τον Απόλλωνα
Σμύρνης στις 13 Φεβρουαρίου
2014, και σε 45 λεπτά κατάφερε να
σημειώσει δύο γκολ. Στη διάρκεια
της ίδιας σεζόν έκανε ντεμπούτο
στη Super League στον αγώνα με
τον Αστέρα Τρίπολης και από το καλοκαίρι του 2014 εντάχθηκε κανονικά στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Την αγωνιστική περίοδο 20152016 δόθηκε πρώτη φορά δανεικός. Αγωνίστηκε στην Κύπρο με τη
φανέλα της Ανόρθωσης και άφησε
καλές εντυπώσεις. Αρκεί να θυμίσουμε το εντυπωσιακό επίτευγμα

των 6 τερμάτων σε αναμέτρηση Κυπέλλου της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με την Ελπίδα Ξυλοφάγου…
Επέστρεψε γρήγορα στον ΠΑΟΚ,
πανηγύρισε την κατάκτηση Κυπέλλων Ελλάδας, ενώ στο πρωτάθλημα μέτρησε πέρσι με την ίδια φανέλα τρία γκολ και δύο ασίστ σε 19
συμμετοχές.
Στο μεταξύ, η θέση του στη μεσαία γραμμή γίνεται παρελθόν. Σε
φυσικό του χώρο μετατρέπεται πλέον η κορυφή της επίθεσης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που ως είδωλό
του εμφανίζεται ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ενώ από τον ΠΑΟΚ
αποτέλεσε πηγή έμπνευσής του ο
Στέφανος Αθανασιάδης.
Είναι ιχθύς και άρα… ονειροπόλος (ανάμεσα στα άλλα). Έχει πει
λοιπόν ότι παλιά, τα βράδια που έπεφτε στο κρεβάτι και ονειρευόταν,
οι εικόνες στο μυαλό του ήταν μόνο ποδοσφαιρικές. Έβλεπε συνεχώς
μπροστά του καλές προσπάθειες και
γκολ κι αμέσως μετά έντονους πανηγυρισμούς.
Καμάρωνε από τότε που είχε αρχίσει να δείχνει το ταλέντο του, τώρα έχει κάθε λόγο να είναι περισσότερο περήφανος με όσα έχει καταφέρει και με την προοπτική που έχει
δημιουργήσει για μεγάλη καριέρα.

Ως μαθητής δημοτικού ο
Ευθύμης Κουλούρης
περνούσε την ώρα του
ουσιαστικά στις Ακαδημίες
του Αετού Σκύδρας και
είχε σαν χόμπι το άθλημα
που του άρεσε. Όταν
αργότερα ανακαλύφθηκε
από τους υπεύθυνους του
ΠΑΟΚ, το πράγμα…
σοβάρεψε.
Στον ΠΑΟΚ έπαιζε και
αμυντικό χαφ και
προφανώς γι’ αυτό
γνωρίζει να πρεσάρει στο
γήπεδο. Όταν ήταν μικρός,
δεν πίστευε ότι θα γίνει
ποδοσφαιριστής, εξάλλου
αγαπούσε τα γράμματα και
ήταν πολύ καλός μαθητής.
Χαρακτηριστικό ότι
τελείωσε το Λύκειο με
μέσο όρο βαθμολογίας το
18. Το ποδόσφαιρο, όμως,
ήταν το πάθος του και
ήθελε να δοκιμάσει
οπωσδήποτε την τύχη του
σε αυτό.
Μία χρονιά είχε
συμπληρώσει στην πρώτη
ομάδα όταν το 2015
δόθηκε δανεικός στην
Ανόρθωση. Την επόμενη
σεζόν από το πέρασμα
στην Κύπρο επέστρεψε
στον ΠΑΟΚ και στις 29
Σεπτεμβρίου του 2017 το
συμβόλαιό του
ανανεώθηκε μέχρι το
2021. Τη σεζόν 2016-2017
κατέκτησε το Κύπελλο
Ελλάδας με τον τελικό
απέναντι στην ΑΕΚ και
ήταν ο πρώτος στην
καριέρα του σε επίπεδο
ανδρών.
Την επόμενη αγωνιστική
περίοδο, ήταν η δεύτερη
επιλογή για την επιθετική
γραμμή, πίσω από
τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς.
Πήρε τις ευκαιρίες του
βέβαια, και στο τέλος της
περιόδου κατέκτησε και
πάλι το Κύπελλο Ελλάδας
μετά από νέο τελικό
κόντρα στην ΑΕΚ (χωρίς ο
ίδιος να αγωνιστεί).
Στις 4 Ιουλίου του 2018
ανακοινώθηκε ο δανεισμός
του στον Ατρόμητο για
έναν χρόνο, ένας δεύτερος
δανεισμός που δεν θα
προχωρούσε αν μπορούσε
να προβλέψει κάποιος ότι
τον χειμώνα θα έφευγε ο
Πρίγιοβιτς.



16

Μικρά και μεγάλα μυστικά για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ,
Ατρόμητο και Άρη, με το βλέμμα στους ομίλους, στον
δρόμο του Champions και του Europa League.
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Του Νίκου Συνοδινού

O άλλος
δρόμος
του ΠΑΟΚ
Τα… μυστικά του τρόπου
διεξαγωγής των διασυλλογικών διοργανώσεων
της UEFA, μπορεί να ευνοήσουν τον ΠΑΟΚ.
Εφόσον ο πρωταθλητής–όπως αναμένεται–
ξεκινήσει από τον τρίτο
προκριματικό, θα είναι
στο γκρουπ των ανίσχυρων με τη σημαντική υποσημείωση, όμως, πως
θα κληρωθεί με ζευγάρι
του δεύτερου προκριματικού. Άρα, υπάρχει το
ενδεχόμενο «καραμπόλας» που θα τον φέρει απέναντι σε μία ομάδα θεωρητικά ασθενέστερη.
Αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό και αφήσει εκτός συνέχειας ομάδα που με
βάση τη βαθμολογία της
θα είναι ισχυρή, στα πλέι
οφ θα είναι αυτός ισχυρός. Αυτό διότι η κλήρωση για τα πλέι οφ θα
πραγματοποιηθεί πριν τα
ματς του τρίτου προκριματικού και άρα, εφόσον
προκριθεί, θα πάρει τη
θέση της «ισχυρής» ομάδας με την οποία θα έχει
τεθεί αντιμέτωπος. Πρακτικά, δηλαδή, θα συμβεί
ό,τι με την ΑΕΚ την περσινή σεζόν, όταν η Σέλτικ την οποία απέκλεισε,
καθώς επρόκειτο να είναι ισχυρή σε όλη τη διαδρομή της μέχρι τους ομίλους. Στο σενάριο που
ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό γύρο, τότε θα βρεθεί
στα πλέι οφ του Europa
League και πάλι σε μονοπάτι πρωταθλητών με
σαφώς πολύ βατούς αντιπάλους, ενώ αν αποκλειστεί στα πλέι οφ του
Champions League, έχει
εξασφαλισμένη θέση
στους ομίλους του
EuropaLeague.

χεδόν… ίδια ευρωπαϊκή
γεύση έχει για την Ελλάδα η σεζόν που ολοκληρώνεται το Σάββατο με
τον τελικό Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος όπως και
πέρυσι σφράγισαν τα ευρωπαϊκά τους εισιτήρια, μόνο που τη θέση του Αστέρα Τρίπολης –ο οποίος εξασφάλισε την παραμονή
του στη Super League την τελευταία αγωνιστική– παίρνει ο Άρης που επέστρεψε εντυπωσιακά στα μεγάλα σαλόνια.
Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε πολύ νωρίς,
την Κυριακή 5 Μαΐου, και οι περισσότεροι παίκτες
βρίσκονται ουσιαστικά σε διακοπές με εξαίρεση
αυτούς των δύο «δικέφαλων» που θα συγκρουστούν στον τελικό Κυπέλλου του Ολυμπιακού
Σταδίου.
Οι Ευρωπαίοι μας έχουν όλο τον χρόνο να κάνουν σωστό προγραμματισμό, να ενισχυθούν σε
έμψυχο δυναμικό και να εκπροσωπήσουν επάξια
την Ελλάδα σε μια περίοδο προβληματική εντός
των τειχών.
Για τους κατόχους των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, πάντως, η κατάσταση που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν έχει ξεκαθαρίσει. Το… κακό είναι
πως κατακαλόκαιρο οι ελληνικές ομάδες θα κληθούν να δώσουν πολύ σημαντικά για το γόητρο
και το… ταμείο τους παιχνίδια.
Την περασμένη Κυριακή, έληξε και η τελευταία
εκκρεμότητα που υπήρχε σε ό,τι έχει να κάνει με
τα ευρωπαϊκά μας εισιτήρια, καθώς μετά τη νίκη
της ΑΕΚ στη Λιβαδειά, η «Ένωση» άσχετα με το τι
θα συμβεί στον τελικό Κυπέλλου, πήρε το καλό
εισιτήριο και θα ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο ΠΑΟΚ θα μπει στα προκριματικά των πρωταθλητών για το Champions League (περιμένει
τον νικητή του Champions League για να μάθει
οριστικά αν θα ξεκινήσει από τον 2ο ή τον 3ο
προκριματικό γύρο).
Ο Ολυμπιακός θα μπει στον 2ο προκριματικό
των μη πρωταθλητών του Champions League.
Η ΑΕΚ θα μπει στον 3ο προκριματικό γύρο του
Europa League.
Ατρόμητος και Άρης θα μπουν στον 2ο προκριματικό του Europa League.

Σ

Κερδίζει έναν γύρο ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ πιθανότατα θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο και θα μπει κατευθείαν στον 3ο προκριματικό – και όχι στον 2ο, όπως είναι προγραμματισμένο. Κι αυτό γιατί, με βάση τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα, η ομάδα που θα κατακτήσει το
Champions League θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε αυτό και από το πρωτάθλημα της
χώρας της. Ο ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος της 15ης
χώρας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αυτόματα θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο. Ποια
είναι τα δεδομένα για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στον 3ο προκριματικό γύρο; Στις 22 Ιουλίου
θα μάθει τον αντίπαλό του. Πιθανότατα αυτό θα
είναι ζευγάρι, εκτός εάν πέσει πάνω στον εκπρόσωπο της Ολλανδίας.
Ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους στον 3ο
προκριματικό γύρο με τους 23.500 βαθμούς που
έχει. Η εκτίμηση για τον αντίπαλο, με την προϋπόθεση ότι οι ισχυρές ομάδες θα περάσουν από
τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο θα
είναι:

H πρόκληση
της Ευρώπης
για τους πέντε
εκπροσώπους μας

Άγιαξ ή Αϊντχόφεν
Σέλτικ (πρέπει να περάσει δύο προκριματικούς
γύρους)
Κοπεγχάγη (πρέπει να περάσει έναν προκριματικό γύρο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (πρέπει να περάσει έναν
προκριματικό γύρο)
ΜΠΑΤΕ (πρέπει να περάσει δύο προκριματικούς γύρους)
Αστάνα (πρέπει να περάσει δύο προκριματικούς γύρους)
Ουσιαστικά, περίπτωση να βρεθεί ο ΠΑΟΚ
στους ισχυρούς στην κλήρωση της 22ας Ιουλίου
δεν υπάρχει, αφού θα πρέπει να αποκλειστούν
στον πρώτο προκριματικό γύρο όλοι οι ισχυροί
και να μείνουν οι ομάδες που έχουν χαμηλότερη
βαθμολογία απ’ αυτόν. Ουσιαστικά, είναι απίθανο
να συμβεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο ΠΑΟΚ
να πέσει σε ακόμα πιο βατό αντίπαλο, από τους
προαναφερόμενους. Πώς; Εάν η κλήρωση δεν
τον ρίξει πάνω στους Ολλανδούς και βρει στον

δρόμο του ζευγάρι (δηλαδή, τις 5 από τις 6 ομάδες), από το οποίο θα προκριθεί ο θεωρητικά ανίσχυρος. Βέβαια, και αυτό εγκυμονεί τους επιπλέον κινδύνους του, καθώς για να προκριθεί ο ανίσχυρος σημαίνει πως αν αυτό δεν είναι προϊόν
τύχης, θα έχει καλή ομάδα.
Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για τις 6 ή 7 Αυγούστου, η δε ρεβάνς
θα γίνει στις 13 Αυγούστου.

Βουνό για Ολυμπιακό
Η κατάσταση στο Champions League και στην
προσπάθεια να μπει μια ελληνική ομάδα στους
χρυσοφόρους ομίλους του, είναι σαφώς πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός θα μπει στον 2ο προκριματικό
γύρο του Champions League στο μονοπάτι των
μη πρωταθλητών. Για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία, η ομάδα του Πειραιά θα κληθεί να κάνει την ίδια διαδρομή με αυτήν του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι
που μας πέρασε. Στις 18 Ιουνίου ο Ολυμπιακός



θα μάθει τον αντίπαλό του. Και φυσικά θα ξέρει
την ομάδα και όχι κάποιο ζευγάρι. Άλλωστε, στο
μονοπάτι των μη πρωταθλητών μπαίνουν συνολικά μόνο 11 ομάδες για τα μόλις 2 εισιτήρια που
δίνουν είσοδο στους ομίλους.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θα μπει στον
δεύτερο προκριματικό γύρο μαζί με τον δεύτερο
της Ολλανδίας (Αϊντχόφεν τώρα), τον δεύτερο
της Τσεχίας (Βικτόρια Πλζεν τώρα), τον δεύτερο
της Ελβετίας (Βασιλεία), τον δεύτερο της Αυστρίας (Λίντσερ) και τον δεύτερο της Τουρκίας
(Μπασακσεχίρ τώρα). Ο Ολυμπιακός στην κλήρωση θα είναι στους ισχυρούς
Ισχυροί
Βασιλεία 54.500
Ολυμπιακός 44.000
Αϊντχόφεν 37.000
Ανίσχυροι
Βικτόρια Πλζεν 33.000
Μπασακσεχίρ 6.920
Λίντσερ 6.250
Στην περίπτωση όμως που η κάτοχος του
Europa League έχει εξασφαλισμένη είσοδο στο
Champions League από το πρωτάθλημά της, τότε θα υπάρξει σημαντική αλλαγή. Οι εκπρόσωποι
από Τουρκία και Αυστρία θα πάνε αυτόματα στον
3ο προκριματικό γύρο. Το σενάριο αυτό είναι αρκετά πιθανό, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Στα ημιτελικά του Europa League είναι η Άιντραχτ (4η
στη Γερμανία αυτήν τη στιγμή), Βαλένθια (5η στην
Ισπανία αλλά στο -3 από την 4η θέση), Άρσεναλ
(ψάχνει ένα θαύμα για να μπει στην 4άδα αντί της
Τότεναμ) και Τσέλσι (κλείδωσε το Champions
League της επόμενης σεζόν). Εάν ο τροπαιούχος
του Europa έχει εισιτήριο για το Champions
League από το πρωτάθλημά του, η κλήρωση θα
είναι δυσκολότερη για τον Ολυμπιακό, καθώς η
κατάταξη θα διαμορφωθεί ως εξής:
Ισχυροί
Βασιλεία 54.500
Ολυμπιακός 44.000
Ανίσχυροι
Αϊντχόφεν 37.000
Βικτόρια Πλζεν 33.000
Το πρώτο ματς ο Ολυμπιακός θα το δώσει στις
23 ή 24 Ιουλίου και τη ρεβάνς στις 30 ή 31 Ιουλίου. Εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει
το πρώτο εμπόδιο (το αντίστοιχο της περσινής
Βασιλείας για τον ΠΑΟΚ), θα έχει εξασφαλίσει
κατ’ ελάχιστον τη συμμετοχή του στους ομίλους
του Europa League.

Τα δύο ματς κεκλεισμένων της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έχει πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa
League. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι ανεγκέφαλοι
της δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα, καθώς με-
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Οι
ημερομηνίες
των
προκριματικών

τά τα επεισόδια που προκάλεσαν στο παιχνίδι με
τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο, η UEFA την τιμώρησε με ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων
των θυρών.
Η ΑΕΚ κάνει τις δικές της ευρωπαϊκές υπερβάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς από τη μηδενική της βαθμολογία έχει πλέον φτάσει τους
14.000 βαθμούς. Το έργο της ΑΕΚ είναι δύσκολο, καθώς στα πρώτα της παιχνίδια θα στερηθεί
τη συμπαράσταση των φίλων της. Εύκολοι αντίπαλοι δεν υπάρχουν, καθώς με τις αλλαγές που
έχει κάνει η UEFA, το Europa League έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι είχε την υψηλότερη
βαθμολογία από όλες τις ομάδες στα προκριματικά του Europa League, κλήθηκε ν’ αποκλείσει μία
ελβετική ομάδα (Λουκέρνη) και μία αγγλική
(Μπέρνλι).
Στις 22 Ιουλίου η ΑΕΚ θα μάθει το ζευγάρι από
το οποίο θα προέλθει ο αντίπαλός της. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε εάν η «Ένωση»
θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους με
βάση τη βαθμολογία της.
Ειδικά στο Europa League το τοπίο θα ξεδιαλύνει με το τέλος των πρωταθλημάτων.
Το πρώτο ματς της ΑΕΚ για τον 3ο προκριματικό θα είναι στις 8 Αυγούστου και η ρεβάνς ανήμε-

ρα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου. Η δυσκολία για τον «δικέφαλο» είναι μεγαλύτερη, καθώς
λόγω τιμωρίας τα δύο πολύ δύσκολα ματς για την
προκριματική φάση θα τα δώσει σε άδειο ΟΑΚΑ.

Ατρόμητος και Άρης
Ατρόμητος και Άρης κατέλαβαν την τέταρτη και
την πέμπτη θέση αντίστοιχα στο πρωτάθλημα και
πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια του Εuropa
League.
Οι δύο ομάδες μας θα έχουν κοινή αφετηρία,
καθώς θ’ αρχίσουν την προσπάθειά τους από τον
2ο προκριματικό γύρο. Πέρυσι Αστέρας Τρίπολης
και Ατρόμητος αποκλείστηκαν από τον πρώτο
τους ευρωπαϊκό αγώνα.
Στις 18 Ιουνίου Άρης και Ατρόμητος θα ξέρουν
το ζευγάρι από το οποίο θα προέλθει ο αντίπαλός τους. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γίνει η όποια εκτίμηση ή πρόβλεψη για την αντίπαλο που
θα βρουν στον δρόμο τους.
Παρά τη χαμηλή τους βαθμολογία (ο Άρης έχει
μηδενική αλλά θα πάρει αυτή της Ελλάδας) οι
δυο ελληνικές ομάδες θα είναι στους ισχυρούς
στη συγκεκριμένη κλήρωση. Αυτό συνεπάγεται
πως ο αντίπαλός τους θα είναι βατός.
Τα πρώτα παιχνίδια για Ατρόμητο και Άρη θα
είναι στις 25 Ιουλίου και οι επαναληπτικοί την 1η
Αυγούστου.
Αμφότεροι για να βρεθούν στον όμιλο του
Europa League θα πρέπει να προκριθούν από
τρεις προκριματικούς γύρους. Aυτό το έχει καταφέρει μόλις μία ελληνική ομάδα στην ιστορία των
Κυπέλλων Ευρώπης, και αυτή ήταν ο Αστέρας
Τρίπολης όταν απέκλεισε κατά σειρά Ροβανιέμι,
Μάιντς και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Tόσο οι Περιστεριώτες όσο και οι Θεσσαλονικείς σε περίπτωση που καταφέρουν να βρεθούν
στον τρίτο προκριματικό γύρο θα είναι ανίσχυροι.
Αυτό σημαίνει πως θα βρουν απέναντί τους ομάδα θεωρητικά καλύτερη. Βεβαίως, σε αυτήν τη
φάση μεγάλο ρόλο θα παίξει και η τύχη, καθώς
θα υπάρχουν αντίπαλοι… απαγορευτικοί αλλά και
άλλοι βατοί. Αν καταφέρουν να περάσουν και από
αυτόν τον γύρο επειδή και εδώ, όπως και για την
ΑΕΚ, η κλήρωση θα είναι με ζευγάρι, ενδέχεται
να προκύψει μία «καραμπόλα» που θα τους φέρει
ισχυρούς στην κλήρωση των πλέι οφ. Στο τελευταίο εμπόδιο δηλαδή πριν τους ομίλους…

Δεύτερος
προκριματικός: 23-24
Ιουλίου 2019 και 30-31
Ιουλίου 2019
Τρίτος προκριματικός:
6-7 Αυγούστου 2019
και 13 Αυγούστου 2019
Πλέι οφ: 20-21
Αυγούστου 2019 και
27-28 Αυγούστου 2019

Δεύτερος
προκριματικός: 25
Ιουλίου 2019 και 1
Αυγούστου 2019
Τρίτος προκριματικός: 8
Αυγούστου 2019 και 15
Αυγούστου 2019
Πλέι οφ: 22 Αυγούστου
2019 και 29 Αυγούστου
2019
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Ο Βασιλειάδης
θα είναι στα
επίσημα;
Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα
με τον τελικό σήμερα.
Ποιοι επίσημοι θα πάνε;
Θα πάει ο υφυπουργός
Βασιλειάδης; Αμαρτία
είναι να μην πάει.
Ολόκληρος υφυπουργός
είναι. Τώρα, αν αρνήθηκε
να πάει στον τελικό του
Βόλου, αυτό είναι άλλο
θέμα. Τότε μύριζε
μπαρούτι, την ανθίστηκε
τη δουλειά και δεν
υπόγραψε καν να γίνει ο
τελικός, και καθάρισε ο
μπάρμπα Δρόσος που δεν
είναι του τζάμπα.
Τώρα, όμως, δεν υπάρχει
κίνδυνος επεισοδίων. Και
δεν θα πάει ο
υφυπουργός που πήρε
μέτρα για να μη γίνουν
επεισόδια; Αν δεν πάει,
θα είναι τεράστια ήττα
για τη δημόσια εικόνα
του, βουλευτής θα
κατέβει στις επόμενες
εκλογές.
Δεν πρέπει να κάνει
δηλώσεις πριν και μετά
τον τελικό; Με το
μαρκούτσι στο χέρι θ’
αφήσει τους
δημοσιογράφους της
ΕΡΤ; Δεν είναι σωστά
πράγματα αυτά. Κάποτε
πήγαινε και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας στον
τελικό.
Πώς του ξέφυγε του
Βασιλειάδη και του
Γραμμένου να τον
προσκαλέσουνε, να δώσει
και την κούπα; Ο ΣΥΡΙΖΑ
τι γραμμή έδωσε στους
βουλευτές και τα στελέχη
του; Να πάνε ή όχι;
Μοιρασμένες είναι οι
πληροφορίες. Ό,τι και να
γίνει, θα είναι για τον
Μάρκο Σεφερλή.

