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▶ ΣΕΛ. 33

▶ ΣΕΛ. 28

«Στο χείλος της χρεοκοπίας
η Περιφέρεια Αττικής»
• Ο Γιάννης Σγουρός μιλάει στην «Α» για
τα σχέδιά του και δηλώνει αισιόδοξος για τη μάχη
των Περιφερειακών ▶ ΣΕΛ. 27
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Ξορκίζει τη χαλαρή
ψήφο ο Μητσοτάκης
• Ισχυρό μήνυμα στην κάλπη ζητά η Ν.Δ.
▶ ΣΕΛ. 7

• Λίγα 24ωρα πριν από τις εκλογές,
οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα
αποτινάσσουν από πάνω τους οποιαδήποτε
σχέση έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ
• Ακόμη και οι πρώην αντιπεριφερειάρχες
της Ρένας Δούρου τώρα προτιμούν
την ανεξαρτησία τους
▶ ΣΕΛ. 3

ΑΛΕΞΗΣ - ΘΥΜΙΟΣ

Ξαφνικός έρωτας
(με το αζημίωτο...)

ΣΟΦΙΑ… ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ: Από το «Go back,
madam Μέρκελ» στο «I love you, Άνγκελα darling» 


▶ ΣΕΛ. 6

«Α» ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ξεπεσμός:
Ο Τσίπρας έκανε
«Survivor»
την Εθνική
• Όταν στο Αιγαίο μυρίζει μπαρούτι,
οι Κύπριοι μιλούν για θαλάσσιο Αττίλα με
τα γεωτρύπανα στην ΑΟΖ τους, οι αερομαχίες
δίνουν και παίρνουν (με το ατύχημα να
παραμονεύει), η Γενοκτονία των Ποντίων
κλείνει 100 χρόνια, ο Τσίπρας κλείνει φιλικό
παιχνίδι με την Τουρκία στην Αττάλεια...
▶ ΣΕΛ. 19

Στο αρχείο και
οι κατηγορίες για
Άδωνι - Στουρνάρα
• Οσονούπω στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας
και η δικογραφία για τον
πρώην υπουργό Υγείας και
τον νυν διοικητή της
ΤτΕ, όπως ακριβώς έγινε
–έστω κι αν ακόμη
δεν έχει ανακοινωθεί
επισήμως– με την
περίπτωση του


Αντώνη Σαμαρά
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νας Ισπανός πολυβραβευμένος συγγραφέας, ο Carlos Ruiz Zaf n, έχει πει ότι η ποίηση γράφεται με δάκρυα, η πεζογραφία με αίμα και η ιστορία με αόρατη μελάνη. Πεζογράφοι δεν είμαστε, ποιητές δεν μας λες, αλλά σε ό,τι αφορά
την ελληνική ιστορία των τελευταίων 5 χρόνων είναι απολύτως ακριβές ότι αυτή γράφτηκε με τις αόρατες υποσχέσεις,
τα κλεψίτυπα «θα» και τα προεκλογικά γραμμάτια (με αντίκρισμα για λίγους και εκλεκτούς) που μοίρασε αφειδώς ο Αλέξης
Τσίπρας από το 2014 με μετά, προκειμένου να κάτσει εκείνος στον πρωθυπουργικό «θρόνο».
Διαρρηγνύουμε ορθάνοιχτες πόρτες, επαναλαμβάνοντας σε ποιον κάλαθο κατέληξαν τα «go back madam Μέρκελ» και η
«κατάργηση, με έναν νόμο και σε ένα άρθρο, όλων των μνημονιακών μέτρων λιτότητας». Ακόμη, όμως, κι εκείνοι που στοιχημάτιζαν για τις κυβιστήσεις που θα γίνουν, δεν μπορούν να μην εκπλήσσονται με το μέγεθος του χαμαιλεοντισμού και την ευκολία της αλλαγής κοστουμιού του
πρωθυπουργού, ώστε να «κουμπώνει»
σε κάθε πολιτική συνθήκη και να θέλγει κάθε πολιτικό ακροατήριο.
Αρκεί να δει κάποιος τα σποτάκια
του ΣΥΡΙΖΑ στα οποία οι… καλλιτέχνες του κόμματος κατάφεραν να συνδυάσουν τον δικτάτορα Μεταξά (άσχετα αν τον ξεμόνταραν άρον-άρον)
με τους ΕΑΜίτες, τον Μπελογιάννη
με τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή με τον Ανδρέα και τον Κύρκο, την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τον Ομπάμα, ακόμη και το σκοπευτήριο της Καισαριανής με φόντο τον… Μανόλο (Πετσίτη)!
Φυσικά και δεν πρόκειται για επικοινωνιακό λάθος. Αυτό το συνονθύλευμα εικόνων που «τα έχει όλα και συμφέρει», που
«όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει», στοχεύει στον προσεταιρισμό όποιας κοινωνικής ομάδας, η οποία με την ψήφο της
μπορεί να ανακόψει την κυβερνητική ήττα. Τρανή απόδειξη το σφιχταγκάλιασμα του Αλέξη Τσίπρα στον «φύλαρχο» των ταξιτζήδων Θύμιο Λυμπερόπουλο, με τον δεύτερο να ομολογεί, μάλιστα, ότι «τώρα πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που μας
στήριξαν».
Ποια στήριξη εννοούσε ο Θύμιος; Μα το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ουσιαστικά «ξανακλείνει» το επάγγελμα του αυτοκινητιστή ταξί, που όμως είχε δρομολογήσει να «ανοίξει» το καλοκαίρι του 2011 ένας πρώην –πλέον– εχθρός και του Αλέξη Τσίπρα και του Θύμιου Λυμπερόπουλου, αλλά νυν ιδεολογικός συνοδοιπόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ραγκούσης.
Από όλα έχει, λοιπόν, ο προεκλογικός μπαξές του ΣΥΡΙΖΑ. Και Θύμιο και Ραγκούση και Σπίρτζη με τον Βελουχιώτη
στο γραφείο του (σ.σ. μέχρι και τον Άρη θυμήθηκε ο Τσίπρας μιλώντας στη Λαμία). Και κακέκτυπη προσομοίωση 13ης σύνταξης. Και επαναφορά του ΦΠΑ στους συντελεστές που τον άφησε ο Αντώνης Σαμαράς το 2014. Αλλά και καθεστωτικές
συμπεριφορές χειραγώγησης των ανεξάρτητων Αρχών, των μη αρεστών ΜΜΕ και της Δικαιοσύνης.
Για όλα αυτά και άλλα τόσα χρειάζεται ένα φρένο. Διότι μπορεί η χώρα να μην κινδυνεύει από το ακίνητο βαγόνι που έτρεξαν να εγκαινιάσουν στη Θεσσαλονίκη ο Σπίρτζης με τη Νοτοπούλου, αλλά κάτι οι αντιπαροχές στον αναβαπτισμένο
συνδικαλισμό, κάτι το παροχολογικό πακέτο Τσίπρα, αναβιώνουν το φλερτ με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το καμπανάκι το χτύπησε ήδη ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, λέγοντας
εμμέσως πλην σαφώς ότι τα δωράκια του… Σάντα Κλάους Τσίπρα απειλούν την επίτευξη του στόχου για πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ. Επειδή, όμως, τα ευήκοα κυβερνητικά ώτα αγνοούνται, ας ελπίσουμε ότι το φρένο θα το πατήσει ο λαός. Αυτός είναι ο μηχανοδηγός στις δημοκρατίες και την ευκαιρία του θα την έχει και τις δύο επόμενες Κυριακές και στις εθνικές
κάλπες που δεν θα αργήσουν να στηθούν. Ας κάνει αυτό που πρέπει…

Έ

Ο Κλάους και
ο… Σάντα Κλάους
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Ακόμη και οι πρώην αντιπεριφερειάρχες της Ρένας
Δούρου τώρα προτιμούν
την ανεξαρτησία τους

Η ΑΠΟΨΗ

• Οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα
αποτινάσσουν από πάνω τους οποιαδήποτε σχέση
έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Λ

ένε ότι ένα πλοίο που
βουλιάζει, οι πρώτοι
που το εγκαταλείπουν
είναι τα ποντίκια. Και
στην περίπτωση των
δημοτικών εκλογών τόσο στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και συνεργαζόμενα με το κυβερνών κόμμα, που ήταν σε θέσεις-κλειδιά, έτρεξαν πρώτοι και καλύτεροι να εγκαταλείψουν
το πλοίο τώρα που έχει μπατάρει
και κινδυνεύει με βύθιση.
Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, όταν δύο από τους
αντιπεριφερειάρχες της Ρένας
Δούρου, ο Γιώργος Καραμέρος
(Βόρειος Τομέας) και ο Πέτρος
Φιλίππου (Ανατολική Αττική)
γνωστοποίησαν ότι δεν θα διεκδικήσουν δεύτερη θητεία στην περιφέρεια Αττικής, μετά την εκατόμβη
νεκρών στο Μάτι. Ο μεν Καραμέρος ανακάλυψε τη «γοητεία» του Αμαρουσίου (εκεί έχει μεγαλώσει),
του δε Φιλίππου του έλειψε ο δήμος Σαρωνικού, από τον οποίο αποχώρησε το 2014 για την Περιφέρεια με όνειρα για ανέλιξη. Η
βιβλική καταστροφή στο Μάτι δεν
επέτρεπε τέτοια όνειρα, κι έτσι οι
δύο αντιπεριφερειάρχες προτίμησαν την τοπική θαλπωρή έχοντας
κατά νου το γνωμικό «καλύτερα
πρώτος στο χωριό, παρά τίποτα στην
πόλη».
Έλα, όμως, που υπολόγισαν δίχως τον... ξενοδόχο. Που στην
προκειμένη περίπτωση ήταν η
Κουμουνδούρου, η οποία έσπευσε να ανακοινώσε τη Δευτέρα τους
δημάρχους που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
σε όλη την Ελλάδα. Και από τους
πρώτους που έσπευσαν να αποτινάξουν το χρίσμα από πάνω τους
ήταν οι δύο πρώην αντιπεριφερειάρχες και νυν υποψήφιοι δήμαρχοι σε δήμο Αμαρουσίου (Καραμέρος) και δήμο Σαρωνικού (Φιλίππου).
Ο κ. Καραμέρος, με ανακοίνωσή του, η οποία τιτλοφορείται: «Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα περί
κομματικής στήριξης του συνδυασμού
μας», τονίζει χαρακτηριστικά: «Για
πολλοστή φορά ως ανεξάρτητο Ενωμένο Μαρούσι και με αφορμή ανακοινώσεις και δημοσιεύματα περί υποστήριξης από τον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Είμαστε Ενωμένο Μαρούσι. Συσταθήκαμε και πορευόμαστε ανεξάρτητοι από κόμματα
και ιδεολογικές αφετηρίες, γεγονός
που αποδεικνύεται έμπρακτα από το
επίσημο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού
μας που είναι πολυσυλλεκτικό. Σεβόμαστε την πολιτική ταυτότητα όλων,
δε διεκδικήσαμε, δε θέλουμε και δεν

Άρον-άρον
επιστρέφουν
τα χρίσματα

έχουμε χρίσμα από κανέναν. Θέλουμε
την υποστήριξη των δημοτών. Η αγωνία των κομματικών επιτελείων να απλώσουν τα δίχτυα τους στο Μαρούσι
δεν μας αφορά. Το βράδυ των δημοτικών εκλογών δεν θα υπάρχει κομματικό χρώμα δίπλα στο Ενωμένο Μαρούσι και τον Γιώργο Καραμέρο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα κόμματα
στις ευρωεκλογές».
Κι εάν για τον Καραμέρο υπάρχει μία δικαιολογία, καθώς προέρχεται από τους συνεργαζόμενους
με τον ΣΥΡΙΖΑ Πράσινους-Οικολόγους τι να πεις για τον Πέτρο
Φιλίππου. Ο υποψήφιος δήμαρχος Σαρωνικού απέδωσε τη στήριξη σε δημοσιεύματα και όχι στην
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που
είναι ανακρίβεια, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ
μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ανακοίνωσε
όλα τα ονόματα: «Δημοσιεύματα φέρουν την παράταξη “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (Υποψήφιος Δήμαρχος
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου) να στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Ο συνδυασμός ξεκαθαρίζει: Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι ο “ΣΑΡΩ-

ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” είναι μια αυτοδιοικητική παράταξη, πλήρως ανεξάρτητη και πολυσυλλεκτική. Ως εκ
τούτου διαψεύδουμε κατηγορηματικά,
όποιο ή όποια κόμματα δηλώνουν ή
δηλώσουν στήριξη. Εμείς επιζητούμε
και επιδιώκουμε μόνον τη στήριξη της
κοινωνίας των πολιτών».
Ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι
Δημήτρης Λουκάς (δήμος Λαυρεωτικής)
και
Ευάγγελος
Μπουρνούς (δήμος Ραφήνας).
Και οι δύο εξέφρασαν την έκπληξή
τους για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν αποδέχονται τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος,
αφήνοντας παράλληλα αιχμές για
τον γραμματέα του κόμματος, Πάνο Σκουρλέτη. Ο κ. Λουκάς
(Λαυρεωτική) επεσήμανε: «Συνιστούμε προς όλους να σεβαστούν τόσο το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, όσο
και τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της
Παράταξής μας και να μην μας εμπλέκουν σε παιχνίδια κομματικής κυριαρχίας για να εξυπηρετήσουν τους
όποιους κομματικούς τους σχεδιασμούς».
Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Μπουρνούς (Ραφήνα), ο οποίος την εποχή της καταστροφικής φωτιάς στο Μάτι χλευάστηκε
κατά κόρον από την Κουμουνδούρου, ξεκαθάρισε πως «παραμένω ανεξάρτητος, δεν πουλώ τους συμπολίτες μου σε κομματικά επιτελεία. Ως επικεφαλής δηλώνω κατηγορηματικά
ότι ουδέποτε ζήτησα στήριξη από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ουδέποτε ρωτήθηκα και ουδέποτε βάζω αυτοδιοικητικές ταμπέλες».
Ακόμη, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Σταθόπουλος, δηλώνει ότι ναι μεν στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην πα-

ράταξή του συμμετέχουν υποψήφιοι και από άλλους κομματικούς
χώρους.

Πολλές αντιδράσεις
Κι εάν αυτές είναι οι κορυφαίες, υπάρχουν και άλλοι πολλοί που ήδη
προέβησαν σε... επιστροφή χρίσματος, φοβούμενοι ότι θα τους
«μαυρίσει» ο κόσμος στις εκλογές.
Έτσι, τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ αρνείται και ο υποψήφιος δήμαρχος
Παιανίας, Κώστας Μπουλμέτης,
καθώς και η υποψήφια δήμαρχος
Σιντικής Σερρών, Όλγα Φυταγκουρίδου. Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίζεται να κινείται και ο υποψήφιος δήμαρχος Κρωπίας,
Δημήτρης Κερασιώτης, αλλά και
ο υποψήφιος δήμαρχος Κάτω
Νευροκοπίου, Γιάννης Κυριακίδης. Το ίδιο κάνει, με ανακοίνωσή του, και ο συνδυασμός του δημάρχου Άργους Ορεστικού και εκ
νέου υποψηφίου, Πάνου Κεπαπτσόγλου, αλλά και ο υποψήφιος
δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας
Στεργίου. Τη στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει και ο υποψήφιος

|3

δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Γιάννης Πολίτης. Ακόμη,
ο υποψήφιος δήμαρχος Αιγιαλείας
στην Αχαΐα, Δημήτρης Καλογερόπουλος, αλλά και ο Γιώργος
Αραπίτσας, υποψήφιος δήμαρχος
Αλιάρτου-Θεσπιέων στη Βοιωτία.
Στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
η σύζυγος του Δημήτρη Παπαδημούλη, η Νάντια Σουμπασάκη,
δεν βρήκε ανθρώπους για να κατεβάσει αυτόνομο συνδυασμό του
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αποφάσισε να κατέλθει με έναν εκ των άλλων υποψηφίων που προέρχεται ιδεολογικά από τον χώρο της Ν.Δ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του τη Δευτέρα συμπεριέλαβε και τον κ. Κανελλάκη στους υποστηριζόμενους, με συνέπεια να δημιουργηθεί ένταση με τους υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους, που δεν
θέλουν να ακούν για το κυβερνών
κόμμα.

Έλλειψη ανθρώπων
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με δανεικούς
ψηφοφόρους (από το ΠΑΣΟΚ) να
κέρδισε τις εκλογές το 2015, αλλά
τα αυτοδιοικητικά του στελέχη είναι στην κυριολεξία άγνωστα στην
πολυκατοικία τους. Και μπροστά
στη συντριβή, η Κουμουνδούρου
αποφάσισε να επιλέξει να στηρίξει
δημάρχους και περιφερειάρχες
που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ
και άλλους όμορους χώρους. Οπότε, όποιο κι εάν είναι το αποτέλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δικαιολογία. Σε συντριβή θα τα φορτώσει
στα πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, εάν υπάρχει νίκη
θα τρέξει να βαπτίσει όλους τους
νικητές ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ σε περίπτωση απλά αρνητικού αποτελέσματος
και όχι συντριβής, θα ανασύρει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας
μία δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου από το μακρινό 1986. Τότε
το ΠΑΣΟΚ υπέστη συντριβή στις
δημοτικές χάνοντας τους τρεις μεγάλους δήμους. Στην Αθήνα είχε
εκλεγεί ο Μιλτιάδης Έβερτ, στη
Θεσσαλονίκη ο Σωτήρης Κούβελας και στον Πειραιά ο Ανδρέας
Ανδριανόπουλος. Τότε ο αείμνηστος Παπανδρέου περιχαρής δήλωσε ότι στις εκλογές κέρδισε «το
ΠΑΣΟΚ, και… άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις!».
Κάτι ανάλογο σκέφτονται και
στο Μαξίμου, όμως δεν υπολόγισαν στις αρνήσεις και στην επιστροφή των χρισμάτων. Προφανώς διότι έχουν λησμονήσει ότι οι
εποχές έχουν αλλάξει και ότι ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει και το
2014. Τότε οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ είχαν απαρνηθεί το κόμμα
τους, προτιμώντας την... ανεξαρτησία τους. Τώρα είναι η σειρά να
αποτάξουν από πάνω τους οτιδήποτε θεωρούν ως τοξικό. Και αυτή την εποχή, στην κοινωνία τοξικός θεωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ.
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πορεί οι Λατίνοι να
ισχυρίζονται ότι
«τα λόγια πετούν,
τα γραπτά μένουν», αλλά τα λόγια
που έχει… πετάξει ο Αλέξης
Τσίπρας στη διάρκεια των 4,5
χρόνων που βρίσκεται στην
κυβέρνηση καταγράφονται
πλέον ως μνημείο πολιτικής
μεταστροφής και
οπορτουνισμού, που τον
οδήγησαν τελικά στα σκαλιά του
Μεγάρου Μαξίμου. Περίπου
τέτοιες ημέρες, τον Μάιο του
2014, παραμονές των
προηγούμενων ευρωεκλογών
ήταν που κορυφώνονταν οι
προεκλογικές κορώνες τού νυν
πρωθυπουργού και προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ. Κορώνες όχι μόνο
αντιμνημονιακές αλλά και
καταφανώς αντιευρωπαϊκές και
υποτιμητικές, όχι μόνο για τους
εγχώριους πολιτικούς
αντιπάλους του αλλά και για
τους μελλοντικούς ομολόγους
του με τους οποίους ισχυριζόταν
ότι θα διαπραγματευόταν. Και
επειδή δεν είναι, τελικά, όλοι
αμνήμονες σε αυτόν τον τόπο,
η βουλευτής Β΄ Αθηνών της
Νέας Δημοκρατίας, Σοφία
Βούλτεψη, φρόντισε προ
ημερών να μας γυρίσει σε
εκείνη την κομβική χρονιά και
να μας θυμίσει τα διαμειφθέντα
που πυροδότησαν τις μετέπειτα
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η
δημοσιογράφος και πρώην
υφυπουργός και κυβερνητική
εκπρόσωπος έγραψε ένα εκτενές
άρθρο για λογαριασμό του
ενημερωτικού πόρταλ «The
President»
(www.thepresident.gr), στο
οποίο αποκαλύπτει καρέ-καρέ
το άγνωστο παρασκήνιο των
ευρωεκλογών του 2014.
Αυτό το παρασκήνιο θα
παρουσιάσει σε συνέχειες και
μέχρι τις εκλογείς της 26ης
Μαΐου η «Α», ξεκινώντας
σήμερα από την έντυπη
έκδοσης και συνεχίζοντας τις
επόμενες ημέρες στο iapopsi.gr
αλλά και στην καθημερινή
ηλεκτρονική εφημερίδα «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ».
Η ΑΠΟΨΗ
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• ΣΟΦΙΑ… ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ: Η δημοσιογράφος,
νυν βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος,
Σοφία Βούλτεψη, ξεγυμνώνει την καταστροφική πενταετία
της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ
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Από το «Go back,
madam Μέρκελ»
στο «I love you,
Άνγκελα darling»

Η

αφήγηση της Σ. Βούλτεψη ξεκινάει από τη Μυτιλήνη όπου στις 2 Μαΐου
2014 ο Αλέξης Τσίπρας
καταφτάνει στο νησί του
Βορείου Αιγαίου, ανεβαίνει στο βάθρο
που έχει στηθεί για την ομιλία του στην
Πλατεία Σαπφούς και το λογύδριο προς
τους συγκεντρωμένους οπαδούς του ξεκινά με αναδρομή στον Δεκέμβρη του
1944 όταν οι αντάρτες του νησιού εμπόδισαν τα αγγλικά στρατεύματα να αποβιβαστούν στην πρωτεύουσα της Λέσβου.
Εκεί την ίδια ήμερα είναι που ο μετέπειτα πρωθυπουργός βροντοφωνάζει
στα αγγλικά το ιστορικό πλέον «κατευόδιο» για τη Γερμανίδα καγκελάριο και τον
τότε υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. «Go back, λοιπόν, κυρία Μέρκελ,
κύριε Σόιμπλε, κυρίες και κύριοι της συντηρητικής νομενκλατούρας της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο.
Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε Μπανανία κι εμάς τους ίδιους
σε φτηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και
φιμωμένη μάζα», είπε χαρακτηριστικά
ο Αλ. Τσίπρας και συνέχισε τον αντιμνημονιακό ανένδοτο:
«Go back μαζί με την τρόικά σας, τους
τοκογλύφους σας, τη σκληρότητά σας,
την αλαζονεία σας, την περιφρόνηση
προς τον ελληνικό λαό, που τόσα χρόνια
έχει γίνει αντικείμενο της χλεύης και της

εκμετάλλευσής σας. Δεν θα ανεχτούμε να
μας υπαγορεύετε ποιον να ψηφίσουμε,
για να μη μας τιμωρήσετε.
»Λες και όλα όσα μέχρι τώρα διαπράξατε σε βάρος μας δεν είναι η πιο βαριά,
αναίτια, άδικη και απάνθρωπη τιμωρία
εκατομμυρίων ανθρώπων, που σε τίποτε
δεν έφταιξαν για την κρίση σας. Δεν θα
ανεχτούμε να καθορίζετε εσείς ποιος θα
μας κυβερνά, επειδή εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά σας συμφέροντα.
»Δεν θα ανεχτούμε τα μνημόνια, τα
μεσοπρόθεσμα, τους εφαρμοστικούς νόμους της βαρβαρότητας, που έχετε φορτώσει στις πλάτες μας. Δεν θα ανεχτούμε
να μας σέρνετε για δεκαετίες δεμένους
στο άρμα ενός χρέους που είναι αβίωτο,
άδικο, και καταδικαστικό για τις ζωές
μας. Go back! Ήρθε η δική μας ώρα».

Φυσικά, όπως ορθώς επισημαίνει η
Σ. Βούλτεψη, η ώρα που ο Αλ. Τσίπρας υποσχόταν στους πολίτες ότι θα
ερχόταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν
συμβάδιζε με τα υπεσχημένα. Διότι μπορεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να ισχυριζόταν, τότε, ότι δεν θεωρεί «τον ελληνικό
λαό, λαό ηλιθίων» και πως το κόμμα του
δεν έχει στις τσέπες του «ούτε δανεικά ευρώ, ούτε ψεύτικες ιστορίες επιτυχίας, ούτε
πλεόνασμα του πλεονάσματος να σας μοιράσουμε», ως διά μαγείας όμως το κυβερνητικό κομπόδεμα ήταν γεμάτο 5
χρόνια αργότερα με τα ίδια «υλικά»: με
ματωμένο υπερ-πλεόνασμα, ακόμη και
με προεκλογικό επίδομα… ψήφου, που
θα μοιραστεί στους δικαιούχους λίγα
24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Ίσως
επειδή ο νυν πρωθυπουργός θεωρεί τε-
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Ο Σαμαράς για το
«κέλυφος ΣΥΡΙΖΑ»
σο ο Αλέξης Τσίπρας περιδιάβαινε
την επαρχία μοιράζοντας ανέξοδες
και εκ του ασφαλούς υποσχέσεις ως
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
στις 3 Μαΐου του 2014 το «ΒΗΜΑ» φιλοξένησε ένα άρθρο τού τότε πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά.
Όπως εξηγεί η Σ. Βούλτεψη στο άρθρο
της, σε αυτό το άρθρο ο πρώην πρόεδρος της
Ν.Δ. έδινε τη δική του (συγκρατημένη ως όφειλε άλλωστε) εκδοχή για την έξοδο της
Ελλάδα στο ξέφωτο. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς έγραψε για το «κέλυφος» μέσα
στο οποίο είχε κλειστεί η χώρα, που τώρα
σπάει και «απελευθερώνονται οι μεγάλες δυνατότητες της χώρας και του λαού μας».
Σύμφωνα με τον Αντ. Σαμαρά, ο Αλέξης

Ό

λικά τον ελληνικό λαό, λαό ηλιθίων, που
θα «εξαγοραστούν» έναντι 300, 400 ή
500 ευρώ!

Τζάμπα δεσμεύσεις…
Έδωσε κι άλλες διαβεβαιώσεις εκείνη τη
μαγιάτικη ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας
στους Μυτιληνιούς ακροατές του. «Μπορώ να δεσμευτώ μπροστά σας» είπε μεταξύ άλλων ότι «εμείς φέρνουμε την κατάργηση των μνημονίων, την αποπομπή
της τρόικας. Την αποκατάσταση των κατώτερων συντάξεων και του βασικού μισθού, τη σταδιακή κατάργηση όλων των
εφαρμοστικών νόμων που επιβλήθηκαν
με τα μνημόνια. Θα ανοίξουμε χίλιους
δρόμους για συμμετοχή του λαού. Θα
θεσπίσουμε τη λαϊκή συμμετοχή. Θα ακουμπήσουμε στις κοινωνικές οργανώσεις, στις κοινωνικές πρωτοβουλίες,
στην κοινωνική δυναμική. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε υπόθεση δράσης
των πιο ζωντανών λαϊκών δυνάμεων το
πρόγραμμά μας.
»Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός
δημόσιου-κοινωνικού φορέα παροχής
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, με μοχλό την
περιφέρεια και τους ΟΤΑ. Ο φορέας αυτός θα είναι υπεύθυνος και για τη ναυπήγηση ή την αγορά πλοίων, και για τη
διαχείρισή τους. Μαζί της και μαζί σας
θα αντιμετωπίσουμε το σύνθετο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Με ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, με διεκδίκηση
ενός άλλου καθεστώτος στην Ευρώπη,
που θα καταργήσει το Δουβλίνο 2».
Και εξήγησε: «Και μπορούμε με την
ψήφο μας να συμβάλουμε, μαζί με την
ψήφο των άλλων Ευρωπαίων, σε μια άλλη πορεία της ηπείρου μας. Μια πορεία
με βάση όχι ένα χάρτη γερμανικό, αλλά
ένα χάρτη πραγματικά ευρωπαϊκό. Μια
πορεία που δεν θα αναδεικνύει σε ανώτατη ιερή αρχή το ευρώ, αλλά την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, τη ζωή και τη
συμμετοχή των εργαζομένων».
Το… σουρεαλιστικό που θυμίζει η
Σοφία Βούλτεψη στο άρθρο της είναι

ότι στις 3 Μαΐου του ίδιου χρόνου ο τότε
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, διατύπωνε αίτημα για
διεξαγωγή ντιμπέιτ μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Τσίπρα, όπως το ζητά και
τώρα εμμονικά ο πρωθυπουργός από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το «σουρεάλ» έγκειται στο γεγονός ότι αν και ο Αλ.
Τσίπρας διεκδικούσε τότε την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. είχε επιλεγεί από το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς ως υποψήφιος για την Κομισίον), ΔΕΝ είχε δεχθεί να λάβει μέρος
σε κανένα ευρωπαϊκό ντιμπέιτ! Επίσημη δικαιολογία; Ότι το βεβαρημένο προεκλογικό πρόγραμμά του δεν του άφηνε
ελεύθερο χρόνο. Ενώ για να κάνει τον
νταή εντός συνόρων ο χρόνος δεν ήταν
εμπόδιο…

Ο… στρατονόμος Πάνος
Ουδείς γνωρίζει ή τουλάχιστον μπορεί
να αποδείξει ότι εκείνη την άνοιξη του
2014 ο Αλέξης Τσίπρας είχε σκεφθεί
την πιθανότητα να του χρειαστεί ένα πολιτικό δεκανίκι για να σχηματίσει κυβέρνηση την επομένη των εθνικών εκλογών (σ.σ. που ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα έρχονταν σύντομα) και να γαντζωθεί στην εξουσία. Πολλώ δε μάλλον,
δεν ξέρουμε αν το κοστούμι του συγκυ-

βερνήτη ο Αλ. Τσίπρας το έραβε στα μέτρα του Πάνου Καμμένου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μετέπειτα κυβερνητικός εταίρος πλειοδοτούσε σε αντιευρωπαϊσμό και ακραίες πολιτικές λύσεις σε
σχέση με το δημόσιο χρέος και τη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των
δανειστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι την
επομένη της επίσκεψης Τσίπρα στη Λέσβο, στις 3 Μαΐου 2014, ο πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είχε βρεθεί
στην Πάτρα. Από την αχαϊκή πρωτεύουσα ο Π. Καμμένος διακήρυξε ότι «εμείς
λέμε στάση πληρωμών στα τοκοχρεολύσια την επομένη ημέρα των εθνικών εκλογών και είσοδο της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».
Στην επόμενη στάση του στην Κόρινθο
ήταν που το… τερμάτισε ο πρόεδρος των
ΑΝ.ΕΛ., φτάνοντας σε σημείο να εκστομίσει το απίστευτο ακόμη και για στρατονόμο τού.. Μαδούρο: «Αυτοί έπρεπε να
έχουν συλληφθεί όλοι. Το ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι συμπεριλαμβανομένου
και του κ. Πρωθυπουργού είναι πρωτοφανές σε μια πολιτισμένη πολιτεία».
Για να ταιριάζει, δε, το σετάκι με αυτό
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Π. Καμμένος είπε το δικό του παραφρασμένο
«Go back» από την πόλη του Αγρινίου
στις 4/5/2014: «Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ξεκάθαροι για την Ευρώπη. Δεν
πιστεύουμε στην Ευρώπη της γερμανικής επικυριαρχίας και των τραπεζών».
Όλα τα παραπάνω εξόχως επαναστατικά οι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝ.ΕΛ. τα διαλαλούσαν με κάθε ευκαιρία. Κοινός τόπος το τσιτάτο «Καμιά θυσία για το ευρώ!», που όμως έμεινε τσιτάτο. Διότι για τον μεν πρώτο ήρθε η καρέκλα του πρωθυπουργού, για τον δεύτερο η καρέκλα του συγκυβερνήτη και
του υπουργού Άμυνας, και για τους δύο
μαζί μία τεράστια αχρείαστη θυσία για το
ευρώ, που μεταφράζεται σε ένα δημοψήφισμα παρωδία κι ένα τρίτο αχρείαστο
μνημόνιο.