Μετά την αδυναμία της κυβέρνησης να διοργανώσει με κόσμο τον τελικό του
Κυπέλλου, τις επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ των ΠΑΟΚτσήδων και των ΑΕΚτζήδων, τα
«χουντικά» μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα μπλόκα των οπαδών του
«δικεφάλου του βορρά» στην εθνική οδό, την κωμωδία του μπάσκετ με το κώλυμα
του Αναστόπουλου μετά από «επίσκεψη» σπίτι του από τον κόκκινο… Ρουβίκωνα, και
τη δήλωση του Δ. Γιαννακόπουλου να παραιτηθεί ο Βασιλειάδης, ο Τσίπρας έμεινε
μόνος του στο τιμόνι, και δεν ξέρει κι από ναυσιπλοΐα…

Πηδάνε όλοι από
το κότερο του Αλέξη
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ον φουκαρά τον Αλέξη
είναι να τον κλαίνε τα
κότερα μαζί με τις ρέγγες. Δεν ξέρει από πού
θα του ’ρθει. Της Πόπης το κάγκελο με τον τελικό, διαλύεται
το μπάσκετ, ραχάτι στα κότερα
του μακαρίτη του Παναγόπουλου, ξαναζωντάνεψαν οι φωτιές στο Μάτι, με το ρεπορτάζ
του Παπαχελά στον ΣΚΑΪ, είναι
για να παίρνει τα βουνά ο Αλέξης.
Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον
πρώτο χρόνο χαίρονται. Κι εσύ έχεις
χαρεί ένα καρέ από χρόνια τώρα.
Καλά ήτανε. Διέλυσες την Αριστε-

Τ

ρά, κι αυτό θα σ’ το χρωστάνε οι φίλοι σου οι δανειστές. Θ’ ακούει ο
άλλος Αριστερά και θ’ αλλάζει πεζοδρόμιο για τα επόμενα 100 χρόνια.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Αλέξης είναι αραχτός στο κότερο.
Μάλιστα. Δεν είναι άνθρωπος, δηλαδή, ο πρωθυπουργός; Εκατό νεκροί στο Μάτι, πριν από 15-20 ημέρες, κουράστηκε ψυχολογικά και
δέχτηκε την πρόσκληση του Παναγόπουλου να πάει για ξεκούραση.
Πού είναι το κακό, δηλαδή, για να
καταλάβω. Ότι πουλάει παραμύθι ο
Αλέξης ότι είναι με τους φτωχούς
και αράζει στα κότερα των πλουσίων; Αυτό περίμενε, δηλαδή, ο ελληνικός λαός για να πειστεί ότι ο

πρωθυπουργός είναι νταραβεριτζής;
Άλλο είναι το θέμα για μένα. Ποιος τράβηξε τις φωτογραφίες στο
κότερο, και ποιος τις έδωσε στον
Πορτοσάλτε. Αυτό είναι το θέμα.
Αραχτός ήταν ο πρωθυπουργός και
κάποιος τον φωτογράφισε.

Ποιος ήταν; Κι αφού τον φωτογράφισε, ποιος τις έδωσε να παίξουνε; Άμα είχε χιούμορ ο Μαρινάκης, θα έλεγε ότι αυτός τράβηξε τις
φωτογραφίες με drones.
Για να σοβαρευτούμε. Μέχρι να
γίνουνε οι εκλογές, θα παίξουνε κι
άλλες τέτοιες ματσαραγκιές του Α-



λέξη. Το έγραψε η «Α», ότι άπαξ κι
ο σύντροφος ο Νίκος ο Παππάς
πήγε στο γραφείο του Μαρινάκη,
χαίρετε κι αντίο μαζί.
Στο μπάσκετ γίνεται της κακομοίρας, μη λέμε τα ίδια. Πάνε καμιά πενηνταριά μηχανάκια έξω από το σπίτι του Αναστόπουλου, να μην κατέβει να σφυρίξει τον Ολυμπιακό.
Μάλιστα. Τι κάνανε, δηλαδή, όλοι αυτοί οι παπάκηδες; Ό,τι κάνουνε και οι Ρουβίκωνες. Αυτό κάνανε.
Τα πάντα νόμιμα. Όπως οι Ρουβίκωνες ορμάνε στα νοσοκομεία και τις
άλλες κρατικές υπηρεσίες και δεν ανοίγει μύτη, έτσι και οι οπαδοί του
Ολυμπιακού πήγανε να πούνε μια
καλησπέρα στον Αναστόπουλο.
Υπάρχει καμία διαφορά; Πείραξε
ποτέ κανένας τους Ρουβίκωνες; Και
σάιτ δικό τους έχουνε κι ανακοινώσεις βγάζουνε και βόλτες με τον
Κουφοντίνα κάνουνε. Στο φινάλε,
τον Αναστόπουλο δεν τον πιάσανε
από τον γιακά του γάβροι. Βόλτα με
το μηχανάκι πήγανε έξω από το σπίτι του.
Στο μεταξύ, ο Βασιλειάδης δηλώνει οπαδός του Ολυμπιακού, επειδή γεννήθηκε στον Πειραιά. Μάλιστα. Για να φιλοτιμηθεί κανένας
γάβρος και να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ
το είπε αυτό ο Γιώργης.
Τα παίρνει στο κρανίο κι ο Γιαννακόπουλος και σου λέει, παραιτήσου, τώρα. Αποσύρει και τον Παναθηναϊκό από το πρωτάθλημα, μόλις ο Αναστόπουλος δήλωσε κώλυμα.
Κι άπαξ κι άκουγες τι έλεγαν τόσο καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Γιαννακόπουλο, έλεγες ότι οι άνθρω-

ποι είναι αλλού. Δικός μας είναι, σου
λέει ο Δημήτρης, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τον είχαν ευκολάκι, να τον
τουμπάρουνε, μπας και πάρουνε καμιά ψήφο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
Βγάζει και ανακοίνωση ο Αναστόπουλος και τι λέει; «Ο Γιώργος
Βασιλειάδης αρκέστηκε σε δηλώσεις, μοιρασμένες κατά του Βασιλακόπουλου και του Ολυμπιακού. Καμία αντίδραση, καμία πρωτοβουλία,
καμία δράση.

»Σχολιάζει αλλά δεν πράττει, ως
εκ τούτου φάνηκε ανίκανος να αντιμετωπίσει μια… τεχνητή κρίση, την οποία –αν είχε την πολιτική βούληση–
θα τέλειωνε σε χρόνο μικρότερο από
αυτόν που απαιτείται για να καπνίσει
κανείς ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο».
Με το μπαρδόν, αλλά γι’ αυτό είναι εκεί ο Βασιλειάδης; Για να λέει
είναι, όχι για να πράττει. Ποιος άλλος πράττει από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, για να πράττει κι ο Βασιλειάδης; Γι’ αυτό πήρανε την εξουσία;
Για να πράττουν; Σοβαροί να είμαστε.
Και τι κατάφερε ο Βασιλειάδης
με τον Τσίπρα; Να βάλουνε απέναντι και τους γάβρους και τους βάζε-

λους. Τεράστια επιτυχία. Και τι απέμεινε; Οι ΠΑΟΚτσήδες με τους ΑΕΚτζήδες.
Μάλιστα. Καμένα χαρτιά είναι για
τον Τσίπρα και οι μεν και οι δε. Μόλις ανακοίνωσε ο Βασιλειάδης ότι
ο τελικός θα γίνει χωρίς κόσμο, βγάλανε ανακοινώσεις τα παλικάρια.
Στην πλάκα τον πήρανε τον πρωθυπουργό.
Θα έρθεις να μας ζητήσεις ψήφο
να σώσεις την Ελλάδα, σου λένε οι
ΠΑΟΚτσήδες, ενώ δεν μπορείς να
διοργανώσεις έναν τελικό. Καλό ταξίδι, δηλαδή. Κρεμάνε κι ένα πανό
στο βόλεϊ ότι «τελικός χωρίς κόσμο,
εκλογές δίχως ψήφους».
Κι όχι μονάχα αυτό. Έβγαλε και
ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., ότι απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις από την περασμένη Πέμπτη μέχρι την
Κυριακή το βράδυ γύρω από την Ομόνοια, για να μη συγκεντρωθούνε
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στα γραφεία
τους, στην οδό Μενάνδρου.
Και γιατί δεν κάνουνε και προληπτικές συλλήψεις, λέω εγώ. Στη
Μακεδονία γιατί κάνανε πριν μιλήσουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι βουλευτές; Η ευειδής, Όλγα Γεροβασίλη, πώς δεν
το σκέφτηκε;
Έτσι είναι. Από τη στιγμή που
βγαίνει ολόκληρος πρωθυπουργός
και λέει ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα εφέτος, τι ήθελες να κάνουνε
οι ΠΑΟΚτσήδες, δηλαδή; Να του
πούνε ευχαριστώ; Δεν γίνονται αυτά
τα πράγματα.
Ούτε η Τούμπα θα προχωρήσει,
όπως μόνο η «Α» έγραψε, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το Υπερταμείο.
Κι ας λένε ό,τι θέλουνε ο Τσίπρας
με τον Πάνο τον Καμμένο. Κι ας
βγάζουν όσες ανακοινώσεις θέλουνε Νοτοπούλου και Μπουτάρης.
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Έτσι είναι, όμως, Αλέξη. Όταν
βουλιάζει το κότερο, πηδάνε όλοι
στη θάλασσα για να σωθούνε. Σιγουράκι τούς είχε τους ΑΕΚτζήδες
ο Αλέξης. Μόλις βγήκε η ανακοί-

νωση ότι θα το δούνε στην τηλεόραση το ματς με τον ΠΑΟΚ, του
προτείνανε να γίνει στη Βενεζουέλα ο τελικός.
Τέτοιο ξεφτιλίκι δεν έχει ξαναφάει κυβέρνηση στην ιστορία ολόκληρη. Να σου λένε οι οργανωμένοι να παίξουνε στου Μαδούρο.
Μόνο στα καινούργια διαβατήρια
ελπίζει τώρα ο πρωθυπουργός. Της
πολυπολιτισμικότητας.
Να σου πω και το άλλο. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι του την είχανε
στημένη του Αλέξη. Δεν γίνεται να
τρώει τέτοια αυτογκόλ. Έτσι είναι.
Όταν η ΝΔ, με την Αννούλα, βγάζει
ανακοινώσεις ότι δεν δουλεύουνε
οι κάμερες στο ΟΑΚΑ, τη στιγμή που
γίνεται της Πόπης, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το
παιχνίδι επάνω του να φύγει μόνος
του, να μην τον διώξει η ΝΔ.
Έτσι είναι. Πάει και παίζει το παιχνίδι του Σαββίδη, να μη γίνει ο τελικός με κόσμο. Αυτό ήθελε ο Ιβάν,
ενώ ο «Τίγρης» δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Κάτι που μόνο η «Α» το έγραψε. Αντί να πει ο Βασιλειάδης
ότι εμείς είμαστε σοβαρή κυβέρνηση
και θα τον κάνουμε όπως και να ’χει,

γιατί έτσι μας αρέσει, έκανε τουμπέκα. Και χωρίς να
πάει σε κανένα κότερο,
όπως ο Αλέξης.
Και μετά, στέλνει τρεις εισαγγελείς στο ΟΑΚΑ, να ελέγξουνε 1.000 νοματαίους. Μάλιστα. Αν αυτό δεν είναι αυτογκόλ
από τη σέντρα, τότε τι είναι, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Τι να κάνουνε
τρεις εισαγγελείς στο ΟΑΚΑ; Μη γίνουν επεισόδια;
Εκτός κι αν ο Βασιλειάδης ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, οπότε, πάσο. Μπορεί αυτές τις προσκλήσεις που θα δώσει η ΕΠΟ και
οι ομάδες να πάνε σε τίποτα Ρουβίκωνες. Μπορεί σε τίποτα χτισμένους
και ο Βασιλειάδης να θέλει να καταγραφούν όλα για να βγάλουνε δίκαιες αποφάσεις.
Όπως είχε γίνει και με το ΑΕΚ-Ολυμπιακός κεκλεισμένων των θυρών πριν από τρία χρόνια. Και δεν
είναι μονάχα οι προσκλήσεις. Με τις
διαπιστεύσεις, τι φάση, μίστερ Βασιλειάδη; Σε ποιους θα πάνε που
θα κάνουνε τους δημοσιογράφους;
Άσε που έπεσε και το άλλο στο
τραπέζι των ΣΥΡΙΖΑίων. Ν’ αναβάλουνε τον τελικό για μία εβδομάδα,
για να γίνει με κόσμο! Όπως σ’ το
λέω. Να πάρει μία απόφαση η υπουργός Πολιτισμού και να τον
στείλει αδιάβαστο τον Βασιλειάδη.
Η υπουργός Μ. Ζορμπά μπορούσε να την πετάξει στα σκουπίδια
την απόφαση του υφυπουργού και
να πει ότι ο τελικός θα γίνει κανονικά με κόσμο. Οι πιο ψύχραιμοι, ωστόσο, είπαν στη Ζορμπά να τελειώνουμε με τον τελικό, για ν’ αρχίσουμε να παίξουμε Τζήλο και Τσαμούρη μέχρι τις εκλογές.
Να σου πω και το άλλο, υφυπουργάρα. Εκείνο τον φάκελο με
την υποψηφιότητα της Ελλάδας για
το EURO 2028 και του Μουντιάλ
του 2030, μην μπεις στον κόπο να
τον κάνεις.
Να δηλώσεις κι εσύ κώλυμα
στους Ρουμάνους, στους Σέρβους
και τους Βουλγάρους. Όπως έκανε
ο Αναστόπουλος. Να δηλώσεις
κώλυμα, γιατί τζάμπα τα λεφτά για
να συνταχθεί ο φάκελος. Μόλις
δούνε Ελλάδα από FIFA/UEFA, ούτε
θα τον ανοίξουνε για να δούνε τι έχει μέσα. Και δεν φταίνε σε τίποτα
οι Σέρβοι, Ρουμάνοι και Βούλγαροι.

«Αριστερή»
απαγόρευση
κυκλοφορίας
Οι Έλληνες πολίτες δεν
μπορούν να
κυκλοφορούν πέριξ της
Ομόνοιας για ένα
τετραήμερο, με απόφαση
του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μη
μαζευτούν οι
ΠΑΟΚτσήδες στα
γραφεία τους. Κι όχι
μονάχα αυτό, αλλά η
Όλγα θα βγάλει και
περιπολία στην Εθνική
οδό, μήπως και
καταφτάσουν τίποτα
λεωφορεία φορτωμένα
ΠΑΟΚτσήδες από τη
Θεσσαλονίκη, για να τα
γυρίσει πίσω.
Όπως, δηλαδή, κάνανε
την επταετία που
σταματάγανε τα
λεωφορεία και ζητάγανε
πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων,
γίνονται και σήμερα, που
ήρθε η δημοκρατία του
ΣΥΡΙΖΑ για να σώσει την
Ελλάδα. Τώρα θα πεις,
ανοίγεις να δεις την ΕΡΤ
και νομίζεις ότι θα
πεταχτεί κανένα
λογότυπο ΥΕΝΕΔ με το
πουλί από πίσω, αυτό σε
πείραξε;
Εδώ ο Αλέξης πρώτα
μάζεψε λεφτά από τους
φόρους και μετά δίνει
ψίχουλα στον λαουτζίκο,
κι εσύ μιλάς για τα
μπλόκα στην εθνική; Αυτό
είναι το πιο σοβαρό, ρε
φίλε.
Αύριο μπορεί να σου
έρθει κανένα κλιμάκιο
στο σπίτι να δει αν έχεις
τη φωτογραφία του
Αλέξη στον τοίχο. Το ένα
φέρνει το άλλο. Είναι να
μη γίνει η αρχή…
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α θέματα που
κεντρίζουν το
ενδιαφέρον κι
έχουν τεράστια απήχηση στις μάζες είναι
λίγα. Σε περίοπτη θέση αυτών
βρίσκεται το ποδόσφαιρο.
Το λαοφιλέστερο άθλημα προσφέρεται για αντιπολίτευση, ειδικά
όταν μια κυβέρνηση έχει διαλύσει τα
πάντα στον χώρο με τον οποίο ασχολείται η πλειοψηφία των πολιτών.Καταντήσαμε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
να έχουμε δύο τελικούς Κυπέλλου
κεκλεισμένων των θυρών, έναν τελικό όπου από θαύμα δεν θρηνήσαμε
θύματα κι έναν ακόμη στο ΟΑΚΑ που
συνέβησαν σημεία και τέρατα ειδικά
μετά την ολοκλήρωσή του.
Η εικόνα της τελευταίας τετραετίας με τις… γιορτές του ποδοσφαίρου της ΕΠΟ είναι χειρότερη από
ποτέ. Κι όμως, οι όποιες φωνές αντίδρασης ήταν τόσο χαλαρές που
στην πλειοψηφία τους δεν… ακούστηκαν. Παράλληλα η UEFA στέλνει
μηνύματα ότι τα ύποπτα παιχνίδια
εκτοξεύθηκαν στον ουρανό, ο ξυλοδαρμός διαιτητών κατάντησε να
μην προκαλεί αίσθηση, οι κρατικές
παρεμβάσεις για χρηματοδοτήσεις
μέσω της ΕΡΤ σε ΠΑΕ έχουν οδηγήσει σε αφανισμό το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο που έχει ξεχάσει το
χρώμα του χρήματος από την Πολιτεία, και συνολικά το μεγάλο κάδρο
του ποδοσφαίρου βρίσκεται σε αποσύνθεση.

Τ

Φτωχή
κοινοβουλευτική
παρουσία
Η Άννα Καραμανλή έφερε στη Βουλή και τις καταγγελίες Κούγια ζητώντας από τον υφυπουργό
να προχωρήσει στην άμεση διερεύνηση των
καταγγελιών αυτών, ενώ τον ρώτησε σε ποιες
ενέργειες θα προχωρήσει για τη διασφάλιση
της διεξαγωγής του
Πρωταθλήματος κάτω
από συνθήκες διαφάνειας και απόλυτης αμεροληψίας.
Έχοντας στα χέρια της
τον αθλητισμό, η Άννα
Καραμανλή έχει πολύ
φτωχή κοινοβουλευτική
δράση. Μόλις 63 ερωτήσεις, μία επίκαιρη ερώτηση και 8 επίκαιρες επερωτήσεις, η συγκομιδή
στον κοινοβουλευτικό
της έλεγχο, ενώ στο κομμάτι των κοινοβουλευτικών ομιλιών έχει σε 8
νομοσχέδια και 4 επιτροπές. Είναι ενδεικτικό
ότι ο πρώην υφυπουργός
Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός έχει 202 ερωτήσεις, 3 επίκαιρες ερωτήσεις και 8 επίκαιρες επερωτήσεις, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ
στο κομμάτι των κοινοβουλευτικών ομιλιών έχει συμμετοχή σε 12 νομοσχέδια, 10 επιτροπές
και 3 σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ο Σταύρος, ο Γιάννης,
ο Γιώργος και
ο Βαγγέλης
(που μας διέλυσαν…)
• ΣΥΡΙΖΑ: Τελικοί Κυπέλλου χωρίς κόσμο,
ξυλοδαρμοί διαιτητών, στημένα παιγνίδια
• Ν.Δ.: Μη φωνασκείτε! Η Αννούλα αναπαύεται…

Απούσα η
αντιπολίτευση…
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση,
αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Κάποιες σποραδικές τοποθετήσεις και επερωτήσεις στη Βουλή θυμίζουν εικόνα διεκπεραιωτικής διαδικασίας.
Ξυλοδαρμοί διαιτητών συγκλόνισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με
χρονικά τελευταίες περιπτώσεις τις
επιθέσεις στον Αλέξανδρο Τσαμούρη (4/5/2019) και τον Θανάση Τζήλο (19/12/2018). Στο μπάσκετ μια (τρομοκρατία) από τα ίδια,
με χαρακτηριστικότερη και πιο πρόσφατη την περίπτωση του διαιτητή,
Παναγιώτη Αναστόπουλου.
Οι φάκελοι της Sportradar για
«στημένα» παιχνίδια... «πέφτουν
βροχή». Όπως έχει αναφέρει ο επικεφαλής στην ΚΕΔ,
Μέλο Περέιρα: «Σύμφωνα με την
ενημέρωση της UEFA και της FIFA, το
75% των αγώνων της Football
League βρίσκεται υπό διερεύνηση για
παράνομο στοιχηματισμό».
Ποιος άκουσε να μιλά η αξιωματική αντιπολίτευση;
Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις
στο ποδόσφαιρο είχαν φθάσει στο
σημείο οι διεθνείς υπερκείμενες αρ-

χές, FIFA και UEFA να τοποθετούν
στελέχη αρεστά στον ΣΥΡΙΖΑ, με αποκορύφωμα τον Γιάννη Δρόσο
που μπήκε ως πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της
ΕΠΟ να βάλει… τάξη με τις κατάλληλες οδηγίες ως γνώστης του αντικειμένου. Σήμερα βέβαια πήρε
κομματική μεταγραφή στην ΕΡΤ,
στην οποία έγινε πρόεδρος.
Ο Γιάννης Δρόσος έμεινε στην
ιστορία από τη φράση: «Εγώ δεν είμαι του τζάμπα», απευθυνόμενος
στους προέδρους των Ερασιτεχνικών Ενώσεων στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, στις 30 Ιουνίου 2017.