Τσίπρας και οι συν αυτώ «θέλουν να επιστρέψει η Ελλάδα στη δίνη της κρίσης που
αφήνουμε πίσω μας και τη χώρα ασταθή,
διεθνώς απομονωμένη και διχασμένη», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι με τα ηνία της
διακυβέρνησης να παραμένουν στα χέρια
της Νέας Δημοκρατίας ούτε νέο μνημόνιο
θα υπάρξει, ούτε νέα μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή του. Αν και διορατικός πολιτικός,
αυτή που εκ του αποτελέσματος κρίνεται
ως λανθασμένη εκτίμηση εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά ήταν η πίστη του ότι «ο ελληνικός λαός τους κατάλαβε. Και δεν θα
τους αφήσει να δημιουργήσουν την αστάθεια που επιδιώκουν».
«Τώρα, η Ελλάδα θρυμμάτισε τις αλυσίδες της. Οι Έλληνες έσπασαν το κέλυφος. Και
η νέα Ελλάδα γεννιέται», κατέληγε σε εκείνο
το άρθρο του ο πρώην πρωθυπουργός.
Δυστυχώς, η… κύηση μιας άλλης Ελλάδα
διεκόπη βάναυσα, το «κέλυφος» ξανασκέπασε τις θυσίες των Ελλήνων απαιτώντας
κι άλλες πιο δυσβάσταχτες, με τη χώρα να
έχει οδηγηθεί αυτήν την τελευταία πενταετία στη μεγαλύτερη οικονομική και ηθική
κρίση της μεταπολίτευσης.
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• Μέσω Σπίρτζη ο Θύμιος Λυμπερόπουλος άφησε τη Ν.Δ. κι έγινε φανατικός
οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ

Από κομματάρχης του Πάκη
στην αγκαλιά του Αλέξη
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

έτοιες ημέρες του 2010
η Ελλάδα εισερχόταν
στην εποχή του μνημονίου, αποφεύγοντας
την άτακτη χρεοκοπία.
Από τότε άλλαξαν τα πάντα στη χώρα. Σε όλα τα επίπεδα. Το παντοδύναμο ΠΑΣΟΚ συρρικνώθηκε
στο 5%. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ υποχρεώθηκαν να συγκυβερνήσουν με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από
κόμμα «μπαίνω - δεν μπαίνω στη
Βουλή» έγινε κυβέρνηση.
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
γνώρισαν τεράστιες περικοπές
στις αποδοχές τους, ενώ πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και
μεγάλες, αναγκάστηκαν να βάλουν
λουκέτο, με συνέπεια δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να βρεθούν
στον δρόμο και η ανεργία χτύπησε κόκκινο. Οι αλλαγές, βίαιες ως
επί το πλείστον, άλλαξαν την καθημερινότητα των πολιτών.
Κι όμως, κάτι δεν άλλαξε σε αυτήν τη χώρα, αλλά παρέμεινε σταθερό. Ο λόγος για τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, τον... ισόβιο πρόεδρο του ΣΑΤΑ. Ο «πατερούλης»
των ταξιτζήδων είναι δεξιός από τα
γεννοφάσκια του, αλλά, όπως λένε
οι άσπονδοι φίλοι του, «του αρέσει
να έχει έναν από τους τίτλους του Στάλιν, αυτόν του πατερούλη», ώστε να
είναι πάντα στα πράγματα.
Ο κ. Λυμπερόπουλος επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τις αγκαλιές και τα
«τσουροφιλήματα» με τον Αλέξη
Τσίπρα, την Τρίτη το βράδυ στην
πλατεία του Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, εκεί όπου ο πρωθυπουργός
μιλούσε σε ανοιχτή συγκέντρωση
του ΣΥΡΙΖΑ και ο Θύμιος ήταν μεταξύ των επισήμων παρακολουθώντας σε έκσταση. Κάποιοι από
τον ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν πως «τον γοήτευσε ο Αλέξης». Από την άλλη, ο
Βασίλης Λεβέντης (πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων) σε δηλώσεις

του χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό
υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμπεριλάβει τον Λυμπερόπουλο στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εθνικές
εκλογές».
Εξάλλου, ο «πατερούλης» των
ταξιτζήδων εδώ και χρόνια έχει
βάλει στην άκρη τις ιδεολογίες.
Και ουκ ολίγες φορές έχει κάνει
κυβιστήσεις. Από φανατικός «γαλάζιος», έγινε εν ριπή οφθαλμού
«πράσινος», μετά και πάλι «γαλάζιος», και τώρα... ανερυθρίαστα
δεν διστάζει να γίνει «κόκκινος».
Εξάλλου, με τον κ. Τσίπρα διακρίνονται στο ίδιο σπορ. Αυτό της κωλοτούμπας.
Ο αειθαλής Θύμιος («βαψομαλλιά» τον αποκαλούν οι πολέμιοί του για το... σκατουλί χώμα στην
κόμη του) έχει γίνει κολλητός με
τον υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Σπίρτζη. Εξάλλου, μαζί ανακοίνωσαν ότι τα ταξί θα μετατραπούν σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, ο κ. Λυμπερόπουλος, ο οποίος ακόμη και σήμερα
δηλώνει ότι είναι ο γνήσιος εκφραστής του «καραμανλισμού», έχει υποχρέωση στον Χρήστο
Σπίρτζη, καθώς με νόμο έστειλε
για... τσάι την Uber. Οπότε εξηγείται και ο ηφαιστειώδης έρωτας του
Λυμπερόπουλου για τον υπουργό και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Κομματάρχης του Πάκη
Η περίπτωση του Λυμπερόπουλου είναι εμβληματική. Επί χρόνια μέλος της Ν.Δ., μετείχε στα ορ-

γανωτικά συνδικαλιστικά όργανα
του κόμματος και την εποχή που
κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και η «γαλάζια» παράταξη ήταν στην αντιπολίτευση, που τον χρησιμοποιούσε
ως μοχλό για να αντιμάχεται δυναμικά με τον κλάδο των ταξιτζήδων,
τόσο συγκεκριμένα νομοσχέδια
της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων,
όσο και για... ψηφοθηρικούς λόγους, αφού τα ταξί θεωρούνται άτυπα αλλά... ισχυρά προεκλογικά
κέντρα!
Ουδείς ξεχνά τις ομηρικές μάχες του το καλοκαίρι του 2011 με
τον τότε υπουργό Γιάννη Ραγκούση και τις απειλές του Θύμιου ότι
θα καεί ζωντανός σε ένα μπαλκόνι. Αργότερα ο Θύμιος, όταν ο
Δημήτρης Ρέππας (αντικατέστησε τον Ραγκούση) καταχώνιασε
την απελευθέρωση του επαγγέλματος των ταξιτζήδων στο πιο βαθύ
συρτάρι του γραφείου του, μόνο
που δεν τοποθέτησε τη φωτογραφία του υπουργού του ΠΑΣΟΚ στα
ταμπλό όλων των ταξί της Αθήνας.
Όλοι στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι ο Λυμπερόπουλος υπήρξε κομματάρχης του Προκόπη
Παυλόπουλου στην Α’ Αθήνας.
Όπως είπαμε, ακόμη και σήμερα
δηλώνει εκφραστής του «καραμανλισμού». Γι’ αυτό κι έτρεξε δίπλα
στον Πάκη. Βέβαια, η Ν.Δ. τον βόλεψε. Η σύζυγός του διορίστηκε

την εποχή του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στα ΕΛΤΑ, ενώ ένας
άλλος πρωθυπουργός της Ν.Δ., ο
Κώστας Καραμανλής, διόρισε τη
θυγατέρα του Θύμιου στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μάλλον για
την άλλη κόρη του έχει αναλάβει
την υποχρέωση ο Σπίρτζης.
Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος
λοιπόν είναι ένα ακόμη πρόσωπο
της ταραγμένης ελληνικής κοινωνίας που αρέσκεται σε πομπώδεις
εμφανίσεις, λόγια βαρύγδουπα,
τσαμπουκάδες, και φυσικά πολιτική. Μάλιστα, όσο περνούν τα χρόνια και η απόχρωση των μαλλιών
αλλάζει, τόσο πιο επιθετικοί είναι
οι λόγοι του και οι κινητοποιήσεις
του κλάδου.
Γεννημένος στο Λουτρό Ξυλοκάστρου, με τα χρόνια να περνούν
ήρθε στην Αθήνα για ένα καλύτερο αύριο. Το τιμόνι ήταν μια καλή
λύση για το μεροκάματο και η ζωή
συνεχίζεται. Παντρεύεται σε νεαρή
ηλικία και αποκτά δύο κόρες, οι οποίες σπούδασαν σε Σκωτία και Αθήνα. Χρόνια ιδεολογικός συνοδοιπόρος της λαϊκής δεξιάς, δήλωνε «καραμανλικός», αλλά και ότι
«έχω άριστες σχέσεις με τον Σαμαρά».
(Σημ.: Όταν ρωτήθηκε ο Σαμαράς
για τις «άριστες σχέσεις του» με τον
κυρ-Θύμιο, η εύγλωττη απάντησή
του με τη γλώσσα του σώματος ήταν: «Εγώ μ’ αυτόν;») Σύγχρονη
Ν.Δ. και Θύμιος έχουν χωρίσει τα

τσανάκια τους. Και πλέον ο Θύμιος Λυμπερόπουλος νιώθει
σαν τον σύγχρονο Άρη Βελουχιώτη του Αλέξη Τσίπρα.
Τώρα, για το αν έχουν χαλάσει
οι σχέσεις του με τον προηγούμενο
μέντορά του και νυν Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, λόγω του εναγκαλισμού
του με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα
βάζαμε και το χέρι μας στη φωτιά…
Κι αυτό διότι πολύ απλά ο «ταξιτζής» Θύμιος ακολούθησε κι αυτός τον δρόμο που χάραξε ο κ.
Πάκης και οι άλλοι… ένθερμοι
«καραμανλικοί», Παπακώστα, Αντώναρος, Ζώης και βεβαίως και
ο μέντοράς του. Ανεξάρτητα αν ο
Νίκος Δένδιας διακηρύσσει ότι
«δεν πρέπει να επιρρίπτουν ευθύνες
στον πρόεδρο –Πάκη– που δεν του ανήκουν». Και ο έτερος Καππαδόκης
Νικήτας Κακλαμάνης να δηλώνει ότι σίγουρα ο κ. Παυλόπουλος θα επανεκλεγεί…

Τι πολέμησε
Τι είναι αυτό που πολέμησε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος; Τι είναι η
UBER; Πολύ απλά ο πελάτης αναζητεί μέσω μίας εφαρμογής στο κινητό του έναν διαθέσιμο οδηγό. Ο
οδηγός που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο παραλαβής του πελάτη ειδοποιείται αυτομάτως και έχει στη διάθεσή του 15 δευτερόλεπτα για να αποδεχθεί το αίτημα. Εάν το αποδεχθεί πατάει το κουμπί
στην εφαρμογή και ενημερώνεται
ο πελάτης πρώτον για το πόσο
χρόνο θα κάνει ο οδηγός να φτάσει και τι αξιολόγηση έχει λάβει ο
οδηγός.
Όταν φτάνει στο σημείο παραλαβής, πατά το κουμπί «Άφιξη τώρα». Όταν ο πελάτης επιβιβάζεται
στο αυτοκίνητο ο οδηγός πατά το
κουμπί «Έναρξη διαδρομής». Όταν
φτάσει στον επιθυμητό προορισμό, πατά το κουμπί «Τέλος διαδρομής». Η εφαρμογή υπολογίζει
αυτομάτως το κόμιστρο και η πληρωμή δεν γίνεται με μετρητά.



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

|7

• Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προεξάρχοντος του
προέδρου, ζητούν το μήνυμα των ψηφοφόρων να είναι πολύ ισχυρό,
υπογραμμίζονταςσυνεχώςότιοιαυτοδιοικητικέςκαιευρωπαϊκέςεκλογέςείναιτο
«πρώτοημίχρονο»μέχριτιςεθνικέςκάλπες
Τη χαλαρή ψήφο ξορκίζει
η Νέα Δημοκρατία προκειμένου στις κάλπες της
26ης Μαΐου να αποδειχθεί
η μεγάλη υπεροχή που έχει
έναντι του κυβερνώντος
κόμματος
ΤουΔημήτρη Τζιβελέκη

Ο

πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλες του τις
ομιλίες και σε όλες
του τις συνεντεύξεις ζητά το μήνυμα στις κάλπες να είναι πολύ ισχυρό – υπογραμμίζοντας συνεχώς ότι
πρόκειται για εθνική κάλπη. Στόχος αυτής της επιμονής του είναι
στις εθνικές εκλογές να διευκολυνθεί η «συντριπτική» επικράτηση
της Ν.Δ.
Σε αυτό το μοτίβο θα κινηθούν
και οι επόμενες ομιλίες του σε ανοικτές συγκεντρώσεις στην Κρήτη και την επόμενη εβδομάδα στην
Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Κατά τα λοιπά, μία εβδομάδα
πριν από τις ευρωεκλογές και τις
δημοτικές εκλογές ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μεταφέρει την καθημερινότητα των πολιτών στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, εκτιμώντας ότι η ατζέντα του κόμματος υπερέχει σαφώς
σε ζητήματα όπως αυτά της Ασφάλειας, της Οικονομίας, της Υγείας
και της Παιδείας.
Το «γαλάζιο» επιτελείο εκτιμά
πως το κλίμα ακραίας πόλωσης
που επικράτησε με υπαιτιότητα του
Αλ. Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες συσκοτίζει τη συζήτηση για
τα πραγματικά προβλήματα των
πολιτών. Σε αυτό το πνεύμα, μόνο
τυχαία δεν ήταν η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να σπεύσει
να συμπαρασταθεί για παράδειγμα
στους καταστηματάρχες της Βαλαωρίτου και της Βουκουρεστίου, οι
οποίοι πριν από μερικά 24ωρα είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από ομάδα κουκουλοφόρων που διαμαρτύρονταν για τη
μη παροχή άδειας στον . Κουφοντίνα!
Για τον «γαλάζιο» πρόεδρο, η
δέσμευση για αποκατάσταση του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επαναφορά της δημόσιας
τάξης στην… τάξη αποτελεί απόδειξη της πρόθεσης του κόμματός

Ξορκίζει τη χαλαρή
ψήφο ο Μητσοτάκης
το φθινόπωρο.

«Φρένο» στην πόλωση
ψάχνει η Πειραιώς
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του να απευθυνθεί σε όλους τους
Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικών
προτιμήσεων και καταβολών. «Δεν
είναι δυνατόν ο εµπορικότερος δρόµος της Αθήνας να είναι κατεστραµµένος. Δεν γίνεται να είµαστε όµηροι
30 τραµπούκων. Αυτό την επόµενη
µέρα θα σταµατήσει. Η ασφάλεια και
η τάξη θα επανέλθουν στη χώρα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εκ νέου την ευκαιρία να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι.

«Καλπάζουν» τα νούμερα
των δημοσκοπήσεων
Στο βιράζ των εκλογών οι δημοσκοπικές διαφορές ανάμεσα στη
Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πια φα-

νερές σε όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυρ. Μητσοτάκης εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι
το πρώτο κόμμα και δεν ανατρέπεται η διαφορά. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις, η Πειραιώς θεωρεί ότι δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα οι παροχές που ανακοινώνει η κυβέρνηση.
Επιπρόσθετα, στο επιτελείο του
προέδρου της Ν.Δ. κυριαρχεί η εκτίμηση ότι η διαφορά ανάμεσα
στα δύο κόμματα θα είναι τέτοια
που θα δημιουργήσει στην κυβέρνηση και εσωτερικές αντιδράσεις,
αναγκάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα
να λάβει αποφάσεις.
Εκτιμάται, παράλληλα, πως εάν
η διαφορά είναι τέτοια, τότε οι βουλευτικές εκλογές δεν θα αργήσουν.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο

πρωθυπουργός χαμήλωσε τον πήχη του νοήματος των ευρωεκλογών, σημειώνοντας ότι θα πρόκειται για… δημοσκόπηση και όχι για
απόφαση περί εθνικών εκλογών.
Από την πλευρά του, ο Κυρ. Μητσοτάκης παραμένει στη στρατηγική να χαρακτηρίζει «δημοψήφισμα» τις εκλογές, έτσι ώστε το αποτέλεσμά τους να πυροδοτήσει τις
πολιτικές εξελίξεις.
Επί του προκειμένου ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
φροντίζει να αναδεικνύει την εκλογική κάλπη. Κι αυτό διότι αν η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 6 μονάδες, τότε θα μπορέσει
πιο εύκολα –όπως πιστεύουν στη
Ν.Δ.– να παρασύρει τον Αλ. Τσίπρα στο δικό του γήπεδο και να
προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από

«Γαλάζιοι» επιτελείς υποστηρίζουν,
εξάλλου, ότι έως το βράδυ των εκλογών ο πρόεδρος της Ν. . θα εμφανίζεται ενωτικός, καθώς εκτιμά
ότι το αύριο της χώρας προϋποθέτει την επούλωση των πληγών του
διχασμού που προκάλεσαν η ρητορική και η πρακτική του κυβερνώντος κόμματος τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κυρ.
Μητσοτάκης δεν θα προτάσσει με
κάθε ευκαιρία και με εμφατικό τρόπο τις βαθιές διαφορές ανάμεσα
στις προγραμματικές προτάσεις της
Ν.Δ. και στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ της τελευταίας τετραετίας. Το
αντίθετο θα συμβεί, με την ποιοτική διαφορά ότι πρόθεση του προέδρου του κόμματος είναι να μην
ενδώσει σε ανούσιες «κοκορομαχίες» και να μη δώσει την ευκαιρία
στον Αλ. Τσίπρα να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα.
Η φράση του «δεν µας ενδιαφέρει το χθες, δεν µε ενδιαφέρει ο πολιτικός µου αντίπαλος, τον προσπερνώ,
οι πολίτες τον έχουν κρίνει για τα πεπραγµένα του», αποδίδει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.
«Από εµάς», επισημαίνει ο κ.
Μητσοτάκης, «οι πολίτες περιµένουν να ακούσουν το σχέδιό µας για
καλύτερες δουλειές στους νέους, µείωση των φόρων και ασφάλεια για όλους».
Την ώρα, μάλιστα, που το Μέγαρο Μαξίμου, όπως σημειώνουν
τακτικοί συνομιλητές του προέδρου της Ν.Δ., «επιχειρεί µέσω πρόχειρα σχεδιασµένων και βεβιασµένων
προεκλογικών παροχών να µετριάσει
το εύρος της επερχόµενης ήττας», οι
«γαλάζιες» πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην αποδόμηση της κυβερνητικής υποσχεσιολογίας.
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• Ποιοι δικάζονται; • Ποιοι διώκονται; • Ποιοι προφυλακίζονται; • Τα καυτά βουλεύματα
και ποιους καίνε; • Ποιοι δικαστές έγραψαν ιστορία; • Ποιες υποθέσεις συγκλονίζουν το πανελλήνιο;

1 «Α» ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Στο αρχείο και
οι κατηγορίες για
Άδωνι - Στουρνάρα
Έχοντας από χρόνια εδώ στην «Α» προβλέψει
ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα πολιτευτεί έχοντας ακουμπήσει στο τραπέζι δύο περίστροφα,
το μυστρί και το… σκαμνί, δικαιούμαστε να είμαστε και οι πρώτοι που θα αποκαλύψουμε ότι
τουλάχιστον το δεύτερο μοιάζει να έχει… άσφαιρα!
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Μ

πορεί το ΣΥΡΙΖΑϊκό μυστρί του κ. Σπίρτζη
να εγκαινιάζει ακόμη και ακίνητα βαγόνια
του μετρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι εμπνευστές του μεγαλύτερου «σκαμνιού» της
Μεταπολίτευσης που συνεχίζει να γυαλίζει
το Μαξίμου για τους αντιπάλους του με αφορμή την υπόθεση
Novartis, θα μείνουν με τη χαρά. Κι αυτό διότι, όπως έγινε και
στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά (σ.σ. που επίσης αποκάλυψε πρώτη η «Α» στις 25 Απριλίου), οι κατηγορίες περί εμπλοκής στο σκάνδαλο Novartis του αντιπροέδρου της
Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, οσονούπω παίρνουν την άγουσα για την αρχειοθέτηση.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει με απόλυτη εγκυρότητα η
«Α», οι αρμόδιοι εισαγγελείς έχουν βρει το απόλυτο… τίποτα
και ελλείψει στοιχειωδών τεκμηρίων αδυνατούν να «δέσουν»
οποιαδήποτε κατηγορία κατά των Γεωργιάδη - Στουρνάρα
που εμπεριέχεται στη δικογραφία.
Όσοι, μάλιστα, γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο των νομικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από την αρχή που το
νήμα της υπόθεσης Novartis άρχισε να ξετυλίγεται, εξηγούν

στην «Α» ότι η εξέλιξη της αρχειοθέτησης ήταν και η μόνη
που θα μπορούσε να συμβεί. Αιτιολογούν, δε, τη σιγουριά
τους με το ίδιο επιχείρημα που ευθύς εξ αρχής έχει υπογραμμίσει στα δεκάδες σχετικά ρεπορτάζ της η εφημερίδα

μας, μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας στις 5/2/2018
οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων. Ότι, δηλαδή, ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να συρθεί στο εδώλιο κάποιος με καταθέσεις του τύπου «κάποιος μου είπε», «κάπου άκουσα»
και «εκτιμώ ότι…». Για να μην αναφερθούμε στις δικονομικές
ανορθογραφίες –κοινώς αλχημείες– που από μόνες τους θα
δικαιολογούσαν την αρχειοθέτηση.
Πέραν των παραπάνω, έμπειροι νομικοί που έχουν ασχοληθεί με το σύνολο της δικογραφίας, έχουν εντοπίσει
πολλές –μα πάρα πολλές– περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας
της μέχρι σήμερα ανακριτικής διαδικασίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η υπόθεση
Novartis, στο σκέλος της που αφορά τους κ.κ. Γεωργιάδη
και Στουρνάρα, οδεύει προς… αποθήκευση στα χρονοντούλαπα της ιστορίας.
Θυμίζεται ότι την ίδια διαδρομή από το γραφείο της εισαγγελέως Διαφθοράς κας Ελένης Τουλουπάκη στο αρχείο
έχει ακολουθήσει (σ.σ. άσχετα με το αν δεν έχει ανακοινωθεί
εδώ και σχεδόν ένα μήνα) και η δικογραφία που αφορά την
υποτιθέμενη εμπλοκή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά.
Τελευταία αλλά επιβεβλημένη, για τους λογής-λογής καλοθελητές, διευκρίνιση: Ουδέποτε η «Α» υποστήριξε ότι δεν
υπάρχει σκάνδαλο στην υπόθεση της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία ελέγχεται παγκοσμίως για αθέμιτες
πρακτικές ιατρών ή άλλων στελεχών. Από εκεί, όμως, μέχρι
του σημείου να σέρνονται δικαστικά οι πολιτικοί αντίπαλοι
μιας κυβέρνησης, η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δεν
καλύπτεται ούτε με τα αόρατα βαγόνια της σιδηροδρομικής υπερταχείας του Χρήστου Σπίρτζη, στη Θεσσαλονίκη.
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Ο

ι επισημάνσεις και
οι αντιδράσεις σε
σειρά διατάξεων του
νομοσχεδίου για τη
βελτίωση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, σε
τηλεοπτική συνέντευξη στον
Alpha, έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, έχουν επέλθει οι απαιτούμενες τροποποιήσεις και το τελικό
σχέδιο πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και να ψηφιστεί αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Οι τελευταίες αλλαγές αφορούσαν τη ρύθμιση για τις προϋποθέσεις σχετικά με το αδίκημα της σύστασης και διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, δεδομένου ότι
υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σχετικά με τη διάταξη αυτή που «ακουμπούσε» την περίπτωση της δίκης
για τη Χρυσή Αυγή.
Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκαν οι
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες κάποιος θα προσδιορίζεται
ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Επίσης, βελτιώθηκαν οι διατάξεις για την κατοχή Εκρηκτικών, αδίκημα το οποίο παραμένει ως κακούργημα.
Ακόμη, βελτιώθηκαν οι διατάξεις για το αδίκημα του βιασμού.

«Στάσιμες» οι δίκες και τα
τραπεζικά δάνεια
Εν όψει της ψήφισης των παραπάνω διατάξεων, σε όλα τα δικαστήρια της χώρας παρατηρείται ένας
καταιγισμός αιτήσεων για αναβολή
της εκδίκασης ποινικών δικών,
που έχουν σχέση με το προς ψήφιση νομοσχέδιο. Και αυτό διότι οι
εμπλεκόμενοι επιθυμούν να δικαστούν με τον ευνοϊκότερο νόμο
που θα προκύψει μετά την ψήφιση
της τροποποίησης των Κωδίκων.
Ένας άλλος σημαντικός λόγος
για την ψήφιση του νομοσχεδίου
είναι τα τραπεζικά δάνεια, τα οποία
έχουν γίνει σχεδόν… αόρατα, με
αποτέλεσμα η αγορά να κινείται με
ρυθμούς χελώνας. Η τροποποιημένη διάταξη προβλέπει ότι σε περίπτωση ζημίας της τράπεζας λόγω
χορήγησης δανείων αρμόδια να
προσφύγει σε ποινικά και αστικά
δικαστήρια είναι μόνο ο ζημιωθείς
φορέας, δηλαδή η Τράπεζα. Με
αυτήν τη ρύθμιση δεν κινδυνεύει
κάποιο στέλεχος της πολυμελούς
επιτροπής δανείων να κάτσει στο
εδώλιο μετά από 10 και 15 χρόνια, επειδή άλλος φορέας, π.χ.
Τράπεζα της Ελλάδος, δυσαρεστηθείς υπάλληλος κ.λπ., να προσφύγει στις δικαστικές Αρχές, για την
κατά τη γνώμη του ζημία της τράπεζας λόγω του δανείου.
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1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ:

Ανάσα στις τράπεζες,
αποσυμφόρηση
στα δικαστήρια
Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων,
οι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι
για την τροποποίηση των διατάξεων αυτών έδωσαν το Ok όλες οι
παρατάξεις της Βουλής, κάτι το αξιοπερίεργο αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε
όλα τα νομοσχέδια που κατατίθεντο προς ψήφιση πριν γίνει κυ-

βέρνηση.
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι
νέοι Κώδικες και η νομοθετική επεξεργασία τους κράτησε τουλάχιστον μία δεκαετία, και η ολοκλήρωσή τους αποτελεί σημαντικό έργο για τον εκσυγχρονισμό του Ποινικού μας συστήματος.



Οι διαρροές
και η έτοιμη
δικαιολογία

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ο ταρίφας
Ερώτηση: Ο Θύμιος
ο ταρίφας έγινε
αριστερός, ή από την
κυβέρνηση έχουν στα

«Σταύρο, με ποδηλατάδες
δεν βγάζεις ευρωβουλευτή»

Καμένο χαρτί
θεωρούν τη Ρένα
Έντονος είναι ο προβληματισμός στην Κουμουνδούρου για την Περιφέρεια Αττικής. Δεν είναι μόνο οι
χαμηλές πτήσεις που καταγράφει η Ρένα Δούρου, αλλά και η απροθυμία που δείχνουν πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να στηρίξουν ανοιχτά την απερχόμενη
περιφερειάρχη. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για εκλεκτή του Τσίπρα, η
οποία λόγω των νεκρών σε Μάνδρα και Μάτι είναι καμένο χαρτί. Οπότε
θεωρούν ότι εάν τη στηρίξουν ανοιχτά, τότε θα χάσουν πόντους και αυτοί.
Όσον αφορά την ίδια, ακολουθεί τακτική «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα». Όποιος
ζητάει κάτι, τρέχει η Δούρου να ανακοινώσει ότι θα μοιράσει λεφτά. Μάλιστα, τώρα πήρε σβάρνα και τις εκκλησίες και μοιράζει κι εκεί χρήμα,
μπας και πει κάνας παππάς έναν καλό λόγο στο ποίμνιο.

Πολλά νεύρα με Κουτσούμπα
Πυρ και μανία είναι στο Μαξίμου με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ειδικά ο
Θανάσης ο Καρτερός δεν μιλιέται. Κι αυτό διότι δεν περίμεναν ότι στην
πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή ο γραμματέας του ΚΚΕ θα έριχνε τόσο ισχυρό χτύπημα κάτω από τη μέση. Ο Περισσός πήρε μέρος στην κοτερολογία, κάτι πολύ λογικό, καθώς θέλει να κερδίσει ψήφους από τους
δυσαρεστημένους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο Μαξίμου μέχρι την τελευταία
στιγμή έλεγαν πως ο κ. Κουτσούμπας δεν θα ασχοληθεί. Ή πιο σωστά έτσι πίστευε ο Καρτερός. Μάλιστα, η φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα
«εμείς δεν ταξιδεύουμε με το ίδιο κότερο που ταξιδεύουν ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.»
έχει ενοχλήσει τα μάλα τον πρωθυπουργό και το περιβάλλον του – πολλώ δε μάλλον αφού φαίνεται ότι είναι κεντρική επιλογή, καθώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας την επαναλαμβάνει διαρκώς και την αναμασούν
όλα τα στελέχη του ΚΚΕ που βγαίνουν σε κανάλια και ραδιόφωνα. Το
κακό είναι ότι ο Καρτερός δεν μπορεί να απαντήσει. Διότι το ΚΚΕ δεν έχει καταστρέψει τους φακέλους, όπως έκανε η ασφάλεια...

χέρια τους κάτι για
άδειες ταξί που
κυκλοφορούν στην
πιάτσα;

Πόντο-πόντο
Τι κοινό έχουν
ο μεγάλος Σεργκέι
Μπούμπκα με το μετρό
της Θεσσαλονίκης;
Όπως ο τεράστιος
αθλητής ανέβαζε πόντοπόντο το παγκόσμιο
ρεκόρ στο άλμα επί
κοντώ, έτσι και
ο Σπίρτζης εγκαινιάζει
το μετρό πόντο-πόντο,
φιλοδοξώντας
προφανώς να
ανακηρυχθεί σε Σεργκέι
Μπούμπκα των
εγκαινίων:
θα κάνει εγκαίνια για
κάθε εκατοστό προόδου
του έργου.

Διαρροές εναντίον του Κώστα
Σκανδαλίδη γίνονται εσχάτως
από το περιβάλλον του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων Παύλου Γερουλάνου. Σύμφωνα με
αυτές, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής στην Α΄ Αθήνας
δεν στηρίζει με σθένος τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων και
δεν έχει διαθέσει τον πανίσχυρο μηχανισμό του. Ισχυρίζονται, δε, ότι το κάνει για λόγους
επόμενης μέρας, καθώς υποστηρίζουν ότι τον φοβάται στην περίπτωση που κατέβει στις εθνικές
εκλογές στην Α΄ Αθήνας. Πάντως,
όσοι γνωρίζουν τον κ. Σκανδαλίδη σημειώνουν ότι διαχρονικά δεν
τον αφορούν οι εσωκομματικές
κακίες. Κι όπως λένε, «απλά ο Γερουλάνος έχει έτοιμη τη δικαιολογία
σε πιθανή αποτυχία».

Άφωνος και σε εκδήλωση
υποστήριξης
Ο Κώστας Καραμανλής δεν συνηθίζει να
πηγαίνει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις
υποψηφίων, αλλά για τον φίλο του και
πρώην πρόεδρο της Ν.Δ., Βαγγέλη Μεϊμαράκη, έκανε μία εξαίρεση. Έτσι, την Τετάρτη πήγε στην εκδήλωση του Μεϊμαράκη
στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, όσοι ξέρουν τη
σχέση των δύο ανδρών, θεωρούν ότι ο Κώστας Καραμανλής θα μπορούσε να... πει και μια κουβέντα υποστήριξης για τον στενό του φίλο. Αλλά προτίμησε
και σε αυτή την κομματική εκδήλωση να μείνει άφωνος, με
συνέπεια, ακόμη και υποστηρικτές του που βρέθηκαν στην
εκδήλωση να λένε μετά ότι «όντως πρέπει να έχει πιει το αμίλητο
νερό ο Καραμανλής».

Κερδίζει πόντους με
την αντιΣΥΡΙΖΑ
ρητορική
Μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει για τα
καλά η ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια Εύα Καϊλή, που δεν αφήνει σε «χλωρό κλαρί» τα στελέχη και τους υπουργούς του
κυβερνώντος κόμματος. Σε όποιο πάνελ βρίσκεται,
σφυροκοπάει ανελέητα τους ΣΥΡΙΖΑίους, θυμίζοντάς τους τόσο τι έλεγαν στο παρελθόν, όσο και τα σημερινά πεπραγμένα
της κυβέρνησής τους. Με τις επιθέσεις της αυτές έχει καταφέρει να κερδίσει πολιτικούς «πόντους» ενόψει των εκλογών, αφού είναι γνωστό τοις πάσι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του
ΚΙΝΑΛ πνέει μένεα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Εύα Καϊλή χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ έναν ιδεολογικό αχταρμά, λέγοντας ότι
«με τον ΣΥΡΙΖΑ η ψυχιατρική σηκώνει τα χέρια ψηλά».
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ΝΕΥΡΑΚΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαθαίνω ότι ο πρόεδρος Λεβέντης δεν έχει κέφια τελευταία. Μπορεί να
λέει δεξιά κι αριστερά ότι η Ένωση Κεντρώων θα πάρει τουλάχιστον
5%, αλλά βγάζει πολλά νεύρα και στις δηλώσεις του και στις ομιλίες
του εξαπολύει και ύβρεις για τους αντιπάλους. Άσε που έχουν αυξηθεί
οι ενστάσεις ότι δεν λειτουργούν τα όργανα του κόμματος...

Ο Περισσός βγάζει στη
σέντρα την Αχτσιόγλου
Το ΚΚΕ έχει κάθε λόγο να διεκδικεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το «σήμα κατατεθέν» της Αριστεράς, αφού όπως συχνά αναφέρει στις συνεντεύξεις του ο γ.γ. του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, κάθε
άλλο παρά την Αριστερά εκφράζει το κυβερνών κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεταξύ μας, δικαίως ενίσταται ο άνθρωπος, αφού όπως το πάνε στην κυβέρνηση, σε λίγο θα αντιστραφεί το
γνωστό σύνθημα και ο λαός δεν θα ξεχνά τι σημαίνει… Αριστερά!
Υπό αυτό το πρίσμα και για να μην «τσουβαλιαστεί» συλλήβδην η
Αριστερά και το ΚΚΕ επειδή τα έκανε μούσκεμα ο Αλέξης, από τον
Περισσό ασκείται εντονότατη κριτική στην κυβέρνηση, με κάθε
ευκαιρία. Τελευταίο παράδειγμα η κοκορομαχία –όπως την χαρακτηρίζουν στο ΚΚΕ– μεταξύ Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ η οποία προέκυψε με αφορμή την 7ήμερη εργασία. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, λοιπόν, ο Δ. Κουτσούμπας έβγαλε στη σέντρα την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας
ότι «υπάρχουν επιχειρησιακές συμβάσεις, όπως του “Παπαστράτου”, που λέει η ΝΔ, αυτό εννοούσε ο
κ. Μητσοτάκης, άσχετα το πώς το είπε, αλλά υπάρχει αυτό το γεγονός, για το οποίο η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, η κα Αχτσιόγλου έχει συμφωνήσει, το έχει υιοθετήσει, το έχει εγκρίνει, όπου μιλά για 7 ημέρες συνεχούς εργασίας…».
Mε το βαμβάκι έσφαξε το δήθεν φιλεργατικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ ο «σύντροφος» Δημήτρης…

Αν εκλεγεί, θα τους…
αλλάξει τα φώτα!

Φώφη, δες το
αλλιώς!

Σε φίλους και στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ. στα
Χανιά μίλησε ο υποψήφιος του κόμματος στις ευρωεκλογές, Νίκος Παπανδρέου, υποσχόμενος ότι «αν εκλεγώ, θα
τους… αλλάξω τα φώτα». Στην τοποθέτησή του ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου υπογράμμισε τις ανησυχίες για την άνοδο της ακροδεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη, έδειξε σίγουρος για μία επιτυχή εκλογική διαδικασία για το ΚΙΝ.ΑΛ., ενώ δεν παρέλειψε
να απαντήσει και σε ερωτήσεις για τον πατέρα του. Σε μία από αυτές είπε χαρακτηριστικά ότι «το μεγάλο μάθημα του Αντρέα ήταν να είμαστε κοντά στον κόσμο, όχι μακριά», τονίζοντας
ότι «αν υπάρχει ένα λάθος, είναι αυτό», και προσθέτοντας ότι
«ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει Κίνημα Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ».
Καταλήγοντας, ο Ν. Παπανδρέου είπε ότι «αν υπήρχε ο Ανδρέας, δεν θα είχαμε φθάσει σε χρεωκοπία, δεν θα είχε βγει η
Ν.Δ. το 2004, η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς, δεν θα είχε πάρει αυτό
τον δρόμο».

Προσπαθεί, είναι αλήθεια,
η Φώφη Γεννηματά να ανοίξει χώρο ανάμεσα στη
Νέα Δημοκρατία και στον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιλέγοντας
να μοιράζει τα πυρά της
στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντί να διευκολύνει τον «επαναπατρισμό» των
ΠΑΣΟΚων από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους αφήνει «παρκαρισμένους» εκεί και βάζει σε πειρασμό τους δικούς
της να κοιτάνε λοξά προς την πλευρά της Ν.Δ.
Επειδή, όμως, δεν γίνεται ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη να έχουν το ίδιο πρόγραμμα και εντούτοις
να διαφωνούν, μάλλον η Φώφη οφείλει να επανεξετάσει και εν όψει των εθνικών εκλογών τη στρατηγική της. Να καταλάβει απλώς ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και όχι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση.

Η νοθεία(;) έχει
πολλά ποδάρια…
Ο βουλευτής και γραμματέας της Ν.Δ., Λευτέρης Αυγενάκης (φωτ.), μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ και αφού
αναφέρθηκε στα πρόσφατα περιστατικά βίας, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «...η ρητορική του τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν».
Ο Λευτέρης Αυγενάκης ήταν σαφής ότι για τη Νέα
Δημοκρατία η μάχη θα συνεχιστεί αμείωτη μέχρι την ώρα της κάλπης, εξηγώντας ότι «αν κάποιοι έχουν άλλα
σχέδια στο μυαλό τους, αν κάποιοι θέλουν να προκαλέσουν σκόπιμα σύγχυση με την εκλογική διαδικασία και
τις 4 κάλπες να το ξεχάσουν. Θα εγγυηθούμε με τους εκλογικούς αντιπροσώπους μας ότι στις εκλογές θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα η βούληση των πολιτών».
Οι δημοσιογράφοι τού ζήτησαν να πει τι εννοεί όταν
λέει «στις κάλπες». Και απάντησε: «Υπάρχει ο φόβος και η
αίσθηση –δεν νομίζω ότι θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση– ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι, εάν τα καταφέρουν και εάν τους το επιτρέψουμε ακόμα και να αλλοιώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, δηλαδή την άποψη
των Ελλήνων πολιτών. Τους λέμε, λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί».
«Επειδή δεν είστε τυχαίο πρόσωπο, είστε ο γραμματέας
του κόμματος της ΝΔ, συνειδητά μας λέτε ότι υπάρχει συζήτηση και υποψία νοθείας;» συνέχισαν οι δημοσιογράφοι.
«Υπάρχει διάχυτη η πληροφόρηση –επαναλαμβάνω
δεν έχουμε, ούτε πιστεύουμε ότι υπάρχει συντονισμένη
ενέργεια από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ– αλλά υπάρχει η διάθεση
από ορισμένους, που κινούνται σε αυτό τον χώρο, να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα επιτραπεί», ξεκαθάρισε ο κ. Αυγενάκης.
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• Στην κεντρική ομιλία της στην Αθήνα η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
θα έχει στο πλευρό της τους πρώην αρχηγούς του Κινήματος
για να προταχθεί το μήνυμα της ενότητας και της συνέχειας

Βγάζει στο μπαλκόνι
τούς τέως η Φώφη

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Y

πενθυμίζουν, άλλωστε, πως στη θυελλώδη συνεδρίαση της
Βουλής την περασμένη εβδομάδα τις εντυπώσεις κέρδισε η Φώφη Γεννηματά με τη στάση της.
Την ώρα που το σλόγκαν που
λάνσαρε το ΚΙΝ.ΑΛ. το «κομμένη η
πλάκα» δείχνει να περπατάει, όπως
και η διαφήμιση «όχι άλλο δεξιά το
τιμόνι» που παρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως νέα δεξιά, η κα Γεννηματά
ρίχνει το βάρος στην τελική ευθεία
στις ανοιχτές συγκεντρώσεις και ανεβάζει στο μπαλκόνι και τον
Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Την Τετάρτη
στην Πάτρα η Φώφη Γεννηματά
είχε δίπλα της τον Γιώργο Παπανδρέου, όπου ανακοίνωσε ότι
θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου του
ΚΙΝΑΛ στην Αχαΐα στις εθνικές εκλογές, ενώ προξένησε εντύπωση
η πρόσκληση που απηύθυνε στον
πρώην πρωθυπουργό: «Γιώργο, πάμε μαζί. Εδώ στην Αχαΐα των Παπανδρέου με εσένα επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο για τις εθνικές εκλογές, αλλά
και σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα είναι ένα, ψήφος αλλαγής για την Ευρώπη και την Ελλάδα».
Μεθαύριο Δευτέρα, είναι η σειρά του Ευάγγελου Βενιζέλου να
είναι δίπλα της στο Περιστέρι. Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, ο κ.
Βενιζέλος θα απευθύνει και ομιλία στους συγκεντρωμένους, όπου
αναμένεται να επιτεθεί για μία ακόμη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Και βέβαια –αν και η Χαριλάου
Τρικούπη το κρατά επτασφράγιστο
μυστικό– την ερχόμενη Τετάρτη
στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής στην
πρωτεύουσα στην πλατεία Κοτζιά,
θεωρείται βέβαιο ότι η κα Γεννηματά θα εμφανιστεί έχοντας στο
πλευρό της τους πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αναμένουν ότι εκτός των Παπανδρέ-

ρωβουλευτής Εύα Καϊλή έχει επίσης μεγάλη αναγνωρισιμότητα και
διείσδυση στους ψηφοφόρους του
ΚΙΝΑΛ, ενώ ο Γιώργος Καμίνης, μετά από την εννεαετή του
θητεία στον δήμο της Αθήνας φαίνεται πως διαθέτει ένα πανελλήνιο
δίκτυο μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τη στήριξη του μηχανισμού της Χαριλάου Τρικούπη.
Αυτή η τετράδα κάνει πολυπληθείς
συγκεντρώσεις σε όλη την περιφέρεια.
Εξαιρετικά πάνε επίσης και ο
Γιάννης Βαρδακαστάνης (πρόεδρος των ΑμεΑ), αλλά και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Η έκπληξη Λαλιώτη
ου - Βενιζέλου θα αποδεχθεί και
θα απευθύνει χαιρετισμό και ο
Κώστας Σημίτης.

Οι περιοδείες
Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη καταγράφουν μαζική παρουσία των πολιτών σε όλες τις εκδηλώσεις όχι μόνο της κας Γεννηματά, αλλά και των υποψηφίων
ευρωβουλευτών, ειδικά των κ.κ.
Νίκου Παπανδρέου, Γιώργου
Καμίνη, Νίκου Ανδρουλάκη και
Εύας Καΐλή. Μάλιστα, αυτό που
εντυπωσιάζει –ειδικά στην περιφέρεια– είναι η διάθεση για επαναπατρισμό ψηφοφόρων.
Έτσι, πολύ λογικά, όπως παρατηρούν παλιές καραβάνες της Χαριλάου Τρικούπη, ο στόχος για διψήφιο ποσοστό σε εκλογική μονομαχία (έχει να συμβεί από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2012)
είναι εφικτός. Επίσης συνεργάτες
της κας Γεννηματά τονίζουν πως
«η κοκορομαχία Τσίπρα-Μητσοτάκη
οδηγεί μονάχα σε αδιέξοδο. Εκφράζουν συντήρηση και οι δύο, οπότε ο
κόσμος κατανοεί ότι το μόνο προοδευτικό κόμμα είναι το ΚΙΝΑΛ».
Εξ ου και ο σχολιασμός εκ μέρους του γραμματέα Επικοινωνίας

Σταμάτη Μαλέλη για την αγκαλιά
του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο
των ταξιτζήδων Θύμιο Λυμπερόπουλο. Ο σχολιασμός του Μαλέλη ήταν δηλητηριώδης: «Ο κ. Τσίπρας ως… Χριστός στον δρόμο για τη
Δαμασκό συνάντησε τον Θύμιο Λυμπερόπουλο. Έπρεπε να φωνάξει και
τον Ραγκούση να βγουν φωτογραφία
όλοι μαζί, θα ήταν ένα μαγευτικό
τρίο». Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση Ραγκούση - Λυμπερόπουλου είχε οδηγήσει σε ένα ταραχώδες καλοκαίρι με τους ταξιτζήδες να καίνε λάστιχα αυτοκινήτων ακόμα και μέσα στα αεροδρόμια προκαλώντας χάος. Τότε, για
τον Γιάννη Ραγκούση, ο Θύμιος
Λυμπερόπουλος εκπροσωπούσε
το κατεστημένο με το οποίο απαιτείτο σύγκρουση. Τώρα ο κ. Λυμπερόπουλος είναι… συναγωνιστής του κ. Ραγκούση που φυσικά κάνει ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει.

Η μάχη του σταυρού
Φυσικά, ενδιαφέρον υπάρχει και
για το πόσοι θα καταφέρουν να εκλεγούν στην Ευρωβουλή. Οι δύο
θεωρούνται βέβαιοι, όπως τονίζουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Όμως με βάση το τι βλέπουν στις πε-



ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ
ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΙΑΣΟΥΝ ΔΙΨΗΦΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ριοδείες οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές θεωρούν πως οι δημοσκοπήσεις αδικούν το ΚΙΝΑΛ.
Σε ό,τι αφορά τη μάχη του σταυρού ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει έναν αξιόλογο μηχανισμό και
ερείσματα στο κόμμα και δεν είναι
λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχει
καπαρωμένη μία θέση στην Ευρωβουλή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπανδρέου αντιμετωπίζεται ως... Μεσσίας ειδικά από τους
μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι
στο πρόσωπο του βλέπουν ακόμη
και το νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ. Κάτι που έκανε τον ίδιο να προβεί στη
δήλωση ότι «δεν με ενδιαφέρει η ηγεσία, είμαι στρατιώτης του ΚΙΝΑΛ»,
δίχως να αποκλείσει τίποτα για το
μέλλον. Για την εκλογή του Νίκου
Παπανδρέου τρέχει όλος ο μηχανισμός του αδελφού του. Η νυν ευ-

Την Τετάρτη πραγματοποίησε μία
μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα
ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό
που εξέπληξε τους πάντες ήταν η
παρουσία του Κώστα Λαλιώτη. Ενός ιστορικού στελέχους που στήριξε τη Φώφη Γεννηματά και όχι
τον Ανδρουλάκη στις εκλογές για
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, ενώ ακόμη
και σήμερα παραμένει ο βασικός
σύμβουλος της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.
Εκτός του κ. Λαλιώτη στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης οι Δημήτρης Κρεμαστινός, Μιχάλης
Καρχιμάκης, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σαλαγιάννης, ο Λουκάς Αποστολίδης, ο πρώην υφυπουργός, Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Δημήτρης Καρανικόλας, ο Παναγιώτης Ρήγας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι όλες οι γενιές του ΠΑΣΟΚ
βρίσκονται στη συγκέντρωση κάτι
που δείχνει ότι όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να το σβήσουν από
τον πολιτικό χάρτη δεν θα το καταφέρουν. Εξαπέλυσε δε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και στον πολακισμό.
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Καταιγιστικός ο ιδιοκτήτης
του Ολυμπιακού και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, Βαγγέλης
Μαρινάκης, σε συνέντευξή
του στον Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ τόνισε για
τον Αλέξη Τσίπρα ότι «από
τη μέρα που έγινε πρωθυπουργός είπε 5 εκατομμύρια ψέματα, έχει διαπράξει
3 εκατομμύρια εγκλήματα
και παραμένει πρωθυπουργός».

Η ΑΠΟΨΗ

• Πληθωρική εμφάνιση του Βαγγέλη Μαρινάκη
στη συνέντευξή του στον Alpha, απαντώντας
για όλους και για όλα, με πρωτοφανή ηρεμία!

«Έχω προσφύγει στο ευρωπαϊκό
και στα ελληνικά δικαστήρια».
• Ο Τσίπρας είναι
επικίνδυνος για τον τόπο
«Σχεδόν καθημερινά παραβιάζει
τον νόμο που ψήφισε ο ίδιος που
απαγορεύει σε ένα πολιτικό πρόσωπο να αναφέρεται σε μια δικαστική υπόθεση που είναι εν εξελίξει».

• Είπε για Ν.Δ.:
«Βολεύει τον πρωθυπουργό να με
ταυτίζει με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα μεγάλο ψέμα».
• Είπε για όρους Μαφίας:
«Οποιονδήποτε ασκεί κριτική
στην κυβέρνηση τον θεωρούμε εχθρό ή πάμε να τον τελειώσουμε.
Αυτοί είναι όροι Μαφίας».

• Είπε για τα παιδιά του:
«Τα παιδιά μου είναι πολύ περήφανα για μένα, όπως ήμουν κι εγώ πολύ περήφανος για τον πατέρα μου».
«Τα παιδιά μου από τότε που γεννήθηκαν με βλέπουν σαν έναν
άνθρωπο που καθημερινά δουλεύει σκληρά και δημιουργεί. Είναι ιδιαίτερα περήφανα για μένα.
Δεν μπορώ να το πω αυτό για τον
κ. Τσίπρα».
• Δήθεν επαναστάτης ο Τσίπρας:
«Προέρχεται από οικογένεια που
πλούτισε με δουλειές που έπαιρναν από τη Χούντα. Μιλάνε τα
νούμερα και οι ισολογισμοί γι’
αυτό».
«Δήθεν επαναστάτης ο Τσίπρας.
Είναι σαν η οικογένεια του Τσε
Γκεβάρα να έχει πλουτίσει με δουλειές που έκανε με το καθεστώς
Μπατίστα...»

• Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική
«Δεν με ενδιαφέρει η κεντρική
πολιτική σκηνή, εάν με ενδιέφερε
θα το έλεγα».

«Οι πολιτικοί που έχουν ανάμειξη
στην στημένη σκευωρία θα πληρώσουν πολύ ακριβό τίμημα στα
χρόνια που έρχονται. Είναι υπόσχεση».

• Είπε για ΔΟΛ:
«Να χαρίσω 23 εκατ. στην κυβέρνηση για τον κ. Καμμένο το βλέπω
υπερβολικό».

«Ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν έχει
περάσει πολύ όμορφα μέσα στο
Noor1, εάν χρησιμοποιήσω τις
πηγές παραπληροφόρησης του κ.
Τσίπρα».

λεις από μόνος σου να χρηματοδοτήσεις τον ανταγωνιστή σου;»

• Δεν έχω μάθει να σκύβω
το κεφάλι
«Οι ρίζες μου είναι από την Κρήτη
και τον Πόντο και δεν έχω μάθει
να με φτύνουν και να σκύβω το
κεφάλι».

• Είπε για Καμμένο:
«Δεν είχα ποτέ την οικειότητα με
τον κ. Τσίπρα για να ζητήσω αντικατάσταση υπουργού».

• Είπε για εμπλοκή με Noor1:
«Όσο εμπλέκεται ο κ. Τσίπρας με
το Noor1, άλλο τόσο εμπλέκομαι
κι εγώ».
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«Σχεδόν κάθε μέρα μιλάει για την
υπόθεσή μου για να φτιάξει ατζέντα και να καλύψει την ανυπαρξία
του σε πολλά θέματα».

Ο Βαγγέλης
πήρε το όπλο του
• 7 εφημερίδες ελέγχει ο Αλέξης:
«Εκτός από το χρήμα, υπάρχει η
αγάπη, ο ρομαντισμός, να αγαπάς
τον τόπο σου και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εκφράσεις. Τα
“Νέα” και το “Βήμα” ήταν αναγκαίο να μείνουν στις αρχές τους
και να μην κλείσουν. Να μπορέσουν πολύ καλοί δημοσιογράφοι
και αρθρογράφοι να συνεχίσουν
αυτό που κάνουν».
«Είναι ψέμα ότι ελέγχω 7 εφημερίδες. Ο Αλέξης ο ψεύτης ελέγχει
7 εφημερίδες: την “Εφημερίδα
των Συντακτών”, την “Αυγή”, τη
“Νέα Σελίδα”, το “Documento”,
τη “Δημοκρατία”, την “ Espresso”
και το “Έθνος”».
«Όταν μιλάει για το “Βήμα” και τα
“Νέα”, είναι καλύτερα να πλένει
το στόμα του και να είναι προσεκτικός».

• Μεγάλη μου αγάπη
ο Ολυμπιακός
«Θα μείνω στον Ολυμπιακό για
πολλά χρονιά. Την υγεία μας να έχουμε και θα συνεχίσουμε».

«Από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκα τους διευθυντές των εφημερίδων και μέχρι σήμερα κάνουν
μια πάρα πολύ καλή δουλειά».
• Κοροϊδεύει με ευφράδεια
«Ο κύριος Τσίπρας είπε χαριτολογώντας ότι συλλάβιζα. Δεν έχω
την ευφράδεια λόγου να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό σε καθημερινή βάση όπως ο κύριος Τσίπρας».
«Εγώ συλλαβίζω μεγάλες αλήθειες, συλλαβίζω μεγάλες επιτυχίες
για την ομάδα μου, συλλαβίζω μεγάλα έργα για τον Πειραιά μας».
• Είχαμε νεκρούς και έβγαζε
λόγο
«Ο Τσίπρας στο Μάτι όταν είχε
την σύσκεψη με τους αρμόδιους
υπουργούς ήξερε πολύ καλά ότι έχουμε νεκρούς.

• Ο Μαρινάκης
δεν φοβάται
«Δεν μπορείς να ζεις σε μια δημοκρατική χώρα και η κυβέρνηση
καθημερινά να προσπαθεί να επηρεάσει εναντίον σου οικονομική αστυνομία, επιθεώρηση εργασίας, δικαστικό σώμα, λιμενικό...
Δεν έχουν βρει τίποτα. Ο Μαρινάκης δεν φοβάται».

Δεν δίστασαν για άλλη μια φορά
να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό
ενώ είχαμε 102 θύματα».
• Είδε φως και μπήκε
ο Καλογρίτσας
«Τον Καλογρίτσα τον έστειλε ο
Παππάς με εντολή Τσίπρα. Δεν
είδε φως και μπήκε. Γιατί δεν έχει
βγει να το διαψεύσει σχεδόν ένα
μήνα τώρα; Είναι λογικό να θέ-

• Μου αρέσει να δημιουργώ
«Μου κάνει καλό στο μυαλό μου
και στην καθημερινότητα μου να
βρίσκομαι σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον και να συνομιλώ με
ανθρώπους έξυπνους, μορφωμένους που πρέπει να τους ανταγωνίζεσαι και να κερδίζεις. Μου αρέσει να δημιουργώ, δεν κουράζομαι εύκολα».
• Είχα σε μεγάλη εκτίμηση
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
«Γνώρισα την οικογένεια Μητσοτάκη μέσω του αείμνηστου πατέρα
μου. Είχα μία πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επαληθευτεί πολλές
φορές πολλά χρόνια μετά».
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• ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα,
διανέμει τη φτώχεια και τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε»

Κυβέρνηση των φόρων
και των κατασχέσεων…
Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας
με τα λόγια πουλάει «πολλά κεράσια», αλλά κρατάει «μικρό καλάθι». Και δεν πείθονται από τα «ψεύτικα τα λόγια
του, τα μεγάλα». Επιζητούν ειλικρίνεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μετριοπάθεια. Αναζητούν ένα συνολικό,
συνεκτικό και ρεαλιστικό οικονομικό σχέδιο. Σχέδιο που
διαθέτει και θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.
Γράφει ο Χρήστος Σταϊκούρας(*)

H

Κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα αχρείαστα υπερ-πλεονάσματα. Αλήθεια, όμως, πού οφείλονται αυτά; Οφείλονται στην υπερφορολόγηση, στις κατασχέσεις και
στην εσωτερική στάση πληρωμών,
με τη μη έκδοση νέων συντάξεων
και την κατάρρευση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αποτέλεσμα, η καθήλωση της οικονομίας σε «χαμηλές πτήσεις», η κατάρρευση της μεσαίας τάξης και η
διόγκωση του ιδιωτικού χρέους!
Συγκεκριμένα, από τις αρχές
του 2015, οι οφειλές των πολιτών
προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν «εκτοξευθεί» κατά 65%,
υπερβαίνοντας πλέον τα 140 δισ.
ευρώ. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα.
Και έρχεται η «Κυβέρνηση των
φόρων, των κατασχέσεων και των
πλειστηριασμών», προεκλογικά,
με μεγάλη καθυστέρηση, αντιγράφοντας αποσπασματικά προτάσεις
της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
να διορθώσει λίγα από τα πολλά
σφάλματά της.
Αφού πρώτα πήρε 10 από τα
«πορτοφόλια» όλων των πολιτών,
επιστρέφει σήμερα το 1 από αυτά:
1 Προχωράει σε πλαίσιο ρυθμίσεων χωρίς να αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ιδιωτικού
χρέους, θέτοντας αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια ακόμη και για μικρές σχετικά οφειλές, προβλέποντας πολύ λίγες δόσεις για τις επιχειρήσεις, μη επιβραβεύοντας τους
συνεπείς φορολογούμενους.

1 Προχωράει στην επαναφορά
του ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα στο επίπεδο που ήταν στις
αρχές του 2015, εξαιρώντας μάλιστα σειρά προϊόντων.
1 Προχωράει στη χορήγηση επιδόματος προς τους συνταξιούχους, όταν έχει περικόψει, ισόποσα και μόνιμα, το ΕΚΑΣ, ή έχει αυξήσει, ισόποσα και μόνιμα, τις εισφορές υπέρ υγείας στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις. Αρνείται όμως να προχωρήσει άμεσα στην
κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, όπως προτείνει η Νέα
Δημοκρατία.
Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή
Κυβέρνηση –μόνη της– μείωσε ήδη μία φορά το αφορολόγητο το
2016. Και ψήφισε, πάλι μόνη της,
τη δεύτερη μείωσή του το 2017.
Μειώσεις του αφορολόγητου
που έχουν και θα έχουν τεράστιο
κόστος στο διαθέσιμο εισόδημα
μισθωτών και συνταξιούχων, ιδιαίτερα των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας, υπερκαλύπτοντας τις όποιες παροχές.
Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας με τα λόγια πουλάει «πολλά κεράσια», αλλά κρατάει «μικρό καλάθι». Και δεν
πείθονται από τα «ψεύτικα τα λόγια του, τα μεγάλα». Επιζητούν ειλικρίνεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, μετριοπάθεια.
Αναζητούν ένα συνολικό, συνεκτικό και ρεαλιστικό οικονομικό
σχέδιο. Σχέδιο που διαθέτει και θα
υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία.
Και εδώ υπάρχουν οι μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές
με τον ΣΥΡΙΖΑ:
1 Εμείς, διασφαλίζοντας ατο-

μική προκοπή και συλλογική ευημερία, θα αυξήσουμε τον πλούτο
της χώρας, θα μεγαλώσουμε την
πίτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα,
επί τετραετίας, αδυνατεί αυτό να το
πετύχει.
1 Εμείς, ενισχύοντας τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια, θα
βελτιώσουμε τη σύνθεση του
πλούτου της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, αδυνατεί να πετύχει
την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας.

1 Ο ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου συρρικνώνεται,
μεγάλες επενδύσεις τελματώνουν,
σημαντικές αποκρατικοποιήσεις
καθηλώνονται. Σήμερα υφίσταται
αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων.
1 Εμείς, με στήριξη όσων αδυνατούν να παρακολουθήσουν τους
ρυθμούς ενός κόσμου που αλλάζει
ταχύτατα, θα πετύχουμε κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του μεγαλύτερου παραγόμενου πλούτου. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, διανέμει
τη φτώχεια και τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε.
1 Εμείς θα μειώσουμε, πιο αποφασιστικά, τη φορολογία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, κατ’ επιλογήν του, επέβαλε 29 νέους φόρους.
1 Εμείς θα υλοποιήσουμε
διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν την παραγωγικότητα της οικονομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, έχει αλλεργία σε αυτές, με απο-



ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ
ΕΝΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ,
ΙΔΕΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΥ

τέλεσμα να υποβαθμίζεται συστηματικά η κατάταξη της χώρας στους
διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας.
1 Εμείς θα ενισχύσουμε τη
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Αποπληρώνοντας οφειλές
του Δημοσίου, εκτελώντας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
αίροντας τους υφιστάμενους κεφαλαιακούς περιορισμούς, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία, ενισχύοντας, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος,
την πιστωτική επέκταση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, έχει
«στεγνώσει» την πραγματική οικονομία.
1 Εμείς θα δημιουργήσουμε ένα πιο ευέλικτο, λειτουργικό και
παραγωγικό Κράτος. Ένα Κράτος
που θα μεριμνά για την εξασφάλιση της μέγιστης οικονομικής αποτελεσματικότητας και την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Χωρίς απολύσεις στο Δημόσιο αλλά και χωρίς τη διόγκωσή
του, κάνοντας προσλήψεις εκεί
που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, με αξιοκρατικά κριτήρια. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο, πελατειακό και μη αποδοτικό Κράτος.
1 Εμείς θα επενδύσουμε στις
ενδογενείς πηγές ανάπτυξης. Βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτομίας. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας γνώσεις, σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, με διεύρυνση των επιλογών για όλους τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεδειγμένα, διακατέχεται από κοντόφθαλμη λογική και
μικροκομματική σκοπιμότητα.
Η χώρα διαθέτει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και κυρίως
διαθέτει καλά εκπαιδευμένο και
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, έτοιμο να προσφέρει στην προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας.
Αυτές, όμως, οι δυνατότητες θα
ευοδωθούν μόνο εφόσον εφαρμόσουμε εκείνες τις πολιτικές που θα
τις αναδείξουν, θα τις διευκολύνουν και θα τις επιβεβαιώσουν.
Πλησιάζει η μέρα που θα κλείσει ένας τετραετής κύκλος ανευθυνότητας, ιδεοληψιών και τυχοδιωκτισμού.
Και οι πολίτες θα ανοίξουν έναν
νέο κύκλο υπευθυνότητας, αξιοπιστίας, μετριοπάθειας, σεμνότητας
και αποτελεσματικότητας.
Και αυτόν τον κύκλο θα τον πορευθούν με τη Νέα Δημοκρατία.
(*) Ο κ. Χρ. Σταϊκούρας είναι βουλευτής Φθιώτιδος της Νέας Δημοκρατίας και τέως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
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Είναι ωραίος
ο Μπάμπης
ο «φλου»
Ο Σταύρος ο Κοντονής
(το άλλο όνομά του
είναι Χαράλαμπος,
Μπάμπης δηλαδή)
κάνει κι αυτός ό,τι
μπορεί, από τότε που ο
Τσίπρας τον έβγαλε κι
από την 23άδα του
ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε σε κάτι
παλιούς φίλους του
και τα έχωσε στον
Μαρινάκη.
Μόνο έτσι έχει ελπίδες
να ξαναμπεί στην
ομάδα. Αλλιώς, θα τον
φάει η μαρμάγκα τον
Μπάμπη. Για το έργο
του Βασιλειάδη, πέταξε
κάποιες αιχμές και
τίποτα άλλο, ωστόσο,
ο Μπάμπης.
Ούτε γιατί στην
ΠΕΕΟΔ υπάρχει ακόμα
ο συνταξιούχος
Ανδρόνικος. Ούτε για
τα αίσχη των τελικών.
Ούτε για τη διαιτησία.
Για τον τρόπο επιλογής
των δικαιοδοτικών
οργάνων, που επί
θητείας του ορίστηκαν
οι τακτικοί δικαστές,
μετά από τρία χρόνια
θυμήθηκε ότι έπρεπε
να κληρώνονται στο
Πρωτοδικείο.
Είναι ωραίος ο
Μπάμπης ο «φλου»,
που τραγουδούσε κι ο
μέγας Παύλος
Σιδηρόπουλος.

υνέντευξη για όλους
και για όλα έδωσε ο
πρώην υφυπουργός
Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής στην ιστοσελίδα
sdna.gr. O βασικός στόχος βέβαια επιτεύχθηκε, καθώς μεγάλη σημασία είχε ο
παροπλισμένος πολιτικός να βγει ξανά
στο προσκήνιο, μια και ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να τον ξεκουράσει προτιμώντας τον Μιχάλη Καλογήρου
για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο Σταύρος Κοντονής βρίσκεται σε άγρα ψήφων στη Ζάκυνθο, αλλά η πικρία του για τις αλλεπάλληλες καθαιρέσεις από τους υπουργικούς
θώκους δεν κρύβεται. Μάλιστα, δείχνει πολύ εκνευρισμένος που ο Γιώργος Βασιλειάδης πήρε
τον τομέα του Αθλητισμού κι έχει τεράστια δημοσιότητα, ενώ αυτός είναι πλέον στην αφάνεια.
Τι μας είπε λοιπόν ο Χαράλαμπος - Σταύρος
Κοντονής;
«Ο χώρος των οργανωμένων είναι επικίνδυνος.
Εξαιρώ όσους ξεκινούν καλοπροαίρετα στη βάση
της στήριξης της ομάδας τους. Μέσα από αυτούς
τους χώρους έχουν στρατολογηθεί και προκύψει
στελέχη ακροδεξιών οργανώσεων. Και της Χρυσής
Αυγής. Από εκεί εξοικειώθηκαν με την ατιμωρησία
της βίας, την οποία χρησιμοποιούν ως μέσο παρέμβασης. Επιπλέον εντόπισα τη διαπλεκόμενη σχέση
κάποιων με ιδιοκτήτες ΠΑΕ, που σε δικές τους δύσκολες στιγμές, όχι απαραίτητα αθλητικές, τους
χρησιμοποιούν ως λαό αγανακτισμένων.
»Τα μέτρα που πήραμε για εκτεταμένους ελέγχους τότε, είχαν αποδώσει σε πρώτο χρόνο».
Μάλλον ο Σταύρος Κοντονής έβλεπε μόνο
τους ακροδεξιούς και τους χρυσαυγίτες να προκαλούν επεισόδια. Δεν αντιλήφθηκε αναρχικούς
και εξτρεμιστές, που πήγαιναν στο γήπεδο απλά
και μόνο για να συγκρουστούν με την Αστυνομία
και στο τέλος την πλήρωναν οι ομάδες.
Πήρε μέτρα, μας ενημερώνει, που είχαν αποδώσει. Προφανώς άλλος υπουργός ήταν αυτός
που αποφάσισε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών
ο τελικός Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακού το 2016. Κι
όμως. Τότε, μετά τα σημαντικά μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όλα πήγαιναν
καλά. Η βία είχε εξαλειφθεί, αλλά για καλό και για
κακό η γιορτή του ποδοσφαίρου δεν έπρεπε να έχει προσκεκλημένους. Ίσως να έφταιγε ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Γκιρτζίκης.
Ο Σταύρος Κοντονής έκανε επιλογή διαιτητή
κι έκανε παρεμβάσεις για τους επόπτες…
Ο Ζακυνθινός έμμεσα πλην σαφώς έριξε τα βέλη του στον Γιώργο Βασιλειάδη.
«Δυστυχώς, εδώ έχουμε καθυστερήσεις. Είχαμε
προχωρήσει με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, είχαμε
δρομολογήσει την κάρτα φιλάθλου, που δυστυχώς
είναι ένα θέμα που παρέμεινε στάσιμο.
»Είχε εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά είχαν ομονοήσει όλοι
οι σύνδεσμοι τότε, ακόμη και με κοινούς δικηγόρους, απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Είχαμε
νομοθετήσει για τον τρόπο που έπρεπε να μετεξελιχθούν και να λειτουργούν οι σύνδεσμοι. Ελπίζω
πως με τον νέο αθλητικό νόμο αυτά τα ζητήματα
θα έρθουν πάλι στο προσκήνιο. Θα έπρεπε βέβαια
να είχαν ήδη εφαρμοστεί».
Ο Κοντονής εγκαλεί τον Βασιλειάδη ότι καθυστέρησε σε… όλα, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Να έχουμε, δηλαδή, νέο τελικό Κυπέλλου κεκλεισμένων των θυρών.