Ο 68χρονος δικηγόρος μπήκε στην
ΕΠΟ την 1η Νοεμβρίου 2016.
Φυσικά, ο «φυτευτός» από τον
Κωστάκη Κουτσοκούμνη και την
κυβέρνηση, πρόεδρος, δεν έμεινε
μόνο στα λόγια, καθώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας του κάθε μήνα
εισέπραττε το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 7.440 ευρώ με προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
Προφανώς στο τιμολόγιο ανεγράφετο η αιτία καταβολής της αμοιβής αυτής, που δεν μπορεί να ήταν άλλη παρά μόνο οι παρασχεθείσες υπηρεσίες του Γ. Δρόσου ως
πρόεδρος. Ποιες ήταν αυτές;

Να διοργανώσει «επιτυχώς» τον
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο
Πανθεσσαλικό Στάδιο, που από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, να πληροφορήσει παραπλανητικώς τον
αρμόδιο υπουργό Αθλητισμού,
Γιώργο Βασιλειάδη, ότι είχε φροντίσει ώστε να είναι όλα έτοιμα για
τη διεξαγωγή αυτού του τελικού, να
απολύσει χωρίς καν αιτιολογία υπαλλήλους της ΕΠΟ, ώστε να δημιουργηθούν κενά και να προσλάβει
νέους για να ικανοποιήσει τις κυβερνητικές ανάγκες.
Αν κάνει κάποιος αναδρομή σε όσα έλεγε στον απολογισμό του ο
Γιάννης Δρόσος, θα βάλει τα γέλια. Στο «αντίο» του από την Ομοσπονδία τι είπε χαρακτηριστικά;
«Με τη συμβολή του Ζήση Βρύζα,
αφήνουμε την Εθνική Ελλάδας σε εσωτερική συνοχή, αγωνιστική ακμή
και πορεία πρόκρισης για το Μουντιάλ Μόσχας, με τακτοποιημένα τα
πράγματα, χωρίς παρεμβάσεις στο
λαμπρό έργο του Σκίμπε και τους ποδοσφαιριστές ενωμένους».
Για το πώς πληρωνόταν ο Βρύζας κουβέντα από τον αρεστό του
ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόκριση δεν ήλθε ποτέ,
ο διάδοχος Βαγγέλης Γραμμένος
έδιωξε τον Σκίμπε, και αυτό που
μας έμεινε στο… χέρι ήταν η ενότητα
των ποδοσφαιριστών.
Μόνο για την ΚΕΔ και τα μέλη
της Επιτροπής Εξομάλυνσης, το μηνιαίο κόστος της ΕΠΟ ήταν 66.840
ευρώ. Ποιος να δουλέψει με λιγότερα από 6.200 ευρώ τον μήνα; Μόνο τον Δ. Καλύβα στην ΚΕΔ είχαν
ρίξει, αλλά στην πορεία έστω και
αργά υπήρξε αποκατάσταση από
τον Β. Γραμμένο.
Ποιος ξέχασε το παραμύθι του Γ.
Δρόσου ότι τους μισθούς του Δ.Σ.
χρηματοδοτεί η FIFA; H FIFA έστειλε
μόνο 300.000 ευρώ, εκ των οποίων
200.000 ευρώ έλαβαν οι Ενώσεις



και 80.000 ευρώ ο Μπίκας για τον
εμπρησμό του σπιτιού του. Συνεπώς
την μπάνκα στον αέρα δεν την τίναξαν με τα λεφτά της FIFA, αλλά με
τα αποθεματικά της ΕΠΟ.
Ο Σταύρος Κοντονής ήταν αυτός που με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανέλαβε τον αθλητισμό. Έμεινε στην
ιστορία για το «λουκέτο» που πρότεινε και πέτυχε στον τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακού το 2016.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω
του Σταύρου Κοντονή, μετά τη
διακοπή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα (02/03/2016)
όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν αποφασίσει να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο του πρώτου ημιτελικού,
αντιδρώντας στην απόφαση του διαιτητή Παππά να μη δώσει πέναλτι
σε ανατροπή του Μακ από τον Καπίνο, και μόνο με την προοπτική της
συνάντησης στον τελικό ΑΕΚ-Ολυμπιακού (πριν καν γίνει ο άλλος ημιτελικός ΑΕΚ-Ατρόμητου), εξέδιδε
ανακοινώσεις στις οποίες μπορεί να
βάλει καρμπόν ο διάδοχος Γιώργος
Βασιλειάδης.
Ο Σταύρος Κοντονής δεν είχε
περιοριστεί εκεί. Ανακατεύτηκε και
με τους διαιτητές του τελικού. Ο γίγας της πολιτικής σκηνής του τόπου,
αφού αποφάσισε να αναβάλει επί έναν μήνα τον τελικό του Κυπέλλου,
απαιτώντας από την ΕΠΟ να βάλει
αρχικά ξένο και στη συνέχεια τον διαιτητή (Σιδηρόπουλο) και εν συνεχεία τους… βοηθούς (Ευθυμιάδη,
Κωσταρά, αντί των επιλεγμένων
Αλεξέα, Πετρόπουλου) της δικής
του αρεσκείας!
Αν και αρχικά είχε αποφασίσει να
διεξαχθεί το παιχνίδι με μαθητές (σε
περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά!), εν συνεχεία ο Κοντονής αποφάσισε να επιτρέψει την παρουσία
από 200 οπαδών κάθε ομάδας στα
επίσημα του ΟΑΚΑ.
Οπαδών… εκλεκτών, που σε συνδυασμό με μια σειρά από καταγγελίας για παρουσία ποινικών στο γήπεδο, έκανε το δημιούργημα Κο-

ντονή να μείνει στην ιστορία ως ό,τι
χειρότερο έχει δει ποτέ το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Μέχρι τότε.
Γιατί πάντα όταν ξύνεις τον πάτο, μπορείς να πας ακόμη πιο κάτω.
Αυτό που κατάφερε ο Γιώργος Βασιλειάδης, δηλαδή. Γιατί, τουλάχιστον μετά τη συνάντηση με τον τότε
πρόεδρο της ΕΠΟ Γιώργο Γκιρτζίκη στις 27 Απριλίου, είχε αποφασιστεί να γίνει ο τελικός κεκλεισμένων
των θυρών.
Πλέον οι περίφημες διαβουλεύσεις του Βασιλειάδη έγιναν στα…
χαρτιά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος ήταν κάθετα αντίθετος με το να γίνει ο τελικός Κυπέλλου κεκλεισμένων των θυρών.
Αλλά ο υφυπουργός Αθλητισμού, δίχως να έχει και σχετική εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ., ξεπέρασε τον εαυτό του για να προστατέψει τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ενόψει των εκλογών και
του ενδεχόμενου να γίνουν επεισόδια, αποφάσισε να γίνει ο τελικός
μεταξύ «συγγενών και φίλων».
Το φαινόμενο της βίας ακμάζει.
Με δεδομένο ότι τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της χώρας ασχολείται με το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να
μην εξάπτονται τα πάθη.
Γιατί ως γνωστόν κόμμα αλλάζεις, ομάδα όχι. Ειδικά τώρα που ψη-

φίζουν και οι 17άρηδες που ασχολούνται περισσότερο με το ποδόσφαιρο, ήταν αναγκαίο να μπει πάγος σε κάθε πιθανή εστία έντασης.
Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο ποδόσφαιρο έχει τέτοια στίγματα, όσα
δεν υπήρχαν δεκαετίες ολόκληρες.
Αλλά και στο μπάσκετ η ένταση
είναι πρωτόγνωρη. Ο Γ. Βασιλειάδης παρακολουθεί περισσότερο με
αμηχανία την αντιπαράθεση Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού με αιχμή του
δόρατος τους διαιτητές.
Ψελλίζει πού και πού κάποιες
κουβέντες, αλλά και εδώ σηκώνει
τα χέρια ψηλά, αναδεικνύοντας την
ανικανότητα της Πολιτείας να πάρει
μέτρα και να βάλει κανόνες στον
πακτωλό των αντιπαραθέσεων και
σκανδάλων. Το μπάσκετ διαλύεται.
Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι
ο Βασιλειάδης διεκδικεί από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι Μουντιάλ. Και σέρνει και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις για την κοινή υποψηφιότητα
με τους Βαλκάνιους.
Εδώ δεν μπορούν να κάνουν έναν τελικό Κυπέλλου, αδυνατούν να
αστυνομεύσουν ένα παιχνίδι μπάσκετ, και θέλουν και τελικούς παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χαρά του Βασιλειάδη η
Άννα Καραμανλή
Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, η Νέα Δημοκρατία τι έχει ν’ αντιτάξει; Την Άννα Καραμανλή,
που εξελίσσεται στη χαρά του
Γιώργου Βασιλειάδη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει πρωθυπουργός θέλει - δεν θέλει.
Η οργή του κόσμου είναι τεράστια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την οικονομία, τη συμφωνία των Πρεσπών, τη
διάλυση της Παιδείας, τους Πολλάκηδες και τους Καρανίκες, το
σφιχταγγάλιασμα με τους εφοπλιστές. Οι επιτελείς όμως δεν πρέπει
να κοιτάνε τη θάλασσα, αλλά να κάνουν και μπάνιο.
Ο Γιάννης Δρόσος, χτυπώντας
με πείσμα το χέρι του στο έδρανο
που φιλοξενούσε τους ομιλητές εκδήλωσης της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, είπε ότι έχει «246 εκατομμύρια λόγους» να αισθάνεται υ-
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περήφανος για
τον διαγωνισμό που
αφορούσε τις τηλεοπτικές άδειες, εν μέσω
αποδοκιμασιών από το ακροατήριο.
Το περίφημο νομοσχέδιο έπεσε στο ΣτΕ και ο άνθρωπος
που με τόσο σθένος στηρίζει τον
ΣΥΡΙΖΑ μπαίνοντας σε διάφορες
θέσεις, αποδείχθηκε ότι δεν τα είχε
σταθμίσει καλά τα νομικά του επιχειρήματα.
Αντί λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει διαλύσει την κυβέρνηση με τις πρωτοφανείς γκάφες
της στον αθλητισμό και δη στα μεγάλα αθλήματα, κοιμάται τον ύπνο
του δικαίου.
Η αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Νέας
Δημοκρατίας και βουλευτής Β΄ Αθηνών, Άννα Καραμανλή, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί ενόψει
του τελικού Κυπέλλου, περιορίστηκε
σε λιτές ανακοινώσεις που δεν… έπαιξαν σχεδόν πουθενά.
Τι δήλωσε; «Για άλλη μια φορά η
Πολιτεία αδυνατεί να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
»Η ευθυνόφοβη απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού να διεξαχθεί
ένας τελικός χωρίς θεατές είναι αντίθετη με τις επιθυμίες του φίλαθλου
κόσμου, των ομάδων που συμμετέχουν, αλλά και των Ευρωπαίων αξιωματούχων.
»Πάνω από όλα όμως είναι μια ομολογία ήττας και ανικανότητας της
Κυβέρνησης Σύριζα, που δεν έχει καταφέρει σε όλη της τη θητεία να
διοργανώσει μια αληθινή γιορτή του
ποδοσφαίρου.
»Αυτοί που παριστάνουν τους εκφραστές της κανονικότητας και τάζουν τη συνδιοργάνωση ευρωπαϊκών
πρωταθλημάτων και μουντιάλ αποδεικνύονται συνεχώς ακατάλληλοι
και ανήμποροι να εγγυηθούν το αυτονόητο. Τους παραδίδουμε στην κρίση των Ελλήνων φιλάθλων».
Η Αννούλα τούς παρέδωσε στην
κρίση των Ελλήνων φιλάθλων και...
ησύχασε. Μέχρι τότε είχε περιοριστεί σε επερώτηση για την ασφάλεια του ΟΑΚΑ, όπου ρώτησε τον Υφυπουργό Αθλητισμού:
«– Σε ποιες ενέργειες προχώρησε
για τη διασφάλιση της λειτουργίας
του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας του ΟΑΚΑ, δεδομένου ότι
το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και
μεγάλο χρονικό διάστημα.
– Αν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του
συστήματος των καμερών στα ελληνικά γήπεδα και πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος στο ΟΑΚΑ».
Ο Γιώργος Βασιλειάδης, μετά
από τέτοια παρέμβαση, θα… γύρισε
πλευρό.

Το
κυβερνητικό
καρμπόν
Από αυτά που αναδείκνυε
τρία χρόνια πριν ο Στ. Κοντονής, σαν να μην πέρασε μια
μέρα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σήμερα με τον Γ.
Βασιλειάδη τα ίδια ευχολόγια. Τι μας έλεγε τότε ο Ζακυνθινός υπουργός στις 3
Μαρτίου 2016, όταν έβαζε
λουκέτο στο Κύπελλο –προσωρινά απ’ ό,τι αποδείχθηκε–
πριν φθάσει να κλείσει τις
πόρτες του ΟΑΚΑ στον τελικό
ως ο πρώτος διδάξας; Μεταξύ άλλων ότι:
«1. Η καταδίκη της βίας και
των αγριοτήτων στους αγωνιστικούς χώρους γίνεται από
την κυβέρνηση χωρίς αιρέσεις, αστερίσκους και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε άλλη
προσέγγιση λειτουργεί υπονομευτικά στις προσπάθειες
που καταβάλλονται να παταχθούν τα αντικοινωνικά φαινόμενα και στην ουσία τα υποθάλπει και τα νομιμοποιεί.
2. Είναι ανάγκη στη σημερινή
κατάσταση όλοι οι παράγοντες των ομάδων να αντιληφθούν ότι εμπρηστικές δηλώσεις, μετάθεση ευθυνών πάντα σε άλλους για όσα συμβαίνουν και δικαιολόγηση
των εκτρόπων, δημιουργούν
περιβάλλον καταστροφής,
διάλυσης και ανυποληψίας
του ποδοσφαίρου.
3. Αποδεικνύεται από τα
πράγματα ότι η Ε.Π.Ο. δεν είναι ικανή να παρέμβει με γενναίες λύσεις στις διαχρονικές
παθογένειες που η ίδια με τις
πρακτικές της δημιούργησε. Η
ανισονομία, η αναξιοπιστία
και η εσωστρέφεια έχουν ως
αποτέλεσμα την εκτεταμένη
βία στους αγωνιστικούς χώρους και συνιστούν τη βασική
αιτία της σημερινής εξέλιξης.
4. Υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και κυρίως της έντονης καχυποψίας
και αμφισβήτησης που οδηγούν στην αναξιοπιστία, σε
βαρβαρότητες στους αγωνιστικούς χώρους και τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης και της έννομης τάξης, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή κάθε διαδικασίας και αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος
στο ποδόσφαιρο όπως προβλέπεται στο Νόμο και αφού
τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες».
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ΘΕΜΑ

Παιδικήχαρά
τοΠΑΟΚ-ΑΕΚ
μπροστάσε
Γιαννακόπουλο
και
Αγγελόπουλους
Εάν για τον τελικό του
Κυπέλλου μεταξύ της
ΑΕΚ του Μελισσανίδη
και του ΠΑΟΚ του
Σαββίδη, που είναι ένα
παιχνίδι μεταξύ δύο
Πόντιων, αποφασίστηκε
να γίνει κεκλεισμένων
των θυρών, ενώ λίγο
έλειψε να διοργανωθεί
στο εξωτερικό, για τα
παιχνίδια του
Ολυμπιακού των
Αγγελόπουλων με τον
Παναθηναϊκό του
Γιαννακόπουλου θα
πρέπει να ψάξουν χώρο
στη… στρατόσφαιρα για
να τα κάνουν και να μη
γίνουν επεισόδια.
Οι Αγγελόπουλοι
έλεγαν ότι θα
αποσύρουν την ομάδα
και κατέβασαν τον
Ολυμπιακό να παίξει με
τον Προμηθέα μόλις
δήλωσε το κώλυμα ο
Αναστόπουλος.
Ο Γιαννακόπουλος
απέσυρε τον
Παναθηναϊκό από τον
αγώνα με την Κύμη και
λέει ότι δεν θα κατέβει
στο πρωτάθλημα, αλλά
μόλις οριστούν τα
παιχνίδια με τον
Ολυμπιακό θα πάει
πρώτος στο ΟΑΚΑ και
θα περιμένει τους
Αγγελόπουλους.
Παιδική χαρά θα μοιάζει
ο σιδερόφρακτος και
βουβός τελικός στο
Μαρούσι μεταξύ ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ, μπροστά σε
όσα έχουν να γίνουν
ανάμεσα σε Ολυμπιακό
και Παναθηναϊκό στο
μπάσκετ…

Τισημαίνει,στηνΕλλάδακαιτηνΑγγλία,
«δενθαπέφτεικαρφίτσαστοντελικό»
Αγγελόπουλοι:
Στονδρόμοπου
χάραξεοΜάκαρος!!!

Με ανοιχτό το στόμα έμειναν τα μέλη του
ΕΣΑΚΕ, όταν άκουσαν την πρόταση του Ολυμπιακού στο τελευταίο συμβούλιο.
Τι είπαν; Να σπάσουν οι ίδιοι το συμβόλαιό τους με την COSMOTE, να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και όλοι μαζί να πάνε στον Βασιλειάδη και να ζητήσουν… κεντρική διαχείριση μέσω της ΕΡΤ
για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ό,τι έκανε δηλαδή πριν από καμιά δεκαετία ο συγχωρεμένος ο Μάκαρος ο Ψωμιάδης, που ενώ είχε σύμβαση της ΑΕΚ με
τη Nova έφυγε σε ένα βράδυ και πήγε στον
(τότε) Alhpa Digital.Φυσικά, η Nova προσέφυγε, διεκδίκησε και κέρδισε με τις ρήτρες
στα συμβόλαια τεράστιες αποζημιώσεις.
Όμως, οι απορίες παρέμειναν. Είναι δυνατόν επιφανείς επιχειρηματίες να προτείνουν δημόσια να «σπάσουν» τα συμβόλαιά
τους με εταιρείες-κολοσσούς σαν την
COSMOTE και να φέρνουν από την πίσω
πόρτα συμβάσεις με την κρατική ΕΡΤ μέσω
του γραφείου του Βασιλειάδη;
Κι όμως, είναι! Εμπρός στον δρόμο που
χάραξε ο μακαρίτης ο Μάκαρος!

ΌλγακαιΚατερίνατρολάρουν
τονΑλέξη
Η Όλγα και η Κατερίνα πρέπει
να τρολάρουν τον Τσίπρα.
Τη στιγμή που οι μπαχαλάκηδες
σπάνε καταστήματα στο κέντρο
της Αθήνας, γιατί δεν δόθηκε άδεια στον Κουφοντίνα και δεν υπάρχει αστυνομικός στο κέντρο,
γιατί η «προοδευτική» νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά της ομάδας «ΔΙΑΣ», οι δύο κυρίες του υπουργείου αποφάσισαν να στείλουν 3.000 αστυνομικούς να
φρουρούν 1.000 άτομα στον τελικό του Κυπέλλου.
Τρεις αστυνομικοί κατ’ άτομο.
Αν αυτό δεν είναι troll, τότε τι είναι; (Άσχετο. Ο Αλέκος ο
Φλαμπουράρης και ο... Τσιγκαλώτος θα πάνε στον τελικό ή
θέλουν να μείνουν έξω από το κάδρο;)

«Αντάρτεςτηςπορδής»
μεταλεφτάτουκράτους
Τη Δευτέρα αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή η τροπολογία του Γ. Βασιλειάδη για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων.
Έτσι γράφουνε τα φιλοκυβερνητικά Μέσα. Προφανώς έχουν τις πληροφορίες τους μέσα από την κυβέρνηση, ότι τα «κουκιά» είναι μετρημένα. Μάλιστα.
Κι όλοι αυτοί οι Μιχελογιαννάκηδες, 11
τον αριθμό, που το έπαιζαν «αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του κράτους» για να παραφράσουμε τον Πορτοκάλογλου, τι ακριβώς
θα κάνουν;
Θα ψηφίσουν την αναδιάρθρωση; Θα την
ψηφίσουν και μετά θα τρέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες και θα λένε ότι τους γιουχάρουν χρυσαυγίτες και εθνίκια.
Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑίους βουλευτές Μαγνησίας, Καβάλας,
Μεσσηνίας, Δωδεκανήσων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χαλκιδικής
και Κέρκυρας.

Περίπου
3αστυνομικοί
γιακάθε
προσκεκλημένο
στοντελικό...
Από το... καλό στο... καλύτερο οδεύουμε για να διοργανωθεί και να ολοκληρωθεί η «γιορτή του ποδοσφαίρου». Το Σάββατο (11/5) στο ΟΑΚΑ,
όπως είναι γνωστό, θα είναι 1.040
προσκεκλημένοι.
Οι 240 (120+120) από αυτούς, «καλεσμένοι» των ΠΑΕ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Αριθμός –όπως έγραψε ο δημοσιογράφος Μανώλης Γρηγοράκης–
ντροπή για γάμο στην Κρήτη. Φανταστείτε για τελικό Κυπέλλου!
Αλλά οι «ομορφιές» της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και της... εξυγίανσης δεν
σταματούν σε αυτό. Ακόμα και μεταξύ «συγγενών και φίλων» οι εμπλεκόμενοι δεν είναι σίγουροι ότι δεν θα
υπάρξουν παρατράγουδα. Γι’ αυτό αποφάσισαν οι δυνάμεις για την τάξη
να είναι περίπου τριπλάσιες από τους
προσκεκλημένους!
Στο στάδιο θα είναι περίπου 1.040 οι
καλεσμένοι και 3.000 –πολλοί από
αυτούς από την περιφέρεια– οι αστυνομικοί. Δηλαδή, περίπου 3 αστυνομικοί για κάθε καλεσμένο... Ε,
ρε, γλέντια...
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ΑΝΑΘΕΜΑ




Μίμης
Στεφανάκος,
Μάρθα
Καραγιάννη.
Υπήρξε το πιο
hot ζευγάρι στα
1960. Αυτός
άσος του
Ολυμπιακού,
εκείνη διάσημη
ηθοποιός.
Παντρεύτηκαν
το 1960 και ένα
χρόνο μετά
χώρισαν. Αιτία
του χωρισμού
τους, ένα μωρό
που έζησε μόλις
τρεις ημέρες. Η
μεγάλη Μάρθα
κλείστηκε στον
εαυτό της…

Η ΕΠΟ θέλει
να τις…
τρώνε χωρίς
να μιλάνε οι
διαιτητές!