Σ

Τώρα μιλάει
ο «Μπάμπης
ο Φλου»…
Ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής
προσπάθησε να βγει από την αφάνεια κι έριξε
τα βέλη του στον Γιώργο Βασιλειάδη για όσα κακά
συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Η βία στα γήπεδα μήπως δεν σχετίζεται με τον
αθλητισμό και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το
ποδόσφαιρο; Μήπως εκτός γηπέδων κυριαρχεί η
ανομία και οι μπαχαλάκηδες κάνουν πάρτι; Μήπως νόμος είναι το δίκαιο του Ρουβίκωνα; Ποια
ακριβώς είναι η ευθύνη που βαρύνει τον Γιώργο
Βασιλειάδη; Επί Κοντονή δούλευαν οι κάμερες
του ΟΑΚΑ και χάλασαν στη συνέχεια; Πώς ακριβώς αντιμετώπισε τη βία στα γήπεδα ο Επτανήσιος; Όταν σε έναν τελικό με ελάχιστες προσκλήσεις και τη μισή αστυνομική δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.
στο ΟΑΚΑ πέφτει το ξύλο σαν το χαλάζι, μάλλον
δεν φταίει η κάρτα φιλάθλου…
Ο Σταύρος Κοντονής δυστυχώς εμφανίζεται εκτός πραγματικότητας. Κι αυτό γιατί μας ενημέρωσε ότι: «Η Κυβέρνηση προσπαθούσε να επιβάλει κανόνες ισονομίας. Με τη συνδρομή των
διεθνών Συνομοσπονδιών σε σημαντικό βαθμό τα
καταφέραμε».
Τώρα τι γίνεται στην ΕΠΟ; Τι ακριβώς έχει καταφέρει η κυβέρνηση; Μήπως να διορίσει μέσω
των ανθρώπων της στην Ομοσπονδία στρατό ΣΥ-

ΡΙΖΑΙΩΝ που χρυσοπληρώνονται; Ο πρόεδρος
της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος εκλέχτηκε με
βάση την καλή του εικόνα ή πρώην υπουργός δεν
ξέρει τίποτα για τα πακέτα που πηγαινοέρχονται
στις εκλογές; Εκτός αν ο Σταύρος Κοντονής θεωρεί πως το 2017 έγιναν εκλογές στην Ομοσπονδία, άνευ πακέτων…
Αλλά κατάφεραν και άλλα. Στη διαιτησία. Ψάχνουμε για Έλληνα να διευθύνει σοβαρό παιχνίδι.
Όταν είναι καλά δηλαδή και δεν έχει φάει ξύλο…
Η απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων, είναι
στην… πρώτη γραμμή των Υπουργικών αποφάσεων. Επιτυχίες…
Σε ένα κομμάτι όμως ο έγκριτος νομικός… δικαιώθηκε: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά, ξέρετε, και η Δικαιοσύνη δεν είναι εκτός των τειχών
μιας κοινωνίας με σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει όμως μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αθλητικούς
δικαστές και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν είχε
περάσει αυτό που είχα προτείνει, να προκύπτουν
από κλήρωση που θα έκανε ο προϊστάμενος του
Πρωτοδικείου Αθηνών κι όχι από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ».
Οι τακτικοί δικαστές που… δεν κάνουν ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαν να μην προκύψουν
από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ. Ποιος νομοθέτησε για ό,τι
συμβαίνει; Ο Χατζηπετρής βέβαια.
Για όλα φταίει λοιπόν ο Γιώργος Βασιλειάδης. Μετά την επίθεση που δέχτηκε ο νυν υφυπουργός έχει φαγούρα στα μπατζάκια, που λέει
και ο Κουτσούμπας. Γιατί αυτός ανήκει στον
σκληρό πυρήνα του Τσίπρα, του Τζανακόπουλου, της Αχτσιόγλου, ενώ ο Κοντονής έχει πέσει στη λήθη…
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Ευθύνες
στην ΕΠΟ
Η συμβολή της ΕΠΟ στα
επεισόδια του ΟΑΚΑ ήταν
καταλυτική. Για τον λόγο
αυτό η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, με αιχμές για τον
τρόπο που μοιράστηκαν
οι προσκλήσεις στις δύο
ΠΑΕ: «Το τέλμα του ελληνικού ποδόσφαιρου αποτυπώθηκε πλήρως στον
τελικό αγώνα Κυπέλλου
στην Αθήνα. Αν κι ο αγώνας, τύποις, ήταν χαρακτηρισμένος ως κεκλεισμένων των θυρών, οι “επίσημοι προσκεκλημένοι”
που εισήλθαν στις VIP θύρες, προκάλεσαν ταραχές
και συνεπλάκησαν με τις
αστυνομικές δυνάμεις.
»Ο πρωτόγνωρος τρόπος
διάθεσης των προσκλήσεων από τις ΠΑΕ και την ΕΠΟ, αναδεικνύει την περίπλοκη σχέση μεταξύ ΠΑΕΣυνδέσμων φιλάθλων, η
οποία είναι βέβαιο ότι
κρύβει σκοπιμότητες και
μεγάλα συμφέροντα. Ενώ
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Πολιτεία και
οι παράγοντες του ποδοσφαίρου συνεργάζονται,
απομονώνουν κι εν τέλει
αποκλείουν τους ταραξίες
από το άθλημα, στην Ελλάδα τους “αναβαθμίζουν” σε VIP.
Οι μάσκες έπεσαν!
»Η Πολιτεία, η ΕΠΟ και οι
ΠΑΕ από τη μια αποτάσσονται τη βία στα γήπεδα και
μιλούν για εξυγίανση του
αθλήματος σε θεωρητικό
επίπεδο κι από την άλλη
την πυροδοτούν, με πράξεις και παραλείψεις τους.
»Η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καλεί την πολιτική και
φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ως θεματοφύλακες της νομιμότητας, να σταματήσουν
τον εμπαιγμό σε βάρος
των συναδέλφων μας και
να αποσύρουν επιτέλους
τις αστυνομικές δυνάμεις
από τους αθλητικούς χώρους. Αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να γίνει
για να αφυπνιστεί μια κοινωνία που έχει εξοικειωθεί με τη βία στα γήπεδα».

Του Νίκου Συνοδινού
ελικός Κυπέλλου
με δύο κύπελλα;
Όχι, δεν έγινε απονομή και στους
δύο φιναλίστ το περασμένο
Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο ΠΑΟΚ πήρε
το τρόπαιο με τη νίκη του 1-0 επί
της ΑΕΚ, αλλά υπήρξε και κούπα ανικανότητας. Αυτή που πήρε πανάξια ο πρόεδρος της διοργανώτριας Αρχής, Βαγγέλης
Γραμμένος, αλλά και όσοι συμμετείχαν στον οργανωτικό σχεδιασμό που οδήγησε σε γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν τη…
γιορτή του ποδοσφαίρου.
Από αυτό το αίσχος του τελικού
Κυπέλλου του ΟΑΚΑ, δεν μπορεί να
κέρδισε κανείς. Αυτό αποτελεί την
απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι
οι διοργανωτές δεν είναι δυνατό να
είναι τόσο ανίκανοι και κάνουν δεύτερες σκέψεις, ψάχνοντας τι θα
μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτή η
εικόνα. Των συνεχών επεισοδίων, με
προσκεκλημένους χούλιγκανς.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού
Γιώργος Βασιλειάδης επέλεξε
να… κλείσει το ΟΑΚΑ και να τιμωρήσει τους φιλάθλους που ήθελαν να
ζήσουν από κοντά τη μαγεία ενός
τελικού, καθώς οι εκλογές είναι πολύ κοντά κι έπρεπε πάση θυσία να
μην αναδειχθεί η τραγική εικόνα
στην οποία έχει οδηγηθεί ο ελληνικός αθλητισμός. Και αν έφυγαν μακριά από τη μίζερη πραγματικότητα
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Κατερίνα
Στεφανίδη, όλοι αυτοί που προσφέρουν χαμόγελα στους Έλληνες
με τις μοναδικές τους επιτυχίες, εντός των τειχών έχουμε να επιδείξουμε έναν ανελέητο φανατισμό
που αναδεικνύει τον υπόκοσμο και
απομακρύνει τους φιλάθλους από
τα γήπεδα.
Στη μάχη των «δικέφαλων», είναι
δεδομένο ότι κανείς δεν ήθελε να
τα βάλει με την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
που εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ δεν είχαν μαζί τους όχι τεράστιο, αλλά ούτε ένα μικρό πανό για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η ΑΕΚ ζήτησε, και ικανοποιήθηκε το αίτημά της
από την ΕΠΟ, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τη γενοκτονία των
Ποντίων. Το εθνικό (συν)αίσθημα εκτονώθηκε εκεί.
Τα οξυμένα πνεύματα και η αντιπαράθεση στο μόνο που «προσέφεραν» ήταν η… δικαίωση όσων υποστήριζαν ότι ο τελικός θα πρέπει να
γίνει κεκλεισμένων των θυρών, γιατί αν έχει κόσμο θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ήταν όμως δι-

Τ

Κύπελλο
ανικανότητας
ΕΠΟ και Πολιτείας
FIFA και UEFA δεν μπορούν να πιστέψουν ότι με 1.000
άτομα, σε γήπεδο 60.000 θέσεων, έγιναν επεισόδια.
Άχνα η ΕΠΟ για τις προσκλήσεις στους χούλιγκανς

καίωση; Όχι βέβαια! Ανικανότητα να
γίνουν τα αυτονόητα ήταν. Ανικανότητα από την πλευρά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να κάνει
έναν σχεδιασμό με βάση τον οποίο
δεν θα άνοιγε…. μύτη. Γεγονός είναι
πως η Όλγα Γεροβασίλη ως αρμόδια υπουργός δεν θα μπορούσε να
φανταστεί ότι οι λιγοστές προσκλήσεις της ΕΠΟ θα πήγαιναν σε χούλιγκαν, αλλά υπέθετε ότι η Ομοσπονδία θα τις έδινε σε ανθρώπους
του ποδοσφαίρου, ίσως σε κάποιους επιφανείς της ελληνικής κοινω-

νίας που θα ήθελαν να δουν τον τελικό, ίσως σε παράγοντες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ίσως, ίσως…. Αλλά σίγουρα όχι σε χούλιγκαν VIP. Γιατί σε αυτούς κατευθύνθηκε το μεγαλύτερο μέρος των προσκλήσεών της.
Η ΕΠΟ ήταν αυτή που διατεινόταν ότι ο τελικός Κυπέλλου θα πρέπει να γίνει με κόσμο. Γιορτή χωρίς
προσκεκλημένους, εξάλλου, δεν είναι γιορτή. Μήπως ήθελε κάποιος
να δείξει ότι απαιτείται η παρουσία
ξένων για να παρακολουθούν τα τε-

κταινόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο; Μήπως βολεύει η επιτροπεία προκειμένου να διατηρούνται
στις θεσούλες τους στην ΕΠΟ με
ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς; Ακόμη και αυτό να είχε περάσει από
το μυαλό των ιθυνόντων στην Ομοσπονδία, η κατάσταση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό, που δεν χρειάζονται
πλέον επίτροποι, και σύμβουλοι, αλλά υπερεπίτροποι και συντονιστές
υπερσυμβούλων.
Ποιος να είδε αυτά τα χάλια σε
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παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών
και να μην έτριβε τα μάτια του.
Οι αξιωματούχοι των FIFA και
UEFA που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το
Σάββατο για να παρακολουθήσουν
διά ζώσης τον τελικό το πρώτο
πράγμα που έκαναν είναι να αναρωτηθούν:
«Πώς βρέθηκαν στα χέρια οπαδών οι προσκλήσεις της ομοσπονδίας;» Τι να τους πει ο Βαγγέλης
Γραμμένος; Ότι… παρέπεσαν, ή μήπως πως… άλλοι κυβερνούν αυτό
τον ποδοσφαιρικό τόπο και η επιθυμία τους είναι διαταγή;
Κάποια πειστική απάντηση δεν
πήραν και αναμένεται να ασχοληθούν εκ νέου με τα όσα δυσφημιστικά σημειώθηκαν το Σάββατο. Παράλληλα, η απόφαση για τις κυρώσεις που θα επιβληθούν από FIFA και
UEFA στην ελληνική ομοσπονδία για
τις ανορθογραφίες που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρό μας, θα ανακοινωθεί πριν τις
22 Μαΐου. Δηλαδή, πριν το προσεχές ΔΣ στα γραφεία της ΕΠΟ.
Ακόμη και σε ντέρμπι τοπικών
πρωταθλημάτων γίνεται διαχωρισμός των οπαδών. Πόσω μάλλον όταν αυτό είναι χωροταξικά εφικτό.
Στο ασφαλέστερο γήπεδο της χώρας υποχρέωσαν τους δημοσιογράφους να είναι περικυκλωμένοι από
οπαδούς του ΠΑΟΚ και να δέχονται
τους προπηλακισμούς τους. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στις
θέσεις τους. Δεν είχε κανείς τους
την ευθιξία να πει απέτυχα και να
παραιτηθεί.
Σε ένα άδειο Ολυμπιακό Στάδιο,
αντί οι οπαδοί να απέχουν κάποιες
εκατοντάδες μέτρα οι μεν από τους
δε, τους τοποθέτησαν… δίπλα-δίπλα. Δεν έχουν ακούσει τίποτα οι ιθύνοντες για θύρα γηπεδούχων και
θύρα φιλοξενούμενων που έχουν
δεκάδες γήπεδα της χώρας και δεν
μπορούν οι μεν να πλησιάσουν τους
δε. Ήταν τόσο εύκολο και τόσο απλό να απέχουν οι οπαδοί πολλές
δεκάδες μέτρα και να μην συναντηθούν πουθενά. Και βέβαια οι δημοσιογράφοι να μπορούν να κάνουν

Η τοποθέτηση του
Ιβάν Σαββίδη για τον
τελικό:
«Αποδείχθηκε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει.
Είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγονός πως για τρία χρόνια ζητούσαμε το VAR και αποδείχθηκε η
χρησιμότητα στο παιχνίδι. Μου βάζουν στόχους και τους πετυχαίνω.
»Στόχος μας μέσω του ΠΑΟΚ είναι να επιστρέψουμε τον κόσμο στα
γήπεδα. Τελικός με 1.000 θεατές είναι γενοκτονία για το ποδόσφαιρο. Ο
ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται θρόνο αυτοκράτορα, καθόμαστε δίπλα στο θεό
και θα συνεχίσουμε».

Η πρεμιέρα
του VAR απέτυχε

τη δουλειά τους χωρίς να βρίσκονται υπό καθεστώς απειλών.

Το παράδειγμα
του μπάσκετ
Δυστυχώς, ο Βαγγέλης Γραμμένος δεν ακολούθησε το παράδειγμα του μπάσκετ. Που είχε αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα. Τι έκαναν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος
και η διοίκησή του; Τελικός Κυπέλλου στο Ηράκλειο με το γήπεδο κατάμεστο με μαθητές από σχολεία
της Κρήτης.
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
στο κλειστό «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο, έγινε γιορτή. Στις κερκίδες
στον 44ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ, ανάμεσα στον
Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, βρέθηκαν 2.500 παιδιά, από 55 σχολεία
του νησιού και πάνω από 1450 αθλητές και αθλήτριες μπάσκετ, σωματείων της Κρήτης έως και 15 χρονών. Τους μικρούς… φιλάθλους καθοδήγησαν περίπου 320 συνοδοί
και όλα κύλησαν ομαλά κατά την άφιξη, την παραμονή αλλά και την αναχώρησή τους από το γήπεδο.
Η συνταγή ήταν πετυχημένη, από την τον τελικό της περασμένης
αγωνιστικής περιόδου που έγινε επίσης σε όμορφη και φίλαθλη ατμόσφαιρα. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2018, μεταξύ Ολυμπιακού και
ΑΕΚ στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του
Ηρακλείου Κρήτης, φιλοξενήθηκε η
γιορτή του μπάσκετ. Πάνω από
3.000 μαθητές, φίλαθλοι των δύο
ομάδων γέμισαν τις κερκίδες και

«χρωμάτισαν» διαφορετικά την αναμέτρηση. Οι παιδικές φωνές τους,
οι ιαχές και τα διαφορετικά συνθήματα έστειλαν μηνύματα προς κάθε
κατεύθυνση. Σε όλους εκτός από
τους… ανεπίδεκτους μαθήσεως.

Ιβάν Σαββίδης:
«Γενοκτονία για το
ποδόσφαιρο»
Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν
Σαββίδης έδωσε την περασμένη
Κυριακή το «παρών» στα εγκαίνια
του Αρχείου του Κέντρου Μελέτης
και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού Μαύρης Θάλασσας και του
Κέντρου Ποντιακών Ερευνών του
ΑΠΘ. Αναφερόμενος στον τελικό
Κυπέλλου, δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη χρησιμοποίηση για πρώτη
φορά του VAR σε ελληνικό γήπεδο.

Στη συνολική εικόνα της αποτυχίας
διοργάνωσης ενός τελικού, ήλθε κι
έδεσε η πρεμιέρα του VAR. Γιατί αν
ο Ιβάν Σαββίδης πανηγύρισε, από
την άλλη στο στρατόπεδο της ΑΕΚ
για τη μία και μόνη φάση που ο Γερμανός διαιτητής συμβουλεύτηκε το
σύστημα, πήρε μια απόφαση 100%
λάθος.
Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος
Μάνταλος, θεωρεί πως η ομάδα
του μπορούσε να πάρει το τρόπαιο,
ενώ σε ερώτηση για τη φάση που
διαμαρτύρεται για πέναλτι η ΑΕΚ
στο 54΄, όπου δεν δόθηκε η παράβαση με τη χρήση του VAR, εμφανίστηκε σίγουρος πως υπάρχει πέναλτι.
Ο αρχηγός της ΑΕΚ είπε χαρακτηριστικά:
«Το είδα και ήμουν σίγουρος ότι
θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Ακόμα
και τώρα είμαι σίγουρος πως ήταν
πέναλτι».
Η αξιοπιστία που θα έφερνε το
χρυσοπληρωμένο με χρήματα των
Ελλήνων φορολογούμενων VAR,
δεν φαίνεται να έρχεται. Με το «καλημέρα», σε μια δύσκολη φάση, το
νέο σύστημα δεν προσέφερε κάτι,
και ήδη αμφισβητείται επισήμως…

Κοπιτσής:
«Προσβάλλουν
τους
φιλάθλους»
Στα πολλά τραγελαφικά
και θλιβερά που έγιναν
στο ΟΑΚΑ το Σάββατο
11 Μαΐου, ήταν η εκτόξευση μπουκαλιού από
οπαδούς του ΠΑΟΚ στον
ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ
Χάρη Κοπιτσή, την ώρα
που έκανε δηλώσεις
στην COSMOTE TV στο
ν αγωνιστικό χώρο.
Ο Χάρης Κοπιτσής, που
ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από το χτύπημα, ανέφερε σχετικά:
«Ο σεβασμός στον άλλο
μεταφέρθηκε από την οικογένειά μου και ενισχύθηκε στην Ένωση. Νομίζω, ότι σε έναν τελικό σε
σχεδόν άδειο γήπεδο δημιουργήθηκαν καταστάσεις που δεν θα έπρεπε
να είχαν δημιουργηθεί.
Έγιναν πράγματα που
δεν θα έπρεπε να έχουν
γίνει. Παρ’ όλα αυτά εμείς στην ΑΕΚ κοιτάμε
τον εαυτό μας. Δεν κρίνουμε τους άλλους. Θέλουμε οι δικές άλλους
πράξεις να είναι σωστές
και να τιμούν την ΑΕΚ.
Αυτό πρεσβεύουμε. Δεν
ρίχνουμε ευθύνες σε άλλους, αναλαμβάνουμε
ευθύνες ως ΑΕΚ. Τέτοιες
πράξεις δεν προσβάλλουν εμένα και την ΑΕΚ.
Προσβάλλουν όλον τον
φίλαθλο κόσμο».
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Του Νίκου Συνοδινού

ΠΑΣ:
«Δεν πέσαμε
ακόμη»
Ο ΠΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, αποδοκιμάζοντας
τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Από πού και ως
πού, ένα έργο μπορεί να
λειτουργήσει ως παρηγοριά στους φίλους και οπαδούς ενός Ιστορικού
συλλόγου σαν τον ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ για την αδικία
που έχει υποστεί αυτή τη
χρονιά. Και από πού και
ως πού μιλάτε σε πρώτο
πληθυντικό πρόσωπο, αναφέροντας ότι δήθεν
“Πέσαμε;” και “Θα Ξανανέβουμε”;
Πότε όμως επισκεφτήκατε τελευταία φορά τα
Γιάννινα και πότε ενδιαφερθήκατε για τον ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ και τα προβλήματα του, ή πότε ήρθατε να παρακολουθήσετε έναν αγώνα της ομάδας της πατρίδας σας
Φυσικά και δεν ήρθατε.
Και ενώ αποδεχτήκατε να
συζητήσετε και να γευματίζατε προσφάτως με άλλους παράγοντες - υπαλλήλους ΠΑΕ, πιο ενδιαφέρουσας προφανώς εκλογικής περιφέρειας,
αρνηθήκατε από την άλλη επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα και πάρα τις προσπάθειες που έγιναν, να συνομιλήσετε έστω και λίγο, με τον Πρόεδρο της “ομάδας σας”!
Αφού λοιπόν δεν μας δεχθήκατε να κάνουμε μία
συζήτηση και να μάθετε
γιατί έπεσε όπως λέτε η
ομάδα σας, να σας ενημερώσουμε έστω από εδώ
για κάτι…
Μην προδικάζετε τα γεγονότα, γιατί υπάρχει και
η Δικαιοσύνη και τα Δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ που θα κρίνουν τελικά για τη νομιμότητα του
“ΠΕΣΑΜΕ”! Διότι οι διατάξεις του ΚΑΠ της ΕΠΟ,
είναι θεωρούμε σαφείς».

ο πρωτάθλημα βρίσκεται
στις πρώτες αγωνιστικές
του. Είναι 8 Σεπτεμβρίου
2018 και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τζέφρι
Πάιατ, στα περίπτερα της ΔΕΘ, μένει σε
αυτό του ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ της ert.gr είναι προφητικό και άκρως κατατοπιστικό:
«Μια φανέλα με το νούμερο 19, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το επίθετό του, καθώς και μια
αναμνηστική πλακέτα χάρισαν στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 83η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
»Οι υπάλληλοι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ χάρισαν
και στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, που
συνόδευε τον πρωθυπουργό στα περίπτερα της
ΔΕΘ, μία φανέλα με το νούμερο 26, καθώς τα δύο
νούμερα μαζί συμβολίζουν το 1926, έτος ίδρυσης
του Δικεφάλου του Βορρά.
»Κατά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο περίπτερο
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, φίλαθλος τον ρώτησε τι θα γίνει
“με το γήπεδο και το πρωτάθλημα που μας υποσχέθηκες” και τον πρωθυπουργό να απαντά: “Δεν
το ξαναλέω για το πρωτάθλημα, γιατί θα γκρινιάζουν. Για το γήπεδο, όλα θα γίνουν”», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα της
ΕΡΤ.
Η «εμπλοκή» του πρωθυπουργού στο… πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε από μια πρωτόγνωρη για τον ίδιο ενέργεια, που ανέδειξε λόγια
λύτρωσης. Mε μια ανάρτηση στο twitter, ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη την ομάδα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του
ελληνικού πρωταθλήματος, της αγωνιστικής σεζόν 2018-2019.
«Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από 34 χρόνια, ήταν δίκαιο και το πήραν με την αξία τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός δεν είχε κάνει κάτι ανάλογο πέρυσι στην ΑΕΚ για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά
δεν το έπραξε στη θητεία
του, τα προηγούμενα
χρόνια στα τρία πρωταθλήματα του Ολυμπιακού… Μέχρι και ο συμπαθής και βέρος ΠΑΟΚτσής
Γιώργος Μίνος θα έστελνε συγχαρητήρια.
Οι υποσχέσεις για νομοθετικές παρεμβάσεις
και διευκολύνσεις, ακόμη και παραχωρήσεις από
το δημόσιο εκτάσεων για δημιουργία γηπέδου σε
κάθε ομάδα, είναι ευπρόσδεκτες. Κάθε κυβέρνηση
οφείλει να συνδράμει στη δημιουργία έργων υποδομής. Αυτό όμως από το πρωτοφανές σκρινάρισμα για την κατάκτηση του τίτλου, απέχει παρασάγγες.
Στην 82η ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δράσει και πάλι. Ο πρωθυπουργός παρέλαβε από την ΠΑΕ του Ιβάν Σαββίδη, τη φανέλα του ΠΑΟΚ με το νούμερο 10 του
Ιβάν Μπερμπάτοφ, κατά την περιήγησή του στα
περίπτερα της 82ης ΔΕΘ. «Πάμε για πρωτάθλημα», ήταν το σχόλιο του προέδρου της ΔΕΘ HELEXPO, Τάσου Τζήκα, προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος του «Δικεφάλου» από την
πλευρά του υποστήριξε πως η αρχή με το να χα-
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Συγχαρητήρια δεν υπήρχαν για ΑΕΚ και Ολυμπιακό από
τον πρωθυπουργό, που πανηγυρίζει κι επιτίθεται στη Ν.Δ.,
ακόμη και για τα πέτσινα γκολ που αυτός δεν βλέπει

Οι «Πρέσπες»
κάνουν τον Αλέξη,
Γιώργο Μίνο...
Εύοσμο της Θεσσαλονίκης (μια συνοικία φανατικών ΠΑΟΚτσήδων), είχε επιτεθεί στη ΝΔ και στον
(περιγραφόμενο από τον ίδιο ως μη ΠΑΟΚτσή)
πρόεδρό της με ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «πέτσινο» το γκολ του ΠΑΟΚ
στον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ, δίνοντας στον
πρωθυπουργό αφορμή να σχολιάσει ότι «τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέτσινα τα αντίμετρα, πέτσινο
το Κύπελλο του ΠΑΟΚ, πέτσινο το Κέντρο Υγείας».
Ήταν το σημείο της ομιλίας του που κέρδισε τα
περισσότερα χειροκροτήματα…

Ο Αλέξης ανεβάζει και τον ΠΑΣ

ρίζεται φανέλα στον πρωθυπουργό έγινε πέρσι,
μια κίνηση που σκοπεύουν οι «ασπρόμαυροι» να
την κάνουν θεσμό. Δεν ήταν όμως αυτή η μοναδική του αναφορά στην ομάδα. Νωρίτερα, ενώ επισκεπτόταν περίπτερα υπουργείων και δημόσιων
οργανισμών στη ΔΕΘ, σταμάτησε στο περίπτερο
του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον του έργου, λέγοντας ότι «είναι η
πρώτη φορά που το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν
είναι ανέκδοτο». Πρόσθεσε δε αστειευόμενος ότι
«το μόνο που μένει στην πόλη είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα». Τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο ήταν το 1985.
Ο πρωθυπουργός στις 10 Μαΐου 2017, στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον

Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν σταματούν εδώ. Εμφανίστηκε βέβαιος για την άμεση επάνοδο του ΠΑΣ Γιάννινα στη Super League στις
δηλώσεις που έκανε μετά την επιθεώρηση των
έργων στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων!
Μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του για τα έργα
του αεροδρομίου «Βασιλεύς Πύρρος», ο Αλέξης
Τσίπρας είπε και το εξής: «Θα ήθελα να πω για
τους πολίτες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, καλορίζικο (σ.σ. το αεροδρόμιο) και θα έχω μάλλον
τη δυνατότητα να το εγκαινιάσω τέλος Ιουνίου. Ένα
έργο πάρα πολύ σημαντικό, έργο πνοής, οπότε ας
μην στεναχωριούνται που πέσαμε στη δεύτερη εθνική. Του χρόνου θα ξανανεβούμε»!
Αυτή τη φορά όμως η… υποδοχή στα λεγόμενα
του καταγόμενου από την Ήπειρο πρωθυπουργού δεν ήταν ανάλογη με αυτήν της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί για… κακή του τύχη η διοίκηση
του ΠΑΣ κάνει προσπάθεια μέσω προσφυγών σε
δικαιοδοτικά όργανα να γλιτώσουν τα Γιάννινα
από τον υποβιβασμό.
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Ξεφτίλα: Ο Τσίπρας έκανε
«Survivor» την Εθνική
Όταν στο Αιγαίο μυρίζει μπαρούτι, οι Κύπριοι μιλούν για θαλάσσιο Αττίλα με τα
γεωτρύπανα στην ΑΟΖ τους, οι αερομαχίες δίνουν και παίρνουν με το ατύχημα να
παραμονεύει, ο Τσίπρας τρελαίνει Ευρωπαίους κι Αμερικάνους και κλείνει… στημένο με
τον Ερντογάν φιλικό παιχνίδι με την Τουρκία στην Αττάλεια
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ομμένη η πλάκα. Εδώ το πράγμα
δεν είναι μόνο σοβαρό, αλλά και επικίνδυνο. Η Ελλάδα έκλεισε φιλικό
παιχνίδι με την Τουρκία για τις 30
του μήνα στην Αττάλεια.
Ο Γραμμένος να βγει και να πει τώρα ποιος
το έκλεισε το φιλικό αυτό και ν’ αφήσει τις ΣΥΡΙΖΑϊκές μαγκιές ότι το
ποδόσφαιρο ενώνει τους λαούς και
άλλες τέτοιες μαλακίες. Ούτε καν
παπαριές, που λέει
κι η Ελενίτσα η
Αυλωνίτου. Μαλακίες και πονηριές είναι αυτές, όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά
πράγματα.
Μιλάμε τώρα ότι το παιχνίδι είναι στημένο με
τον Ερντογάν από τον ίδιο τον Τσίπρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όταν οι Τούρκοι κάνουνε τσαμπουκάδες στην ΑΟΖ της Κύπρου, όταν στέλνουνε φρεγάτες και αεροπλάνα για να τρυπήσει το
δικό της γεωτρύπανο σε θαλάσσιο χώρο που ανήκει στην Κύπρο, όταν καθημερινά οι πιλότοι της
πολεμικής αεροπορίας δίνουν μάχες στον αέρα
με κίνδυνο να γίνει κανένα θανατηφόρο επεισόδιο, ο Τσίπρας κλείνει φιλικό παιχνίδι. Καραστημένο το ματσάκι.
Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε; Μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να κάνει τέτοιο φιλικό, όταν στο Αιγαίο μυρίζει μπαρούτι, όταν οι Κύπριοι λένε ότι αυτό που γίνεται από τους Τούρκους είναι θαλάσσιος Αττίλας.
Ποιος Κατρούγκαλος τώρα και παπαριές. Αυ-
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τός είναι μόνο για να βγαίνει φωτογραφίες με το
μαντιλάκι στο σακάκι. Δεν θα έπαιρνε μια τέτοια
απόφαση να γίνει φιλικό.
Ούτε κι ο Γραμμένος, βέβαια. Μπορεί ο Βαγ-

γελάκης να είναι με στόμα και χωρίς μιλιά, αλλά
τέτοιες αποφάσεις δεν είναι ικανός να παίρνει. Ο
Τσίπρας το έκλεισε το φιλικό. Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Καθημερινά γίνεται της Πόπης το
κάγκελο στο Αιγαίο. Άμα γίνει κανένα ατύχημα, θα
γίνει το φιλικό κανονικά; Όχι βέβαια! Χαμός θα γίνει και θ’ ακυρωθεί το φιλικό. Ο Τσίπρας δεν ξέρει
ότι μπορεί να γίνει το μπραφ από στιγμή σε στιγμή;
Αν δεν το ξέρει, είναι αλλού το παλικάρι. Αλλού
γι’ αλλού. Δεν είναι όμως αλλού γι’ αλλού ο Αλέξης. Για να φτάσει σε τέτοιο σημείο, ξέρει ότι
δεν πρόκειται να γίνει κανένα μπραφ. Μιλημένο
το έχει το θέμα με τον Ερντογάν. Κι άμα γίνει,
δεν τρέχει και τίποτα. Κι άλλα έλεγαν στο παρελθόν. Σάμπως έμεινε κανένας να θυμάται τον Ηλιάκη;
Έτσι είναι. Από τη στιγμή που ο Αλεκάκης ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν το ’χει σε τίποτα να
ξεπουλήσει και το Αιγαίο. Είναι να μη γίνει η αρχή.
Άπαξ κι έγινε, τελείωσε. Ξεπουλάς τα πάντα όλα.
Κι ο Αλέξης το πήρε το κολάι. Σάμπως έχει να

δώσει λογαριασμό σε κανέναν;
Όπως βγήκε και είπε ότι η συμφωνία των Πρεσών είναι προς το καλό των δύο λαών, θα βγει να
πει τα ίδια και για τους Τούρκους και καθάρισε.
Το είπε και ο άλλος κολοσσός της πολιτικής, ο
Κοτζιάς, ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάηδες στο Αιγαίο, πρέπει να δώσουμε και στους
Τούρκους. Κι έφυγε ο Κοτζιάς, βέβαια, αλλά παραμύθι φούρναρης έφυγε.
Ξεφύγαμε, όμως. Για την Εθνική λέγαμε. Στο
τσακ μπαμ η ΕΠΟ ανακοινώνει ότι θα γίνει φιλικό
με τους Τούρκους. Μάλιστα. Στο ξεκάρφωτο. Τώρα που μαζεύονται οι διεθνείς. Λες κι είναι
«Survivor» ένα φιλικό παιχνίδι. Λες και δεν δίνει
μηνύματα προς τα έξω.
Σου λένε και οι Ευρωπαίοι κι οι Αμερικάνοι μαζί, οι Έλληνες από τη μία φωνάζουν ότι η Τουρκία
τούς απειλεί στα ίσια με πόλεμο, κι από την άλλη
πάνε και παίζουνε φιλικό μαζί τους και, μάλιστα,
στην Αττάλεια. Κι ούτε μιλάει κανένας, βέβαια,
που καθημερινά καταφτάνουν πρόσφυγες από
την Τουρκία.
Να βγαίνουν, δηλαδή, στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου ο Πέλκας με τον Μάνταλο και τον
Φορτούνη να πιούνε κάνα καφέ και να βλέπουνε
τους τσαμπουκάδες των Τούρκων, που λέει ο λόγος, στην κυπριακή ΑΟΖ.
Τέτοια ξεφτίλα μιλάμε. «Survivor» την καταντήσανε την Εθνική ομάδα ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Γραμμένο. Και η ΝΔ είναι λίγο αργόστροφη σε τέτοια θέματα. Δεν δουλεύει με υδραυλικό τιμόνι, φαίνεται.
Κι αφού την κάνανε «Survivor» την Εθνική, να
φωνάξουνε κι αυτόν το Τούρκο τον κονομημένο
μπαμπέση τον Ιλιτζαλί πώς τον λένε, να κάνει τη
σέντρα. Για τη συμφιλίωση των λαών και την καλή
γειτονία. Και για χαβαλέ να έχει δίπλα του τη
Σπυροπούλου. Τουλάχιστον, να πάρουμε μάτι…

Ευχέλαιο
για Τσίπρα
ο Άγγελος
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο
Τσίπρας την έκανε
«Survivor» την Εθνική,
που τη στέλνει να παίξει
φιλικό στην Τουρκία.
Μάλιστα. Ο μέγας
αρχάγγελος
Αναστασιάδης δεν έχει
να πει κάτι, που μυρίζει
μπαρούτι στο Αιγαίο κι
αυτός πάει να παίξει
φιλικό;
Τόσες εθνικές ομάδες
ήτανε ξέμπαρκες από
φιλικά. Μουντιάλ και
EURO θέλει να
διοργανώσει ο Τσίπρας
με τη Βουλγαρία, τη
Σερβία και τη Ρουμανία.
Υπογράψανε και
μνημόνια συνεργασίας,
σου λέει. Δεν μπορούσε
να κλείσει μαζί τους
φιλικό παιχνίδι;
Μπορούσε, αλλά
προτίμησε την Τουρκία
ο Αλέξης. Τον
Ερντογάν. Τον είδε,
αλλά κανένας δεν
έμαθε τι είπαν στην
Τουρκία. Μανούλα είναι
στη μυστική διπλωματία
ο Αλεκάκης. Ο Θεός να
βάλει και τα δυο του
χέρια μαζί. Να κάνει και
κάνα ευχέλαιο ο
Άγγελος για να μην
ξεπουλήσει και το
Αιγαίο ο Αλέξης.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη

Ασέβεια
Σαββίδη,
στο Open
το φιλικό
Τουρκία –
Ελλάδα
Το διαβάζεις και δεν το
πιστέψεις. Το φιλικό της
ντροπής, Τουρκίας – Ελλάδας που έκλεισε ο Τσίπρας για τις 30 Μαϊου,
θα το μεταδώσει το Open
Tv του Ιβάν Σαββίδη! Δέκα ημέρες από την κορύφωση των εκδηλώσεων
για την Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού
κι ο Σαββίδης έδωσε το
«ΟΚ»! Τεράστια ασέβεια
προς τον Ποντιακό Ελληνισμό. Ντροπή.
Για μια χούφτα δολάρια,
ο Ιβάν Σαββίδης πέταξε
την ιστορία στα σκουπίδια.
Από τη μία το Open Tv έχει την ένδειξη «100»,
για τα εκατό χρόνια από
τη θλιβερή εκείνη μέρα
της τελικής εξόντωσης
των Ποντίων κι από την
άλλη μεταδίδει το παιχνίδι, το ίδιο κανάλι.
Καλό είναι να βάλει και
το «G» (Genocide – Γενοκτονία) κάτω από το λογότυπο, για να δέσει το
γλυκό. Για ιστορικούς
λόγους έπρεπε ν’ αρνηθεί ο Σαββίδης να μεταδώσει το παιχνίδι αυτό
το κανάλι του.
«Στην Ελλάδα μας απειλούν κάνοντας εκδηλώσεις για την “ψευτογενοκτονία” έγραψε η «Σαμπάχ», όπως μετέδωσε ο
Μανώλης Κωστίδης, ενώ απαγορεύτηκε κάθε
αναφορά στην Τουρκία
για την Γενοκτονία.
Κι ο Σαββίδης τα γράφει
κανονικά όλα αυτά και
μεταδίδει το παιχνίδι. Να
τα βλέπουν αυτά οι ΠΑΟΚτζήδες, ότι μπροστά
στο χρήμα, όλα ξεπερνιούνται.
Ακόμα και η Γενοκτονία
των Ποντίων.

ελείωσαν τα πανηγύρια. Ο ΠΑΟΚ τα
πήρε και τα δύο.
Εύκολα. Τέλος. Πάμε παρακάτω τώρα, που είναι
τα δύσκολα. Τώρα είναι τα δύσκολα για τον Ιβάν, όχι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Το
πιάνουμε από την αρχή το κορδόνι. Ο Τσίπρας, δέκα μέρες πριν
από τη Γενοκτονία των Ποντίων, έκλεισε φιλικό παιχνίδι
με την Τουρκία στην Αττάλεια.
Κυριακή 19 του μήνα, ο Ποντιακός Ελληνισμός θα θρηνεί τα
353.000 θύματα των Τούρκων
πριν από 100 χρόνια, και δέκα
ημέρες μετά η Εθνική θα παίζει
φιλικό.
Τώρα να δούμε τον Σαββίδη και
τον μικρό και τον μεγάλο. Έβγαλαν
καμία ανακοίνωση; Είπαν τίποτα;
Κουβέντα. Πάει να πει, δηλαδή, ότι
δεν τους πείραξε καθόλου. Έτσι είναι. Εγώ ξέρω ότι, αν σε θίξει κάποιος, αντιδράς.
Χώσανε το κεφάλι στην άμμο οι
ΠΑΟΚτσήδες και νομίζουν ότι δεν
τους βλέπει κανένας. Και μην πει κανείς ότι δεν το έκλεισε ο Τσίπρας το
φιλικό. Ποιος να το έκλεινε, δηλαδή; Ο Γραμμένος; Σοβαροί να είμαστε. Δεν μπορούσε να πάρει τέτοια
απόφαση ο Βαγγέλης. Δεν είναι
για τα κυβικά του.
Ξεπουλάει ο Τσίπρας τη Μακεδονία και δεν κουνιέται φύλλο. Καμία τρακοσάρα ΠΑΟΚτσήδες πήγανε στο συλλαλητήριο, γιατί έπρεπε
πρώτα να πάρει ο ΠΑΟΚ τις κούπες,
μη γινότανε καμιά στραβή.
Μάλιστα. Τις πήρε τις κούπες ο
ΠΑΟΚ. Θα πει τίποτα ο Σαββίδης,
ο μικρός και ο μεγάλος, τώρα που
τελείωσαν τα πρωταθλήματα και τα
Κύπελλα; Όλοι οι Πόντιοι τον έχουνε σαν θεό τον Σαββίδη για όσα έκανε για τον ΠΑΟΚ και τη Μακεδονία. Κι αυτός δεν μιλάει. Για φιλικό
με τους Τούρκους μιλάμε. Αυτούς
που έσφαξαν ό,τι ποντιακό στοιχείο
κυκλοφορούσε στον δρόμο.
Καλά είναι όλα αυτά που παίζει
το ΟΡΕΝ του Σαββίδη, που βάζει
σποτάκια για τον ξεριζωμό και τις
δολοφονίες των Ποντίων και το
«100» και το «G», Γενοκτονία, δηλαδή, αλλά απάνω στην πράξη έχει να
πει τίποτα για το φιλικό στην Αττάλεια; Ραμμένα στόματα από το Σαββιδέικο. Τουμπεκί ψιλοκομμένη.
Και δεν είναι να πεις ότι ο Σαββίδης δεν ασχολείται με την πολιτική. Αυτός δεν είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν της Ελλάδας και μετά
πήγαινε με τον Μαρινάκη στο γραφείο του Μητσοτάκη;

Τ

19/5: 100 χρόνια πριν,
Γενοκτονία οι Τούρκοι
30/5: Φιλικό με
τους Τούρκους...
Ο Πόντιος Ιβάν τι λέει;
Άλαλος ο Ιβάν για τους 353.000 νεκρούς Πόντιους,
για το ξεπούλημα της Μακεδονίας και
για τους «σβερκάδες» του τελικού

Να σου πω και το άλλο. Μια κουβέντα είπε ο Ταχιάος και του την
πέσανε και ο μικρός Γιωργάκης και
ο Κυριάκος. Αυτό δεν είναι πολιτική θέση, δηλαδή, πλάκα κάνουμε
τώρα;
Για τη Μακεδονία και το φιλικό
του Τσίπρα, ωστόσο, βάλανε την
ουρά στα σκέλια. Ο δε Giorgis έγραψε στο instagram ότι ο Ταχιά-

ος είναι γραφικός και «μεγάλο σκατό
να φας, μεγάλη κουβέντα να μην
πεις».
Για τη Μακεδονία θα γράψει τίποτα ο Γιωργάκης και για το φιλικό
δέκα μέρες μετά τη Γενοκτονία των
Ποντίων; Όχι βέβαια! Ο Ταχιάος είναι ευκολάκι για τον μεγάλο και τον
μικρό Σαββίδη.
Ο Τσίπρας δεν είναι. Και μιας και

δεν είναι, να πάνε κι οι δυο στην Αττάλεια να παρακολουθήσουνε το
φιλικό με τους Τούρκους.
Έτσι είναι. Μεγάλος μάστορας είναι ο Ιβάν. Τους έχει μαντρώσει
τους Μακεδόνες και τους Πόντιους
και δεν βγάζουνε άχνα, γιατί τους
πήρε πρωτάθλημα και Κύπελλο.
Τους έχει δέσει χειροπόδαρα. Μέρα-νύχτα ασχολούνται με δυο κατσαρόλια και δεν τους νοιάζει ούτε
η Μακεδονία, ούτε ο Πόντος.
Ν’ αποθεώνουνε τον Σαββίδη
και τον Μίνο, μόνο γι’ αυτό καίγονται. Και πάει ο Ιβάν σ’ ένα συνέδριο για τη Γενοκτονία και λέει στα
ποντιακά το μεγαλύτερο παράπονο
των Ποντίων. Ότι στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Μάλιστα.
Μη χαθούμε σε ιστορικά ντοκουμέντα. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα
είπε ο Ιβάν. Οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες έφεραν τον πολιτισμό
τους στην Ελλάδα. Μόνο κατσίκια
και φέτα τρώγανε εδώ οι Έλληνες.
Αυτό, όμως, έγινε πριν από 100
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χρόνια σχεδόν, όχι σήμερα. Σήμερα
δεν είναι κανένας που δεν θεωρεί
Έλληνες τους Πόντιους. Σήμερα που
μερικά κέντρα προσπαθούν να πούνε ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες, σήμερα δεν λέγονται αυτά
πράγμα για τους Πόντιους. Για να
ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Στα 100 χρόνια της Γενοκτονίας,
ένα είναι το τραγούδι, όλοι αυτό έπρεπε να ψελλίζουνε, ρε. Την πατρίδα έχασα, έκλεψα και πόνεσα. Κι αφού ο ξεριζωμός των Ποντίων είναι
ένας ακόμα εθνικός όλεθρος, μαζί
με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο
Τσίπρας κλείνει φιλικό με την Τουρκία και ο Σαββίδης δεν μιλάει.
Κι αφού δεν λέει τίποτα ο Σαββίδης, λέει ο Αμερικανός πρέσβης.
Να πάτε σε μια λογική «κερδίζω,
κερδίζεις» με τους Τούρκους. Έτσι
είπε στο Τατόι. Μπορεί έτσι να εξηγείται που ο Τσίπρας έκλεισε το φιλικό. Μπορεί να ήξερε τι παίζει. Ένα
ξεπούλημα παραπάνω δεν παίζει
κανένα ρόλο.
Κι όσοι βρίζουνε στο facebook
την «Α» για κάθε τι που αναρτά για
τον Σαββίδη, ας πούνε και τη γνώμη τους γιατί κάνει τουμπεκί ο Ιβάν
και για τη Μακεδονία και για τη Γενοκτονία, για το φιλικό του Τσίπρα.
Πραγματικά, είναι φοβερό. Θα
πάνε να παίξουνε στην Τουρκία και
Πόντιοι παίκτες, και ο Άγγελος Αναστασιάδης πέρυσι τέτοιο καιρό
δήλωσε στην τηλεόραση του ΟΠΑΠ
ότι ο Σαββίδης είναι σκληρός Πόντιος.

Το είδαμε, πόσο σκληρός είναι. Τι
να σου πει κι ο Άγγελος, τώρα.
Προπονητή της Εθνικής τον κάνανε,
να κάνει αντιπολίτευση; Εκτός κι αν
ο Σαββίδης έχει δώσει τη γραμμή
για τις εκλογές.
Κι αυτό παίζει. Να πάθει κανένα
πατατράκ ο Τσίπρας και να πάρει
πίσω τα tweet ότι και καλά έπαιξε
κι αυτός ρόλο στο να πάρει ο ΠΑΟΚ
το πρωτάθλημα.
Πάμε παρακάτω. Στον τελικό έγινε της Πόπης από τους ΠΑΟΚτσήδες και τους ΑΕΚτζήδες. Τα έγραψε
αυτά η «Α» με το «νι» και με το «σίγμα». Μάλιστα. Ούτε 500 νοματαίοι
δεν ήτανε από τον ΠΑΟΚ και όλοι ήταν ένας κι ένας. Του πανεπιστημίου, που θα έλεγε κι ο Σαλιαρέλης.
Ποιος έδωσε προσκλήσεις σ’ αυτά τα μπουμπούκια; Ο Κυριάκος
στο τετράγωνο δεν είπε τίποτα. Ούτε ο μικρός Γιωργάκης, ποιος έδωσε τις προσκλήσεις στην αλητεία.

Ούτε το Σαββιδοτεχνείο, βέβαια.
Και ρωτάω, τώρα, εγώ. Αυτός ο
ΠΑΟΚ που οραματίζεται και καλά ο
Ιβάν, έχει και τέτοιους μέσα; Θα πάει να παίξει στο Champions League
με τα αλάνια που κάνανε φασαρία
στο ΟΑΚΑ και την πέσανε στους δημοσιογράφους της ΑΕΚ;
Γι’ αυτά ο Κυριάκος στο τετράγωνο δεν είπε τίποτα. Ούτε ο
Giorgis. Στον Ευρωπαίο ΠΑΟΚ, όλοι οι καλοί χωράνε. Άλλωστε, μόλις
έβαλε το γκολ ο ΠΑΟΚ, o Giorgis
αντί να πανηγυρίσει με το Σαββιδοτεχνείο, γύρισε προς τους οπαδούς
τη ΑΕΚ και έκανε τα γνωστά.
Σιγά μην τον πείραξε τον
Giorgis που την πέσανε τα ΠΑΟΚια
στους ΑΕΚτζήδες. Είπαμε, όμως. Ο
μικρός Γιωργάκης πρέπει να κάνει
κάτι σ’ αυτήν τη ζωή. Ασχολείται με
το instagram. Αυτή είναι η δουλειά
του. Να ποστάρει. Δεν είναι μικρό
πράγμα αυτό. Χιλιάδες ακολούθους

έχει και κάνει παιχνίδι.
Κι εκεί επάνω στα πανηγύρια για την κούπα,
βγαίνει ο Πετρουλάκης
στην ΕΤ3 και τι λέει; Ότι ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να παίξει μπάλα
στο Champions League, θα πρέπει να κάνει οκτώ μεταγραφές.
Ό,τι ακριβώς έλεγε η «Α», δηλαδή,
ότι αυτός ο ΠΑΟΚ που έτρωγε σφαλιάρες από κάτι Βίντι και ΜΠΑΤΕ, θα
γίνει του κόσμου του περίγελο στο
Champions League.
Τέσσερις εντεκαδάτους χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για το σεντόνι. Ποιος
Άκπομ τώρα και ποιος Κάνιας και
Σάκχοφ και τα ρέστα. Αυτοί είναι
για να λέει ο Μίνος ότι είναι παιχταράδες. Έτσι είναι.
Ούτε έναν που να έχει μυρίσει το
σεντόνι δεν έχει ο ΠΑΟΚ, μόνο αυτός ο παικταράς ο Ολιβέιρα. Άλλα
λεφτά κι από ’κεί για τον Ιβάν. Τώρα θα φανεί, δηλαδή, πόσα απίδια
βάνει ο σάκος. Τώρα πρέπει να πάρει από το πάνω ράφι κι όχι Ζαμπάδες και Γαννούληδες και Μάτους.
Σουρωτήρι τους κάνανε πέρυσι, κάτι χωριά από την Ουγγαρία και τη
Λευκορωσία.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, ολόκληρος πρωθυπουργός είναι ο Ιβάν. Έχει αβέρτο χρήμα στο ταμείο.
Να το ανοίξει και να φέρει παιχταράδες, να τα σαρώσει όλα ο ΠΑΟΚ.
Το είπε κι ο Άγγελος εξάγγελος,
ότι θα τον κάνει μεγάλο τον ΠΑΟΚ.
Και να παίζει μονάχα ο Πέλκας με
τον Πασχαλάκη, από Έλληνες, κανένα πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ να είναι
καλά, η ομάδα της προσφυγιάς. Η
πρόκριση στους ομίλους είναι το θέμα, για να κρεμάσουνε και τρίτη σημαία του ΠΑΟΚ στο δημαρχείο.
Κι η Νοτοπούλου με το ζόρι θα
πιάσει το 10% και πολύ είπα. Με τις
μαγκιές και παπαριές του Μπουτάρη πάει να βγει η Νοτοπούλου, αλλά δεν την ξαναπατάνε οι Θεσσαλονικείς. Κι εδώ που τα λέμε, σιγά
μην κάτσει ο Ιβάν ν’ ασχοληθεί με
την Κατερίνα. Άλλον προορίζει για
δήμαρχο.

Ο Τσίπρας
δεν έγραψε
tweet
Ο ΠΑΟΚ σήκωσε την
κούπα και στο Κύπελλο,
κι ο πρωθυπουργός της
επικοινωνίας και χειραγώγησης των μαζών δεν
έγραψε ούτε ένα tweet.
Είναι σοβαρά πράγματα
αυτά; Άπαξ και γράφεις
για το πρωτάθλημα, υπάρχει κανένας λόγος
να μη γράφεις για το Κύπελλο; Κούπα η μία, κούπα και η άλλη.
Τι να γράψει, όμως, ο Αλέξης. Τον πήρανε χαμπάρι και ο Ιβάν και οι
ΠΑΟΚτσήδες ότι είναι
του παραμυθού ο μάγκας. Ολόκληρη κούπα
και δικαιότατα σήκωσε ο
«δικέφαλος» μετά από
34 χρόνια, κι ο Αλέξης
πόσταρε ότι του ανήκει ο
τίτλος.
Κι έγινε της κακομοίρας
στη Θεσσαλονίκη και
στα social media. Άγριο
κράξιμο έφαγε ο Τσίπρας. Και του είπανε του
Αλέξη, κάτσε στην άκρη,
μην κάνεις καμιά παπαριά και στείλεις τίποτα
συγχαρητήρια, γιατί η
Κατερίνα μ’ αυτόν τον
Γιαννούλη πώς τον λένε,
θα ψάχνουνε στην κάλπη και θα νομίζουνε ότι
μπήκε κλέφτης στο εκλογικό κέντρο και έκλεψε
τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τον δικό τους
δεν θα βρίσκουνε.
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Του Γιάννη Φάκαρου
ίμαστε στον επίλογο
μίας ακόμα αγωνιστικής περιόδου, όπου τα
ελληνικά πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ δέχτηκαν νέα σοβαρά χτυπήματα όσον αφορά
στην εικόνα τους και την προβολή τους.
Καλά θα ήταν να μας απασχολούσαν πολύ
περισσότερο τα αγωνιστικά δρώμενα, αλλά και
πάλι συναντήσαμε τις κλασικές «αρρωστημένες»
καταστάσεις, που μπορεί να συμβούν έξω από τις
γραμμές των γηπέδων και των γυμναστηρίων.
Συναντήσαμε και συναντάμε δηλαδή, για να
είμαστε ακριβείς, διότι μόλις την περασμένη βδομάδα ο τελικός του ποδοσφαίρου παρουσίασε
σκηνικό εντελώς απωθητικό για τον φίλαθλο.
Eνώ στο μπάσκετ οι χοντρές αντιπαραθέσεις
των «αιωνίων» οδήγησαν σε σοβαρές βαθμολογικές μεταβολές και όχι μόνο, και κανένας δεν ξέρει τι μας περιμένει στα play offs…
Ποιοι την πληρώνουν πέρα από τους υγιώς
σκεπτόμενους φιλάθλους; Μα φυσικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί, που είναι κοντά στα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα στη χώρα μας. Αγώνες που διακόπηκαν, αγώνες που δεν έγιναν ποτέ, αγώνες με
επεισόδια ή με άδειες εξέδρες, αναβολές.
Τόσο η ελεύθερη ΕΡΤ, όσο και τα συνδρομητικά κανάλια COSMOTEsport και NOVAsports έζησαν τέτοια παραδείγματα σε φετινές παραγωγές τους. Η ΕΡΤ πλήρωνε 7 ομάδες στο ποδόσφαιρο και μετέδιδε και μπάσκετ. Η NOVA είχε τις
υπόλοιπες 9 ομάδες της Super League, το
COSMOTE SPORΤ είχε τα δικαιώματα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο μπάσκετ, ενώ κάλυπτε και το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.
Και δεν φτάνει που το θέαμα κατά βάση δεν
δικαιολογεί τα σοβαρά χρήματα, τα οποία δίνονται για τις τηλεοπτικές συμφωνίες, έρχονται και
τα εξωαγωνιστκά θέματα να προκαλέσουν ζημίες
και την περαιτέρω υποβάθμιση του προϊόντος.
Σε υπολογισμούς της οικονομικής χασούρας
δεν μπορούμε να μπούμε, αλλά αν ρίξετε μια ματιά στο τι συνέβη σε σημαντικά και εμπορικά τηλεοπτικά ματς θα καταλάβετε πολλά:

Ε

Το «παράθυρο»
των
ερασιτεχνικών
αθλημάτων
Η συνεχής απαξίωση του
τηλεοπτικού προϊόντος
σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πάντως, ίσως κάνει
τα τηλεοπτικά κανάλια
ν’ αντιληφθούν ότι μπορούν να έχουν οφέλη
καλύπτοντας και σημαντικά γεγονότα από ερασιτεχνικά αθλήματα.
Βεβαίως, πλην της ΕΡΤ,
που αν θέλετε κινείται
και σε διαφορετικό
πνεύμα, τα δύο συνδρομητικά κανάλια είναι υποχρεωμένα να κοιτάνε
και την εμπορική πλευρά, όμως ποιος είπε ότι
δεν μπορούν να έχουν απήχηση ακόμα και ατομικά σπορ;
Μην ξεχνάμε ότι παρά
την οικονομική καχεξία
ουκ ολίγοι πρωταθλητές
μας έχουν σημειώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις τα
τελευταία χρόνια, ότι
στη χώρα μας φιλοξενούνται και διεθνείς
διοργανώσεις και ότι είμαστε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο πριν από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Τη δυνατότητα για ευρύτερη γκάμα μεταδόσεων
έχουν η ΕΡΤ –που έχει
δημιουργήσει και το νέο
αθλητικό κανάλι– και τα
κανάλια NOVAsports με
το COSMOTEsport. Τα
οποία έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους γενικά
για τον ελληνικό αθλητισμό. Άλλοι σταθμοί δεν
φαίνεται ότι θα μπορούσαν ν’ ασχοληθούν με
τέτοιες μεταδόσεις.

Χαμένα λεφτά…
Υποβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος σε ποδόσφαιρο
και μπάσκετ και πλήγμα για τα κανάλια
κόπτεται δύο φορές για επεισοδιακή συμπεριφορά οπαδών.
Η δεύτερη διακοπή στο 70ό λεπτό είναι και οριστική από τον Γερμανό διαιτητή, Μάρκο Φριτζ,
γιατί ενώ είχε διατάξει την εκκένωση των κερκίδων είδε κάποιους οπαδούς ακόμα στις εξέδρες…
Την ίδια μέρα επρόκειτο να διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την Basket
League.
Αφού παίχτηκε για μέρες το σίριαλ γίνεται δεν γίνεται το ματς, αφού έπρεπε ν’ αντιμετωπιστεί και ο αυξημένος κίνδυνος για επεισόδια λόγω της διπλής αναμέτρησης των δύο συλλόγων,
τελικώς ο αγώνας δεν αρχίζει ποτέ.
Ο Ολυμπιακός αποφασίζει να μην αγωνιστεί,
γιατί δεν είδε ανταπόκριση στο αίτημά του προς
την ΚΕΔ για ορισμό ξένων διαιτητών…

11 Μαΐου 2019
13 Φεβρουαρίου 2019
Ο ημιτελικός του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ ολοκληρώνεται πριν την ώρα του. Με τον Παναθηναϊκό
να προηγείται με 15 πόντους στο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» αποφασίζουν να μην «κατέβουν»
ν’ αγωνιστούν στο δεύτερο 20λεπτο σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τα σφυρίγματα των διαιτητών...

16 Μαρτίου 2019
Για 33 λεπτά πήγαινε καλά η συνύπαρξη οπαδών
του Περιστερίου και του Άρη στον αγώνα για το
πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά χάλασε προς το τέλος.
Οι δύο πλευρές πέταξαν εκατέρωθεν καρέκλες
και άλλα αντικείμενα, υπήρξαν συμπλοκές, στις
οποίες επενέβησαν και τα ΜΑΤ και το παιχνίδι,
που μετέδιδε η ΕΡΤ, διακόπηκε για αρκετή ώρα.
Για να συνεχιστεί και να φτάσει στην ολοκλήρωσή του χρειάστηκε να εκκενωθεί το γυμναστήριο του Περιστερίου.

17 Μαρτίου 2019
Η αναμέτρηση πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ μεταξύ
Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, την οποία μπορεί να δει όλη η Ελλάδα μέσα από την ΕΡΤ, δια-

Τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Απογοητευτικό έτσι κι αλλιώς που διεξήχθη
χωρίς κόσμο (και λογικό να δούμε και κακό ποδόσφαιρο), απαράδεκτο και αδιανόητο να έχει και
σοβαρά επεισόδια στα επίσημα όταν οι προσκλήσεις θα επέτρεπαν την παρουσία κάτι παραπάνω
από 1.000 ανθρώπων και η αστυνομική δύναμη

ήταν τριπλάσια! Για τα κανάλια NOVAsports, που
έχουν δώσει έναν σκασμό λεφτά για το ελληνικό
ποδόσφαιρο, ήταν πάντοτε πλήγμα οι αναβολές
αγωνιστικών.
Όπως η ηθικά αναγκαστική τον Δεκέμβριο του
2018 με την αποχή των διαιτητών έπειτα από την
επίθεση στον Τζήλο. Μήνες μετά, το συνδρομητικό κανάλι έφτασε και στο σημείο να εκδώσει επιθετική ανακοίνωση προς την Πολιτεία, τη Super
League και τις ΠΑΕ κι ένα χαρακτηριστικό σημείο
της συμπίπτει με το πνεύμα αυτού του κειμένου.
«Το νοσηρό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί
και ανακυκλώνεται συνεχώς, αφενός απομακρύνει
την ευρεία μάζα των φιλάθλων από τα γήπεδα και
αφετέρου χαμηλώνει ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου».
Ένα ακόμα παράδειγμα μπορούν ν’ αποτελέσουν και τα επεισόδια στον αγώνα ΑΕΚ-Άγιαξ στο
Champions League, στις 27 Νοεμβρίου 2018,
αλλά το βάζουμε εντελώς επιγραμματικά επειδή
εστιάζουμε εντός των τειχών.
Είχαν σημειωθεί πάντως παρατράγουδα με μολότοφ και κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων και ξύλο με
τα ΜΑΤ. Οι εικόνες είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου…



Σε αδιέξοδο
οι Αγγελόπουλοι,
στα κάγκελα οι παίκτες,
στον αέρα η ομάδα!
Η είδηση που γράφτηκε στην Ισπανία ότι οι μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού
είναι εφτά μήνες απλήρωτοι (και δεν διαψεύστηκε) σημαίνει ότι μπορούν ανά πάσα
στιγμή να μείνουν «ελεύθεροι», και προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο οι μάνατζέρ τους
ψάχνουν ομάδες στο εξωτερικό για να συνεχίσουν την καριέρα τους μετά το
καλοκαίρι, αφού δεν φαίνεται ότι μπορούν να βρουν λύση τα οικονομικά
προβλήματα στους «ερυθρόλευκους»
Του Μανώλη Δράκου
είδηση ότι οι παίκτες
του Ολυμπιακού είναι
απλήρωτοι εφτά μήνες
(δηλαδή… από πέρσι)
δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κεραυνός εν αιθρία. Από τον
Γενάρη, όταν έγινε γνωστό το
θέμα των οφειλών προς τον
Γιώργο Πρίντεζη και των απειλών του ότι δεν θα κατέβαινε
στις επόμενες υποχρεώσεις της
ομάδας, αν δεν έπαιρνε κάποια
από τα οφειλόμενα, είναι γνωστό ότι οι Αγγελόπουλοι δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
συμβατικές τους υποχρεώσεις
με τους παίκτες του συλλόγου.
Η χρονιά κύλησε (όπως κύλησε…) και τα προβλήματα ρευστότητας για τον Παναγιώτη και τον
Γιώργο Αγγελόπουλο εξακολουθούν να παραμένουν. Η Μundo
Deportivo το προχώρησε ένα βήμα
περισσότερο. Διότι δεν είναι μόνο
όσοι έφυγαν μες τον χειμώνα με
διάφορες… δικαιολογίες, αλλά στην
ουσία επειδή δεν ήθελαν να μείνουν
άλλο απλήρωτοι (Τουπάν, Γουέμπερ και Τίμα), αλλά και όσοι μέ-

Η

νουν στην ομάδα και οι μάνατζέρ
τους έχουν αρχίσει να τους προτείνουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους
για να συνεχίσουν την καριέρα τους
μετά το… καλοκαίρι, παρ’ ότι έχουν
συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι
παίκτες των «ερυθρόλευκων» είναι
ήδη «ελεύθεροι», διότι τους οφείλονται δόσεις συμβολαίων οι οποίες
δεν έχουν πληρωθεί και μπορούν το
καλοκαίρι να πάνε σε όποια ομάδα
της αρεσκείας τους επιθυμούν. Έτσι
κι αλλιώς, το πιθανότερο είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και να μην
τους πληρώσουν τα οφειλόμενα, αλλά και να τους ζητήσουν να κάνουν
περικοπές στα συμβόλαιά τους για να
τους κρατήσουν στον Ολυμπιακό…
Μ’ άλλα λόγια, Μιλουτίνοφ,
Πρίντεζης, Μάντζαρης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, ΟυίλιαμςΓκος και ΛεΝτέι μπορούν να αποχωρήσουν, ενώ ανοιχτό μένει να δει
κανείς τι θα γίνει και με τον Βασίλη Σπανούλη, που ούτως ή άλλως
μένει ελεύθερος….
Η διοίκηση του Ολυμπιακού επεχείρησε όλο αυτό το διάστημα να
κρύψει τα οικονομικά της προβλήματα κάτω από το χαλάκι και να ρί-

ξει την ευθύνη στην ΕΟΚ και προσωπικά στον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Όμως, την ίδια ώρα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποτύχει για
δεύτερη χρονιά στην Ευρωλίγκα από μια ομάδα όπως η Ζαλγκίρις, που
έχει τον μισό προϋπολογισμό από
αυτούς, και είναι πασιφανές ακόμη
και σε έναν αδαή ότι για την τραγική εικόνα του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δεν μπορεί
να φταίει ο εσωτερικός παράγοντας, παρά μόνο το ότι οι παίκτες
(που είναι σούπερ επαγγελματίες)
κοντεύουν να κλείσουν ένα χρόνο
απλήρωτοι και περιμένουν «πώς και
πώς» το καλοκαίρι για να… πηδήξουν από το καράβι!
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το
μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό δεν είναι αν θα κατέβει ή όχι να
παίξει στα πλέι οφ του πρωταθλήματος και κατ’ επέκταση αν θα υποβιβαστεί στην Α2 ή αν θα παραμείνει
(με κάποια νομικά τρυκ) στην πρώτη
κατηγορία. Γι’ αυτό θα βρεθεί μια
λύση ακόμη κι αν δεν κατέβει ο Ολυμπιακός. Άλλωστε, γι’ αυτόν τον

λόγο πέρασε η αναδιάρθρωση της
κατηγορίας στο συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ μεσοβδόμαδα, ώστε να γίνουν οι ομάδες 16 (από 14) στο επόμενο πρωτάθλημα και μαζί με το
Λαύριο να σωθεί και ο… Ολυμπιακός. Ο Βασιλακόπουλος δεν θα
ρίξει τους «ερυθρόλευκους». Δεν
θέλει να συνδέσει το όνομά του με
τις τρέλες των Αγγελόπουλων. Κι
έπειτα ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί το πρωτάθλημα να προχωρήσει
χωρίς τον Ολυμπιακό… Ούτε είναι
αυτός ο στόχος του.
Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι η
κατηγορία που θα παίζει η ομάδα,
αφού όλοι συνομολογούν το αυτονόητο, αλλά η… ποιότητα των παικτών που θα φοράνε τη φανέλα του
Ολυμπιακού. Διότι η ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Οι αθλητές θα… φύγουν και με δεδομένη
την οικονομική δυσπραγία των Αγγελόπουλων είναι αμφίβολο αν θα
μπορέσει να συγκροτηθεί ένα ποιοτικό ρόστερ που να είναι ανταγωνιστικό, όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, αλλά και στο… ελληνικό πρωτάθλημα.
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Η αποχώρηση
από τον
ΕΣΑΚΕ
Το πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο οι Αγγελόπουλοι έχουν περιέλθει, φάνηκε από τις
σπασμωδικές κινήσεις
τους όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα τη
στάση τους στο τελευταίο
συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.
Όλες οι ομάδες (και ο Ολυμπιακός) πήγαν με
προτάσεις για τη διαιτησία, τη βία, τη διαχείριση
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Μέχρι και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης συζητήθηκε από τους
παράγοντες του μπάσκετ, και μάλιστα οι αποφάσεις πάρθηκαν με απόλυτη ομοφωνία.
Όταν όμως ήρθε η κουβέντα στο… ψητό (δηλαδή,
να ξεκινήσουν τα play
offs για να ολοκληρωθεί
το πρωτάθλημα, διότι οι
ομάδες πληρώνουν συμβόλαια με τους ξένους
και δεν μπορεί να υπάρχουν εκκρεμότητες με
την αγωνιστική περίοδο), ο Ολυμπιακός ήταν
αντίθετος και αποχώρησε από το συμβούλιο!
Είναι φανερό ότι οι Αγγελόπουλοι και δεν θέλουν να κατέβει ο Ολυμπιακός στα play offs
(χωρίς Σπανούλη και με
τις ελλείψεις στο ρόστερ), αλλά και να μην
τιμωρηθεί με υποβιβασμό επιδιώκουν…
Γι’ αυτό, ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδης (που έχει ανοιχτή
γραμμή μαζί τους), δήλωσε δημόσια ότι « ...δεν
χάθηκε και ο κόσμος αν
κάποιος χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν έχει
χάσει και τίποτα».
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ΘΕΜΑ
ΑΕΚ και
Θρύλος
τελειώνουν
τον Περέιρα
Στην επιστολή του προς
την ΕΠΟ ο Βαγγέλης
Ασλανίδης υπήρξε
ξεκάθαρος. Ο πρόεδρος
της ΑΕΚ κατέστησε
σαφές ότι η ομάδα του
αίρει την εμπιστοσύνη
της στον Μέλο Περέιρα
απ’ τη στιγμή που
δέχθηκε την αλλαγή
στους ρόλους της
διαιτητικής ομάδας που
διηύθυνε τον τελικό του
Kυπέλλου.
Με δεδομένη και τη
δυσαρέσκεια του
Ολυμπιακού, το μέλλον
του Πορτογάλου
αρχιδιαιτητή στην
Ελλάδα πρέπει να
θεωρείται ορισμένου
χρόνου. Η ανανέωση της
σύμβασης στον Περέιρα
μοιάζει πλέον με όνειρο
θερινής νυκτός, για
όποιους θεωρούσαν
απαραίτητη την
επέκταση της
συνεργασίας ανάμεσα
στις δύο πλευρές.
Ο επικεφαλής της ΚΕΔ
έχει πλέον ημερομηνία
λήξεως, αν και το
τελευταίο διάστημα
έδειχνε πως έλυσε τα
προβλήματα που
αντιμετώπιζε. Μόνο που
την πάτησε εξ αιτίας των
Γερμανών διαιτητών που
άλλαξαν πόστα και
ρόλους χωρίς να
γνωρίζουν οι ομάδες τι
ακριβώς συνέβη.
Το τέλος του Περέιρα
μοιάζει δεδομένο απ’ τη
στιγμή που στην
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ η πλειοψηφία
γέρνει προς την πλευρά
της ΑΕΚ και του
Ολυμπιακού. Εφόσον,
βέβαια, συμπράξει ο
Τάκης Αγραφιώτης με το
«κιτρινόμαυρο» μπλοκ.
Όπως, όμως, είπαμε, με
τον Μέλο βράζουν και
στον Πειραιά. Οπότε, η
σύμπραξη θεωρείται
σίγουρη.