Πώς επέτρεψε η Ατλέτικο Μαδρίτης να γυριστούν ερωτικές
σκηνές στο πάρκιν του νεότευκτου και υπερσύγχρονου γηπέδου
της «Wada Metropolitano»; Με το χρήμα, ωστόσο, όλα
αγοράζονται. Όταν, μάλιστα, η ερωτική ταινία «Sex in public»
είναι του διάσημου τσοντοπαραγωγού Ινιάτσιο Αλέντε
«Τόρμπε». Ωραία ιδέα για τον… Σειρηνάκη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚ

Η

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ο Γκαγκάτσης σε
τραγούδι του Τόλη
Βοσκόπουλου

Ευαγγέλιο την «Α»
οι δημοσιογράφοι
για τζάμπα «φαγάκι»

«Περνούν οι ώρες, περνούν οι μέρες, περνούν
οι μήνες», που τραγουδάει κι ο μέγας Τόλης
Βοσκόπουλος, και ο
Βασιλομπίλαρος
Γκαγκάτσης παραμένει στη θέση του.
Κανείς δεν τον κουνάει.
Καταδικασμένος πρωτόδικα σε πέντε χρόνια κάθειρξη είναι ο «Kill Bill» του ποδοσφαίρου, για τη
γνωστή υπόθεση της «Κάρτας Υγείας». Παραμένει
στη θέση του.
Ούτε ο Βασιλειάδης συγκινείται, ούτε ο Τζουλιάνο Συναδινός, ούτε ο Γραμμένος φυσικά,
ούτε ο Λυσάνδρου, που ίσως ζητήσει λίγο χρόνο…
Τις προάλλες, ένας Εκτελεστικός της ΕΠΟ είπε τη
μεγάλη κουβέντα για τον Βασιλομπίλαρο. Ότι
τα θαύματα στην Ελλάδα κρατάνε τρεις μέρες και
για τον Γκαγκάτση τέσσερις.
Πέρασε το τετραήμερο από την καταδίκη του, κι
αυτό ήταν. Ουδείς ασχολείται. Ούτε ο Τύπος, ούτε
η ΓΓΑ, ούτε ο Βασιλειάδης, ούτε η Super
League. Κι αφού δεν ασχολούνται αυτοί, θ’ ασχοληθεί ο «Kill Bill»;
Το μεροκάματο να πέφτει!

Η «Α» μοιράζει τζάμπα «φαγάκι» στους δημοσιογράφους που
ασχολούνται με το «κυβερνητικό» ρεπορτάζ.
Τι έγραψε η «Α», για τον τελικό του Κυπέλλου; Ότι θα γίνει χωρίς κόσμο γιατί έτσι συμφέρει όλους.
Και τον Βασιλειάδη προεκλογικά, αλλά και για τις ταλαντώσεις στην κερκίδα που μπορεί να είναι επικίνδυνες, αλλά και
τις ΠΑΕ για να μη φάνε καμιά χοντρή τιμωρία και ξεκινήσουν με
μείον βαθμούς από την επόμενη σεζόν κ.λπ.
Πήραν, λοιπόν, το «φαγάκι» οι δημοσιογράφοι κι άρχισαν να το
ξαναζεσταίνουν στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες και τα sites.
Τι να κάνουμε κι εμείς εδώ στην «Α», ό,τι μπορούμε κι εμείς στα πλαίσια «κοινωνικής - δημοσιογραφικής πολιτικής» για να υπάρχει «ψωμάκι» στην αγορά.

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑ
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Θα πάει η Εθνική στο Μουντομπάσκετ της Κίνας;
M’ όλα αυτά τα καραγκιοζιλίκια που γίνονται στο μπάσκετ, κάποιοι ψύχραιμοι «μασόνοι», όπως αποκαλούν τους μπασκετικούς δημοσιογράφους, έχουν βάσιμες ανησυχίες εν όψει του Μουντομπάσκετ της Κίνας.
Θα έρθει να παίξει ο Γιάννης με την Εθνική; Θα είναι μία δυσφήμιση γι’
αυτόν να θεωρείται Νο1 στον κόσμο και
να παίζει για μία χώρα που το μπάσκετ έγινε αντικείμενο χλεύης
σε όλο τον κόσμο.
Η δεύτερη ανησυχία είναι πώς θ’ αντιμετωπίσουν οι διαιτητές την Εθνική ομάδα στην Κίνα.
Αλλά και πώς θα συνυπάρξουν τα παιδιά του Ολυμπιακού
και του Παναθηναϊκού, είναι κι αυτό ένα θέμα.

Την ανακοίνωση των
διαιτητών για την
επίθεση στον διαιτητή
Τσαμούρη στον Πειραιά
την υπέγραψαν όλοι οι
διαιτητές και οι επόπτες
της Super League.
«…Να μην ξεχάσουμε
βέβαια να σας
υπενθυμίσουμε τα
ευχολόγια από την
προηγούμενη επίθεση.
Κλείνοντας να σας
ενημερώσουμε και για
την προσφορά που
έχουμε αυτή την
περίοδο: Στις τρεις
επιθέσεις η μία δώρο με
περίοδο εξαργύρωσης 5
μήνες (γιατί ανά
πεντάμηνο έχουμε και
μια τουλάχιστον
επίθεση, οπότε να είναι
δωρεάν αυτή) και ο
σάκος του μποξ χωρίς
χρέωση!» έγραψαν στην
ανακοίνωσή τους,
υπενθυμίζοντας και τον
ξυλοδαρμό του Τζήλου
πριν από μερικούς
μήνες.
Εμπνευστής της
ανακοίνωσης ήταν ο
διεθνής διαιτητής, ο
Σιδηρόπουλος, που
εμφανίζεται ως ηγέτης
του άτυπου
συνδικαλιστικού
κινήματος των
διαιτητών και ο οποίος
–απ’ ό,τι λέγεται–
εισέπραξε την οργή του
πρόεδρου της ΕΠΟ,
Βαγγέλη Γραμμένου, για
το ειρωνικό ύφος της
ανακοίνωσης…
Προφανώς, η ΕΠΟ
θέλει να τις… τρώνε οι
διαιτητές χωρίς να
μιλάνε…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Περέιρα, ο Μάριν
και η επόμενη μέρα
ίνεται πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το μέλλον του Μέλο Περέιρα στην
ηγεσία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Με σημαντικότερη αφορμή μια φράση του Πορτογάλου στους Έλληνες διαιτητές. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν και γράφτηκαν, ο Περέιρα είπε ότι πιθανότατα έκανε εκείνη την ημέρα το
τελευταίο σεμινάριο ως αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα. Και, μάλιστα, με ύφος ασθενή που γνωρίζει πότε θα μπει στο χειρουργείο.
Για την αντικατάσταση του Περέιρα υπάρχει μία υποψηφιότητα. Ένα όνομα. Χουάν Αντόνιο Μάριν. Είναι
ο Ισπανός που ήρθε στην Ελλάδα για να βοηθήσει τον
Μέλο και κυρίως για να τον κουλαντρίσει. Κέρδισε,
όμως, γρήγορα την εμπιστοσύνη πολλών διαιτητών
και αρκετών παραγόντων.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Τόσο για τον Περέιρα, όσο και για τον διάδοχό
του εάν τελικά οριστικοποιηθεί το διαζύγιο. Μην ξεχνάμε ότι προ διμήνου ο Ευάγγελος Γραμμένος είχε

Γ

πει πως το μέλλον τού... Μέλο εξαρτάται αποκλειστικά
από τις προθέσεις του τελευταίου, ενώ σε συζητήσεις
με ανθρώπους του ποδοσφαίρου εξέφραζε τη βεβαιότητα για επέκταση στη συνεργασία των δύο πλευρών.
Λόγο στις εξελίξεις έχουν η FIFA και η UEFA. Κάποιοι, μάλιστα, συνδέουν την περίπτωση του Πορτογάλου με την επόμενη μέρα για την Επιτροπή Παρακολούθησης και τον Πιέτρ Φούσεκ. Έτσι όπως έχουν
διαμορφωθεί τα δεδομένα, διόλου απίθανο μη θεωρήσουμε μια σκούπα στην Ελλάδα από τους διεθνείς
φορείς. Στις δύο ανώτατες ποδοσφαιρικές αρχές, έχουν πει πολλές φορές «ήμαρτον» με όσα συμβαίνουν
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την αδυναμία της πολιτείας να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή ενός τελικού έως την παρουσία σε θεσμικό ρόλο ενός ανθρώπου που έχει ήδη καταδικαστεί σε πέντε χρόνια
κάθειρξη και συγχρόνως διώκεται για άλλα κακουργήματα, η απόσταση μοιάζει μεγάλη. Ο Περέιρα, ο Μάριν και η επόμενη μέρα…

Ο «παππούς», ο Τάσος και ο Κάιπερς
Αν και είναι ο πλέον δραστήριος σύμβουλος
της ΕΠΟ σε όλους τους τομείς, ο Παναγιώτης Διακοφώτης δεν ξεχνά και τον άνθρωπο στον οποίο επένδυσε για να αναρριχηθεί παραγοντικά. Ο «παππούς» αποθεώνει σε κάθε ευκαιρία τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Η παρουσία του Μπιορν Κάιπερς στη
Ρόδο, μάλιστα, του έδωσε τη δυνατότητα να
βγάλει και τις σχετικές φωτογραφίες και να
διαφημίσει και τη φιλία του με τον Ολλανδό

ρέφερι. Ο Κάιπερς, βέβαια, βρέθηκε στην
Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση του Σιδηρόπουλου, με τον οποίο συνεργάστηκαν
στον πρώτο ημιτελικό του Champions
League μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της
Λίβερπουλ. Ο Ολλανδός είχε οριστεί πρώτος διαιτητής και ο Έλληνας τέταρτος. Αλλά, όπως λένε και οι Αμερικανοί, «ποτέ μην αφήνεις κάποια λεπτομέρεια να σου χαλάσει
μια ωραία ιστορία».

Η αγωνία του Δημητρίου
για τον Κωστάκη τον Κατοίκο

Οι φημολογούμενες αλλαγές στην ΚΕΔ έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια σε αρκετούς συμβούλους της ΕΠΟ, που
ασφαλώς επιθυμούν να αυξήσουν τους εκπροσώπους
των Ενώσεών τους στους πίνακες διαιτησίας στις επαγγελματικές κατηγορίες.
Καλή ώρα σαν τον Παναγιώτη Δημητρίου, που καίγεται να δει και τρίτο ρέφερι από την ΕΠΣ Αθηνών στους
αγώνες της Super League.
Εδώ που τα λέμε, η εκπροσώπηση της ΕΠΣΑ μόνο από
δύο διαιτητές δεν περιποιεί τιμή για τον έμπειρο παράγοντα.
Η αγωνία του Δημητρίου έχει και ονοματεπώνυμο.
Λέγεται Κωνσταντίνος Κατοίκος. Σαν παιδί του τον έχει
και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Φυσιολογικά, λοιπόν, νοιάζεται ο
πρόεδρος της ΕΠΣΑ για την πρόοδο του νέου πουλέν του.

Αγγούρια…
καλυβιώτικα για
Καλύβα, Ιωσηφόγλου
Καλύβας και Ιωσηφόγλου, μέλη της
ΚΕΔ, έστειλαν ένορκες καταθέσεις στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εναντίον
του πρώην αρχιδιαιτητή Γ. Τσαχειλίδη,
κατά την εκδίκαση
της αγωγής του εις
βάρος της ΕΠΟ, για
την απόλυσή του μετά από λεκτικό επεισόδιο με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Στ. Αντωνίου.
Κι ας διαφώνησαν με την απόλυση του Τσαχειλίδη η ΚΕΔ και οι επίτροποι. Αλλού, ωστόσο, είναι το
θέμα:
Ποιος ήταν ο αντίκτυπος στους διαιτητές για τα
δύο μέλη της ΚΕΔ, για τα
όσα ισχυρίστηκαν στις καταθέσεις τους;
Αγγούρια… καλυβιώτικα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τα τρικ
του Μάκη
με τον Γιάννη
Παπαδόπουλο
παρουσία του Γιάννη Παπαδόπουλου στις διεργασίες για
τον τελικό του Kυπέλλου πέρασε στα ψιλά των περισσότερων ΜΜΕ, αλλά ο Μάκης Γκαγκάτσης δεν έκρυψε την ενόχλησή του.
Ή τουλάχιστον αυτό το μήνυμα ήθελε να
περάσει με τις επικοινωνιακές μαγκιές, έπειτα από την ημίωρη συνάντηση που εί-

Η

χαν στο προεδρικό γραφείο της ΕΠΟ για
τις προσκλήσεις του τελικού.
Αναφερόμαστε στη συζήτηση που προηγήθηκε της επίσημης σύσκεψης. Αν και η
τετράδα συμφώνησε στον αριθμό των 120,
ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτόξευσε διάφορες απειλές, ενώ στις συζητήσεις με τους ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης εξέφραζε την απορία του για «το θρά-

σος του Γιαννάκη να έρθει στο γραφείο του
Γραμμένου». Τα κόλπα του Μάκη, βέβαια,
τα έχουν πάρει χαμπάρι σε όλη την πιάτσα,
διότι λένε πως δεν είναι η πρώτη φορά που
τα λέει ιδιαιτέρως με τον Παπαδόπουλο.
«Αφού μιλάμε για επαναλαμβανόμενο γεγονός, δεν μπορούμε να το θεωρούμε σύμπτωση», λένε όσοι θεωρούν ότι ο υιός
Γκαγκάτσης κάνει τα δικά του παιχνίδια

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ:
«Μπουμπούκι»
ο Γερμανός
διαιτητής Τσβάιερ

Ο Τσίπρας ξεχνάει την Τζίβα και
στέλνει βουλευτές του στο One;
Ο πρωθυπουργός Αλέξης, σε κάθε αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «πετάει» κι έναν… Μαρινάκη μέσα. Σαν την Coca Cola ο Μαρινάκης. Πάει με όλα.
Στη Βουλή είπε και πάλι ότι διώκεται για ναρκωτικά. Μάλιστα. Κι όποιος διώκεται για ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένοχος;
Στα πειθαρχικά της κας Τζίβα, που είχε πάρει κατ’ αποκοπή την έρευνα για τον Β. Μαρινάκη, ώστε να πηγαίνει και μεσάνυχτα στις φυλακές, μαζί με τον «σύντροφό» της, λιμενικό Χριστοφοράκο, –στην προσπάθεια ενοχοποίησης του ιδιοκτήτη του Θρύλου– δεν αναφέρθηκε ο
Αλέξης. Ο Τσίπρας θέλει να καταστήσει ένοχο τον Μαρινάκη στη συνείδηση του κόσμου, κι ας αθωωθεί στο τέλος. Τότε θα έχουν περάσει οι
εκλογές. Ωστόσο, ο Τσίπρας πιάστηκε επικοινωνιακά «λίγος».
Πώς γίνεται από τη μία να βρίζει τον Μαρινάκη, κι από την άλλη να επιτρέπει στα στελέχη του να πάνε καλεσμένοι στο ιντερνετικό κανάλι
One του Μαρινάκη; Φοβερό; Στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ καλεσμένους στην εκπομπή του Γ. Παπαχρήστου!
Θαύμα, θαύμα! Ο κοτερο-Αλέξης έχει αποκλείσει τον ΣΚΑΪ και στέλνει
ΣΥΡΙΖΑίους στον Μαρινάκη.
Ψυχασθένεια;

Ο Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ, που θα σφυρίξει τον
τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, είναι ένας «elitistas»
της διαιτησίας, αλλά και ένα διαιτητικό «μπουμπούκι».
Ρίχνοντας μια ματιά στο ιστορικό του στη Γερμανία, μαθαίνεις ότι είχε εμπλακεί στο πολύκροτο
«Σκάνδαλο Χόιτζερ», όταν ήταν πιτσιρικάς ακόμα,
το 2005.
Και είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό έξι μηνών, μάλιστα, γιατί, όπως αναφέρει η Wikipedia, είχε πάρει
«δωράκι» 300 ευρώ από τον Χόιτζερ για ένα ματς
όπου έπαιζε βοηθός.
Η διαιτητής εκείνου του ματς της Ντούισμπουργκ με την Καρλσρούη 3-0, Ντόμινικ Μαρκς, κατηγορήθηκε ότι είχε πάρει 30.000 ευρώ. Η υπόθεση με τον Γερμανό διαιτητή Χόιτζερ είχε συγκλονίσει τον κόσμο όλο, καθ’ ότι αποκαλύφθηκε ότι οι
Κροάτες αδελφοί
Σάπινα έστηναν τα
παιχνίδια και μετά τα
έπαιζαν στο στοίχημα.
Στην Ελλάδα είχαν συνεργό κάποιον… Κώστα, από τη
Βόρεια Ελλάδα.

στην Αθήνα κι έπειτα πουλάει φούμαρα για
μεταξωτές κορδέλες στη Θεσσαλονίκη.
Όσο για την απάντηση από το Μαρούσι, μάλλον είναι πιο δηκτική για τον Γραμμένο. «Τι γκρινιάζει ο Γκαγκάτσης; Αφού στη
συνάντηση συμμετείχαν δύο από τον ΠΑΟΚ
και δύο από εμάς», σχολίαζαν για την κοινή
εμφάνιση του Γιάννη Παπαδόπουλου και
της Αγγελικής Αρκάδη.

Χάθηκε ο Φούσεκ
Η μία σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου διαδεχόταν την άλλη, όμως στην ΕΠΟ ασχολούνταν αρκετές ώρες με τον Πιέτρ Φούσεκ.
Για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι, τους απασχόλησε έντονα η απουσία του Τσέχου υπερπαράγοντα.
Τα ίχνη του Φούσεκ χάθηκαν από τη Δευτέρα,
αλλά περισσότερο προβληματίστηκαν επειδή παρέμεινε άφαντος και την Τρίτη και την Τετάρτη. Τις δύο
ημέρες που καιγόταν το σύμπαν και φτάσαμε ακόμα και
στα πρόθυρα αναβολής του τελικού.
Φυσικά και
δεν είναι η
πρώτη φορά
που λείπει ο
Τσέχος από το πάρκο Γουδή. Και πάντα οι αιφνιδιαστικές απουσίες του αποτελούσαν θέμα συζήτησης
στην ΕΠΟ.
Απλά τώρα ασχολήθηκαν πολλοί περισσότεροι επειδή έχουμε μπει στην ευθεία για τη σύνταξη της
έκθεσης προς τη FIFA και την UEFA, ενώ παράλληλα
ο Φούσεκ εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την απόφαση της πολιτείας να διεξαχθεί ο τελικός χωρίς
κόσμο.
Ακόμα και τον Ευάγγελο Γραμμένο ρωτούσαν
για τον Τσέχο, αλλά ο πρόεδρος Ομοσπονδίας δεν
είχε ξεκάθαρη εικόνα.
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Του Άλκη Φιτσόπουλου
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που καθημερινά φροντίζει να
μας προκαλεί από εδάφους και αέρος, έχει παίξει μπάλα στη
ζωή του. Σέντερ φορ. Άρα, ξέρει πώς παίζεται το «παιχνίδι».
Είναι και οπαδός της Φενέρμπαχτσε, συμμετείχε, μάλιστα, στην ολονυκτία θρήνου για τον θάνατο του Έλληνα θρύλου του τούρκικου ποδοσφαίρου και της Φενέρ, Λευτέρ (Λευτέρης) Κουτσουκαντωνιάδη. Κι όταν ρωτήθηκε πώς θα τα
βολέψει με τους οπαδούς της μισητής αντιπάλου
τής Φενέρ, της Γαλατάσαραϊ, είπε: «Η γυναίκα μου
είναι με τη Γαλατά και ο γιος μου με την Μπεσίκτας».
Κλασικά πράγματα για έναν πολιτικό.
Γυρίσουμε πίσω τον χρόνο. Η Φενέρμπαχτσε,
που θα μπορούσε να έχει σέντερ φορ τον Ερντογάν αν δεν έριχνε απαγορευτικό ο πατέρας του,
είναι σε δύσκολη θέση. Ένοχη για στημένα παιχνίδια. Και τι «στήσιμο». Πρωτοπορία. Ακούγονται
οι παράγοντες της Φενέρ να συνομιλούν μ’ αυτούς της Σίβασπορ. «Η θερμοκρασία την Κυριακή
θα είναι 21 βαθμοί Κελσίου και μετά θ’ ανέβει στους
34». Ούτε η… CIA δεν θα μπορούσε ν’ αποκωδικοποιήσει τη συνομιλία. Τελικά, ήταν πολύ εύκολο. Η Σίβασπορ θα κέρδιζε 2-1, και το τελικό σκορ
3-4! Ο φίλος του Ερντογάν, Αζίζ Γκιλντιρίμ, ιδιοκτήτης της Φενέρ, οδηγήθηκε στη φυλακή.
Βγήκε, μαζί του και όλοι όσοι κατηγορήθηκαν για
τα στημένα παιχνίδια, παίκτες και παράγοντες της
Σίβασπορ και της Μπεσίκτας. Πώς; Γιατί; Κανένας
δεν το είπε, όλοι όμως το κατάλαβαν. Δεν ήταν
ποτέ εύκολο να λέει κάποιος στην Τουρκία…
Τότε ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν ένας απλός
πρωθυπουργός. Όταν έγινε «Σουλτάνος», πήρε
τη… χατζάρα του. Στην αρχή, έδιωξε 94 διαιτητές
απ’ όλες τις κατηγορίες.
Παύθηκαν όλοι οι πρόεδροι των ομοσπονδιών «για λόγους ασφαλείας». Μετά, ήρθε η
σειρά του μεγαλύτερου
–ίσως– σύγχρονου
Τούρκου ποδοσφαιριστή, Χακάν Σουκούρ.
Ο Ερντογάν πρώτα τον πήρε στο κόμμα του
και τον εξέλεξε βουλευτή. Μετά, τον έκλεισε στη
φυλακή! «Είναι τρομοκράτης, γιατί δεν καταδίκασε
τον Γκιουλέν». Τόσο απλά.
Μετά, ήρθε η σειρά του Κούρδου ποδοσφαιριστή γεννημένου στη Γερμανία, Ντενίζ Γιακί. Αυτός ο τύπος δεν πρέπει
να ήταν στα καλά του. Χτύπησε
τατουάζ στο
μπράτσο του με
τη λέξη «ελευθερία» στα κουρδικά. Άρα, «τρομοκράτης»! Τιμωρία δώδεκα αγωνιστικών.
Κι όταν η ομάδα του, Αμέντσπορ από το Ντιγιαρμπακίρ, έπαιζε εκτός με την Μπελέρντιγεσπορ, μυριάδες λαού –ανάμεσά τους και οι «Γκρίζοι Λύκοι»– τούς είχαν στήσει καρτέρι στο ξενοδοχείο. Ο Νακί το… προχώρησε κι άλλο. Έγραψε
στα social media: «Αφιερώνουμε τη νίκη στους αντάρτες που αγωνίζονται στο Σουρ και στο Τσιζρέ
και στον κουρδικό λαό». Και το πλήρωσε με ξυλο-

Ο

Δεν τον
άφησε
ο μπαμπάς
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε και επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο
στην τοπική Κασίμπασα,
ομάδα της πόλης που
γεννήθηκε (το γήπεδο
της Κασίμπασα φέρει το
όνομά του) και σύμφωνα
με τα τουρκικά ΜΜΕ η
Φενέρμπαχτσέ τον ζήτησε, αλλά ο νεαρός Ρετζέπ είχε… απαγορευτικό
από τον πατέρα του.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το
thrakisports.gr, μεταξύ
1969 και 1982 ο Ερντογάν έπαιζε ποδόσφαιρο
σε τοπικές ομάδες και
μόλις στα 15 του χρόνια
άρχισε τα επαγγελματικά του βήματα στο άθλημα. Λέγεται ότι το 1969
σε ηλικία 15 χρονών πήρε 1.000 λίρες για να πάρει μεταγραφή στην ομάδα Καμιάλτι.
Αργότερα εντάχθηκε
στην ομάδα του συγκοινωνιακού οργανισμού
του δήμου της Κωνσταντινούπολης (ΙΕΤΤ), όπου ήδη εργαζόταν, και
η ποδοσφαιρική του καριέρα ολοκληρώθηκε όταν ήταν 26 χρόνων,
στην ομάδα Εροκσπόρ.
Άγνωστες φωτογραφίες
από την ποδοσφαιρική
του καριέρα από τη δεκαετία του ’70 δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο που εκδόθηκε από υπάλληλο
της εταιρείας ΙΕΕΤ.