Τελικοί 2017-2019: Η... τρίλιζα της εξυγίανσης
Κρατάμε
τη δήλωση του
νταμπλ Κυριάκου

Εμπιστοσύνη
του Βασιλειάδη
στην ΕΛ.ΑΣ.
(όσο οι
Αγγελόπουλοι
στον Αναστόπουλο)
Η έκθεση της Αστυνομίας για τα
όσα έγιναν στον τελικό ΠΑΟΚΑΕΚ είναι «λευκή περιστερά».
Είπαμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θέλησαν αυτόν τον τελικό να τον ρίξουν στη λήθη όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα, εν όψει των εκλογών.
Γι’ αυτό και καθυστέρησε η Αστυνομία να στείλει την έκθεσή
της. Σαββατόβραδο έγινε ο τελικός, Πέμπτη μεσημέρι έστειλε
η Αστυνομία την έκθεσή της. Η
ΔΕΑΒ, ωστόσο, έχει άλλη άποψη. Μέχρι και για παραλείψεις
της Αστυνομίας αναφέρει μέσα.
Ως γνωστόν, ο Βασιλειάδης εμπιστεύεται την Αστυνομία όσο
οι Αγγελόπουλοι τον Αναστόπουλο…

«Τα σχέδια προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό είναι ένα καλό χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ομόνοια των
φορέων προς μια μεγάλη επένδυση που θα κάνει καλό.
Υπάρχει απόλυτη συμφωνία όλων για να γίνει σε δύο με
τρία χρόνια το γήπεδο.
»Πιστεύω ως τις αρχές του 2020 θα έχουν τελειώσει τα
γραφειοκρατικά και το αργότερο σε τρία χρόνια θα είναι
έτοιμο».
Είναι η δήλωση του Κυριάκου στο τετράγωνο του ΠΑΟΚ. Την κρατάμε τη δήλωση αυτή. Θα μας χρειαστεί
για του χρόνου τέτοιον καιρό.
Διότι ο Κυριάκος στο
τετράγωνο δεν είπε
τίποτα για το Υπερταμείο, που έχει μπλοκάρει τη διαδικασία.

Η Αστυνομία θα τους
παρακολουθεί με τσιπάκι;
Πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία, γιατί είχαν πετάξει μολότοφ σε Σύνδεσμο οπαδών του Άρη, όπου και τραυμάτισαν έναν περαστικό.
Με απόφαση του ανακριτή, θα πρέπει να δίνουν το
«παρών» στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και να μην πηγαίνουν στα ματς του
ΠΑΟΚ και του Άρη.
Ερώτηση: Μέχρι να γίνει η
δίκη τους, πώς θα διασφαλίσει η Αστυνομία ότι δεν θα
πηγαίνουν στο γήπεδο; Θα
τους παρακολουθεί με… τσιπάκι; (Άσχετο. Ο Giorgis με
τον Κυριάκο στο τετράγωνο είχαν καταδικάσει την επίθεση με μολότοφ;)

Η έκθεση Χούμπελ είναι
γραμμένη, Βάγγο...
Στην ΕΠΟ, όπως έγραψε μόνο η «Α», θα γίνουν τρομερές
αλλαγές. Εκθεμελίωση της «εξυγίανσης», αλλαγές επί αλλαγών.
Η πιο σημαντική αιτία, εκτός από τη βία, είναι τα «ύποπτα
προς χειραγώγηση» παιχνίδια που στέλνει η
Sportradar. Τίποτα απολύτως δεν έχει προχωρήσει κι
ο Βασιλειάδης δήλωσε
«είχαμε λιγότερους φακέλους από πέρυσι», λες κι αυτός είναι το ζητούμενο. Το
τρίτο στη σειρά είναι οι 12 αναβολές που έδωσε η ΠΕΕΟΔ
στον Απόλλωνα Λάρισας.
Η έκθεση του Χούμπελ είναι ήδη γραμμένη, Γραμμένε. Σ’
ένα μήνα από σήμερα το πατατράκ…

Μας ξεφώνισε σε όλη
την Αμερική ο Πιτίνο
Πέντε μήνες στην Ελλάδα, ο Ρικ Πιτίνο νόμιζε ότι τα… είχε δει όλα! Αμ δε!
Στην Ελλάδα ποτέ δεν πλήττει κανείς και
ιδιαίτερα στον χώρο του Αθλητισμού, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει…
Ο Αμερικανός προπονητής αισθάνθηκε
τρελή έκπληξη όταν έμαθε ότι ο τελικός του Κυπέλλου στο
ποδόσφαιρο θα γινόταν με 1.000 θεατές και… 3.000 αστυνομικούς κι έκανε τη σχετική καζούρα στο Twitter.
Μπορεί να μην έκανε… τα μούτρα κρέας του Βασιλειάδη,
αλλά το ξεφωνητό του Πιτίνο
έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς σε ποιο κοινό απευθύνεται.
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ΑΝΑΘΕΜΑ





Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε,
δεν κάθεται μόνο στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ως
τεχνικός, αλλά υπήρξε και ποδοσφαιριστής των
«μπλαουγκράνα». Ως φαίνεται, όμως, μετά τον διασυρμό
από τη Λίβερπουλ, θα πάψει να είναι και προπονητής της
μετά από δύο χρόνια. Όσες σεζόν ήταν και παίκτες της…

Στη φωτογραφία
απεικονίζονται ο
άλλοτε αρχηγός
της Γιουβέντους
και νυν Παρί Σ.Ζ.
Τζιαλουίτζι
Μπουφόν με τον
συμπαίκτη του
Κλαούντιο
Μαρκίζιο. Ξέρετε
ποιοι είναι οι
πιτσιρικάδες;
Αριστερά, ο
σημερινός αρχηγός
του Άγιαξ, Ματίς
Ντε Λιχτ, με τον
γκολκίπερ του
Άγιαξ, Αντρέ
Ονανά! Κάπως
έτσι ξεφουρνίζει
παιχταράδες ο
Άγιαξ, χρόνια
τώρα.

Αποκλειστικό: Ο Γραμμένος ζει!

Βράζουν στην ΕΠΟ
με τον Μάκη Γκαγκάτση
Οι εξελίξεις στον τελικό, αλλά όχι μόνο, έχουν δημιουργήσει ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα στο πάρκο Γουδή. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής βρίσκονται στα κάγκελα. Κυρίως όσα συγκροτούν το μπλοκ του Νότου.
Τα περισσότερα εξ αυτών βράζουν με τον Μάκη Γκαγκάτση.
Τον θεωρούν υπεύθυνο για τη στοχοποίησή τους με αποδοκιμασίες στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και με ρεπορτάζ για την αποχώρησή τους απ’ το ΟΑΚΑ την ώρα της απονομής.
Στον διευθύνοντα σύμβουλο του ΠΑΟΚ χρεώνουν και τις διάφορες εκφράσεις των «κορακιών». Πρόκειται για ένα σάιτ που στην
ΕΠΟ πολλοί θεωρούν ότι εκφράζει τις απόψεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ότι οι συντάκτες των κειμένων δίνουν μεγάλη βαρύτητα
σε όσα λέει ο γιος του Βασίλη και στενός συνεργάτης του Ιβάν.
Εκείνος που βρίσκεται στα πρόθυρα της έκρηξης είναι ο Νίκος
Βακάλης. Πρόκειται για τον μόνιμο στόχο των «κορακιών» που
τον αποκαλούν και «υδραυλικό». Κι επειδή ο κόμπος έφτασε στο
χτένι, είτε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ είτε κάποιο άλλο
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ρωτήσει ευθέως τον μικρό Γκαγκάτση αν έχει σχέση με το σάιτ και αν καταδικάζει τη
στοχοποίηση των παραγόντων, με τους οποίους υποτίθεται πως
συμπορεύεται ο διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΟΚ.

Δίνουμε αποκλειστική πληροφορία: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Βάγγος - Ευάγγελος - Βαγγέλης Γραμμένος… υπάρχει!
Υφίσταται! Ζει! Όταν μήνες τώρα τον ψάχνουνε από παντού
να πει κάτι για την «εξυγίανση» και δεν τον βρίσκουν, έγινε
το θάμα. Βρέθηκε! Γλίτωσε και την Εκτελεστική, που ήθελε
να βάλει στα κανάλια και στο Metro «Silver Alert».
Ο Βάγγος έβγαλε ανακοίνωση και συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση
του Κυπέλλου.
«Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής», αναφέρει. Τους οκτώ ή εννιά της Εκτελεστικής, τους ρώτησε αν ήθελαν να δώσουν συγχαρητήρια; Όχι βέβαια. Κι
όταν τον έψαχναν μερικοί «Τιγρήζοντες», το τηλέφωνο του Βάγγου βούιζε
συνέχεια. Μάλλον άλλαξε και πάροχο…

Ούτε με γερανό τόσα λεφτά ο Γερμανός
Ο Γερμανός διαιτητής Τσβάιερ, που σφύριξε τον τελικό του Κυπέλλου, ανήκει
στην elite των Ευρωπαίων διαιτητών. Μήπως μπορεί να μας ενημερώσει ο
πρόεδρος της ΕΠΟ, Ευάγγελος Γραμμένος, πόσα πήρε για να έρθει να σφυρίξει;
Μήπως μπορεί ο ταμίας Λασκαράκης; Μήπως ο
Περέιρα; Δεν είναι δα και κρατικό μυστικό, πόσα
λεφτά παίρνει ένας διαιτητής για να έρθει να σφυρίξει.
Διότι ο Γερμανός μπορεί να ήρθε για το… ονόρε,
στο φινάλε, να του έχουμε και υποχρέωση. Αν δεν
το ανακοινώσει η ΕΠΟ, δεν πιστεύουμε ότι έκανε
αρπαχτή 12.500 ευρώ.
Ούτε με γερανό να τα κουβαλούσε ο Γερμανός.
Απλά, δεν το πιστεύουμε.

Διαπιστευμένος
αξιωματούχος
απείλησε
δημοσιογράφο
Έγιναν πολλές
«ομορφιές», πριν και
κατά τη διάρκεια του
τελικού στο ΟΑΚΑ.
Μεταξύ αυτών έγινε και
απειλή σε δημοσιογράφο
που έκανε τη δουλειά
του. Και όχι από
χούλιγκανς αλλά από
διαπιστευμένο
αξιωματούχο...
Μια από τις φορές που
ΜΑΤ και οπαδοί του
ΠΑΟΚ στα επίσημα
έκαναν... «to know as
better», οι
δημοσιογράφοι
βιντεοσκοπούσαν το...
πάρτι. Όταν τελείωσε το
«γλέντι», ένας ψηλός,
αρκετά γεροδεμένος
κύριος, με σκούρο
πουκάμισο, άσπρο
ακουστικό στο αυτί και
διαπίστευση, απαίτησε
από δημοσιογράφο να
σβήσει το υλικό.
Στη συνέχεια, του
κόλλησε το δάκτυλο
(δείκτη) στη μούρη και
τον... ενημέρωσε: «Σε έχω
δει, ξέρω ποιος είσαι. Αν
κυκλοφορήσει τίποτα, θα
σε φτιάξω»...
Αργότερα, βρέθηκε και
μπροστά στο σημείο
(δεξιά από τα
δημοσιογραφικά
θεωρεία) που ήταν
οπαδοί του ΠΑΟΚ, όταν –
μετά το τέλος του
αγώνα– δημιουργήθηκε
επεισόδιο με τα ΜΑΤ.
Μέσα στην εξέδρα είχε
πάει ο Μάκης
Γκαγκάτσης και
προσπαθούσε «να σβήσει
τη φωτιά» μιλώντας και
με τις δύο πλευρές. Ο εν
λόγω αξιωματούχος πήγε
–από την πλευρά του
ταρτάν– στα κάγκελα,
και έκανε νοήματα στους
«ασπρόμαυρους»
οπαδούς να ηρεμήσουν.
Ρωτάμε τους
διοργανωτές, την ΕΛ.ΑΣ.
και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν
αστυνομικός ή (με
ηγετικό ρόλο)
«ασπρόμαυρος»
σεκιουριτάς; Να
περιμένουμε απάντηση;
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Του ειδικού συνεργάτη, Στηβ Μίλερ
ίναι αδύνατο να μπορέσει κανείς αυτήν τη στιγμή να προβλέψει με ακρίβεια οτιδήποτε σχετικά με το Brexit.
Ενώ στο αγγλικό Κοινοβούλιο οι πολιτικοί συνεχίζουν να επιχειρηματολογούν
μεταξύ τους, βάσει ιδίου συμφέροντος, το
μέλλον δεν μπορεί να διαγραφεί με σαφήνεια.
Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κάποιες εμπεριστατωμένες εικασίες σχετικά με το τι δύναται να
συμβεί. Εφόσον η Βρετανία αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κάποια συμφωνία, το επονομαζόμενο «Σκληρό Brexit», τότε η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει.
Έχοντας ως στόχο η κυβέρνηση τη μείωση της
μετανάστευσης, θα είναι ίσως δυσκολότερο να
προσελκύσει η Premier League Ευρωπαίους παίκτες. Θα απαιτείται εργασιακή βίζα που μπορεί να
μην είναι εύκολο να την αποκτήσει κανείς.
Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία βλέπει
το Brexit ως μια ευκαιρία να αυξηθεί ο αριθμός
Άγγλων παικτών στο πρωτάθλημα. Αυτό ελπίζουν
να δυναμώσει την αγγλική διεθνή πλευρά, καθώς
θα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός παικτών από
τον οποίο θα μπορούν να διαλέξουν οι ξένες ομάδες. Η FA προσδοκά ο μέγιστος αριθμός αλλοδαπών παικτών σε μια ομάδα 25 παικτών να πέσει από τους 17 στους 12.
Αυτό άραγε θα επηρέαζε την ελκυστικότητα
του αγγλικού πρωταθλήματος; H Premier League
είναι η πλουσιότερη κατηγορία ποδοσφαίρου παγκοσμίως, καταγράφοντας εισόδημα 53 δισ. για
τη χρονιά 2016-2017. Πολλές ομάδες θεωρούν
ότι αυτό αποτελεί ρίσκο. Άραγε, τα δικαιώματα
από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα θα προσδώσουν
το ίδιο εισόδημα;
Προς το παρόν, όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απαλλαγεί από
τον κανονισμό της FIFA που απαγορεύει τη μεταγραφή παικτών κάτω των 18 ετών. Η Βρετανία ίσως χάσει αυτή την απαλλαγή με το Brexit.
Οι περισσότερες αγγλικές ποδοσφαιρικές ομάδες διαθέτουν Ακαδημίες, όπου νέοι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές αναπτύσσουν τις ικανότητές τους. Εντούτοις, έχοντας τη δυνατότητα να
αγοράσουν παίκτες κάτω των 18 ετών, οι ομάδες
μείωσαν τον αριθμό των εγχώριων ταλέντων.
Οι Άγγλοι παίκτες που προέρχονται από Ακαδημίες πολύ συχνά αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι δεν μπορούν να μπουν σε μια ομάδα πρώτης
κατηγορίας εξ αιτίας του αριθμού των αλλοδαπών παικτών.
Παράδειγμα, ο Τζέισον Σάντσο, που έκανε
το ντεμπούτο του με την Εθνική Αγγλίας κόντρα
στην Κροατία στις 12 Οκτωβρίου 2018. Ο Σά-
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Με αφορμή τις αναμετρήσεις στον τελικό του Champions
League της Λίβερπουλ με την Τότεναμ και της Άρσεναλ
με την Τσέλσι στον τελικό του Europa League,
ο Στηβ Μίλερ, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διεθνούς
Ποιότητας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
στην Αγγλία, γράφει για την «Α» τι μέλλει γενέσθαι,
αν η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ

Πώς θα
επηρεάσει το
Brexit το αγγλικό
ποδόσφαιρο;
ντσο είχε αγοραστεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, απέτυχε να πάρει θέση βασικού στην ομάδα, και έτσι υπέγραψε στη γερμανική Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Οι μεταγραφές αλλοδαπών παικτών έχουν επίσης πληγεί από την πτωτική τιμή της λίρας από
τότε που ψηφίστηκε το Brexit. Μια πτώση του
20% σημαίνει ότι οι μεταγραφές είναι πιο ακριβές.
Ο προπονητής της Τότεναμ, Μαουρίτσιο Πο-

τσετίνο, ισχυρίζεται ότι το Brexit ήταν μέρος του
λόγου που δεν υπέγραψε με κανέναν παίκτη φέτος το καλοκαίρι.
Εάν η Βρετανία αποχωρήσει χωρίς συμφωνία
από την ΕΕ, η αξία της λίρας μπορεί να πέσει πολύ
χαμηλότερα σε σχέση με το ευρώ, αυξάνοντας
την τιμή των αλλοδαπών παικτών.
Το μέλλον είναι αβέβαιο. Η επιρροή του Brexit
δεν είναι σαφής και μπορεί να μην είναι σαφής
και για αρκετό καιρό.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓιαΝΝΗΣ
ΣΓοΥροΣ

«Η αλόγιστη οικονομική
πολιτική της κυρίας Δούρου οδήγησε την περιφέρεια στον γκρεμό και θα αναγκαστεί να υπαχθεί σε
καθεστώς μνημονίου»
Συνέντευξη στον
Μιχάλη Κωτσάκο
τη ζωή μου έχω μάθει να χτίζω και όχι
να γκρεμίζω». Αυτό
επισημαίνει στη
συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Α» ο εκ των υποψηφίων περιφερειαρχών Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής. Ο πρώην περιφερειάρχης (2011-2014) κι επί
μία οκταετία νομάρχης Αθηνών
(2002-2010) τονίζει πως διεκδικεί την επανεκλογή του με γνώμονα το έργο του για το οποίο δηλώνει υπερήφανος. Επίσης ο κ.
Σγουρός εκφράζει τις ανησυχίες
του για την οικονομική κατάσταση
της περιφέρειας, επισημαίνοντας
ότι τώρα που η χώρα θα βγει από
τα μνημόνια θα αναγκαστεί να εισέλθει η περιφέρεια για να αποφύγει τη χρεοκοπία.
Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιάννη Σγουρού είναι:
• Κε Σγουρέ, βρισκόμαστε μία
εβδομάδα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπεται σκληρή μάχη ανάμεσα σε
σας, τον κ. Πατούλη και την κα
Δούρου. Γιατί κάποιος να ψηφίσει εσάς έναντι των ανθυποψηφίων σας;
«Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον,
διότι τα δείγματα γραφής μας είναι
γνωστά. Το έργο μας είναι καταξιωμένο, το ξέρουν όλοι και το έχουν αναγνωρίσει δημόσια, φίλοι και αντίπαλοι. Δεν είμαστε ούτε τυχαίοι, ούτε
περαστικοί από τον θεσμό. Στηρίζοντας επομένως την “Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής” υπάρχει το εχέγγυο της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας. Οι πολίτες είναι σίγουροι ότι δεν θα βαδίσουν σε αχαρτογράφητα νερά.
»Δεύτερον, διότι έχουμε σχηματίσει μια πολύ δυνατή ομάδα υποψηφίων και συνεργατών, που μπορεί να
προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όμως κανείς δεν λογοδοτεί σε κανένα κόμμα. Είναι κάτι
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• Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής δηλώνει αισιόδοξος
ότι θα είναι ο νικητής στην μάχη των εκλογών

«Στο χείλος της χρεοκοπίας
η Περιφέρεια Αττικής»
που το έχω ξεκόψει εξ αρχής σε όσους
δήλωσαν ενδιαφέρον συμπόρευσης
σε αυτόν τον αγώνα. Τα κόμματα θα
μείνουν έξω από την πόρτα της παράταξής μας».
• Η θητεία της κας Δούρου λήγει σε λίγο καιρό. Πώς την αποτιμάτε, θετικά ή αρνητικά;
«Η θητεία ενός αιρετού κρίνεται εάν
συγκρίνει κανείς τι παρέλαβε σε σχέση με το τι παραδίδει. Και σε αυτή τη
σύγκριση το πρόσημο για την κα Δούρου είναι αρνητικό. Παρέλαβε μια Περιφέρεια μοντέλο. Με 350 εκατ. ευρώ αποθεματικό, που είχαμε δημιουργήσει με κόπο όταν όλη η Ελλάδα χρεοκοπούσε. Με υψηλή απορροφητικότητα στο ΠΕΠ 2007-2013
και έτοιμο το επόμενο ΠΕΠ, αυτό που
τρέχει τώρα το 2014-2020. Με
1.000 έργα να τρέχουν από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Θυμίζω ότι τελειώσαμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ότι ξεκινήσαμε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας-Παιανίας, ότι φτιάξαμε το κολυμβητήριο
στο Περιστέρι και τόσα άλλα έργα.
Με σχεδιασμούς για την επίλυση
καυτών προβλημάτων, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν λέμε ότι
δεν υπήρχαν προβλήματα ή ότι όλα
γίνονταν στην εντέλεια. Όμως η λειτουργία μας ήταν πάρα πολύ καλή.
Και τι κατάφερε; Απέτυχε στη διαχείριση όλων των κρίσεων από τις οποίες ήταν μονίμως εξαφανισμένη.
Δεν προχώρησε κανένα μεγάλο έργο
ανάπτυξης. Απέτυχε στη διαχείριση
των απορριμμάτων, όπου σήμερα ακροβατούμε σε τεντωμένο σχοινί. Απέτυχε ακόμη και στα οικονομικά, με
αποτέλεσμα η περιφέρεια να οδηγείται στη χρεοκοπία».
• Φαντάζει δύσκολο μια πλεονασματική Περιφέρεια να οδηγείται σε χρεοκοπία. Μήπως είναι οι γνωστές προεκλογικές υπερβολές;
«Σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς, η
κα Δούρου ακολούθησε μια αλόγιστη
οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα
το οικονομικό άνοιγμα της Περιφέρειας για το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευ-

ρώ, τη στιγμή που το αποθεματικό ανέρχεται στα 300 εκατ., ενώ τα έσοδα παραμένουν αμετάβλητα. Το ταμείο σε λίγο καιρό θα είναι μείον. Γι’
αυτό αναγκάστηκα να στείλω επιστολή πρόσφατα στους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, για να προλάβω το κακό. Αυτό που έχω πει δεν
είναι υπερβολή, αλλά η ωμή αλήθεια.
Όταν η Ελλάδα θα βγαίνει από τα
μνημόνια, η Περιφέρεια Αττικής θα
μπαίνει σε αυτά. Όσοι κάνουν ότι δεν
ακούν έχουν συνευθύνη για όσα πρόκειται να συμβούν».
• Για άλλη μια φορά, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι
στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Είναι και γιατί «ωρολογιακή
βόμβα» τα απορρίμματα;
«Δυστυχώς, η κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας που είχαμε ξεκινή-

σει το 2012, που θα αύξαναν την ανακύκλωση, σε συνδυασμό με τις
δράσεις διαλογής στην πηγή που προωθούσαμε, όπως ακριβώς γίνεται στην
υπόλοιπη Ευρώπη, ακυρώθηκαν το
2014 από τη σημερινή διοίκηση, επειδή ιδεοληπτικά ήταν αντίθετη στη
μέθοδο χρηματοδότησης των ΣΔΙΤ,
που σήμερα όλοι οι υπουργοί της Κυβέρνησης αποθεώνουν ως χρήσιμο
χρηματοδοτικό εργαλείο. Το αποτέλεσμα είναι τη θέση ώριμων σχεδιασμών να έχει πάρει ένας νέος κατά
φαντασία σχεδιασμός, κοστοβόρος,
ανεφάρμοστος και αόριστος στις χωροθετήσεις. Η πολιτική που ακολούθησε η κα Δούρου στη διαχείριση
των απορριμμάτων υπήρξε από την
αρχή μέχρι το τέλος καταστροφική,
και ήδη το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τη μεγαλύτερη πλη-

«Ζητώ οι πολίτες να μας αναδείξουν πρώτη

δύναμη από τον πρώτο γύρο, οπότε και θα
διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να διοικήσουμε
την Περιφέρεια με ισχυρή και καθαρή φωνή»

θυσμιακά περιφέρεια της χώρας είναι
τεράστιο. Το χειρότερο όλων είναι ότι
ο μοναδικός χώρος ταφής στη Φυλή
εξαντλείται και, ενώ υπάρχουν κοινοτικοί πόροι προς απορρόφηση, δεν έχει ξεκινήσει κανένα νέο έργο».
• Ποιον θεωρείτε πιο επικίνδυνο αντίπαλο, την κα Δούρου ή
τον κ. Πατούλη;
«Δεν είναι θέμα επικινδυνότητας ως
προς τη δική μου υποψηφιότητα, αλλά ως προς τη δυνατότητα του διοικείν την Περιφέρεια και ως προς την
ασφάλεια των πολιτών. Το πρόσφατο
παρελθόν δείχνει αδιαμφισβήτητα ότι κομματικοί υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονται επί της ουσίας για την
Περιφέρεια Αττικής, αλλά κατεβαίνουν γιατί τους το επέβαλε το κόμμα
ή από καραμπόλα, φέρνουν αντίθετα
του επιθυμητού αποτελέσματα. Και η
κα Δούρου και ο κ. Πατούλης είναι υποψηφιότητες με τέτοια ευκαιριακά
χαρακτηριστικά».
• Θεωρείστε από πολλούς αυτοδιοικητικούς ότι αντιμετωπίζετε τα θέματα, όποια κι αν είναι, με τη δέουσα σοβαρότητα.
Σας ικανοποιεί αυτή η κριτική;
«Με ικανοποιεί που οι πολίτες ξέρουν
ποιος είναι ο Γιάννης Σγουρός. Δεν απασχολώ τα media για τους λάθος λόγους. Γι’ αυτό βλέπετε ότι τα λόγια μου
είναι πάντοτε μετρημένα. Δεν παρασύρομαι σε μαξιμαλιστικές υποσχέσεις και παχιά λόγια. Εάν οι ανθυποψήφιοί μου θέλουν να μπουν σε πλειοδοσία υποσχέσεων, δεν πρόκειται
να τους ακολουθήσω. Έχω μάθει να
τηρώ τις δεσμεύσεις μου και να χτίζω, όχι να γκρεμίζω. Ζητώ οι πολίτες
να μας αναδείξουν πρώτη δύναμη από
τον πρώτο γύρο, οπότε και θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να διοικήσουμε την Περιφέρεια με
ισχυρή και καθαρή φωνή. Ζητώ από
τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τι
ψηφίζει ο καθένας σε επίπεδο κόμματος, να με στηρίξουν για να προστατεύσουμε την Περιφέρεια, με αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα,
στοιχεία που τόσο έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια».
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• ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ και «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ»: Στο κατώφλι της ανανέωσης της εμπιστοσύνης των Πειραιωτών

12 άξονες
δράσης για τον
Πειραιά του 2030
Θεωρώντας ότι στην προηγούμενη θητεία του πέτυχε σημαντικά
πράγματα, όπως το ότι ο Πειραιάς
βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ο νυν δήμαρχος του μεγάλου λιμανιού από το 2014 και εκ νέου υποψήφιος, Γιάννης Μώραλης, ξαναδιεκδικεί την ψήφο των Πειραιωτών με ορίζοντα του έργου του ίδιου και του συνδυασμού «Πειραιάς
Νικητής» το 2030!
Επιμέλεια: Χρήστος Αγγελόπουλος

Ο

ι παρεμβάσεις που κάνει η δημοτική αρχή του Πειραιά, σε
συνεργασία με τον Ολυμπιακό, την Πειραϊκή Εκκλησία και
τοπικούς φορείς, γίνονται ορατές σε κάθε γωνιά της πόλης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Έχοντας, μάλιστα, εξασφαλίσει πόσους ύψους
111 εκατ. ευρώ, στο επίνειο της πρωτεύουσας «τρέχουν» αυτή τη στιγμή και άλλα αναπτυξιακά έργα όπως για παράδειγμα η ανάπλαση του Μικρολίμανου, που βρίσκονται
σε στάδιο υλοποίησης.
Επειδή, όμως, το αύριο του Πειραιά δεν
σταματά στις 26 Μαΐου, αντιθέτως τότε δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για τη συνέχιση της δουλειάς που ήδη γίνεται, ο Γιάννης
Μώραλης και οι συνεργάτες του κατάρτισαν
ένα μακρόπνοο προγραμματισμό σχεδιασμό
που βασίζεται σε 12 άξονες και θα αρχίσει
να εφαρμόζεται όπως λένε τα στελέχη του
συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής» από την επομένη ημέρα της κάλπης.
Επιγραμματικά το πρόγραμμα Μώραλη περιλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις :
1] Καλύτερη ζωή στην πόλη: Με στόχο
τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ξεκινώντας από την καθαριότητα της
πόλης και την αποκομιδή των σκουπιδιών,
ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας, αύξηση του πρασίνου, φροντίδα για τα αδέσποτα.
2] Φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη:

Mε έμφαση στους οικονομικά αδύναμους,
στα παιδιά, στους ηλικιωμένους και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, αναβάθμιση
των παιδικών σταθμών και δημιουργία νέων. Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών
φροντίδας ηλικιωμένων, του ημοτικού Ιατρείου και δημιουργία νέου.
3] Ανοιχτή και έξυπνη διακυβέρνηση: Σταδιακή μετάβαση στην ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση
της γραφειοκρατίας και την αποσυμφόρηση
των υπηρεσιών του δήμου.
4] Προτεραιότητα στις γειτονιές:
ιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων για κάθε γειτονιά του Πειραιά,
το οποίο θα απαντά στις καθημερινές ανάγκες για κάθε μία από τις 5 δημοτικές κοινότητες.
5] Ώθηση στην οικονομία της πόλης:
Αξιοποίηση πόρων για τη χρηματοδότηση
έργων υποδομής, κοινωνικής συνοχής και
ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Συνεργασία με ιδιώτες που επιλέγουν τον Πειραιά
για τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Σχεδιασμός
για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων
στην πόλη και συνεδριακού κέντρου στην
«Παγόδα».
6] Ο Πολιτισμός στο επίκεντρο: Ενίσχυση της παρουσίας του Πειραιά στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, με επίκεντρο το ημοτικό Θέατρο, το Βεάκειο και το
ημοτικό Ωδείο. Δημιουργία Μουσείου του

Ρεμπέτικου Τραγουδιού στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Πειραιά.
Οι «Ημέρες Θάλασσας» στην πρώτη γραμμή ενίσχυσης.
7] Ο Πειραιάς προορισμός: Αύξηση
της επισκεψιμότητας της πόλης με αξιοποίηση του «Destination Piraeus» ως κεντρικού
τουριστικού «brand name» για τον Πειραιά.
Υλοποίηση σύγχρονων δράσεων εξωστρέφειας και προβολής.
8] Αθλητισμός για όλους: Αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων και δημιουργία νέων σύγχρονων κλειστών χώρων
άθλησης σε κάθε δημοτική κοινότητα. ιεκδίκηση κομματιού στον περιβάλλοντα χώρο
του ΣΕΦ ή απαλλοτρίωση από το κράτος του
οικοπέδου της ΧΡΩΠΕΙ για την κατασκευή
σύγχρονου κολυμβητηρίου διεθνών προδιαγραφών, με προσωπική δαπάνη του κ.
Βαγγέλη Μαρινάκη. Δημιουργία δημοτικού
σκοπευτηρίου και προγράμματα ελεύθερης
γυμναστικής στα ΚΑΠΗ του δήμου.
9] Έμφαση στη «γαλάζια» οικονομία
και την επιχειρηματικότητα: Oλοκλήρωση του Κέντρου Καινοτομίας για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί.
Ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster στον Πειραιά. ημιουργία Κέντρου Στήριξης των Επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες ανάδειξης
του εμπορικού κέντρου, με στόχο την αύξηση
της εμπορικής και καταναλωτικής κίνησης.
Στήριξη της πρωτοβουλίας του «Blue
Growth». Χρηματοδότηση των υφιστάμενων,

νέων και νεοφυών επιχειρήσεων με περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ από την ΟΧΕ.
10] Νέα, έξυπνη πόλη: Ο Πειραιάς
προσαρμόζεται στην ψηφιακή εποχή. Επέκταση του ασύρματου δικτύου wi-fi για ελεύθερη πρόσβαση στο Ιnternet σε 20 επιλεγμένους δημόσιους χώρους. Προώθηση
της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών για
τη βελτίωση του φωτισμού και της στάθμευσης. ημιουργία ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ψηφιακή διακυβέρνηση.
11] Αλλαγή της αστικής εικόνας: Ανάπλαση στο Μικρολίμανο, στον Άγιο ιονύσιο, στην Ακτή ηλαβέρη, στην Ακτή
Θεμιστοκλέους, στην Πλατεία Καρπάθου και
στην κεντρική υπαίθρια αγορά του δήμου.
Αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παπαδογιωργή. Χρήση του διατηρητέου κτιρίου Περδίκη για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών του
δήμου. Αξιοποίηση του Πύργου. Παραχώρηση του κτιρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής στο υπουργείο ικαιοσύνης για μετεγκατάσταση των δικαστηρίων του Πειραιά και
των δικαστικών υπηρεσιών.
12] Σχεδιασμός για τον Πειραιά του
2030: Σχεδιάζονται βιώσιμες λύσεις για τις
μεταφορές, την πρόσβαση και τη στάθμευση. Αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων
της πόλης και εκείνων που παραμένουν αναξιοποίητοι. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μια 20ετία δραστηριοποίησης στο μεγάλο λιμάνι
Γιάννης Μώραλης είναι
δήμαρχος Πειραιά από
τον Σεπτέμβριο του
2014 και πρόεδρος της ΠΑΕ
Ολυμπιακός. Γεννήθηκε το
1968 και φοίτησε στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Γιος του αείμνηστου υπουργού Πέτρου Μώραλη, είχε πά-

Ο

ντα ενδιαφέρον για τα κοινά
και την πολιτική, χωρίς όμως
να έχει ενταχθεί ενεργά σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Εργάζεται από 22 ετών. Για περισσότερα από 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον Πειραιά, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο του αθλητικού
Marketing και της επικοινω-

νίας, όσο και ως στέλεχος της
ΠΑΕ Ολυμπιακός έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης. Το 2011 ανέλαβε τη
θέση του αντιπροέδρου και
γενικού διευθυντή της ΠΑΕ. Το
2012 εκλέχτηκε πρόεδρος της
Super League όπου και παρέμεινε μέχρι την εκλογή του στο
δημαρχιακό αξίωμα, το 2014.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Για εκλογή από την πρώτη Κυριακή φουλάρει ο Κωνσταντάτος
Στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης οι πιθανότητες δείχνουν ότι
ο νυν δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος και ο συνδυασμός του «Ενωμένη Πόλη» θα επανεκλεγούν
από την πρώτη Κυριακή, παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτή είναι και η δυναμική που έχει αναπτύξει η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη.