Ταγίπ Ερντογάν:
Ο Σουλτάνος
διέλυσε
το σουλτανάτο
που δημιούργησε
Ο σέντερ φορ στα νιάτα του Τούρκος πρόεδρος, αφού
έδινε «εύκολα» δάνεια στις μεγάλες ομάδες που έκαναν
τεράστιες μεταγραφές, τώρα τις άφησε στη μοίρα τους,
μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ κι άρχισε η…
εκποίηση, ενώ απολύθηκαν ομοσπονδιάρχες και διαιτητές
και ο ήρωας Χακάν Σουκούρ οδηγήθηκε στη φυλακή
δαρμό και πρόστιμο 25.000 λιρών . Ποιος τον
χτύπησε; Η Δικαιοσύνη το… ερευνά.
Από την οργή του Ερντογάν δεν γλίτωσε και η
Γαλατάσαραϊ. Έφτασε ραβασάκι στον σύλλογο ότι έπρεπε να καταδικάσει τόσο τον Σουκούρ, όσο
και τον άλλοτε αρχηγό της και της Εθνικής Τουρκίας Αρίφ
Ερντέν. Αρνήθηκε η
Γαλατά. Μετά, το σκέφτηκαν… καλύτερα
και τους καταδίκασαν.
«Προδότες και οπαδοί
του Φετουλάχ Γκιουλέν». Τέλος.

Ο Ερντέν φημολογείται ότι ζει στην Αμερική
και κάνει παρέα με τον συμπατριώτη του μπασκετμπολίστα της Οκλαχόμα Θάντερς, Ενές Καντέρ. Τι… φάση κι αυτή.
Ο Καντέρ θα πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη
μέσω Βουκουρεστίου
με το αεροπλάνο.
Μόλις πάτησε το πόδι του στη ρουμάνικη
πρωτεύουσα, ειδοποιήθηκε ότι στην
Τουρκία ήταν ανεπιθύμητος. Και τον άφησαν εκεί στο αεροδρόμιο.
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Είχε τη φαεινή ιδέα να γράψει στο instargram
ότι ο Ερντογάν είναι «ο Χίτλερ του αιώνα μας».
Κι ήθελε, μετά, να πάει και στην Τουρκία…
Ο πρόεδρος Ερντογάν, ωστόσο, αυτός ο ποδοσφαιρόφιλος και πρώην ποδοσφαιριστής, είναι ο υπεύθυνος για το «κραχ» του τουρκικού ποδοσφαίρου και πιο συγκεκριμένα των μεγάλων
ομάδων. Πώς; Από τότε που τσακώθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ!

έβαιναν καλώς.
Επίσης, ο Ερντογάν έδινε δάνεια στις ομάδες
για κατασκευή γηπέδων, με συνέπεια τα χτιστούν
25 καινούργια γήπεδα σε όλη τη χώρα τα οποία
και γέμιζαν, γιατί στο μεταξύ είχε ανέβει το επίπεδο του ποδοσφαίρου, με την αγορά πανάκριβων ξένων ποδοσφαιριστών.
Και σαν καλός πρόεδρος, πειθανάγκασε το
2014 την TürkTelekom να συμμετάσχει στον δια-

Ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι όταν μιλάμε για οικονομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν
χρειάστηκε να κάνει περισσότερο από μία κίνηση
για να τινάξει στον αέρα την οικονομία του τουρκικού ποδοσφαίρου, το οποίο όμως είχε ήδη πάρει την κατηφόρα δίχως σταματημό.
Ο Τραμπ απλά το αποτελείωσε με την απόφασή για κήρυξη πολέμου στον Ερντογάν με διπλασιασμό των δασμών στην εισαγωγή χάλυβα
και αλουμινίου από την Τουρκία.
Το δολάριο ανταλλάσσεται, πλέον, με οκτώ λίρες, η οικονομία της χώρας έφτασε στα όριά της
και οι ομάδες στην καταστροφή. «Υπάρχει ένας
άνθρωπος στην Αμερική, ο Αλλάχ να τον καταραστεί, που μας κατέστρεψε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Γαλατάσαραϊ, Αμπντουραχίμ Αλμπαϊράχ. Τα χρέη της Γαλατάσαραϊ είναι αυτή τη στιγμή 591 εκατ. ευρώ, της Φενέρμπαχτσε 621 εκατ.
ευρώ και της Μπεσίκτας 418 εκατ. ευρώ! Τεράστια ποσά. Πώς προέκυψε το χρέος;
Ο πρόεδρος Ερντογάν έδωσε το… ελεύθερο
στις μεγάλες ομάδες, που αντιπροσωπεύουν το
80% των φιλάθλων της χώρας, να σπαταλούν αλόγιστα χρήμα και ν’ αγοράζουν πρωτοκλασάτα
ονόματα του παγκοσμίου φούτμπολ, με συμβόλαια έως και 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Όλα πληρωμένα σε δολάριο. Ως καλός «πατερούλης» των
φιλάθλων, διέγραφε και μέρος των χρεών και όλα

γωνισμό για το τηλεοπτικό πακέτο, με συνέπεια
η μέχρι τότε κάτοχος των δικαιωμάτων, Digiturk,
να αναγκαστεί να αυξήσει την προσφορά της από
300 εκατ. ευρώ τον χρόνο το 2010 σε 400 εκατ.
ευρώ ετησίως για να κερδίσει τον διαγωνισμό.
Απλά να θυμίσουμε εδώ ότι το συνδρομητικό
κανάλι στην Ελλάδα έδινε για όλο το πακέτο 38
εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι, δεν τα βρή-

καν και έγινε ό,τι έγινε
με την εμπλοκή της ΕΡΤ. Η
UEFA, όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα, έδωσε ντιρεκτίβα σε όλη την επικράτειά της, τα
χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα να μην υπερβαίνουν το 60% των
εξόδων.
Στην Τουρκία τα στραπατσάρισαν όλα
αυτά. Έτσι, η UEFA τιμώρησε με πρόστιμα τις
μεγάλες ομάδες για μη τήρηση του Financial
Fair Play και τις υποχρέωσε να ισοσκελίσουν
τα βιβλία τους.
Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση για την αύξηση των δασμών, οι εταιρείες χορηγοί - κολοσσοί αποσύρθηκαν από το τουρκικό ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να περισώσουν
ό,τι σώζεται.
Πρώτη και καλύτερη η Yildiz Holding, που παράγει τα σοκολατοειδή προϊόντα Ulker, που έδινε
χορηγίες της τάξης των 200 εκατ. ευρώ στο ποδόσφαιρο.
Θέλετε να ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκονται
πια οι τουρκικές ομάδες; Η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας, όταν ο Ερντογάν τής… επέτρεψε (άγνωστο πώς) να κάνει μερικές μεταγραφές, όπως του Κώστα Μήτρογλου.
Η Μπεσίκτας ήταν πριν από λίγο καιρό στην 7η
θέση της βαθμολογίας και για τον ίδιο λόγο κατάφερε να πιάσει την 3η θέση. Όσο αφορά την αγαπημένη του Τούρκου προέδρου, Φενέρμπαχτσε, αυτήν τη στιγμή –έξι αγωνιστικές πριν από
το τέλος– ίσα που… σώζεται. Μάλλον ο φανατικός οπαδός της, Ταγίπ Ερντογάν, δεν βοήθησε.
Βρίσκεται στην 14η θέση και πριν από λίγο καιρό
ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού! Πρώτη στη βαθμολογία είναι η Μπασάκσεχιρ, μία ομάδα που ιδρύθηκε το 1994 και… επανιδρύθηκε το 2014. Ακολούθησε μια συνετή οικονομική πολιτική και υπάρχει.
Οι τρεις μεγάλες ομάδες, ωστόσο, πώς θ’ αποπληρώσουν τα χρέη τους; Στην Τουρκία δεν υπάρχει ούτε άρθρο 99, ούτε άρθρο 44 για να ενταχθούν, να υποβιβαστούν στην ερασιτεχνική
κατηγορία, να ξεχρεώσουν και να επανέλθουν.
Σήκωσαν τα χέρια και το βλέμμα τους προς τον
Αλλάχ… Ταγίπ Ερντογάν. Αυτός, ωστόσο, πρέπει να σώσει τη χώρα πρώτα και μετά το ποδόσφαιρό της.
Στο μεταξύ, αναπόφευκτα θ’ αρχίσουν να πουλούν τα μεγάλα τους «αστέρια». Ο Κώστας Μήτρογλου θα φύγει, γιατί η Γαλατά δεν μπορεί να
πληρώσει ούτε το νοίκι στη Μαρσέιγ…
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Μπασάκσεχιρ,
η νέα του
«αγάπη»
Επί των ημερών μας, ο
Ερντογάν βρήκε άλλη ομάδα να υποστηρίζει.
Την Μπασάκσεχιρ (έδρα
η Πόλη), που φυσικά
πρωταγωνιστεί και υποσκέλισε τη Φενέρ και την
Μπεσίκτας. Οι δε ιδιοκτήτες της είναι και…
σπόνσορες του κόμματος
ΑΚΡ του Τούρκου προέδρου.
Πριν από τα ματς, οι γιγαντοοθόνες προβάλλουν τις ασκήσεις των
τουρκικών αεροσκαφών
στο Αιγαίο, τη Συρία και
όπου. Οι πιτσιρικάδες οπαδοί της Μπασάκσεχιρ
φωνάζουν συνθήματα
«ο Θεός είναι μεγάλος».
Αντίθετα, οι οπαδοί των
μεγάλων ομάδων συνασπίσθηκαν και έπαιξαν
κεντρικό ρόλο στις διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν το 2013.
Να μην ξεχνάμε, βέβαια,
ότι ο Ερντογάν δίχασε
μια ολόκληρη Γερμανία,
όταν ο τουρκικής καταγωγής Γερμανός άσος
της Εθνικής Γερμανίας
(νυν της Άρσεναλ) τον
προσκάλεσε στον γάμο
του! Μέχρι κι η Μέρκελ
τόνισε ότι ήταν άστοχη
ενέργεια του Οζίλ που
παύθηκε από την Εθνική
Γερμανίας. «Δεν ξεχνώ
την καταγωγή των γονιών μου», δήλωσε ο Οζίλ. Τότε, «γιατί επέλεξες
την Εθνική Γερμανίας;»
τον ρώτησαν. «Γιατί είμαι
Γερμανός και αγαπώ τη
Γερμανία», απάντησε.
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Του
Γιάννη Φάκαρου
εν
έχει
προηγούμενο και πιθανότατα δεν
θα έχει και… επόμενο η απίστευτη, η αδυσώπητη «μάχη» για τον φετινό τίτλο στην
Premier League. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ ακόμα κονταροχτυπιούνται για
την πρωτιά με το εντυπωσιακό
στοιχείο να είναι ότι αμφότερες
κάνουν σχεδόν τέλεια σεζόν κι
έχουν υπερβεί από καιρό συνήθη βαθμολογικά όρια!
Με άλλα λόγια, σε οποιαδήποτε
άλλη περίοδο της Premier League,
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ θα
είχαν ήδη εξασφαλίσει το πρωτάθλημα από την 34η αγωνιστική, όχι
όμως στην τρέχουσα διότι οι νίκες
και των δυο είναι αλλεπάλληλες.
Πέρασαν άλλες τρεις αγωνιστικές
και ακόμα όλα είναι ανοιχτά, καθώς
η μία ομάδα καταδιώκει την άλλη σε
κόντρα δίχως σταματημό. Το θέμα
έχουν επισημάνει από τις προηγούμενες αγωνιστικές τα αγγλικά ΜΜΕ
με τους πάντες στο νησί να έχουν εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι
συνεχίζουν σε τόσο υψηλές… πτήσεις και οι δύο ομάδες.
Η πρωταθλήτρια Σίτι προπορεύεται με 95 βαθμούς και η Λίβερπουλ
έπεται με 94. Έχουν διεξαχθεί 37 αγωνιστικές και η διεκδίκηση του τίτλου θα κριθεί κοντά στους 100 βαθμούς!
Πριν από το Πάσχα πέρασε ξανά
μπροστά στη βαθμολογία η Σίτι, κι
όμως οι 88 βαθμοί, που είχαν συγκεντρώσει νωρίτερα οι «κόκκινοι»,
θα τους έφταναν για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις 15 από
τις 26 προηγούμενες σεζόν της
Premier League! Στην πορεία νίκησαν τη Χάντερσφιλντ, εάν κάμψουν
και τη Γουλβς θα φτάσουν τους 97
βαθμούς, αλλά το πρωτάθλημα είναι πολύ πιθανό να το χάσουν. Μόνο μία ομάδα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από τους 97 στην κατηγορία: η
περσινή Σίτι των ρεκόρ με το απλησίαστο 100!
Με την πολύ δύσκολη νίκη απέναντι στη Λέστερ η ομάδα τού Πε
Γκουαρδιόλα συμπλήρωσε 13 διαδοχικές νίκες και «τρέχει» το μεγαλύτερο σερί παγκοσμίως. Έχει τις
περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα (31), αλλά τρεις περισσότερες
ήττες από τη μεγάλη της αντίπαλο
(4 στο σύνολο).
Η Λίβερπουλ από την πλευρά της
έχει καταγράψει την υψηλότερη ποτέ συγκομιδή της σε μία χρονιά
Premier League (δηλαδή, από το

Δ

Μια αγωνιστική πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος,
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ μάχονται «στήθος με στήθος»
και προσφέρουν απίστευτο θέαμα στον πλανήτη

Υπόκλιση στην
Premier League
1992/1993 και μετά) από την 35η
αγωνιστική και την επικράτησή της
στην Ουαλία επί της Κάρντιφ. Aργότερα βελτίωσε κι άλλο το ρεκόρ της,
κι όλα αυτά ενώ έδωσε μεγάλο βάρος και στο Champions League, όπου βρέθηκε στα ημιτελικά. Το 2009
είχε την προηγούμενη καλύτερη επίδοση και με 86 βαθμούς είχε τερματίσει 2η πίσω από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Η Λίβερπουλ έχει υποστεί μόνο
μία ήττα την τρέχουσα σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα (από την πρωτοπόρο Σίτι), ενώ έχει και επτά ισοπαλίες. Οι «Πολίτες», που είχαν από
πέρσι εντυπωσιακές επιδόσεις, έχουν
γνωρίσει μόλις μία ήττα σε 17 αγώνες εντός του 2019. Ηττήθηκαν μόνο
στο Νιούκαστλ από τις «Καρακάξες»,
κι από τότε μετρούν τις συνεχόμενες
νίκες που προαναφέραμε.
Αν υποθέσουμε ότι η Λίβερπουλ
θα κλείσει τη διοργάνωση με μία ακόμα νίκη, τότε προκύπτει ότι η Σίτι
για να φτάσει στο δεύτερο συνε-

χόμενο πρωτάθλημα θέλει το απόλυτο μέχρι τέλους, δηλαδή να ολοκληρώσει με 14 σερί επιτυχίες! Το
ρεκόρ συνεχόμενων νικών στην ιστορία της Premier League το έχει
η περσινή εκδοχή της Σίτι με 18 από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2017!
Υπάρχουν και επί μέρους στοιχεία, που μαρτυρούν τις εξαιρετικές
παράλληλες πορείες, που διαγράφουν οι δύο διεκδικήτριες της πρωτιάς. Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζει
την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και τη δεύτερη καλύτερη
άμυνα, ενώ η Λίβερπουλ το αντίθετο: Διαθέτει την κορυφαία άμυνα
και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση!
Σε 37 αγώνες η Σίτι έχει σημειώσει
91 τέρματα, δηλαδή έχει έναν μέσο
όρο 2,45 γκολ ανά παιχνίδι. Το παθητικό της με 22 γκολ είναι 0,59 ανά ματς. Η ομάδα τού Γιούργκεν
Κλοπ, από την άλλη, παρουσιάζει
σε μέσο όρο 2,35 γκολ όταν έχει
σκοράρει 87 φορές, ενώ στην άμυ-

να με 22 γκολ παθητικό επίσης δέχεται 0,59 γκολ ανά παιχνίδι. Σε 19
αγώνες μάλιστα (περισσότερους
δηλαδή από τους μισούς), κατάφερε
να κρατήσει ανέπαφη την εστία της.
Ισορροπία και εδώ λοιπόν και σε πολύ υψηλά νούμερα. Το σίγουρο είναι ότι θ’ απολαύσουμε μέχρι το τέλος μία τεράστια κόντρα μεταξύ
δύο… σχεδόν ανίκητων ομάδων.

Ρεκόρ και στις αλλαγές
στην πρωτοπορία
Υπάρχει κι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο, που μαρτυρά τη συναρπαστική
φετινή «μονομαχία» της Μάντσεστερ
Σίτι με τη Λίβερπουτλ για την κατάκτηση της πρωτιάς στην Premier
League. Η πρωτοπορία στη βαθμολογία έχει αλλάξει κάτοχο 28 φορές!
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα είχαμε την τελευταία μεταβολή. Η Σίτι είχε έναν αγώνα λιγότερο από τη Λίβερπουλ και ήταν 2η με δύο βαθμούς
διαφορά, ώσπου έκαμψε εκτός έδρας στο ντέρμπι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πέρασε ξανά στην κορυφή. Με τον αριθμό 28 ισοφαρίστηκε το σχετικό ρεκόρ στο αγγλικό
πρωτάθλημα! Ήταν από τη σεζόν
2001-2002 όταν είχαν σημειωθεί 28
αλλαγές στην κορυφή. Προφανώς
είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να υπάρξει κι άλλη αλλαγή μέχρι το φινάλε, στις 12 του μήνα, και τότε θα
έχουμε και τις περισσότερες διαφοροποιήσεις στην πρωτοπορία γενικά
στην ιστορία της Premier League. Η
Σίτι τελειώνει το πρωτάθλημα εκτός
έδρας με την Μπράιτον, ενώ η Λίβερπουλ θα υποδεχτεί τη Γουλβς.
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ΕλλΑΔΑ - κυπρΟΣ - τΟυρκιΑ

Θα μας αντέξει το σκοινί;
(που τεντώνει η Άγκυρα)
το γεωπολιτικό και στρατιωτικό «καυτό» κλίμα σε Ανατολική μεσόγειο αλλά και Αιγαίο πυροδοτεί με κάθε ευκαιρία η τουρκία, τραβώντας το σκοινί όσο μπορεί. την ίδια ώρα η ελληνική και κυπριακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε μια προσπάθεια
να κρατήσουν τις ισορροπίες που διαταράσσει η τακτική
της γείτονας χώρας.

Του Δημήτρη τζιβελέκη

Η

εβδομάδα που τελειώνει αύριο ξεκίνησε
τη Δευτέρα με την
Άγκυρα να ανακοινώνει ότι τα πλοία
της θα συνεχίσουν να εξερευνούν
για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε
μια περιοχή, την οποία η Κύπρος
θεωρεί ότι αποτελεί μέρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
της. Ήταν, εν πολλοίς, η απάντηση
του Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν
επικρίνει σκληρά την τουρκική επιλογή να σταλεί πλωτό γεωτρύπανο με σκοπό να διερευνήσει ζώνη εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, οι Τούρκοι ρίχνουν λάδι στην ήδη διακεκαυμένη περιοχή, αποφασίζοντας
την αποστολή 10 πλοίων τα οποία
έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική
Μεσόγειο και έχουν δημιουργήσει
ένα δίχτυ προστασίας στο ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός» και το
γεωτρύπανο «Πορθητής».

Σε πορεία σύγκρουσης…
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουρκικά πολεμικά πλοία
έχουν αναπτυχθεί σε Κυρήνεια,
Αμμόχωστο και Μερσίνα, και είναι
έτοιμα να επέμβουν οποιαδήποτε
στιγμή χρειαστεί. Επίσης, εκτός
των πολεμικών πλοίων, η Τουρκία έχει θέσει σε ετοιμότητα και υποβρύχια. Η επιπέδου casus belli
προκλητικότητα της Άγκυρας ανάγκασε τον πρόεδρο της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, να χαρακτηρίσει την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου ως «δεύτερη
τουρκική εισβολή». Δεν πρόκειται
για λεκτική υπερβολή, αλλά για μία
συνολικότερη αίσθηση που έχουν
και οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ότι, δηλαδή,
η Τουρκία έχει χαράξει μία πορεία
σύγκρουσης, μετατρέποντας τη θαλάσσια περιοχή σε ασταθή ύδατα.

Οι ΗΠΑ «αποχαιρετούν»
οριστικά(;) την Τουρκία
Παράλληλα –αλλά σίγουρα όχι άσχετα– με τις γενικότερες εξελίξεις
στην περιοχή, δρομολογούνται οι
διαδικασίες «διαζυγίου» των ΗΠΑ
με την Τουρκία. Ενόψει, μάλιστα,
της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας και κυρίως λόγω της
στροφής 180 μοιρών της Άγκυρας
προς τη Μόσχα, με την αγορά του
ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-400, η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την αντιτουρκική ρητορική και πρακτική
της. Δεν είναι μόνο η πρόσφατη
νομοθετική πρωτοβουλία Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών στο Κογκρέσο για την απαγόρευση πώλησης μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην Τουρκία.

ΣκηνικΟ

πΟλΕμΟυ ΣτηνΕι
Ο ΕρντΟγΑν Στην
κυπριΑκη ΑΟΖ

Είναι και το στρατιωτικό μήνυμα
που έστειλε ο Λευκός Οίκος, δίνοντας εντολή το πρωί της Τρίτης 7
Μαΐου στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» να
αποπλεύσει από την Κροατία μαζί
με τα 6 αντιτορπιλικά συνοδείας
του και να πάει στη βάση της Σούδας στην Κρήτη.
Σημειώνεται ότι, την ίδια ώρα,
πληροφορίες θέλουν 100 Τούρκους στρατιωτικούς να μεταφέρονται στη Ρωσία για εκπαίδευση στη
λειτουργία των S-400, δείχνοντας
ότι η Άγκυρα αποχαιρετά τη δυτική
συμμαχία.

Στήριξη και επαγρύπνηση
Σε κάθε περίπτωση οι συνεχείς
προκλήσεις των Τούρκων στην ΑΟΖ της Κύπρου με τις οποίες η Άγκυρα συντηρεί και επαυξάνει την
ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο,
αναγκάζουν και την Αθήνα να βρίσκεται σε κατάσταση επαγρύπνησης.
Για την ώρα, η σκέψη της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι άλλη
από τη στήριξη των προσπαθειών
της Κύπρου να αποκλιμακωθεί η
ένταση και να αποκρουστούν οι
τουρκικές ενέργειες που πλήττουν
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, κατ’ αρχάς
με τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα που διαθέτουν και οι δύο χώρες. Ωστόσο, οι καιροί είναι πονηροί και δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια η ανακάλυψη των
ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο έχει δημιουργήσει
ακόμη ένα μεγάλο σημείο τριβής
στις σχέσεις του τριγώνου Ελλάδα Κύπρος - Τουρκία. Η Άγκυρα εποφθαλμιά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που κρύβει στα σπλάχνα
της η ευρύτερη περιοχή, έχοντας
όμως αυτήν τη φορά μείνει γυμνή
από τη συμμαχική προστασία του
νατοϊκού μεγάλου αφεντικού, που
με τη σειρά του μυρίστηκε πολυποίκιλα κέρδη (όχι μόνο οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά) από
τη συμμετοχή του στην έρευνα των
μεγάλων ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής.
Εξ ου και η υποστήριξη του
Λευκού Οίκου στα σημερινά σχέδια της Κύπρου να ενώσει τις δυνάμεις της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να διερευνήσει κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή και να αναπτύξει υποδομές
για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
τεράστια οικονομικά συμφέροντα
(μερικές από τις εταιρείες της, όπως η ExxonMobil, πραγματοποιούν εξερεύνηση στις ακτές της Κύπρου) και γεωπολιτικά σχέδια
στην περιοχή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιθυμεί η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που
σχηματίζουν τα κομμάτια του παραπάνω παζλ, μαζί όμως με τη βεβαιότητα ότι το φετινό καλοκαίρι
στην Ανατολική Μεσόγειο προμηνύεται καυτό. Το αν θα φτάσει σε
επίπεδα… ηλίασης, ελπίζουν οι εχέφρονες όλων των πλευρών ότι
δεν θα χρειαστεί να το μάθουμε.



Αναζητούν
τις επόμενες
κινήσεις
της Άννας

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τον εγκατέλειψε
Ο Γιώργος Κιμούλης
μαθαίνω ότι
εγκατέλειψε τον
Τσίπρα και τον
ΣΥΡΙΖΑ. Δάνεισε τη
φωνή του δίχως
δεύτερη κουβέντα στο
επίσημο σποτ του ΚΚΕ.

Στην Κύπρο βρέθηκε προ ολίγων
24ώρων η Άννα Διαμαντοπούλου,
σε μία περίεργη εποχή, λόγω των
κινήσεων της Τουρκίας. Η πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην υπουργός ήταν
τυπικά προσκεκλημένη σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ Κύπρου για τις
ευρωεκλογές. Άδραξε την ευκαιρία και είχε επαφές με θεσμικούς
παράγοντες, όπως ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άνδρος Κυπριανού, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο διακεκριμένος
Ακαδημαϊκός και πρώην υποψήφιος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σταύρος
Μαλάς. Στην Αθήνα, πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που ως ντετέκτιβ αναζητούν τις επόμενες πολιτικές κινήσεις
τής πρώην υπουργού. Θα είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές, ή θα συνεχίσει να παραμένει παρατηρητής;

Το παράκανε
«Έχω και κότερο,
πάμε μια βόλτα;»

Έχει ρεύμα
ο Κιμπουρόπουλος
Από τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε στον
Στέλιο Κιμπουρόπουλο, όλη η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει πάνω του για να τον βοηθήσει. Έτσι, ο αγωνιστής της
ζωής Στέλιος (όπως τον αποκαλεί σε όλες του τις παρεμβάσεις ο
Κυριάκος Μητσοτάκης) έχει ρεύμα, και ακόμη και παλιά στελέχη της
Ν.Δ. τού προσφέρουν τη στήριξή τους. Όπως για παράδειγμα αυτό που κάνει ο υποψήφιος βουλευτής Λακωνίας της Ν.Δ., Γιάννης Κουλιζάκος, ο
οποίος στις 18 Μαΐου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανατολικής Μάνης, στο
Γύθειο, πραγματοποιηθεί εκδήλωση όπου κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο ίδιος και ο Στέλιος Κιμπουρόπουλος. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΔΗΜΤΟ Ανατολικής Μάνης.

Με Κυριάκο ο γιος του Αναγνωστάκη
Στην τριτολογία του ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη το βράδυ χρησιμοποίησε έναν στίχο τού μεγάλου ποιητή της Αριστεράς και προβεβλημένου στελέχους τού πάλαι ποτέ ΚΚΕ Εσωτερικού, Μανώλη Αναγνωστάκη: «Δεν έφταιγε αυτός, τόσος ήταν». Ο γιος του, Ανέστης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό απαξίωσε τον πρωθυπουργό και εξήγησε τι εννοούσε ο πατέρας του: «Πολλές φορές αυτοί που το χρησιμοποιούν δεν ξέρουν ότι ο στίχος αυτός προορίζεται γι’ αυτούς που τον
χρησιμοποιούν. Δεν το έχουν καταλάβει ότι ισχύει γι’ αυτούς που τον
εκφωνούν. Όπως και ο Τσίπρας δεν κατάλαβε ότι ισχύει γι’ αυτόν». Ο
Ανέστης Αναγνωστάκης τόνισε ακόμη πως είναι κεντρώος και πως θα
ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Ν.Δ. Μάλιστα, ο κ. Αναγνωστάκης, που δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως «η ανάγκη για αυτοδυναμία είναι αδήριτη κι ότι τα δυο δημοκρατικά κόμματα
Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ πρέπει να συνεργαστούν για να αποκτηθεί η αυτοδυναμία. Αλλιώς μπαίνουμε σε περιπέτειες».

Μπορεί όλα τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
να δικαιολόγησαν την
«έκρηξη» του
πρωθυπουργού για την
έκρηξή του όταν
άκουσε για το κότερο.
Όμως από τους «53»
έλεγαν στο κυλικείο
της Βουλής πως το
παράκανε ο
πρωθυπουργός. Κι
επεσήμαιναν πως μετά
και την απάντηση
Μητσοτάκη δεν
συζητήθηκε τίποτα για
την οικονομία.

Η αβάντα
Ο Γρηγόρης Ψαριανός
εντάχθηκε τελικά στα
ψηφοδέλτια της Ν.Δ.,
και μάλιστα εκεί που
ήθελε, στον Νότιο
Τομέα. Τον αβάνταρε ο
φίλος του, ο Άδωνις
Γεωργιάδης. Στον
Νότιο Τομέα ο
Ψαριανός θα βρει ένα
πρώην ποταμίσιο, τον
Χάρη Θεοχάρη.

Έξι έχουν ξεχωρίσει
από το ΚΙΝΑΛ για
την Ευρωβουλή
Λίγο-πολύ, στο ΚΙΝΑΛ γνώριζαν πως υπήρχε μία ισχυρή
τετράδα υποψηφίων που θα διεκδικούσαν έως το τέλος τις
δύο θέσεις ευρωβουλευτών που θεωρούνται σίγουρες. Ο
λόγος για τους δύο απερχόμενους ευρωβουλευτές Νίκο
Ανδρουλάκη και Εύα Καϊλή, τον Νίκο Παπανδρέου και
τον Γιώργο Καμίνη. Όμως τρένο πάνε και άλλοι δύο, που
δεν τους περίμεναν στη Χαριλάου Τρικούπη. Ο λόγος για
τον πρόεδρο των ΑμεΑ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, και τον
γνωστό μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου (αδελφός του
Γρηγόρη). Μαθαίνοντας τα νέα στην ηγετική ομάδα του
ΚΙΝΑΛ έχουν αναθαρρήσει κι εκτιμούν πως αυτός ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σίγουρα σε διψήφιο ποσοστό.

Χειραψίες,
χαμόγελα και
φωτογραφίες
Μία συνάντηση που συζητήθηκε πολύ έγινε το προηγούμενο Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Στην ταβέρνα «Γιαλός» βρέθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ με τον επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρο Θεοδωράκη. Οι δυο
τους αντήλλαξαν χειραψίες και χαμόγελα, είχαν μια φιλική
κουβέντα μεταξύ τους και έβγαλαν από κοινού φωτογραφίες. Όπως, βέβαια, συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ένας έφευγε και ο άλλος ερχόταν. Για του λόγου
το αληθές, ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε ήδη πάρει τον
δρόμο προς το αεροδρόμιο, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης
έκανε απλώς μια στάση πριν από την ομιλία του.
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ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ:
Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή μέχρι τον Οκτώβριο ο Τσίπρας δεν θα έχει να
υποσχεθεί τίποτα περισσότερο, δεν αποκλείεται η προσφυγή σε πρόωρες
εθνικές εκλογές ακόμα και μέσα στον Ιούνιο. Το σενάριο ξαναζεσταίνεται
όχι μόνο εξαιτίας της επερχόμενης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και
στις αυτοδιοικητικές κάλπες, αλλά και λόγω της επιφυλακτικής στάσης
των δανειστών στο «πάρε κόσμε» του πρωθυπουργού

Η Κουντουρά,
ο Αργυρόπουλος και ένα
σενάριο «ανάστασης»
των ΑΝ.ΕΛ.

Ψιθυρίζεται
υποψηφιότητα
Παναγοπούλου
στο Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κατερίνα Παναγοπούλου, που ύψωσε τείχος προστασίας στον
Αλέξη Τσίπρα μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών με τις διακοπές του στην πολυτελή θαλαμηγό του συζύγου της, βρίσκεται πολύ κοντά
στην προοπτική να μετάσχει σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός είναι πολύ ικανοποιημένος από το έργο της στενής
άμισθης συμβούλου του και προγραμματίζει να την «ανταμείψει». Φυσικά, η «ανταμοιβή» έχει
και… ουρά. Οι κακές αλλά επίμονες γλώσσες προσθέτουν ότι η σύζυγος του αείμνηστου Περικλή
Παναγόπουλου προσωποποιεί το άνοιγμα που θέλει να κάνει ο Αλ. Τσίπρας προς την επιχειρηματική τάξη της χώρας και θεωρεί ότι του δίνεται η δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή
διείσδυση που έχει η κα Παναγοπούλου μέσω της κοινωνικής και φιλανθρωπικής της δραστηριότητας (Σωματείο «Καλλιπάτειρα») στον πυρήνα του αστικού κόσμου της χώρας.

Σαν χαλασμένο
γραμμόφωνο…

Ή μας δουλεύει ή
αυτοτρολάρεται

Η αλήθεια είναι πως κάνει ό,τι μπορεί ο Δημήτρης Παπαδημούλης για
να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Ακόμη και τώρα που τρέχει να μαζέψει ψηφαλάκια για την Ευρωβουλή, δεν σταματά να αμολάει τις εμμονικές παρόλες του με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόσφατα, για παράδειγμα, επανάλαβε τη γνωστή «ανάλυσή» του ότι δήθεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τρέμει το debate» με τον Τσίπρα. «Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλάει με τη βοήθεια autocue, ακόμη μέσα στη
ΝΔ. Εκτός από τις ευθύνες τής ΝΔ για τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, εκτός από την αντικοινωνική πολιτική που προτείνει και τα
τζάκια που εκπροσωπεί, να ένας ακόμη λόγος που τρέμει το
debate και που θα ηττηθεί και πάλι στη Βουλή!» έγραψε στο
twitter ο Παπαδημούλης.
Και καλημέρα να του πεις του Δημήτρη, Μητσοτάκης θα
απαντήσει! Σαν χαλασμένο γραμμόφωνο ένα πράγμα…

Άραγε, μας δουλεύει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος; Πώς
θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει το άρθρο που έγραψε στα
«ΝΕΑ» και μέσω του οποίου επιχειρεί να μετουσιώσει την κωλοτούμπα
σε πολιτική πλατφόρμα… Ειδικά το σημείο όπου
τονίζει ότι «αναλαμβάνουμε ευθύνες στα δύσκολα!» είναι για να κρατάει ο αναγνώστης την κοιλιά του απ’
τα γέλια. Αφήστε που προκειμένου να δικαιολογήσει την… υψηλού επιπέδου πολιτική κριτική που ασκούσε στον Τσίπρα («νταής», «βαρύμαγκας» κ.λπ.),
σημειώνει ότι άφησε στην άκρη τις διαφορές που
είχε στο παρελθόν «γιατί πάντοτε η Αριστερά ήταν για
τα δύσκολα». Γι’ αυτό φαίνεται ότι φρόντισε να τα
κάνει… εύκολα και στο όνομα της Αριστεράς να σηκώσει στους τεράστιους ώμους του τον ελληνικό
τουρισμό.

Πώς και πώς περιμένει
ο Πάνος Καμμένος να
εκλεγεί η Έλενα Κουντουρά στην Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, για
να συστήσει εκ νέου την
Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. Αυτό μπορεί
να συμβεί –η ανασύσταση δηλαδή– μόνο
στην περίπτωση που η
κα Κουντουρά εκλεγεί
όχι με το… Κόμμα των
Βασιλοφρόνων, αλλά
με το κυβερνών κόμμα
του Αλέξη Τσίπρα στο
Ευρωκοινοβούλιο, οπότε τη θέση της θα καταλάβει ο κ. Ντίμης Αργυρόπουλος, ο οποίος
μπορεί να είναι, και αυτός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους
ΑΝ.ΕΛ., όμως θα αντικαταστήσει την… ευρωβουλεύτρια Κουντουρά. Στο ακρότατο σενάριο που ο κ. Αργυρόπουλος εκλεγεί και αυτός ευρωβουλευτής, τότε επόμενη στη λίστα των ΑΝ.ΕΛ.
στην Α΄ Αθηνών είναι η δημοσιογράφος Άννα Μπάστα.
Έτσι, οι 4+1 νυν βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. (Καμμένος, Κόλλια–Τσαρουχά, Κατσίκης και Ζουράρις και ο εκ της Ε.Κ.
Φωκάς) θα γίνουν 5+1, οπότε θα έχουμε ανασύσταση
της Κ.Ο. των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Θα αναρωτηθείτε τώρα, γίνονται τέτοια πράγματα; Δηλαδή η κα Κουντουρά να εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ όταν
συνωστίζονται πλήθος «Αριστερών» για να εκλεγούν ή
να επανεκλεγούν με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με δεδομένη τη δημοσκοπική κατάρρευσή του;
Μοιάζει λίγο δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, αλλά καμιά
φορά εκεί που κάθονται κάποιοι κοινοβουλευτικοί και
περιμένουν να ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της Βουλής,
αν έχουν λίγη διάθεση για πλάκα, φτιάχνουν φοβερά
σενάρια!
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Συνεργασία
του Public
Business με
τον ΟΠΑΠ
Σε συμφωνία με τον ΟΠΑΠ,
αναλαμβάνοντας την παροχή
τεχνολογικού εξοπλισμού και
υπηρεσιών για όλο το δίκτυο των
καταστημάτων του οργανισμού,
προχώρησε η ομάδα εταιρικών
πελατών του Public, το Public
Business. Η συμφωνία δίνει τη
δυνατότητα στους συνεργάτες
ΟΠΑΠ να επωφεληθούν από ένα
σύνολο προϊόντων, προνομίων
και εξατομικευμένων υπηρεσιών
του Public, όπως:
• Ανταγωνιστικές τιμές,
• Πρόσβαση σε χιλιάδες
κωδικούς επώνυμων προϊόντων,
• Εύκολες και γρήγορες
συναλλαγές με οποιονδήποτε
τρόπο για παραγγελίες προϊόντων
ηλεκτρονικά ή από οποιοδήποτε
από τα 55 καταστήματα του
δικτύου του Public,
• Δυνατότητα πληρωμής με
δόσεις,
• Τηλεφωνικό κέντρο με
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση,
ταχύτητα και συνέπεια παράδοσης
των προϊόντων,
• Διαρκής ενημέρωση με email ή
SMS για τα στάδια εκτέλεσης των
παραγγελιών,
• Πακέτα Υποστήριξης με
δυνατότητες, όπως επέκταση της
εγγύησης έως 5 χρόνια,
υπηρεσίες εγκατάστασης για
τεχνολογικές λύσεις και after
sales υποστήριξη,
• Δωρεάν μεταφορικά.
Σημειώνεται ότι η ομάδα Public
Business εξυπηρετεί 133.000
ΑΦΜ μικρών και μεγάλων
επιχειρήσεων και εξελίσσει
συνεχώς τις υποδομές και τα
εργαλεία της με στόχο να παρέχει
την πιο σύγχρονη εμπειρία και
εξυπηρέτηση, τόσο ηλεκτρονικά
όσο και μέσω των φυσικών
καταστημάτων Public.
Ν.ΤΣ.

ΕΛ.ΠΕ.: «Ψήνονται»
για το ελληνικό
φυσικό αέριο
ο ενδιαφέρον των ΕΛ.ΠΕ. για την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου επανέλαβε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας πριν από μερικές ημέρες στο 4ο Ενεργειακό Συμπόσιο που διοργανώνει η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή
Οικονομία.
Αυτό έχει ενδιαφέρον αλλά παραμένει εκκρεμές αν αυτό το
ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε πράξη μέσω της συμμετοχής του
ομίλου στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ (σ.σ. τα ΕΛ.ΠΕ. κατέχουν ήδη το 35% των μετοχών της) ή χρησιμοποιώντας άλλο
«όχημα».
Η δραστηριοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου αποτελεί μέρος της προαναγγελθείσας στρατηγικής
για διαφοροποίηση του ενεργειακού ομίλου, η οποία όπως υπογράμμισε ο κ. Σιάμισιης είναι αναγκαία για δύο λόγους: ο
πρώτος είναι ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από το πετρέλαιο και
την ισοτιμία του δολαρίου που υπάρχει σήμερα, και ο δεύτερος

Τ

η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου το οποίο τις επόμενες δεκαετίες θα περιλαμβάνει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Ν.ΤΣ

Πούλησε την Telekom Albania ο ΟΤΕ το 2018
ην πώληση ολόκληρου του
ποσοστού που κατείχε στην
Telekom Albania Sh.A. προς
την Albania Telecom Invest AD ανακοίνωσε επισήμως ο ΟΤΕ. Η
Albania Telecom Invest AD ελέγχεται από κοινού από τον Spas
Roussev, κύριο μέτοχο του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου
της Βουλγαρίας, Vivacom, και από
τον επενδυτή Elvin Guri, με το συνολικό τίμημα της πώλησης να ανέρχεται σε €50.000.000.

Τ

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΟΤΕ,
Mιχάλης Τσαμάζ, όπου με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικο-

νομικών αποτελεσμάτων του ΟΤΕ
για το α΄ τρίμηνο του 2019, υπογράμμισε πως τα καθαρά έσοδα από την πώληση της θυγατρικής στην
Αλβανία, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητική αμοιβή για
τους μετόχους του Ομίλου.
Θυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους ο ΟΤΕ «έγραψε»
αυξημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 908,6 εκατ.
ευρώ. Ν.ΤΣ.
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Ανοίγει την κάνουλα
της ρευστότητας
η Τράπεζα Πειραιώς
Την κάνουλα της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας έχει ανοίξει και θα συνεχίσει να το κάνει η
Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου να στρέφει το τιμόνι της πιστωτικής δραστηριότητας (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) του
Ομίλου προς την κατεύθυνση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, θέτοντας ως στόχο τη χορήγηση
του 1/3 των νέων δανείων που δίνονται στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
εν πρόκειται απλώς
για πρόθεση, αλλά
για πραγματικό γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έδωσαν πρόσφατα στη
δημοσιότητα ο ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής της Τράπεζα Πειραιώς,
Βασίλης Κουτεντάκης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής
τραπεζικής μικρών επιχειρήσεων, συστημάτων πληρωμών και
δανείων λιανικής, Γιάννης
Γραμματικός, και ο ανώτερος
διευθυντής προϊόντων πιστοδοτήσεων ιδιωτών και μικρών
επιχειρήσεων της τράπεζας,
Γρηγόρης Τζανέτος.
Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση η Τράπεζα Πειραιώς
«τρέχει» τα εξής χρηματοδοτικά
εργαλεία:
• Εξοικονομώ κατ’ Oίκον
ΙΙ: Το πρόγραμμα απορροφήθηκε από την αγορά με απόλυτη επιτυχία –υποβοηθούμενο και από τη νέα πλατφόρμα–, με την
Τράπεζα Πειραιώς να έχει χορηγήσει περίπου 1 στα 2 δάνεια.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επιδοτήσεων «Εξοικονομώ κατ’ Oίκον ΙΙ» τα στελέχη
της Τράπεζας Πειραιώς παρατη-

Δ

ρούν τον ρόλο που έπαιξε στην
απορροφητικότητά του η επιστροφή των επενδυτών στην αγορά ακινήτων, παράγοντας άμεσα συνυφασμένος με τη ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα μας
του Airbnb. Σύμφωνα με τον κ.
Κουτεντάκη, το 2018 οι πάσης
φύσης επενδύσεις σε ακίνητα
αυξήθηκαν κατά 17,20%, γεγονός που αποδίδεται στη νέα ταξιδιωτική εμπειρία του Airbnb,
που γεννά αυτόματα μία νέα τάση εκμετάλλευσης κατοικιών,
δημιουργώντας στις τράπεζες ευκαιρίες για χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση
ή και την επισκευή κατοικιών.
Για του λόγου το αληθές, τα στοιχεία δείχνουν ότι τη διετία
2016-2018 οι νέες εκταμιεύσεις
στη στεγαστική πίστη αυξήθηκαν
κατά 43%, φτάνοντας την περυσινή χρονιά τα €400.000.000.
Από αυτά, περίπου τα μισά χρηματοδότησαν πράσινες παρεμβάσεις που έγιναν με το «Εξοικονομώ κατ’ Oίκον ΙΙ».
• Χρηματοδότηση προς
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΠΙΧ, Innofin
και άλλων προγραμμάτων:
Μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και COSME η Πειραιώς έχει διαθέσει την τελευταία διετία άνω των €150.000.000 νέες πιστώσεις, χορηγώντας περί-

που ένα στα δύο δάνεια της αγοράς στα προγράμματα αυτά.
Συνολικά για το 2018 έχει
χορηγήσει πιστώσεις άνω των
€250.000.000 σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το
2019 θα χορηγήσει προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
νέα δάνεια που αναμένεται να
ξεπεράσουν τα €300.000.000.