Η

«Ενωμένη Πόλη» προήλθε από την ένωση τριών παρατάξεων το 2013. Ενώθηκαν ο
«Αγώνας για το Μέλλον» του
Γιάννη Κωνσταντάτου, η
«Σύγχρονη Πόλη» του Χάρη Πασβαντίδη
και η «Αναγέννηση» του πρώην δημάρχου
και απερχόμενου προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, Γιάννη Τσαρπαλή.
Το 2014 η «Ενωμένη Πόλη» κέρδισε τις εκλογές με σαφή εντολή από τους δημότες για
ανόρθωση της πόλης, μετά την απαξίωση
που είχε γνωρίσει επί θητείας Χρήστου

Κορτζίδη (2010-2014). Κι όπως μας εξηγεί ο κ. Τσαρπαλής, «στα 4,5 χρόνια της θητείας μας, υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του
καταξιωμένου και ικανότατου Δημάρχου μας
Γιάννη Κωνσταντάτου, όχι μόνο κατορθώσαμε
να υλοποιήσουμε όλα τα έργα και δράσεις του
Προγράμματός μας σε όλους τους τομείς, αλλά
και πολλά άλλα, πέραν αυτών, με αποτέλεσμα ο
δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σήμερα:

-Να είναι ένας από τους 10 καλύτερους δήμους
της χώρας, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΕΜΠ.
-Να έχει αποσπάσει 3 διακεκριμένα βραβεία
για τις δράσεις του.
-Να έχει βοηθήσει αποτελεσματικά στην προώθηση υλοποίησης της βαλτωμένης μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού, με ταυτόχρονη αποδοχή από τους αρμοδίους σημαντικών ανταποδοτικών ωφελημάτων υπέρ του δήμου».

«Εν κατακλείδι», συνεχίζει ο κ. Τσαρπαλής, «στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει
βιώσει η χώρα και ο δήμος μας, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι, αλλά στα χρόνια της θητείας μας
δουλέψαμε σκληρά και μεθοδικά, με αποτέλεσμα
250 νέα έργα και παρεμβάσεις στην πόλη μας,
μεταξύ των οποίων 28 ανακαινισμένες και πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές, ένας βρεφονηπιακός
σταθμός και στην επόμενη θητεία μας θα παραδώσουμε άλλους δύο. Πλέον υπάρχουν τέσσερα
υπερσύγχρονα ΚΑΠΗ, τρία Πρότυπα Οικογενειακά Πάρκα με δωρεάν παραχώρηση στους συνδημότες μας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η
πόλη εκτός των δύο ποδοσφαιρικών γηπέδων έχει
πλέον κι έξι 5Χ5. Ιδρύσαμε τη Φιλοζωική Παρέμβαση. Ανακαινίσαμε τα σχολεία μας, τα δημοτικά μας κτήρια, τις πλατείες μας, όλες τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις για τους συνδημότες
μας και τα παιδιά μας. Στηρίζουμε 300 οικογένειες με το κοινωνικό παντοπωλείο, ενώ 120 άτομα παίρνουν τα φάρμακά τους από το κοινωνικό
φαρμακείο, 200 παιδιά φοιτούν στο κοινωνικό
φροντιστήριο. Και τέλος, μετά από χρόνια, η πόλη απέκτησε τρεις γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας με σύνδεση με τους σταθμούς του μετρό που
υπάρχουν στην πόλη μας».

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Ο Φωστηρόπουλος οδηγός
της κούρσας, σε αουτσάιντερ οδεύει η δεύτερη θέση
ολύ μεγάλο πρόβλημα για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων αποτελούν οι δήμοι όπου ο αριθμός των
υποψηφίων δημάρχων είναι πάνω από 7, καθώς
είναι σχεδόν ακατόρθωτο –και με άγνωστο το ποσοστό
αποχής– να βρεθεί άκρη και μάλιστα με δείγμα που δεν
ξεπερνά τα 2.000 άτομα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου όπου, ως γνωστόν, την ψήφο των δημοτών ζητούν 10(!) υποψήφιοι δήμαρχοι, οι τέσσερις μάλιστα

Π

προερχόμενοι από την παράταξη του απερχόμενου δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη – δηλαδή, ουσιαστικά από
την ίδια κομματική δεξαμενή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις προ δύο ημερών ολοκληρώθηκε δημοσκόπηση που ζήτησε μεγάλο πολιτικό
κόμμα και τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά του… μπερδέματος που επικρατεί. Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση
φαίνεται ότι βρίσκεται ο νυν αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος και με διαφορά από τον δεύτερο, χωρίς
ωστόσο αυτή να είναι τόσο μεγάλη που να καθιστά δεδομένη μια ξεκάθαρη νίκη και μάλιστα με τρόπο που να
επηρεάζει στον δεύτερο γύρο τους δημότες που θα ψηφίσουν χωρίς κομματικά κριτήρια.

Περνάει ο Πιτούλης
Από εκεί και κάτω τα πράγματα –με βάση το δημοσκοπικό
στατιστικό λάθος– δεν είναι και πολύ καθαρά. Η εν λόγω
δημοσκόπηση φέρνει μεν στη δεύτερη θέση το αουτσάιντερ Δημήτρη Πιτούλη, επικεφαλής του συνδυασμού «Εμείς για το Φάληρο», η διαφορά του, όμως, από τον τρίτο
Ανδρέα Δούμα («Όλοι Μαζί για το Παλαιό Φάληρο») είναι σχετικά μικρή, αλλά πάντως πάνω από το 3%.
Στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση με διαφορά μεταξύ τους 3% ή ελάχιστα πάνω από αυτό, κινούνται οι υποψήφιοι Μερκουράκης, Ανδρικοπούλου και Κατσέλης,
γεγονός που ειδικά για τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ (Μερκουράκης) θα αποτελέσει δυσάρεστη έκπληξη.

Στο γκρουπ που ακολουθεί συνωστίζονται οι υποψήφιοι Γαρδίκης (ΚΚΕ), Κατσένης (ΚΙΝ.ΑΛ.), Μεταξάς (ΧΑ)
και Βασιλείου, αλλά και εδώ οι διαφορές μεταξύ τους
κυμαίνονται από 3,4% μέχρι 4,9%.
Τα αποτελέσματα αυτά, κατά τους ειδικούς, δείχνουν
πως ιδιαίτερα η δεύτερη και αναγκαία για την είσοδο
στον δεύτερο γύρο θέση στο Παλαιό Φάληρο θα παιχτεί
μέχρι την τελευταία ώρα, ακόμη και λίγο πριν κλείσουν οι
κάλπες.



30 | Η ΑΠΟΨΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΥΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, με τον συνδυασμό
«Μαρούσι, Νέα Εποχή» του Θεόδωρου Αμπατζόγλου, μίλησε στην
«Α» για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αμαρουσίου

«Nα γίνει το Μαρούσι
κέντρο ανάπτυξης
και πολιτισμού»
Ο Παύλος Ασλανίδης είναι οικονομολόγος με πολυετή
δράση στα κοινά. Έχει πολιτική και κοινωνική δράση ως
μέλος των διοικητικών συμβουλίων: ΑΧΕΠΑ Αμαρουσίου, Βαλκανική Αμφικτιονία και Παμμακεδονική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Με αφορμή την υποψηφιότητά του ως
δημοτικού συμβούλου για το Μαρούσι, με τον συνδυασμό «Μαρούσι, Νέα Εποχή» του Θεόδωρου Αμπατζόγλου,
ο κ. Ασλανίδης μίλησε στην «Α» για το αυτοδιοικητικό όραμά του, αναφερόμενος όχι μόνο στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο δήμος Αμαρουσίου, αλλά και στον τρόπο
με τον οποίο αυτά μπορούν να επιλυθούν.
Συνέντευξη στον
Χρήστο Αγγελόπουλο
• Κύριε Ασλανίδη, πήρατε την
απόφαση να κατέβετε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον
δήμο Αμαρουσίου, σε μια εποχή
που η πολιτική έχει απαξιωθεί.
Τι σας κινητοποίησε και αποφασίσατε να διεκδικήσετε την ψήφο των συμπολιτών σας;
«Έχετε δίκιο πως η πολιτική αντιμετωπίζεται απαξιωτικά. Η πολιτική όμως είναι για μένα μια έννοια διαφορετική και έχει να κάνει με τη διάθεση
μας για προσφορά. Ο πολίτης είναι
αναπόσπαστο μέρος της πόλης του και
η ενεργή του παρουσία σε αυτήν είναι πολιτική στάση. Συνεπώς, βασικό
μου κίνητρο να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος είναι ο πολίτης
και οι ανάγκες του. Η απόφαση αυτή
είναι συνειδητή.
»Η δεκαετής μου εμπειρία στον
τραπεζικό τομέα και η επαφή μου με
τους πολίτες για να δώσω λύσεις στα
αιτήματά τους με δίδαξε κάτι πολύ ουσιαστικό: να είμαι σε συνεχή επαφή
μαζί τους, να χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης για να μπορέσουν να κάνουν το
δικό τους όραμα πράξη. Παράλληλα,
η δεκαετής ενεργή μου δράση σε σωματεία και συλλόγους με ευαισθητο-

ποίησε σε ζητήματα που αφορούν στη
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και
του αιτήματός τους να ακουστεί η φωνή τους. Μέλημά μου είναι το Μαρούσι να γίνει κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού».
• Ένα από τα βασικά προβλήματα του δήμου Αμαρουσίου είναι η ανεργία σε νέους και γυναίκες. Ο συνδυασμός «Μαρούσι, Νέα Εποχή» τι προτείνει για
την επίλυσή τους;
«Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα σχέδιο ανάπτυξης του Αμαρουσίου με
στόχο να γίνει κέντρο προσέλκυσης
επενδυτών. Πολλά έγιναν, ενώ άλλα
έμειναν ανολοκλήρωτα. Εμείς τι προτείνουμε. Πρώτον, δεδομένου πως το
14% του ΑΕΠ προέρχεται από τους επιχειρηματικούς κλάδους της χώρας
που έχουν την έδρα τους στο Μαρούσι, εστιάζουμε στη με αμοιβαία ωφέλεια συνεργασία του δήμου με τις επιχειρήσεις. Στοχεύουμε να φτιάξουμε
γέφυρες μεταξύ του δήμου και των επιχειρήσεων για την επαγγελματική απορρόφηση των νέων μας, πολλοί εκ
των οποίων έχουν υψηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες. Δεύτερον, θα αξιοποιήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει πως θα δοθούν

κίνητρα σε νέους ανθρώπους και σε
γυναίκες να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ευάλωτους συμπολίτες
μας, ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας».
• Διαβάζω στο πρόγραμμα του
κ. Αμπατζόγλου πως το Μαρούσι θέλει να γίνει το προάστιο της
Νέας Γενιάς. Με ποιο τρόπο θα
γίνει αυτό σε περίπτωση που εκλεγείτε;
«Για μας η πόλη μας είναι σημαντικό
να γίνει το σημείο αναφοράς και αυτοέκφρασης των νέων. Το Μαρούσι έχει
δυνατότητες να προωθήσει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αξιοποιώντας το κτήμα Καρέλλα, το ΟΑΚΑ, το
αθλητικό κέντρο Σπύρος Λούης για
την επέκταση των εμπειριών και της
γνώσης των νέων. Ειδικά, το κτήμα
Καρέλλα έχει τις προϋποθέσεις να γί-

νει ένας πολυθεματικός χώρος αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής και
πρασίνου. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας μέσω της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και

των αθλητικών σωματείων σε αυτές. Η
παροχή κινήτρων ή ανταποδοτικού οφέλους στους νέους μας για να στηρίξουν τη προσπάθεια αυτή, είναι το
κλειδί για να γίνει το Μαρούσι μας ισχυρό brand name πολιτισμού και
γνώσης».

«Στοχεύουμε να φτιάξουμε γέφυρες

μεταξύ του δήμου και των επιχειρήσεων
που εδρεύουν στο Μαρούσι για την
επαγγελματική απορρόφηση των νέων μας,
πολλοί εκ των οποίων έχουν υψηλά τυπικά
προσόντα και δεξιότητες»
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• ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ: «Αμείλικτος ο απολογισμός
των 25 χρόνων από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς»

Όλο πιο απόμακρη
η «Ευρώπη των λαών»
Οι επερχόμενες ευρωεκλογές έχουν αντικειμενικά μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Δεν είναι τόσο οι όποιες αλλαγές
επέλθουν στη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου, όσο κυρίως
η αποδοχή ή απόρριψη του σημερινού «ευρωπαϊκού οικοδομήματος» από τους λαούς της Ε.Ε. Παράλληλα, κρίνονται οι πολιτικές στο εσωτερικό κάθε χώρας και δίνεται η
ευκαιρία ανάδειξης βιώσιμης εναλλακτικής προοπτικής.
Γράφει ο Γιάννης Τόλιος (*)

T

ο «ευρωπαϊκό οικοδόμημα» ιδιαίτερα της ΟΝΕ βρίσκεται σε βαθιά
κρίση και όλο πιο απόμακρο γίνεται από το όραμα της «Ευρώπης των λαών»,
της οικονομικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης,
δημοκρατίας κ.ά. Αυτός είναι ο λόγος που αυξάνει το ρεύμα του «ευρωσκεπτικισμού» και της αμφισβήτησης των κυρίαρχων πολιτικών, που αποτελούν τις γενεσιουργές αιτίες των εισοδηματικών
και περιφερειακών ανισοτήτων,
των υψηλών ποσοστών ανεργίας,
αυξανόμενου «ελλείμματος δημοκρατίας», ξενοφοβίας, αυταρχισμού και «εξαέρωσης» της εθνικής
και λαϊκής κυριαρχίας, ιδιαίτερα
των μικρότερων χωρών.
Ο απολογισμός των 25 χρόνων
από τη δημιουργία της «ενιαίας αγοράς» είναι αμείλικτος. Ωφελημένες ήταν οι χώρες του «σκληρού
πυρήνα» (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο), ενώ οι χώρες της «περιφέρειας» (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.ά.) οι χαμένες.
Σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού ιδρύματος «Bertelsman», στις
250 περιφέρειες της Ε.Ε., οι εισοδηματικές ανισότητες διευρύνθηκαν. Από την αύξηση του ΑΕΠ στα
25 χρόνια, το κατά κεφαλήν όφελος για τη Γαλλία ήταν €1.074 και
τη Γερμανία €1.046, ενώ για Ισπανία €590, Πορτογαλία €500
και Ελλάδα μόλις €400! Οι εργαζόμενοι όχι μόνο των «περιφερει-

ακών», αλλά και των μεγάλων χωρών (Γαλλίας, Ιταλίας), υφίστανται
τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων μέτρων, εξ ου και τα ποικίλα
κινήματα αντίστασης («κίτρινα γιλέκα» στη Γαλλία, Brexit στη Βρετανία, λαϊκίστικο-δεξιό ρεύμα Σαλβίνι στην Ιταλία κ.ά.).
Συνοπτικά, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών νιώθει ότι η γνώμη τους δεν μετράει.
Το μόνο εκλεγμένο όργανο, το Ευρωκοινοβούλιο, έχει βασικά συμβουλευτικό ρόλο, ενώ αντίθετα ένα άτυπο όργανο, το Eurogroup,
παίρνει τις σημαντικότερες αποφάσεις. Η αγνόηση της βούλησης των
ευρωπαϊκών λαών είναι ο κυριότερος λόγος της μειωμένης συμμετοχής στις ευρωεκλογές (ποσοστό
συμμετοχής το 2014 μόλις 43%)!
Κατά συνέπεια, η απάντηση στις ευρωεκλογές πρέπει κατ’ αρχήν να είναι συμμετοχή και όχι αποχή, καθώς και αποδοκιμασία των μέτρων
και των πολιτικών-κοινωνικών δυνάμεων που τις στηρίζουν. Ταυτόχρονα χρειάζεται ενίσχυση εκείνων
των δυνάμεων που υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα, τις κατακτήσεις και θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων και της νεολαίας, και διεκδικούν αγωνιστικά
την προώθηση της ισότιμης συνεργασίας μεταξύ χωρών και λαών,
τον σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας
και την ανατροπή του αντιδημοκρατικού υπερεθνικού οικοδομήματος, μέσω αποδέσμευσης από
την Ευρωζώνη και ρήξη με τις πολιτικές της ΕΕ, για άνοιγμα του
δρόμου σε κοινωνικές αλλαγές, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις κοινωνικές του ανάγκες.

νη, αλλά υπάρχουν «ουρές» από
προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο,
οι πολιτικές που επιβλήθηκαν από την «τρόικα» (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) σε
συνεργασία με τις κυβερνήσεις
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
δεν αντιμετώπισαν ούτε την υπερχρέωση, ούτε την έξοδο της χώρας
από την κρίση. Να σημειώσουμε
ότι το δημόσιο χρέος, από 127%
του ΑΕΠ το 2009, ανέβηκε στο
181% στο τέλος του 2018 (334,6
δισ.), ενώ τα τοκοχρεολύσια για εξυπηρέτησή του, στο διάστημα
2009-17, ανήλθαν σε 336,2 δισ.!

«Επιχείρηση δίλημμα» και
πολιτικός εγκλωβισμός
Η Ελλάδα είναι τραγικό παράδειγμα διάψευσης των προσδοκιών, ότι η ένταξη στην ΕΕ και η
συμμετοχή στην Ευρωζώνη θα έχει θετικές συνέπειες στη χώρα και
στον ελληνικό λαό. Ο απολογισμός της τελευταίας δεκαετίας, με
τα ακραία νεοφιλελεύθερα μέτρα
των τριών Μνημονίων και ενός άτυπου με ορίζοντα το 2022, είναι
άκρως αρνητικός. Φτωχοποίηση,
λεηλασία μισθών και συντάξεων,
φοροκυνηγητό, αρπαγή δημόσιας
περιουσίας, πλειστηριασμοί α΄
κατοικίας, χιλιάδες «λουκέτα» μικροεπιχειρήσεων, εξανδραποδισμός νεολαίας κ.ά. Ασφαλώς η βαθιά κρίση δεν έχει αποκλειστική
αιτία τη συμμετοχή στην Ευρωζώ-

Η κυβέρνηση, αποσιωπώντας τις
ευθύνες της για την εφαρμογή του
3ου Μνημονίου και ενός 4ου άτυπου έως το 2022, προβάλλει ως επιτυχία την «έξοδο από τα Μνημόνια» και επιχειρεί με κάποιες μικροπαροχές (κατά κανόνα προσωρινού
χαρακτήρα και πολλές για την περίοδο μετά το 2020), να κερδίσει το
«χαμένο έδαφος». Ταυτόχρονα ση-
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κώνει τους τόνους στον κίνδυνο ερχομού της δεξιάς, καλλιεργώντας το
ψευτοδίλημμα μεταξύ «προοδευτικών» και «δεξιών» δυνάμεων. Ωστόσο, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα €650 είναι πολύ
πίσω από τα €751 που ήταν το
2010, τα μέτρα «προστασίας» της α΄
κατοικίας ισχύουν έως τέλος 2019,
οι 120 δόσεις για χρέη σε εφορίες
και ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν
μικρό μέρος των οφειλετών, ενώ η
λεγόμενη «13 σύνταξη» είναι μια εφ’
άπαξ «εισοδηματική ενίσχυση»
(€300-€500) για λαφυραγώγηση
της ψήφου 2.555.000 συνταξιούχων! Βασική επιδίωξη των εξαγγελιών ήταν η «ψηφοθηρία» εν όψει
ευρωεκλογών και η «πολιτική ομηρία» εν όψει βουλευτικών εκλογών»!

Εναλλακτική πολιτική
σε όρους λαών
και εργαζόμενων
Ωστόσο, απέναντι στον «μονόδρομο» της «Λιτότητας και Επιτροπείας», υπάρχει εναλλακτική πολιτική, που ανοίγει ελπιδοφόρες προοπτικές στον ελληνικό λαό και τη
νέα γενιά. Πρόκειται για τον δρόμο
της φιλολαϊκής εξόδου από την
κρίση, που συνδυάζει την πολιτική ρήξης με τον ευρωμονόδρομο,
ταυτόχρονα με ανατροπή της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού,
καθώς και την αντιπαράθεση με
τον ρατσισμό, εθνικισμό και κάθε
μορφής «δεξιές πολιτικές». Ειδικότερα αυτό που προβάλλει ως ζωτική ανάγκη, είναι άμεση διακοπή
αποπληρωμής του χρέους με στόχο τη βαθιά διαγραφή του, δημόσιος έλεγχος στις τράπεζες και πολιτική «σεισάχθειας» για χρέη λαϊκών νοικοκυριών, πρόγραμμα παραγωγικής ανόρθωσης και οικολογικού μετασχηματισμού, αύξησης των θέσεων εργασίας με εκτεταμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ευνοϊκούς όρους
χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών, στήριξη της αγοραστικής δύναμης μισθών-συντάξεων και αύξησης κοινωνικών δαπανών, μείωση φορολογίας στα λαϊκά στρώματα, πάταξη λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής των «εχόντων», κά. Οι ευρωεκλογές είναι ευκαιρία στήριξης εκείνων των δυνάμεων και πρώτα
απ’ όλα της «Λαϊκής Ενότητας-Μετώπου Ανατροπής», που αγωνίζονται με συνέπεια και ανιδιοτέλεια
για προώθηση της συγκεκριμένης
πολιτικής, ώστε να ανοίξει ο δρόμος μιας ελπιδοφόρας προοπτικής
σε όφελος του λαού, της νέας γενιάς και συνολικά της χώρας.
(*) Ο κ. Γ. Τόλιος είναι διδάκτωρ
Οικονομικών και υποψήφιος ευρωβουλευτής της «Λαϊκής Ενότητας-Μετώπου Ανατροπής»
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• ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν και άτομο με κινητική αναπηρία,
είναι ταυτόχρονα υποψήφιος με το Ποτάμι στην Ευρωβουλή και στοχεύει
και την εκλογή του ως δημοτικός σύμβουλος στον Άγιο Δημήτριο

Αυτή κι αν είναι δύναμη ψυχής…
«Το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στα άτομα
με κινητικά προβλήματα, αλλά κυρίως στην
κοινωνία με έμφαση σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στους γονείς με παιδιά ΑμεΑ
στους συμπολίτες μας με “αόρατες” αναπηρίες, στους συμπαραστάτες μας, τους συμπολίτες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν στα
όρια της φτώχιας. Είμαστε εδώ, είμαστε αγωνιστές και ήρωες της ζωής, δεν κρυβόμαστε,
διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για την ισοτιμία
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής».

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Βασίλης Χαρόπουλος επιχειρεί αυτή την περίοδο κάτι πολύ δύσκολο. Αν και άτομο με σοβαρά κινητικά
προβλήματα, κάνει αυτό
που αποφεύγουν ακόμη και όσοι πατούν
γερά στα πόδια τους: είναι ταυτόχρονα υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι
και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στον Άγιο Δημήτριο με τον συνδυασμό
της νυν δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου.
Το εντυπωσιακότερο όλων; Δίνει τη μάχη
του σταυρού τόσο με την παρουσία του σε
εκδηλώσεις του Ποταμιού, όσο και στις
γειτονιές του Αγίου Δημητρίου, όπου ζει
επί χρόνια. Κι όπως ομολογεί στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Α», «είμαστε εδώ, είμαστε αγωνιστές και ήρωες της ζωής, δεν κρυβόμαστε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για την ισοτιμία σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής».
• Τι σηματοδοτεί η διπλή υποψηφιότητά σου και σαν ευρωβουλευτής και
σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στον δήμο Αγίου Δημητρίου;
«Η υποψηφιότητά μου δεν ήταν προσχεδιασμένη δεν υπήρξε προετοιμασία παρασκήνιο
και συναλλαγές, καθώς δεν ήταν στις προθέσεις μου η συμμετοχή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πολύ καλή μου φίλη Μαρία Ανδρούτσου νυν, αλλά και επόμενη δήμαρχος
του Αγίου Δημητρίου Αττικής, που ήδη συνεργαζόμαστε μέσα από τη συμμετοχή σε επιτροπές κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα του
δήμου, μου πρότεινε να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της πολυσυλλεκτικής ανεξάρτητης
παράταξης “ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ”. Η τιμητική αυτή πρόσκληση και η απόφαση δύσκολη, καθώς οι ευθύνες ως τομεάρχης Πρόνοιας του Ποταμιού είναι ήδη πολύ μεγάλες,
αλλά η ιδέα της γεφύρωσης μεταξύ κεντρικής
πολιτικής σκηνής και η αμεσότητα που μπορεί
να προσφέρει η ενασχόληση με τους ΟΤΑ και
η άμεση ανατροφοδότηση, μου δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας για ορθότερες αποφάσεις
που δεν θα είναι αποκομμένες από την καθημερινότητα του πολίτη. Όσο για την ύψιστη
τιμητική πρόταση συμμετοχής μου στις ευρωεκλογές ως υποψήφιος με το Ποτάμι, αυτή ήρθε μόλις λίγες ημέρες αργότερα. Το Ποτάμι με
επέλεξε να εκπροσωπήσω τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι τόσο για τη θεωρητική μου κατάρτιση, αλλά για την εμπειρική μου γνώση.
Το ήθος μου δεν μου επέτρεψε να αθετήσω
τον λόγο μου και να αποχωρήσω από τις αυ-



«Είμαστε εδώ, είμαστε
αγωνιστές και ήρωες
της ζωής, δεν κρυβόμαστε,
διεκδικούμε και
αγωνιζόμαστε για την
ισοτιμία σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής»
τοδιοικητικές εκλογές, κι έτσι δίνω τον αγώνα
από δύο μετερίζια με μεγαλύτερη έμφαση στις
ευρωεκλογές, αλλά πάντα παρών και στην καθημερινότητα του πολίτη του Αγίου Δημητρίου».
• Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να
στείλεις όχι μόνο στα άτομα με κινητικά
προβλήματα, αλλά συνολικά στην κοινωνία;

• Έχεις σκεφθεί το σενάριο να εκλεγείς και στις δύο κάλπες; Θα επιλέξεις
Ευρώπη ή Δημοτικό Συμβούλιο; Ή από
τη στιγμή που δεν υπάρχει ασυμβίβαστο θα το παλέψεις και σαν ευρωβουλευτής και σαν δημοτικός σύμβουλος;
«Δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται πίσω από
το δάχτυλό του, αλλά δεν αιθεροβατώ κιόλας.
Με γοήτευσε η πιθανότητα εκλογής. Έτσι, αν
θα βρισκόμουν στο δίλημμα ενός θεωρητικού
σεναρίου επιτυχίας και στις δύο κάλπες, η απάντηση είναι πως μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο η προσφορά στην πατρίδα μου, τα
παιδιά μας και τους πολίτες που εκπροσωπώ,
θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και οφέλη στο
κοινωνικό σύνολο».
• Τι σημαίνει για σένα η ενασχόληση
με την πολιτική;
«Επέλεξα να ασχοληθώ με την πολιτική γιατί
με ώθησε η ανιδιοτέλειά μου. Εργάζομαι από
την ηλικία των 12 ετών, ευθύς αμέσως μετά
το δημοτικό. Όλα μου τα χρόνια άκουγα για
τους “μπαρμπάδες από την Κορώνη” και πως
για να ανελιχτώ θα έπρεπε να βρω έναν. Επίμονος καθώς είμαι, το πάλεψα χωρίς “μπαρμπάδες”, μόνο με τις δικές μου δυνάμεις, παρά
τις δυσκολίες στην υγεία μου που ήρθαν από
νωρίς. Η προσφορά είναι στο DNA μου, έτσι
ό,τι μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία και την
πατρίδα θα είναι και για δικό μου όφελος».