Νέο μοντέλο
τιμολόγησης
Όπως βεβαιώνουν οι άνθρωποι
της Πειραιώς, στην πλειοψηφία
των αιτημάτων δανειοδότησης
η απάντηση της τράπεζας είναι
θετική, εξηγώντας ότι υπάρχει
σημαντικό ποσοστό εγκρισιμότητας και γνώμονας είναι η σχέση δανεισμού με το διαθέσιμο
εισόδημα και τις λοιπές δαπάνες διαβίωσης. Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι κάθε
πελάτης είναι διαφορετικός, υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη καθώς και
παράγοντες διαμόρφωσης του
κόστους. Αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα ο νέος τρόπος τιμολόγησης
να είναι απόλυτα προσωποποιημένος, δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα στον πελάτη να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ’ επέκταση το ποσό
της δόσης που θα πληρώνει.

Ο μύθος του Τειρεσία
Για αρκετούς ιδιώτες ή μικρομεσαίους επιχειρηματίες, το σύστημα «Τειρεσίας» ήταν κάτι σαν
τον δεσμοφύλακα που τους
κράταγε φυλακισμένους και εκτός δανειοληπτικής δυνατότητας. Τα στελέχη, ωστόσο, της
Τράπεζας Πειραιώς διευκρινίζουν ότι η είσοδος στον «Τειρεσία» δεν αποτελεί έγκλημα…
καθοσιώσεως που αποκλείει εσαεί έναν πελάτη από την τραπεζική χρηματοδότηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς. Κι αυτό διότι τα
σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης
που έχουν υιοθετηθεί, βοηθούν

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

AIRBNB ΣΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

στη συνεκτίμηση βασικών παραγόντων που καθιστούν τους
πελάτες αξιόχρεους ή μη, με αποτέλεσμα η αναφορά ενός πελάτη στον «Τειρεσία» και ανάλογα με το είδος της αναφοράς, να
μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα δανειοδότησης.
Επιπλέον, η παραμονή των
πελατών στην black list του
«Τειρεσία» έχει μειωθεί και ο
χρόνος τήρησης των δυσμενών
στοιχείων εξαρτάται από το είδος τους. Επίσης, σε περίπτωση που η αναφορά του πελάτη
στον «Τειρεσία» οφείλεται σε
ρύθμιση δανείων, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση για ένα ικανοποιητικό διάστημα θεωρείται
«εξυγιανθείς» και έχει τις ίδιες
προοπτικές χρηματοδότησης με
τους λοιπούς πελάτες, στην κατεύθυνση μη αποκλεισμού ενός
μεγάλου μέρους της ελληνικής
κοινωνίας.
Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι τα κριτήρια έχουν εξορθολογιστεί, αλλά και οι ίδιοι οι
πελάτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι αλλά και καλύτερα ενημερωμένοι, καθόσον παρέχεται
και πληρέστερη προσυμβατική
ενημέρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες.
Τα στελέχη της Πειραιώς σημειώνουν, τέλος, ότι η τράπεζα
θα εφαρμόσει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων
και μικρών επιχειρηματικών
δανείων μέσω του δικτύου των
καταστημάτων της, υιοθετώντας
την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή
των συμβατικών εντύπων με
χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.
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ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ, ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ… ΑΠΟΠΕΜΠΟΝΤΑΙ

Οι 120 δόσεις ανακοινώθηκαν μετά βαΐων και
κλάδων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά ειδικά
σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μία
πιο προσεκτική ανάγνωση των εξαγγελλομένων
φέρνει στην επιφάνεια
όχι αδιάφορες παγίδες.

Τα sos της ρύθμισης χρεών
στα ασφαλιστικά ταμεία
ποσό που έχει καταβληθεί έως
την απώλεια της ρύθμισης αφαιρείται από το ποσό της οφειλής που αναβιώνει.

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ο διαπιστωτικό της
λαϊκής σοφίας πως
ό,τι λάμπει δεν είναι
χρυσός –τουλάχιστον
εις… ολόκληρον– επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της πολυθρύλητης ρύθμισης χρεών. Για παράδειγμα,
η νομοθετική πρόβλεψη όπως
έχει διατυπωθεί περιγράφει την
αποπληρωμή των οφειλών των
υπόχρεων σε έως 120 δόσεις
κατά περίπτωση, αντί των 120
δόσεων για το σύνολο των οφειλετών.
Αυτό που, επίσης, θα… πονέσει όσους από τους οφειλέτες
επιλέξουν τον επανυπολογισμό
του ποσού του χρέους τους, είναι το γεγονός ότι θα λάβουν αναλογικά μειωμένη σύνταξη. Ο
λόγος; Θα έχουν καταβάλει λιγότερες εισφορές! Περίπου
στην ίδια μοίρα της είσπραξης
μειωμένων συντάξεων θα βρεθούν και περίπου 80.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει να βγουν στη
σύνταξη εξαιτίας οφειλών. Αυτοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν κανονικά, αλλά τα χρήματα που θα
πιστώνονται στους λογαριασμούς τους θα είναι λιγότερα,
καθώς θα υπάρχει σταδιακή παρακράτηση των οφειλών.

Έρχεται ρύθμισηεπιβράβευση και για
τους συνεπείς

T

Απώλεια της ρύθμισης
Δεδομένου ότι στη ρύθμιση
χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ενταχθούν
όλες οι κατηγορίες υπόχρεων
(βλ. φυσικά πρόσωπα με κλειστά βιβλία) και όλες οι οφειλές
(επιχειρηματικές και μη), προκύπτει ότι η υπαγωγή στις νέες
διατάξεις είναι μία εύκολη υπό-

θεση για τους οφειλέτες. Δυστυχώς, βέβαια, για αυτούς, ευκολότερη είναι η «αποπομπή» τους
από τη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση
χάνεται αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις και αν δεν καταβληθούν οι
τρέχουσες εισφορές μετά την 1η
Ιανουαρίου του 2019. Επιπρόσθετα, τη ρύθμιση κινδυνεύει
να χάσει και ο οφειλέτης που
δεν θα καταβάλει εντός τριμήνου από την άρση της αναστολής τα χρέη που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν συμπεριελήφθησαν στη ρύθμιση, με επιλογή του οφειλέτη. Το ίδιο, δηλαδή αποπομπή από ρύθμιση, θα
συμβεί και εφόσον δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων
που αντιστοιχούν στο διάστημα

από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απόφασης.
Θυμίζεται ότι ενδεχόμενη απώλεια της ρύθμισης οδηγεί
στην αναβίωση της οφειλής και
των προσαυξήσεων, πρόσθε-

των τελών και τόκων στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή
και πριν από τον τυχόν επανυπολογισμό τους. Αν υπάρχει
κάτι ευχάριστο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το γεγονός ότι το

Εξάλλου, το μόνιμο παράπονο
ότι ανέκαθεν οι πρόνοιες των
φορολογικών αρχών περιστρέφονταν γύρω από την ελάφρυνση των βαρών όσων χρωστούν
στο Δημόσιο και σχεδόν ποτέ
δεν υπήρχε μία ρύθμιση-επιβράβευση για τους συνεπείς φορολογούμενους, μάλλον δεν θα
συνεχίσει να έχει βάση. Κι αυτό διότι η υφυπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Παπανάτσιου,
δεσμεύτηκε δημόσια (σ.σ. σε
τηλεοπτική συνέντευξή της την
περασμένη Δευτέρα) ότι έρχεται σχετική νομοθετική παρέμβαση που θα προβλέπει ευνοϊκή μεταχείριση όσων καταφέρνουν να ανταποκρίνονται εμπρόθεσμα στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Όπως έχει γράψει πρόσφατα και στην έντυπη έκδοσή της
η «Α», το εν λόγω σχέδιο δεν
είναι καινούργιο και εντάσσεται στον συνολικότερο σχεδιασμό παροχών που ετοιμάζει
και λόγω εκλογών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα σχέδιο που επί του προκειμένου προκρίνει τη λύση της
επαναφοράς του μέτρου της έκπτωσης φόρου για τους υπόχρεους που καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι οι αρχές δεν περιορίζονται
στις φορομπηχτικές δημοσιονομικές συνταγές και στο κυνήγι
των οφειλετών αλλά ανταμείβουν (σ.σ. στο μέτρο του δυνατού και του… επιτρεπτού από
τους δανειστές) τους φορολογούμενους που φροντίζουν να
είναι συνεπείς.
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με την Καίτη Νικολοπούλου

«Ονειρεύομαι μουσικά ταξίδια»
«Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς, αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή», έλεγε ο νομπελίστας
συγγραφέας Αντρέ Ζιντ. Ο Κύριλλος Διαμαντίδης είναι ένας από εκείνους τους νέους που
τόλμησε να απομακρυνθεί, κι έτσι ανακάλυψε
τους δικούς του ωκεανούς. Και το λέμε αυτό,
διότι παρά την πλήρη κώφωση εκ γενετής στο
ένα του αυτί, δεν πτοήθηκε, και ακολούθησε
αυτό που αγάπησε από μικρός: το τραγούδι, και
μάλιστα ροκ και έντεχνο, ένα είδος που επίσης
τον αγκάλιασε, προδιαγράφοντας το λαμπρό
του μέλλον. Όλα ξεκίνησαν από εκείνη την ευαίσθητη τρυφερή μπαλάντα «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο…» που άκουσε μόλις 6 ετών από
τον πατέρα του, γλυκιά αφιέρωση στη μητέρα
του… Και τώρα έρχεται με μια επίσης τρυφερή
μπαλάντα με τίτλο «The Face of the Dawn», αφιερωμένη στον έρωτα, όπως ο ίδιος μας αποκάλυψε στη συνέντευξη που με τόση ευαισθησία και ευγένεια μας παραχώρησε.
• Κύριε Διαμαντίδη, από πού μας έρχεστε;
«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο νησί της Λέσβου, στην όμορφη
Μυτιλήνη».
• Με ποιες αναμνήσεις συνδέετε το ξεκίνημα του μουσικού ταξιδιού σας;
«Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τον πατέρα μου να παίζει
κιθάρα και να τραγουδάει στη μητέρα μου το “Εσένα που σε ξέρω
τόσο λίγο”. Ήταν καλοκαίρι, ήμουν μόλις 6 ετών και καθόμασταν
στο μπαλκόνι του σπιτιού μας στη Μυτιλήνη. Ο ήχος της κιθάρας, η φωνή του πατέρα μου και όλη η ατμόσφαιρα ήταν κάτι μαγικό για μένα. Νομίζω ότι τότε ήταν η πρώτη φορά που μπήκε μέσα
μου η μουσική και το τραγούδι».
• Τι ήταν εκείνο που σας έριξε στην αγκαλιά της ροκ
και της έντεχνης μουσικής;
«Το ροκ και το έντεχνο έγιναν το καταφύγιό μου, όταν οι γονείς
μου έπαιρναν διαζύγιο, στα 11 μου. Ειδικά στην εφηβεία πιστεύω
ότι οι στίχοι και οι μελωδίες των δύο αυτών ειδών κάλυπταν τα
συναισθηματικά μου σκαμπανεβάσματα, αλλά και ενδεχομένως
τα αισθήματα θυμού που βίωνα τότε».
• Ποια και πού ήταν η πρώτη σας εμφάνιση σε κοινό;
«Το 2003 ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα μπροστά σε κόσμο.
Είχαμε ένα ντουέτο με τον Χρήστο τον Τσιλόπουλο και παίξαμε στο
μαγαζί ενός φίλου στο Πλωμάρι της Λέσβου. Τα πήγαμε τόσο καλά
θυμάμαι, που μας ζήτησε να πηγαίνουμε σχεδόν κάθε Σάββατο».
• Πόσο σημαντική ήταν η συνεργασία σας με τους
Nemesis;
«Οι Nemesis ήταν για μένα καταλύτης. Μεγάλωσα μουσικά μαζί
τους. Έμαθα πολλά κοντά τους και ένιωσα πώς είναι να είσαι σε επαγγελματικό συγκρότημα. Εξαιρετικοί μουσικοί και ιδιαίτεροι
άνθρωποι όλοι τους. Τους είμαι ευγνώμων για όλα».
• Μιλήστε μας για την εμπειρία σας στο άνοιγμα της
συναυλίας με τους Scorpions…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

«Ακόμη και τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται απίστευτο ότι ανοίξαμε τους Scorpions. Θυμάμαι το άγχος που είχαμε. Θα παίζαμε
μπροστά σε σχεδόν 12.000 κόσμο… Θυμάμαι ότι την τελευταία
στιγμή κάηκε η κονσόλα των Scorpions και πήραν τη δική μας, κι εμείς βγήκαμε χωρίς sound check. Αυτό κι αν ανέβασε το άγχος στα ύψη! Παρ’ όλα αυτά, πριν βγούμε στη σκηνή μαζευτήκαμε και είπαμε
πως ότι έγινε έγινε, αυτή ήταν η στιγμή μας, ας την απολαύσουμε όσο μπορούμε. Κι έτσι έγινε… Το συναίσθημα ήταν απερίγραπτο!»
• Τι ήταν εκείνο που σας απομάκρυνε από τους μουσικούς στόχους σας;
«Έχω γεννηθεί με πλήρη κώφωση στο δεξί μου αυτί. Είχα πάντα
την ανασφάλεια ότι υστερώ σε σχέση με άλλους τραγουδιστές,
και το 2011 είπα ότι, εντάξει, ίσως μέχρι εδώ να ήταν να πας, Κύριλλε, πόσο παραπάνω να πας με ένα αυτί… Έτσι, για κάποια
χρόνια, έχοντας φύγει παράλληλα και από το νησί, τραγουδούσα
πολύ λίγο και αυτό περιστασιακά σε παρέες».
• Και τι ήταν εκείνο που σας ξανάφερε στη μουσική;
«Ήταν τον Νοέμβριο του 2017 που, μετά από διάφορα προσωπικά
ζητήματα, ένιωσα την ανάγκη να ξαναρχίσω και να γράφω και να
τραγουδάω. Ξύπνησαν ξανά τα μουσικά μου όνειρα...»
• Πώς προέκυψε το «The Face of the Dawn»;
«Οι στίχοι του “The Face of the Dawn” προέκυψαν όταν οδηγούσα
με το μηχανάκι μου. Το τραγούδι είχε αρχικά ελληνικό στίχο, και
εκεί που οδηγούσα και ψιλοτραγουδούσα τη μελωδία φορώντας το
κράνος μου, μου ήρθαν οι αγγλικοί στίχοι. Κυκλοφορεί από την
InsideOut Music Web Promotion σε όλες τις ψηφιακές μουσικές
πλατφόρμες».
• Πώς ήρθε η συνεργασία σας με τον μουσικοσυνθέτη
Αλέξανδρο Καρύδα;
«Μας σύστησε ένας πολύ καλός φίλος. Ο Αλέξανδρος έψαχνε για
φωνή να τραγουδήσει κάποια κομμάτια του κι εγώ έψαχνα μουσι-

κούς για να ξαναξεκινήσω το όνειρό μου. Τα χνώτα μας ταίριαξαν
και έτσι ήρθε και η συνεργασία μας».
• Στο videoclip βλέπουμε πολλά πρόσωπα, σε ασπρόμαυρο φόντο, τουλάχιστον αρχικά, κάτω από τους τρυφερούς ρομαντικούς ήχους της μπαλάντας. Τι θέλετε να
μας μεταφέρετε με όλο αυτό;
«Η ιδέα του videoclip ήταν της εξαιρετικής σκηνοθέτη και φίλης
Μαρίας Χατζηγιάννη. Με το που άκουσε το κομμάτι, της ήρθε κατευθείαν η ιδέα ενός αγγέλου που αγαπάει μια κοινή θνητή και
που επιλέγει να αφήσει τη θεϊκή του υπόσταση για να είναι μαζί
της. Πιστεύω ότι η Μαρία και η ομάδα της κατάφεραν να φέρουν
ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, που δίνει στον καθένα τη δυνατότητα
της διαφορετικής αισθητικής».
• Κλασικό το ερώτημα: ταιριάζει ο ελληνικός στίχος στη
ροκ μουσική;
«Πιστεύω πως οτιδήποτε δημιουργεί αρμονία και κάνει έστω και έναν άνθρωπο να θέλει να το ξανακούσει, ταιριάζει. Και αν μη τι
άλλο, πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα έχει τον μοναδικό πλούτο ώστε να ταιριάξει με οποιοδήποτε είδος».
• Ως δημιουργός, ο έρωτας είναι εκείνος που σας εμπνέει, ή σας ενδιαφέρει και το κοινωνικοπολιτικό τραγούδι;
«Με ενδιαφέρει οτιδήποτε δημιουργεί στον ακροατή έστω και μια
εικόνα στο μυαλό του, που ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην είχε. Εμπνέομαι από οτιδήποτε παρακινεί να δούμε τα πράγματα
και από άλλες οπτικές, είτε στον έρωτα είτε κοινωνικοπολιτικά. Έξω
από το κουτί, που λένε...»
• Ποια τα επόμενα μουσικά ταξίδια που ονειρεύεστε;
«Ονειρεύομαι όμορφες συνεργασίες με ανθρώπους που πιστεύουν
σε μένα. Ονειρεύομαι δημιουργίες νέων τραγουδιών με ιδιαίτερα
νοήματα. Ονειρεύομαι συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσο μπορώ και τραγουδάω, θα ονειρεύομαι μουσικά ταξίδια...»
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Απαντώντας σε όλους όσοι τον

κατέκριναν για την απόφασή του
να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με
τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες
εκλογές, ο Στέλιος
Κυμπουρόπουλος
υποστήριξε στην εκπομπή της Φαίης
Σκορδά: «Αυτό το
ταξίδι το διάλεξα εγώ
και έχω δίπλα μου μια
ομάδα, η οποία πιστεύει σε αυτό το ταξίδι. Δεν θα επέτρεπα
στον εαυτό μου να με εκμεταλλευτούν».
Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα
στοιχεία που οδηγούν κάποιον στην επιτυχία. Το να έχει σωστούς συνταξιδευτές…
τη νίκη του στο σό ουΣχολιάζοντας
μεταμφιέσεων του «Ant1»,
«Your Face Sounds
Familiar», ο Ίαν
Στρατής ανέφερε
στο προφίλ του στο
Instagram: «Μια υπέροχη εμπειρία
μόλις τελείωσε. Έχω
βαρεθεί να λέω ευχαριστώ αλλά πράγματι το εννοώ μέσα
από την καρδιά μου!». Συγχαρητήρια
κι από εμάς!
Προκειμένου να προωθήσει τη

νέα του ταινία ο γοητευτικός
Τζορτζ Κλούνεϊ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και μίλησε και για τα
γενέθλιά του αποκαλύπτοντας το… παράπονό του
για τη σύζυγό
του, Αμάλ:
«Δούλευε συνέχεια κάθε
μέρα για την
απελευθέρωση των δημοσιογράφων του Reuters από τη
Μιανμάρ. Αυτό κι αν είναι δώρο γενεθλίων…». Ο καθένας έχει τον δικό του
τρόπο για να δείχνει την αγάπη του…
Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο έ
ντονα στα χείλη του και χωρίς να
μπορεί να κρύψει την χαρά του ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε στις κάμερες λέγοντας ότι η γέννηση του παιδιού του
ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής
του: «Ήταν η πιο
συναρπαστική εμπειρία που θα
μπορούσα ποτέ να
φανταστώ. Το πως οι γυναίκες κάνουν αυτό
το πράγμα (τη γέννα) είναι δύσκολο να το
συλλάβει το μυαλό!». Αυτό είναι άλλο ένα που αποδεικνύει περίτρανα ότι οι
γυναίκες είναι ηρωίδες…
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Η ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ «ΟΙ
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ»; Για την αγαπημένη σειρά «Δύο Ξένοι», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με
τον Νίκο Σεργιανόπουλο, μίλησε η Εβελίνα Παπούλια στην εκπομπή «Top Story»,
φανερώνοντας τους λόγους που δεν προχώρησε η σειρά σε τρίτο κύκλο. «Δεν έγινε ο
τρίτος κύκλος γιατί δεν μπορούσαμε να ρυθμιστούμε όλοι μαζί. Εγώ είχα κάνει το παιδί, μετά
ήταν ο στρατός του Αλέξανδρου. Έπεσαν πολλά μικρά πράγματα, που ενώ μπήκαμε στη διαδικασία να τα λύσουμε, τελικά μας ανακοινώθηκε ότι δεν θα γίνει», τόνισε η γοητευτική ηθοποιός. Όλα σε αυτήν τη ζωή γίνονται για κάποιον λόγο…

media
«Α» μίλησε με την τραγουδίστρια
του «Σωκράτη, εσύ σούπερ σταρ»
για τις φετινές εκπροσώπους στον
διαγωνισμό και τη δική της εμπειρία, που
της χάρισε την 8η θέση!
Επιτέλους, βρισκόμαστε κυριολεκτικά
μια ανάσα πριν από τη μεγάλη στιγμή κατά
την οποία θα ακούσουμε από τις οθόνες
της τηλεόρασής μας το χαρακτηριστικό
μουσικό σήμα που θα κηρύξει και φέτος
την έναρξη του 64ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί
στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.
Μόλις λίγες ημέρες μάς χωρίζουν από
τη βραδιά του μεγάλου τελικού, το Σάββατο,
18 Μαΐου. όταν η σκηνή του Συνεδριακού
Κέντρου «Expo Tel Aviv» θα πλημμυρίσει
από πρωτότυπα μουσικά ακούσματα, ιδιαίτερες φωνές, πολύχρωμα φώτα, άφθονη
λάμψη και εντυπωσιακές παρουσίες που σκοπεύουν να
δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους προκειμένου κάθε μια από τις 41 χώρες, που θα λάβουν μέρος, να διεκδικήσει
την πρώτη θέση στην Ευρώπη!
Ανάμεσά τους η Ελλάδα και
η Κύπρος, τις οποίες θα εκπροσωπήσει αντίστοιχα η Κατερίνα Ντούσκα με το τραγούδι «Better Love» (σε στίχους
και μουσική της ίδιας και των
Leon of Athens και David Sneddon),
και η Τάμτα με το «Replay» (τους στίχους
και τη μουσική υπογράφει ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου).
Με αφορμή τις δύο αυτές συμμετοχέςσταθερή αξία, η «Α» επικοινώνησε με την
Ελπίδα, τη σπουδαία αυτή Ελληνίδα τραγουδίστρια που το 1979 εκπροσώπησε την
Ελλάδα στον ίδιο διαγωνισμό στην Ιερουσαλήμ, με το τραγούδι «Σωκράτη, εσύ
σούπερ σταρ» (σε στίχους Σώτιας Τσώτου και μουσική Δώρου Γεωργιάδη), κατακτώντας την όγδοη θέση!
Πώς βλέπει τις δύο φετινές υποψήφιες
της Κύπρου και της Ελλάδας; Τι πιθανότητες έχει η καθεμιά τους να αγγίξει την πρωτιά; Τι θυμάται από τη δική της εμπειρία
στη σκηνή της «Eurovision»;
«Η Κατερίνα Ντούσκα είναι μια ερμηνεύτρια με εκπληκτική και ιδιαίτερη φωνή, και η όλη παρουσία της φέρει κάτι το διαφορετικό που
ελπίζω να εκτιμηθεί! Η χροιά της φωνής της έχει μια ιδιαίτερη ποιότητα, έξω από τα συνηθι-

Η

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

ΕΛΠΙΔΑ:

«Ντούσκα και Τάμτα μπορούν
να κατακτήσουν μια πολύ καλή
θέση στη Eurovision!»
σμένα και το τραγούδι της είναι πραγματικά
πολύ ωραίο και απολύτως ταιριαστό στο ύφος
του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι έχει αρκετές πιθανότητες να κατακτήσει μια πολύ καλή θέση, αν και στη Eurovision δεν
μπορεί να προβλέψει κανείς με
βεβαιότητα γιατί είναι ένας διαγωνισμός με ανατροπές.

»Σχετικά με την
Τάμτα, έχω να πω
επίσης μόνο καλά
λόγια καθώς πιστεύω ότι πρόκειται και στην περίπτωσή της για μια πολύ καλή τραγουδίστρια, η
οποία σαφώς και κάνει και με το παραπάνω για
τον σκοπό που τη στέλνουν! Είμαι σίγουρη ότι
θα βάλει τα δυνατά της για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εύχομαι ολόψυχα να
είναι ο Θεός μαζί τους και καλή επιτυχία και
στις δυο τους!»
Ανοίγοντας το «σεντούκι» με τις δικές της
πολύτιμες αναμνήσεις από τη συμμετοχή
της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ακριβώς πριν από 40 χρόνια, ανακαλύπτουμε και κάποιες άγνωστες πτυχές, τις οποίες κρατάει μέσα της σαν φυλαχτό.
«Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία η συμμετοχή μου στο διαγωνισμό της Eurovision, με
το τραγούδι “Σωκράτη, εσύ σουπερ σταρ”,
το οποίο ανήκει στα 12 καλύτερα που έχουν

περάσει ποτέ από αυτόν, και όπως μας έχουν ενημερώσει κατά καιρούς από την πρεσβεία του
Ισραήλ, το τραγουδούν ακόμη και σήμερα!
Νιώθω πολύ χαρούμενη
γιατί φέτος μού έγινε η
πρόταση να το τραγουδήσω ξανά, στο πλαίσιο
του καθιερωμένου πάρτι των “Eurofans”, την
παραμονή του διαγωνισμού!
»Θυμάμαι ότι η δική μας συμμετοχή το
1979 είχε κατακτήσει την
όγδοη θέση με ελάχιστη διαφορά από τους
πρώτους και όσους προηγούνταν, και μάλιστα
αποκλειστικά με ελληνικό στίχο και
χωρίς το καθιερωμένο δωδεκάρι της
Κύπρου αφού η πρώτη της συμμετοχή ήταν το 1981. Ίσως αν είχαμε
και αυτό το δωδεκάρι, να είχαμε κατακτήσει την πρώτη θέση, ποιος ξέρει! Πάντως, οι Ισραηλινοί τότε
μας θεωρούσαν πρώτους, όπως
μας έλεγαν! Μάλιστα ο σκηνοθέτης
είχε παίξει με την αντανάκλαση του
φωτός μέσα στην αίθουσα, και αν παρατηρήσει κανείς το βίντεο της εμφάνισής μας,
θα δει ότι στο τέλος του τραγουδιού εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη ένα έντονο φως,
που σχηματίζει ένα αστέρι! Όπως μας εκμυστηρεύτηκε αργότερα ο ίδιος ο σκηνοθέτης, εστίασε σκόπιμα σε αυτό για να δείξει σε όλο
τον κόσμο ότι πράγματι μας θεωρούσαν όλοι
τους νικητές!»
Με αυτά τα φωτεινά λόγια της Ελπίδας,
ευχόμαστε κι εμείς από την πλευρά μας καλή επιτυχία στην Κατερίνα Ντούσκα και
στην Τάμτα!
Να λάμψουν και οι δυο τους με τη φωνή, τη σκηνική τους παρουσία και πάνω απ’
όλα την αγάπη γι’ αυτό που κάνουν, που τόσο η μία, όσο και η άλλη, διαθέτουν και με
το παραπάνω!
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•

Η ΑΠΟΨΗ

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η ΣΚΟΡΔΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΜΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ; Μετά την αναμονή για
την πολυπόθητη δημόσια παρουσίαση του πρωτότοκου γιου τους, επιτέλους έφτασε πριν από λίγες ημέρες η μεγάλη στιγμή κατά την οποία η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι σύστησαν
σε όλους το βασιλικό μωρό. Αυτό το στιγμιότυπο σχολίασε μέσω της εκπομπής της και η παρουσιάστρια του «Ant1», Φαίη Σκορδά αναφέροντας τα εξής: «Να τους ζήσει και είναι ένα κουκλί! Επικοινωνιακά, το ότι το μωρό το κρατάει ο πρίγκιπας Χάρι και όχι η Μέγκαν Μαρκλ δίνει πολλά συν, στον
πρίγκιπα. Δείχνει ότι είναι γλυκός μπαμπάς!». Συμφωνούμε απόλυτα!
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Νόμιμη κρίθηκε τελικά η εκπομπή

του «Athens Voice FM» καθώς το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
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γιατονπρώην
σύζυγότης,που
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ΝΑΝΑΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ

«Ήτανέρωταςμετηνπρώτηματιά
οΚώστας.Μουλείπειπολύ…»

Σ

την εκπομπή «Μετά τα μεσάνυχτα» και την Ελεονώρα
Μελέτη μίλησε η δημοσιογράφος Νανά Παλαιτσάκη
για τον ξαφνικό θάνατο του
πρώην συζύγου της, Κώστα Σγόντζου, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες
ημέρες.
«Θα ήταν υπερβολή να σου πω ότι είμαι
καλά. Είναι δύσκολα, είμαι περίεργα, όπως
οι περισσότεροι άνθρωποι που διαχειρίζονται μια απώλεια. Ήταν ένας γάμος με πολλή

αγάπη και περάσαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια. Ήμασταν συνολικά εννιά χρόνια μαζί.
Γνωριστήκαμε στον Αnt1, είχε την μουσική
επιμέλεια του “Πρωινού Καφέ” κι εγώ έκανα το δελτίο ειδήσεων. Ήταν έρωτας με την
πρώτη ματιά», δήλωσε με έμφαση η δημοσιογράφος αναφέροντας ακόμη το πώς
απέκτησαν ξανά επαφή μετά το χωρισμό
τους αλλά και το πόσο πολύ της λείπει
τώρα που δεν βρίσκεται πλέον εδώ.
«Μετά τον χωρισμό μας είχαμε μια αποχή
επαφών για αρκετά χρόνια. Μετά με πλησία-

Τοξαφνικόγύρισματηςτύχηςπουοδήγησε
τηνΠαλαιολόγουστοπλατότης«Λάμψης»
Για το ξαφνικό γύρισμα της τύχης που της έφερε το ρόλο της Βάντας στο σίριαλ-σταθερή αξία «Η Λάμψη» έκανε λόγο η ηθοποιός, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού περιγράφοντας λεπτό προς
λεπτό όλη την ευτυχή συγκυρία.
«Χτυπάει το τηλέφωνο 7 το πρωί και ακούω: καλημέρα, Νίκος Φώσκολος.
Είναι αυτό που λες, έλα τώρα, πλάκα μου κάνει κάποιος. Αλλά όντως ήταν ο
Νίκος Φώσκολος, ζήτησε να με δει, κάναμε ένα ραντεβού στο σπίτι του, με είδε και μου είπε καλώς ήρθες στη Λάμψη, τόσο απλά», μοιράστηκε η γνωστή
μας «Βάντα».
Έτσι συμβαίνει συνήθως με τα καλά πράγματα! Έρχονται όταν δεν το περιμένεις!

σε ο Κώστας, είπαμε αυτά που έπρεπε να
πούμε και τα είχαμε αφήσει στη μέση. Μου
λείπει ο Κώστας, μου λείπει η παρουσία του,
ειδικά τα βραδινά του τηλεφωνήματα. Προσπαθώ να διαχειριστώ ότι δεν θα συναντηθούμε πια, προς το παρόν», είπε η Νανά
Παλαιτσάκη.
Φαίνεται ότι ήταν μια μεγάλη αγάπη,
όπως κι αν έχουν τα πράγματα σε αυτή τη
χρονική στιγμή. Από εκείνες τις αγάπες
που δεν μπορεί να τις χωρίσει ούτε καν
αυτός, ο ίδιος ο θάνατος…

σης έκρινε πως ο σταθμός
προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του νόμου, μετά
από προσφυγή ραδιοφωνικών σταθμών στην Αρχή, και πως πλέον δεν υπάρχει ζήτημα στην εκπομπή του.
Στο πλαίσιο της αμνηστίας που

χορήγησε ο Πρόεδρος της Μιανμάρ, Ουίν Μγιν, σε χιλιάδες φυλακισμένους, αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο
ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων
«Reuters», Ουά
Λόουν και Κέι
Σου Όου, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε
βαριές ποινές
κάθειρξης στη
Μιανμάρ για παραβίαση του νόμου περί κρατικών μυστικών.
Ο νόμιμος έλεγχος της ποιότητας

τηλεοπτικών προγραμμάτων από
το ΕΣΡ, όπως ορίζει ο νόμος τηλεοπτικής αδειοδότησης, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς λείπουν βασικά
στοιχεία από τους υπό εξέταση σταθμούς. Ο φορέας έχει καλέσει τους παν ε λλ α δ ι κ ή ς
εμβέλειας
σταθμούς να
κα τα θ έ σ ο υν
στοιχεία για
την κατανομή του προγράμματός τους
όσον αφορά τις ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκπομπές.
Όπως όλα δείχνουν, η χορήγηση
αδειών στους περιφερειακούς τη
λεοπτικούς σταθμούς θα καθυστερήσει περαιτέρω. Ο διάλογος με τους ιδιοκτήτες των περιφερειακών καναλιών ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί
αλλά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει εντοπίσει αδυναμίες και
εμπόδια στο να δοθούν άδειες με το ισχύον θεσμικό καθεστώς.
Η ποινή που προβλέπει τη διακο
πή μετάδοσης σήματος για τον
σταθμό «A-Epsilon» επί 7 ημέρες (1319 Μαϊου) και πρόστιμο 300.000 για
έμμεση πανελλαδική εκπομπή και απουσία ιδιόκτητου προγράμματος, παραμένει
σε ισχύ, μέχρι
να συζητηθεί εντός του Μαΐου
η αίτηση θεραπείας που θα καταθέσει η
τηλεοπτική εταιρεία του Φίλιππου
Βρυώνη.



Η (ελεύθερη και ωραία) Σίσσυ Χρηστίδου
απολαμβάνει την εργένικη ζωή!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
11/12 ΜΑΪΟΥ 2019

Μια σειρά από ταξίδια ανά την Ελλάδα κάνει το
τελευταίο διάστημα η παρουσιάστρια Σίσσυ
Χρηστίδου. μετά την ανακοίνωση του χωρισμού
της από τον τραγουδιστή των «Onirama»,
Θοδωρή Μαραντίνη.
Έτσι, προ ημερών, πήρε την απόφαση και
έφτιαξε τις βαλίτσες της πετώντας με
προορισμό τη Μυτιλήνη, όπου η κολλητή της
φίλη, Εύη, διατηρεί εξοχική κατοικία, την οποία
θέλησαν να χαρούν δεόντως!
Οι δύο φίλες δεν σταμάτησαν στιγμή να κάνουν
βόλτες δίπλα στη θάλασσα και να
απολαμβάνουν τη θέα από τα ηλιοβασιλέματα.
Προχωράει πλέον μπροστά η Σίσσυ και πολύ
καλά κάνει!

• Μέσω της πρωτοβουλίας «MAD for a Cause», αποκτήστε προσωπικά
αντικείμενα διάσημων εγχώριων καλλιτεχνών συμβάλλοντας στην
πραγματοποίηση των ευχών τριών παιδιών του «Make-A-Wish»

«Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ»:
Κάλεσμα προσφοράς κι
αγάπης για καλό σκοπό

Η

Κωνσταντίνα, ο Ερνάντ και η Μαρία είναι
τρία από τα παιδιά (ηλικίας τριών και επτά ετών αντίστοιχα) του «Make-A-Wish»
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), της Αστικής,
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που κάνει
πραγματικότητα τις επιθυμίες παιδιών που πάσχουν
από σοβαρά νοσήματα. Ευχή της τρίχρονης Κωνσταντίνας είναι να αποκτήσει έναν μικρό παιδότοπο στο σαλόνι
του σπιτιού της, σαν αυτόν όπου έπαιζε ανέμελη πριν νοσήσει. Ο επίσης τρίχρονος Ερνάντ δεν έχει καταφέρει να πάει
σχολείο. Κλείνοντας τα μάτια, εύχεται όσο τίποτε άλλο στον
κόσμο να αποκτήσει ένα δωμάτιο γεμάτο από τους αγαπημένους του ήρωες, αλλά και κούκλες για τη μεγαλύτερη αδελφή
του. Η επτάχρονη Μαρία ζήτησε από τις νεράιδες ένα δωμάτιο παραμυθένιο, γεμάτο ροζ χρώμα και χρυσές ανταύγειες από τον λαμπερό ήλιο.
Στο σημείο αυτό, τον ρόλο της καλής νεράιδας παίρνει ο
«ΟΠΑΠ» συμπράττοντας με τον μουσικό τηλεοπτικό σταθ-

μό «MAD» και, δημιουργώντας από κοινού τη νέα πρωτοβουλία προσφοράς και αγάπης «MAD for a Cause», βάζει ένα προσωπικό στοίχημα, που με τη συμβολή τριών διάσημων και πολύ αγαπημένων καλλιτεχνών –της Ελένης Φουρέιρα, του Σάκη Ρουβά και του SNIK– αλλά και όλων όσων
ανυπομονούν να δουν ζωγραφισμένα στα παιδικά προσωπάκια τα πιο μεγάλα χαμόγελα, είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσει! Οι επιθυμίες και των τριών αυτών παιδιών θα γίνουν
επιτέλους πραγματικότητα!
Στην εκπλήρωση των παιδικών ευχών μπορούν να συμμετάσχουν όλοι δωρεάν, μέσω της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ», διεκδικώντας παράλληλα αγαπημένα προσωπικά αντικείμενα που προσφέρουν οι παραπάνω καλλιτέχνες: το αγαπημένο κοστούμι του Σ. Ρουβά, με το οποίο έχει πραγματοποιήσει μοναδικές εμφανίσεις επί σκηνής, τις μπότες της
Ε. Φουρέιρα, τις οποίες φόρεσε κατά τη διάρκεια της προώθησης της συμμετοχής της στον διαγωνισμό τραγουδιού της
«Eurovision», το bomber jacket με το οποίο ο SNIK πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση στη σκηνή.
Οι υποστηρικτές της πολύτιμης αυτής πρωτοβουλίας μπορούν να κατεβάσουν, χωρίς χρέωση, στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet (Google Play και App Store) την εφαρμογή
«Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», να επιλέξουν το αντικείμενο
του καλλιτέχνη που επιθυμούν να αποκτήσουν και να συμμετέχουν στις δοκιμασίες συγκεντρώνοντας πόντους, ώστε
να αναδειχθούν νικητές.
Κάθε μέλος της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ» –η ενεργοποίηση της οποίας θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου– μπορεί
να διεκδικήσει μόνο ένα από τα παραπάνω αντικείμενα, το οποίο επιλέγει κατά την είσοδό του στην εφαρμογή, πριν ξεκινήσει να παίζει.

Χωρίς καμία αμφιβολία είναι από εκείνες τις φορές, που η
τεχνολογία, η ύλη και η ανθρώπινη τάση για προσφορά συναντιούνται και οδηγούν κατευθείαν εκεί όπου όλα τα παιδιά χαμογελούν και νιώθουν ευτυχισμένα.
Στη χώρα όπου ένα μαγικό ραβδάκι εκπληρώνει κάθε τους
επιθυμία, και στην προκειμένη περίπτωση στη χώρα που
δημιουργούν μαζί, ο «ΟΠΑΠ», το «Mad», καλλιτέχνες με ευαισθησίες και όλοι εμείς! Κατεβάζοντας απλά μια εφαρμογή
και ξεκινώντας το παιχνίδι!
Για την Κωνσταντίνα, τον Ερνάντ, τη Μαρία και κατ’ επέκταση για κάθε παιδί που νοσεί αλλά εξακολουθεί παρ’ όλα αυτά να ονειρεύεται ότι κάπως, κάπου, κάποτε θα τα καταφέρει να είναι υγιές και ευτυχισμένο και να βάλει μπρος για
να ζήσει στο έπακρο το δικό του παραμύθι!
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Περικλής Αλμπάνης: «Η Αλίκη δεν
ήθελε με τίποτα να τη δουν γερασμένη!»
• Τι δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός

στο περιοδικό «Λοιπόν» για την
εθνική μας σταρ
το περιοδικό «Λοιπόν» και τη Ρενέ Σαραντινού έδωσε συνέντευξη ο ηθοποιός Περικλής Αλμπάνης, μιλώντας μεταξύ άλλων και για την εθνική μας σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έδινε μεγάλη σημασία στην προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση ακόμη και στην ύστατη στιγμή της.
«Εγώ θα φύγω νωρίς, δεν θα τους αφήσω να με δουν γερασμένη. Με περιμένουν στη γωνία και να ξέρεις ότι στην κηδεία μου θα έρθουν όλοι αυτοί για να πάρουν από μένα κι εκεί. Ακόμα και πάνω από το φέρετρό μου
θα έρθουν, εκεί θα είσαι να το δεις», αποκάλυψε ο Π. Αλμπάνης προσθέτοντας ότι «δεν το ήθελε με τίποτα αυτό, να τη δουν γερασμένη, δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Τώρα, η Αλίκη θα ήταν 86 ετών, ήταν γεννημένη
το 1933, κι “έφυγε” στα 63 της. Ήταν καλή
μάνα, αγαπούσε πολύ τον Γιαννάκη…».
Ήταν μια γυναίκα, που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη και τα ήθελε όλα στην
εντέλεια, είτε αυτό είχε να κάνει με το επάγγελμα που λάτρευε, είτε με το μεγάλωμα του μονάκριβου γιου της, είτε με
την εξωτερική της εικόνα, η οποία παρέμεινε εντυπωσιακά αναλλοίωτη και
αντιστάθηκε στο πέρασμα του χρόνου!
Ακριβώς όπως συμβαίνει με τις αυθεντικές σταρ!

Σ

Αχώριστες Οικονομάκου
- Λασκαράκη παρά την…
απουσία στον γάμο!
ταν τη Δευτέρα του Πάσχα, όταν η ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη
και ο εκλεκτός (σεφ) της καρδιάς της, Λευτέρης Σουλτάτος, παντρεύτηκαν ξαφνικά στην Κρήτη αιφνιδιάζοντας τους πάντες!
Μπορεί ο γάμος να έγινε σε στενό κύκλο, ωστόσο αρκετοί ήταν
αυτοί που παραξενεύτηκαν με την απουσία της κολλητής φίλης της
νύφης και επίσης ηθοποιού, Αθηνάς Οικονομάκου, τον γιο της οποίας,
Μάξιμο, αναμένεται να βαφτίσει η νιόπαντρη πλέον Βάσω, που θα
είναι μία από τις νονές του.
Παρά τις όποιες φήμες, οι
δυο τους φρόντισαν να βάλουν
τέλος στην παραφιλολογία ανταλλάσσοντας πρόσφατα αγαπησιάρικα μηνύματα και καρδούλες μέσω Instagram.
Όταν μια φιλία είναι αληθινή, καμία απολύτως φήμη δεν
είναι ικανή να την κλονίσει!

Ή

Στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες για
τον γάμο Τζώρτζογλου και Μαριόλα!
ήμερα γάμος γίνεται…» θα ακουστεί στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων, όταν το ημερολόγιο δείξει 8 Ιουνίου, ημέρα την οποία επέλεξε
ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα για να πουν
αμφότεροι το «ναι» με παπά και κουμπάρο! Όταν μάλιστα μία από τους
κουμπάρους είναι και η Βάνα Μπάρμπα, τότε είναι σίγουρο ότι το όλο μυστήριο θα έχει και μια παραπάνω σφραγίδα ομορφιάς
και λάμψης.
Ενθουσιασμένος ο μέλλων γαμπρός ανάρτησε στον
λογαριασμό
του
στο
Facebook και το προσκλητήριο του γάμου γράφοντας:
«Να σας βλέπω να χαίρεστε
με την χαρά μας γιατί “Όλα είναι ένα”!»
Φυσικά και χαιρόμαστε,
και ευχόμαστε ολόψυχα με
το καλό!

«Σ
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