Ποιος είναι
Ο Βασίλης Χαρόπουλος είναι τομεάρχης Πρόνοιας του Ποταμιού. Γεννήθηκε το
1963 από οικογένεια με μικρασιατική καταγωγή στα Μανιάτικα της Νίκαιας του
Πειραιά. Είναι Άτομο με Αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα, πάσχων από
σκλήρυνση κατά πλάκας διαγνωσμένη από το 1987.
Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. Ασχολήθηκε από το
1989 με τη διδασκαλία της Αγιογραφίας και τις εικαστικές τέχνες με τη φιλοτέχνηση και αποκατάσταση φορητών εικόνων και τοιχογραφιών σε ιερούς ναούς με την
καλλιτεχνική ψηφιακή επεξεργασία και άλλες μορφές τέχνης έως το 2010.
Είναι παντρεμένος με την εργοθεραπεύτρια Ελευθερία Σουρή και πατέρας δύο κοριτσιών, της Χριστίνας-Μαρίας (φοιτήτρια) και της Αριάδνης (μαθήτριας).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ
Η κάθοδός του στην εκλογική αυτοδιοικητική μάχη
του Πειραιά εκπλήσσει μόνο τους μη Πειραιώτες.
Γιατί ο Νίκος Μπελαβίλας
–περί ου ο λόγος– δεν είναι… χθεσινός στο μεγάλο
λιμάνι. Εμπλέκεται με τα
κοινά της πόλης του από τα
τέλη της δεκαετίας του ’90
και τώρα διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών του
για να δώσει λύση στα βασικά αλλά χρονίζοντα
προβλήματα, που όπως λέει απαιτούν απλώς ιεράρχηση και όχι την ανακάλυψη της… πυρίτιδας!
Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη
• Κύριε Μπελαβίλα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω… προβοκατόρικα. Κάποιοι σας ήθελαν
ως υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην
Αθήνα, ισχυριζόμενοι ότι υπήρχε ένδεια υποψηφίων. Τελικά,
ριχτήκατε στον αυτοδιοικητικό
αγώνα του Πειραιά. Κομματική
λύση ανάγκης ή στρατηγική επιλογή;
«Κύριε Τσαγκατάκη, να σας απαντήσω μόνο για το θέμα τις υποψηφιότητάς μου στον Πειραιά και να σας παραπέμψω στον γραμματέα της Κ.Ε.
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη, και τον
πρωθυπουργό για τα θέματα της
στρατηγικής επιλογής. Προτάθηκα ως
υποψήφιος για την Αθήνα, αλλά από
όσους είχαν την ιδέα διέφευγε το πιο
απλό: ακόμη και αν ήθελα, δεν θα
μπορούσα καθώς μόλις το φθινόπωρο ανέλαβα το τιμόνι της “Ανάπλαση
Αθήνας Α.Ε.”. Δεοντολογικά, επιχειρησιακά, αλλά και νομικά ασυμβίβαστη θέση με τη θέση του υποψηφίου
δημάρχου. Σε αυτό μπορείτε να προσθέσετε και το γεγονός ότι δεν ήθελα
και θα έχετε την ολόκληρη εικόνα.
»Όσον αφορά την υποψηφιότητά
μου στον Πειραιά, αυτή δεν μπορεί
να ξαφνιάζει παρά μόνο όσους δεν με
γνωρίζουν. Έχω μεγαλώσει στον Πειραιά, γέννημα-θρέμμα Πασαλιμανιώτης, και εμπλέκομαι με τα κοινά της
πόλης μου ήδη από το 1998. Γνωρίζω
γειτονιά-γειτονιά και τα προβλήματά
τους και το κυριότερο γνωρίζω πώς να
τα αντιμετωπίσω. Γι’ αυτό και με τιμά
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• Καθημερινότητα, οικονομία και εγκατάλειψη τα τρία βασικά προβλήματα
του Πειραιά, σύμφωνα με τον υποψήφιο δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ στο μεγάλο λιμάνι

«Ναι στις επενδύσεις,
αλλά υπέρ του Πειραιά
και των δημοτών του»


«Διαχρονικά οι
δημοτικές αρχές
αδιαφόρησαν για τον
πλούτο που μπορεί να
παράξει το λιμάνι»

αφενός η πρόταση του πρωθυπουργού και αφετέρου η έγκριση της υποψηφιότητάς μου τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και από το “Λιμάνι της Αγωνίας”.
Σε κάθε όμως περίπτωση, ένδεια υποψηφίων δεν υπήρξε ούτε στον Πειραιά ούτε στην Αθήνα. Γιατί αν θυμάστε καλά, τότε που κάποιοι ανέφεραν το όνομά μου, ταυτόχρονα ανέφεραν –μεταξύ άλλων– και του καλού
φίλου και συνεργάτη, τέως υπουργού
με εξαιρετικό αθόρυβο έργο, του Νάσου Ηλιόπουλου. Η εγκυρότητα των
ισχυρισμών τους είναι αντίστοιχη με
τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται».
• Ποιο είναι το top-3 των προβλημάτων του μεγάλου λιμανιού που θα κληθεί να λύσει η επόμενη δημοτική αρχή;
«Μιλάμε για την πόλη των ανθρώπων
που βρίσκεται πίσω από τα “φράγματα” του λιμανιού. Καθημερινότητα, με

ό,τι αυτό εσωκλείει, οικονομία και εγκατάλειψη! Αυτές είναι και οι μεγάλες μας προτεραιότητες μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση. Για τα προβλήματα καθημερινότητας, είτε αυτά είναι
τα σκουπίδια που πνίγουν την πόλη, η
ανακύκλωση που λείπει, οι κατεστραμμένοι και σκοτεινοί δρόμοι,
μπορούμε να παρέμβουμε την πρώτη
μέρα. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα ούτε απαιτείται κάποιο εξειδικευμένο σχέδιο. Χρειάζεται η υιοθέτηση πετυχημένων μοντέλων του εξωτερικού και ιεράρχηση. Για την οικονομία, σας λέω πως ο δήμος Πειραιά
δεν μπορεί να είναι από τους ακριβότερους δήμους της χώρας. Κάτι λάθος
κάνουμε και μάλιστα σε βάρος των
δημοτών, αλλά και σε βάρος της ανάπτυξης. Για την εγκατάλειψη, έχουμε
το πετυχημένο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας με την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων,
το οποίο θα αξιοποιηθεί στον Πειραιά

με στόχο και να αλλάξει η εικόνα της
πόλης και να έρθουν επενδύσεις. Για
τις χρηματοδοτήσεις έχουμε την ΟΧΕ
της Περιφέρειας Αττικής, 80 εκατ. ευρώ στα συρτάρια με σχεδόν μηδενική
απορρόφηση».
• Έχετε εκφράσει τις επιφυλάξεις σας για το master plan της
Cosco (mall, επέκταση της προβλήτας για την κρουαζιέρα
κ.λπ.). Δεν τις έχει ανάγκη τέτοι-



ου μεγέθους επενδύσεις ο Πειραιάς;
«Ο Πειραιάς έχει ανάγκη από πολλές
επενδύσεις. Και κάθε μία αξιολογείται διαφορετικά. Υπάρχει κάποιος λόγος για μια προβλήτα κρουαζιέρας χιλιάδων κυβικών μέτρων τσιμέντου αν
θα μείνει αναξιοποίητη; Δηλαδή θα
πρέπει η πόλη να αποκτήσει και νέα
φαντάσματα τύπου Ραλλείου και Πύργου; Όσον αφορά το master plan της
Cosco, αποδείξαμε τόσο προσωπικά
όσο και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι
τι ήταν απαραίτητο και τι όχι. Αν δεν
κάνω λάθος, είστε Πειραιώτης και
γνωρίζετε την πόλη. Πώς θα σας φαινόταν να μπαίνετε στο λιμάνι επιστρέφοντας από τις διακοπές σας και να
βλέπετε τσιμεντένια θηρία αντί της
πόλης ή του Κάβου Θεμιστοκλή και
της δαντέλας της Πειραϊκής; Ακόμα
και η Cosco συμφώνησε με τις αλλαγές και αντιλήφθηκε τις ενστάσεις μας
όταν “μεσίτες” αλυχτούσαν σαν άγρια
σκυλιά για τα οφέλη που έχαναν. Και
για να κλείσουμε αυτήν τη συζήτηση,
λέμε ναι στις επενδύσεις, αλλά στις επενδύσεις υπέρ του Πειραιά και των
δημοτών του».
• Τι χρειάζεται η πόλη για να
μοιάσει στα αντίστοιχα μεγάλα
ευρωπαϊκά λιμάνια όπως αυτά
της Γένοβας, της Βαρκελώνης ή
του Ρότερνταμ;
«Όραμα. Και μια δημοτική διοίκηση η

«Τόσο προσωπικά όσο
και οι δημοτικοί μας
σύμβουλοι αποδείξαμε τι ήταν
απαραίτητο και τι όχι στο
master plan της Cosco. Ακόμα
κι αυτοί συμφώνησαν με
τις αλλαγές και αντιλήφθηκαν
τις ενστάσεις μας»

οποία θα γίνει ισότιμος συνομιλητής
της Cosco. Δεν μπορεί ο δήμαρχος να
πληρώνεται από τους Κινέζους με
πρωτοφανείς αμοιβές και να υποστηρίζει ό,τι διεκδικεί για την πόλη. Ας
είμαστε λίγο σοβαροί. Χρειάζονται
διακριτές σχέσεις, ώστε ο δήμαρχος
να διεκδικεί και να κερδίσει για τους
δημότες. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί, πρέπει να έχει σχέδιο. Και στο
σχέδιό του να συμπεριλαμβάνει τα
πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορεί να
διαμαρτύρεται για πράγματα που δεν
υπάρχουν ή να σιωπά στα πραγματικά
προβλήματα. Το δυστύχημα είναι πως
διαχρονικά οι δημοτικές αρχές αδιαφόρησαν για τον πλούτο που μπορεί
να παράξει το λιμάνι».
• Σας άκουσα πρόσφατα να αναφέρεστε στο συζυγές δίπολο
Αθήνας-Πειραιά. Πώς μπορεί να
κερδηθεί το στοίχημα να μετεξελιχθεί ο Πειραιάς σε έναν ισότιμο με την πρωτεύουσα μητροπολιτικό και παραγωγικό δήμο;
«Αυτό το διπλό win-win σχέδιο για
την Αθήνα και τον Πειραιά, υπάρχει
ήδη “στα χαρτιά” από το 2014 και
ουδείς ασχολήθηκε να το εφαρμόσει.
Είναι νόμος του κράτους, και τμήματα
του σχεδίου τα έχω από τότε, προ της
σημερινής κυβέρνησης, σχεδιάσει με
το χέρι μου μαζί με άλλους πολύ πιο
σημαντικούς από εμένα πολεοδόμους
και δασκάλους μου. Μιλώ για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής. Ως
τώρα ο Πειραιάς βυθιζόταν σε έναν
μίζερο επαρχιώτικο, ανταγωνισμό.
Χάνοντας διαρκώς. Οι ρόλοι λοιπόν
της πρωτεύουσας με το επίνειο είναι
συμπληρωματικοί – το διπλό μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Μία χαρακτηριστική δράση σε αυτή την κατεύθυνση που προγραμματίσαμε, υπό την επιστημονική μου ευθύνη με
την Περιφέρεια Αττικής, είναι η αναβίωση της Οδού Πειραιώς, ως άξονας
πολιτισμού και καινοτόμου παραγωγής σε όλο το μήκος. Και γι’ αυτό είναι
μεγάλης κλίμακας η μάχη αυτή που
δίνουμε. Είναι κρίσιμη η στροφή που
πρέπει να συντελεστεί άμεσα».
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• ΦΑΙΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Αττικής, «Νέα αρχή για την Αττική»)

«Όταν θέλουμε μπορούμε,
όταν μπορούμε οφείλουμε»
Με καταγωγή από την Κρήτη και τα Γρεβενά, αλλά γεννημένη στην Αττική, η 27χρονη Φαίη Καλογήρου ένωσε τη διάθεσή της για ενεργή συμμετοχή στα κοινά με το αυτοδιοικητικό όραμα του Γιώργου Πατούλη,
προκειμένου να δοθεί μια νέα πνοή, να γίνει μια νέα αρχή –όπως είναι
και το όνομα του συνδυασμού– για την Αττική.
Συνέντευξη στον
Χρήστο Αγγελόπουλο
• Είστε μια νέα, όμορφη,
δραστήρια γυναίκα επιχειρηματίας, που επιλέγετε να ασχοληθείτε με
τα κοινά;
«Τα καλά σας λόγια με τιμούν,
αλλά αποκτούν περιεχόμενο

όταν υπηρετούν σημαντικούς
στόχους. Η προσφορά στην
κοινωνία, με όποιο τρόπο κι
αν επιλέξουμε να πραγματοποιηθεί, είναι ανάγκη και υποχρέωση. Άλλωστε έχω μεγαλώσει με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, νιώθοντας ευθύνη για όσα συμβαίνουν
στον τόπο μας, στην ευρύτερη

Είμαι η Φαίη Καλογήρου.
Είμαι 27 ετών.
Γεννήθηκα στην Αττική με καταγωγή από την Κρήτη και τα Γ
Ζω στο Γαλάτσι.
Γαλάτσι.
Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων τουυ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣ
Εργάζομαι στον ιδιωτικό
διωτικό τομέα, ως Υ
Ψηφιακού Μάρκετινγκ και ως Υπ
στον τηλεοπτικό σταθμό Smile T
Παράλληλα, έχω δημιουργήσει και διαχειρίζομαι το site
που περιλαμβάνει
ει χρήσιμα θέματα και συμβουλές για το παιδί και
την οικογένεια.

περιφέρεια που ζούμε. Χρειαζόμαστε, όμως, “ένσημα”,
γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα την επαγγελματική εμπειρία, και
συγχρόνως έμπνευση. Στη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λοιπόν, έχω να προσφέρω
τη σχετική εμπειρία, και ταυτόχρονα τον Γιώργο Πατούλη,
έναν πολιτικό που με εμπνέει

να εργαστώ μαζί του!»
• Ήταν, επομένως, μία
αυθόρμητη επιλογή για
εσάς ο Γ. Πατούλης;
«Αυθόρμητη και ξεκάθαρη.
Ήταν για μένα μεγάλη τιμή η
εμπιστοσύνη που έδειξε στο
πρόσωπό μου ο υποψήφιος
περιφερειάρχης, καλώντας με
να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Παρακολουθώ εδώ και
καιρό τη δραστηριότητά του,
πόσο αποτελεσματικός είναι
ως δήμαρχος Αμαρουσίου και
ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αλλά
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι τολμηρός, διεκ-

δικητικός και νοιάζεται για
τον άνθρωπο και τις ανάγκες
του. Συμμερίζομαι απόλυτα το
όραμά του για μια “Νέα αρχή
για την Αττική”, γιατί ο ίδιος
έχει τη δύναμη να κάνει έργο
και μπορεί να εφαρμόσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο».
• Ποια θα μπορούσε να
είναι η συνδρομή σας, εφόσον οι πολίτες σάς ψηφίσουν;
«Κατ’ αρχάς, είμαι έτοιμη να
συνδράμω όπου κληθώ. Σε
κάθε τομέα, με κάθε αρμοδιότητα. Πιστεύω στο “εμείς”,
στην ομάδα και στη συλλογική προσπάθεια. Ασχολούμαι

ΦΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΦΑΙΗ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος
Κεντρικού Τοµέα Αττικής

KENTΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΙ:

με τα κοινά ως εθελόντρια,
δεν θέτω προϋποθέσεις. Από
την άλλη, ελπίζω πως η νεανική μου ματιά απέναντι στα
πράγματα, οι φρέσκιες ιδέες
που έχουμε όλοι οι νέοι, η γυναικεία μου επιμονή και οι αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκα μέσα από την οικογένειά
μου, θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο
τρόπο μέσα από μια έξυπνη
περιφερειακή διοίκηση με
στόχο την αναγέννηση της Αττικής».
• Ως νέος άνθρωπος τι
δεν σας αρέσει στην καθημερινότητά σας για το
οποίο ευθύνεται η Περιφέρεια και θα θέλατε να
αλλάξει;
«Δυστυχώς είναι αρκετά αυτά
που δε μου αρέσουν, αλλά
αυτό που με ενοχλεί είναι η απαισιοδοξία των συμπολιτών
μας. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί να αναστρέψει
αυτήν την κατάσταση! Σκεφθείτε π.χ. το περιβάλλον και
ό,τι σχετίζεται με αυτό. Η ανοιχτή χωματερή –η μεγαλύτερη της Ευρώπης– που λειτουργεί στην Αττική, η ύπαρξη βόθρων στις μέρες μας, η
έλλειψη ενός σύγχρονου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Δείτε ακόμη τις επενδύσεις που δεν έρχονται, την ανυπαρξία σχεδίου ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας και
βέβαια τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, χωρίς αξιόπιστο μηχανισμό διαχείρισης
φυσικών καταστροφών. Το
Μάτι ήταν μια τραγωδία που
δεν αφήνει περιθώρια για επιπολαιότητες και καθυστερήσεις. Θέλω λοιπόν να αλλάξουν πολλά και θέλω να μου
δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω
σκληρά για να γίνουν οι επιθυμίες, πράξη. Άρα η διοίκηση της περιφέρειας μπορεί να
συνεισφέρει και στην αύξηση
των θέσεων εργασίας, αλλά
και στην προστασία των εργαζομένων, ενισχύοντας για παράδειγμα την εργαζόμενη μητέρα, με ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα προστασίας των ανήλικων μελών της».
• Υπάρχει κάποιο moto
που σας αντιπροσωπεύει;
«Πιστεύω ότι “όταν θέλουμε
μπορούμε, όταν μπορούμε οφείλουμε”, και αυτό με οδηγεί
μέχρι σήμερα στη ζωή μου!»
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ΕΛ.ΠΕ: Αύξηση πωλήσεων
για το α’ τρίμηνο του 2019
Σε ένα δύσκολο τρίμηνο παγκοσμίως για τον κλάδο
της ενέργειας όπου πολλά ονόματα του διεθνούς ανταγωνισμού είδαν τους δείκτες του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας να παρουσιάζουν κάμψη,
στον όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων δικαίως χαμογελούν αφού το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης τους βρήκε ξανά με θετικό πρόσημο σχεδόν σε όλους τους δείκτες.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
πως δείχνουν τα
οικονομικά αποτελέσματα της εξεταζόμενης περιόδου ο εγχώριος ενεργειακός όμιλος πέτυχε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 123 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 47 εκατ. ευρώ, παρά την
αρνητική συγκυρία των σημαντικά μειωμένων διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία σε
συνδυασμό με τις αναταράξεις
στην αγορά αργού λόγω περιφερειακών και γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων οδήγησαν
τα περιθώρια της Μεσογείου
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών, σημειώνοντας
πτώση κατά 29-31% και μειώνοντας τα κέρδη EBITDA των ανταγωνιστικών διυλιστηρίων
στην ευρύτερη περιοχή έως και
46 %.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος των
ΕΛ.ΠΕ., Στάθης Τσοτσορός, η
αρνητική διεθνής συγκυρία, σε
συνδυασμό με την πραγματοποίηση εργασιών στο πλαίσιο
της τακτικής συντήρησης για το
2019 των διυλιστηρίων του ομίλου, είχαν ως αποτέλεσμα της
μείωση της παραγωγής σε ποσοστό 9%, φθάνοντας στους
3,6 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με
τον κ. Τσοτσορό η ευελιξία των
μονάδων διύλισης στην κατεργασία πολλών τύπων αργού υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων, καθώς επέτρεψε τη διατήρηση σημαντικής υπερ-απόδοσης σε σύγκριση με τα περιθώρια σύνθετων

O

διυλιστηρίων Μεσογείου.

Η Εμπορία
«πριμοδότησε»
τα καλά αποτελέσματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά αποτελέσματα που συνεχίζουν να «γράφουν» οι κλάδοι
της εμπορίας και των πετροχημικών των ΕΛ.ΠΕ. συνέβαλαν,
σε ποσοστό 37%, στη συνολική
λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, αφού οι πωλήσεις στην
εγχώρια αγορά σημείωσαν αύξηση κατά 4%, οι όγκοι πωλήσεων της διεθνούς εμπορίας
κατέγραψαν άνοδο 8% και οι
πωλήσεις αεροπορικών και
ναυτιλιακών καυσίμων εμφανίστηκαν σημαντικά αυξημένες σε
ποσοστό 26%.
Ειδικότερα η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθε
στα 1,8 εκατ. τόνους (+5%), λόγω σημαντικής ενίσχυσης κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (+21%) –ελέω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του
φετινού χειμώνα–, την ίδια ώρα που η αντίστοιχη ζήτηση για
καύσιμα κίνησης σημείωσε μικρή μείωση. Αντιθέτως, η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων κατέγραψε νέα
αύξηση της τάξης του 15% και
διαμορφώθηκε στους 831 χιλ.
τόνους, κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πελατών διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.

Περαιτέρω βελτίωση
ισολογισμού
και μείωση
χρηματοοικονομικών
εξόδων
Ψηλά στην εταιρική ατζέντα των
ΕΛ.ΠΕ. είναι, εξάλλου, η βελ-

τίωση του εταιρικού ισολογισμού. Υπογραμμίζεται ότι η αποκλιμάκωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του ενεργειακού ομίλου συνεχίστηκε για ακόμη ένα τρίμηνο, τάση που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, ως
αποτέλεσμα πρόσφατης επαναδιαπραγμάτευσης όρων υφιστάμενων τραπεζικών δανείων αλλά και της αποπληρωμής του
Ευρωομολόγου των 325 εκατ.
ευρώ που λήγει τον ερχόμενο Ιούλιο (4/7/2019) με χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ, σε αντίστοιχα επίπεδα με το κλείσιμο του έτους και ο συντελεστής
μόχλευσης διαμορφώθηκε στο
38%, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά, ο ισολογισμός του
Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός.

Στάθης Τσοτσορός:
«Υλοποιούμε
με συνέπεια
τον σχεδιασμό μας»
«Με την ισχυροποίηση του ισολογισμού του Ομίλου, μετά και
την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και
των συνολικών υποχρεώσεων
και με στόχο την ενίσχυση της

ηγετικής θέσης του Ομίλου στα
ενεργειακά δρώμενα της Ν.Α.
Ευρώπης, υλοποιούμε με συνέπεια το σχεδιασμό μετάβασης
στο νέο παραγωγικό μοντέλο
της μεταψηφιακής εποχής της
4ης βιομηχανικής επανάστασης». Με αυτά τα λόγια, μεταξύ
άλλων, σχολίασε τα αποτελέσματα τριμήνου ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος των
ΕΛ.ΠΕ., Στάθης Τσοτσορός,
λέγοντας ότι η διοίκησή του συνεχίζει την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πλαίσιο
των πενταετών κυλιόμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων,
μέσου προϋπολογισμού €1
δισ., για την επιτυχή μετεξέλιξη
των δομών για τις παραγωγικές
και εμπορικές μας δραστηριότητες, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιακής
ολοκλήρωσης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας.
«Οι στρατηγικές συνεργασίες
του Ομίλου με τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες TOTAL,
ExxonMobil, Repsol και
Edison, η πρόσφατη υπογραφή
των συμβάσεων Έρευνας και
Παραγωγής για το “Block 10”
στον Κυπαρισσιακό και την
“Περιοχή Ιόνιο”, αλλά και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της α-

ντίστοιχης διαδικασίας για τις
άλλες δύο θαλάσσιες περιοχές
στην Κρήτη μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγουν τον δρόμο για την υλοποίηση του σημαντικού εθνικού εγχειρήματος εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κινείται με συνέπεια
και διαφάνεια, επιδεικνύοντας
ιδιαίτερη μέριμνα για την αυστηρή προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποιώντας, παράλληλα, το συγκριτικό του πλεονέκτημα που είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και γνώση
των έμπειρων στελεχών που
διαθέτει.», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Τσοτσορός.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής CEO και γενικός διευθυντής Οικονομικών Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ., Ανδρέας Σιάμισιης,
χαρακτήρισε ικανοποιητικά και
εντός προβλέψεων τα αποτελέσματα του Ομίλου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο πεδίο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, όπου τα ΕΛΠΕ. «επιχειρούν είτε
αυτόνομα, είτε σε συνεργασία
με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες
όπως η ExxonMobil, η Total, η
Edison και η Repsol, είναι σημαντικό να διατηρηθεί σταθερό
το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
κύρωσης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τις περιοχές Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης».
Ο κ. Σιάμισιης κατέληξε ότι ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να υλοποιεί απαρέγκλιτα τους στρατηγικούς στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ψηφιακό – Ενεργειακό Μετασχηματισμό, προκειμένου να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με συνέπεια,
συνέχεια, περιβαλλοντική ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών, της εθνικής οικονομίας, των εργαζομένων του Ομίλου και των μετόχων του.

  

Το μήνυμα της Ηλιάκη στην…
αγαπημένη της κυτταρίτιδα!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Με το γνωστό χιούμορ που τη διακρίνει, η παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη έστειλε πρόσφατα μέσω
του λογαριασμού της στο Instagram το δικό της
μήνυμα για την αχώριστη «φίλη» των περισσότερων γυναικών, ή αλλιώς την κυτταρίτιδα.
Ανέβασε, λοιπόν, φωτογραφία με μαγιό υπογραμμίζοντάς την με το ακόλουθο σχόλιο:
«Αγαπημένη μου κυτταρίτιδα... μιας και τόσο καιρό παλεύω να φύγεις αλλά ΔΕΝ... ας τα “βρούμε” επιτέλους να τελειώνουμε, αφού μαζί θα είμαστε όπως όλα δείχνουν! Να αγαπάτε το σώμα σας, να αγαπάτε τον εαυτό σας!»
Και φυσικά συμφωνούμε απόλυτα! Να σας αγαπάτε!

Τις Κυκλάδες και τον Πόντο «πάντρεψε»
ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και
Νήσων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά!
• Η «Α» έδωσε το «παρών» στη λαμπερή εκδήλωση-αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση

Τ

ην τιμητική τους είχαν την περασμένη Κυριακή στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Θεάτρου Πειραιά οι Κυκλάδες και ο Πόντος,
καθώς ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων διοργάνωσε ένα μοναδικό
φαντασμαγορικό αφιέρωμα με τον τίτλο «Όταν ο Πειραιάς ήταν... νησί!» και μια τιμητική εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας
του Πειραιά.
Πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές, άψογα εκτελεσμένες χορευτικές φιγούρες, ήχοι από λύρα, νταούλι
και άφθονα χαμόγελα από όλους τους παρευρισκομένους ήταν τα χαρακτηριστικά που διάνθισαν με το παραπάνω αυτή την αξέχαστη βραδιά που πραγματοποιήθηκε υπό το αχνό φως του φεγγαριού, το οποίο προσέδιδε παντού ολόγυρα μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα μυσταγωγίας. Το άνοιγμα των εκδηλώσεων έγινε από τον
πρόεδρο του Ομίλου και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων και Κέντρων UNESCO κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, και
παρουσιάστρια της λαμπερής γιορτής ήταν η δημοσιογράφος Βίκυ Καλοφωτιά.
To «παρών» έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες της
πολιτικής των γραμμάτων, των τεχνών και της επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι του Τύπου, εθελοντικών και ανθρωπιστικών φορέων, ενώ τους αμέτρητους θεατές μετέφεραν στο αντίστοιχο κλίμα της εποχής, μουσικοί και χορευτές από τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους Κερατσινίου «Θυμαιτάδαι» και Χοροτεχνόπολης «Παραδοσιακές Αναδρομές», τον Ελληνικό Σύλλογο Διάσωσης & Διάδοσης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Ηγέχορος», το Σωματείο «Στα Χρώματα της Παράδοσης», τον Σύλλογο Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας
«Δημήτριος Υψηλάντης», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας
Ιωνίας «Μνήμες παράδοσης», και την Ένωση Ποντίων
Νίκαιας-Κορυδαλλού.
Συγχαρητήρια σε όλους!
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• Ο αγαπημένος τραγουδιστής κατεβαίνει υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών και αποκαλύπτει στην «Α» ποιο
είναι το ευαίσθητο σημείο του που συνδέεται με την πολιτική!

«Ήρθε η στιγμή να κάνω
κι εγώ κάτι για τους
δικούς μου ανθρώπους»
Έχει μάθει από μικρό παιδί να παλεύει και όχι μόνο να επιβιώνει αλλά να
πετυχαίνει ό,τι κι αν είναι αυτό που βάζει στο μυαλό του να κατακτήσει.
το τραγούδι, τις πίστες, την καρδιά του κόσμου, και τώρα η «πυξίδα»
των στόχων του δείχνει προς την κατεύθυνση της ενασχόλησης με τα
κοινά. Ο Λευτέρης Πανταζής αποφάσισε να ενδώσει στην πρόταση του
νυν δημάρχου Αχαρνών, κ. γιάννη κασσαβού, και να συμπεριλάβει το όνομά του στο ψηφοδέλτιο της παράταξής του ανάμεσα σε εκείνα των
υποψήφιων δημάρχων της περιοχής.

«Ναι. Υπάρχουν γειτονιές με Ποντίους που έχουν
μεγάλες ανάγκες και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Βρέθηκα εκεί πρόσφατα παρέα με τον δήμαρχο, καθίσαμε, μιλήσαμε μαζί τους. Ανασύραμε μνήμες από τον ξεριζωμό που μας δένουν.
Είναι συνάνθρωποι που η ζωή τους έχει φερθεί
σκληρά και πρέπει να τους αλαφρύνουμε από τα
προβλήματά τους».
• Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο, αυτή η
υποψηφιότητά σας να γίνει η αρχή για
να μεταβείτε κάποια στιγμή μόνιμα από
τη μουσική στην πολιτική;
«Δύσκολο για έναν καλλιτέχνη να απαρνηθεί την
τέχνη του. Το τραγούδι είναι η ζωή μου, η ανάσα
μου. Όμως “ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται” έχει γράψει ο φίλος μου ο Καρβέλας και κάτι ξέρει».

Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά

Ό

πως χαρακτηριστικά εκμυστηρεύεται στην «Α», το να προσφέρει στους ανθρώπους είναι
το «ευαίσθητο σημείο» του, και
αυτό όχι μόνο δεν είναι… μείον του, αλλά, όπως φαίνεται, τον έχει βοηθήσει να καταφέρει να πείσει τη ζωή να του
φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από
τότε που έτρεχε γεμάτος όνειρα στις γειτονιές
των παιδικών του χρόνων μέχρι σήμερα…
• Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να αποδεχθείτε την πρόταση του νυν δημάρχου
Αχαρνών, κ. Γιάννη Κασσαβού, και να
ενταχθείτε στο ψηφοδέλτιο της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες»;
«Ο Γιάννης Κασσαβός μίλησε κατευθείαν στην
καρδιά μου. Με προσέγγισε πέρυσι που βρέθηκα εκεί για μια συναυλία. Είχα 5.000 κόσμο!
Τραγουδούσαν, χόρευαν, μικροί-μεγάλοι, με αγκάλιαζαν, με φιλούσαν, ήταν από τις ωραιότερες βραδιές της ζωής μου. Όταν μιλήσαμε με τον
δήμαρχο μετά τη συναυλία, μου παρουσίασε το
όραμά του για την περιοχή. Μου μίλησε για τις
δυσκολίες και τα προβλήματα της περιοχής. Βέβαια, τα περισσότερα τα γνώριζα ήδη γιατί εγώ
την έχω ζήσει την περιοχή. Εκεί έχτισα το πρώτο
μου σπίτι, εκεί έμενε η μητέρα μου, εκεί εκοιμήθη, και σήμερα εκεί ζει ο αδελφός μου, και πολλοί συγγενείς και φίλοι μου. Ένιωσα λοιπόν ότι
ήλθε η στιγμή να κάνω κι εγώ κάτι για τους δικούς μου ανθρώπους, που τους αγαπώ πολύ, και

μαζί για όλους τους κατοίκους των Αχαρνών».
• Το να ασχοληθείτε με τα κοινά ήταν
κάτι που ανέκαθεν είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ή προέκυψε έτσι
ξαφνικά;
«Η ζωή μού έχει φερθεί πολύ καλά. Νιώθω ότι όταν κι εγώ προσφέρω, της το ανταποδίδω με έναν
τρόπο. Με αυτό τον τρόπο κοιμάμαι καλύτερα.
Αν και η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν κοιμάμαι
πολύ (γέλια). Δεν μου φτάνει το 24ωρο για αυτά
που θέλω να κάνω…»
• Ποιο σκοπεύετε να είναι το πρώτο
πράγμα που θα εγκαινιάσει την ατζέντα
αυτών που θα θέλατε να πετύχετε για την
περιοχή, αν τελικά εκλεγείτε δημοτικός
σύμβουλος;
«Πρέπει να προσεγγίσουμε επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή. Να προσεγγίσουμε την
πολιτεία να μας βοηθήσει να φτιάξουμε τους δρό-

«Ο ΔΗμΟς ΑχΑρνΩν

εΙνΑΙ ενΑς ΙςτΟρΙκΟς
ΔΗμΟς τΗς ΑττΙκΗς με
ΙςτΟρΙΑ 5.000 χρΟνΩν.
ΠρεΠεΙ νΑ ΠρΟςεγγΙςΟυμε
εΠΙχεΙρΗμΑτΙες νΑ
εΠενΔυςΟυν ςτΗν ΠερΙΟχΗ»
μους, την είσοδο στον δήμο από τη μεριά της εθνικής. Ο δήμος Αχαρνών είναι ένας ιστορικός δήμος της Αττικής με ιστορία 5.000 χρόνων. Έχει
αρχαίο θέατρο, βυζαντινές εκκλησίες, την Πάρνηθα, το Τατόι, φυσικές ομορφιές που δεν το φαντάζεται κανείς ότι υπάρχουν μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας. Αυτά θέλουμε να προβάλουμε,
τις ομορφιές μας και πιστέψτε με, είναι πολλές!»
• Υπάρχει και κάτι το οποίο θα επιδιώξετε να διεκδικήσετε ειδικά για τους συμπατριώτες σας, τους Ποντίους;

• «Δεν το βάζω κάτω, πάω παρακάτω», τραγουδήσατε το 2002, σε στίχους Ηλία Φιλίππου και μουσική Energee. Χρειάστηκε να το πείτε αυτό πολλές φορές και στη
ζωή σας εκτός πίστας;
«Φυσικά! Είμαι ιδιαίτερα επίμονος και ειδικά όταν βάλω ένα στόχο δεν τον εγκαταλείπω. Όταν
όμως κάτι έχει τελειώσει, σε όλες τις φάσεις της
ζωής μας, καλό είναι να μην κολλάμε αλλά να
προχωράμε τη ζωή μας. Κάθε εμπόδιο για καλό
και “πάμε παρακάτω”».
• Ποιο από τα τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει μέχρι στιγμής νιώθετε ότι σας
εκφράζει περισσότερο αυτήν την περίοδο ενόψει εκλογών και γενικότερα;
«Η αλήθεια είναι ότι, από την ημέρα που αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος στις Αχαρνές, είμαι κάθε μέρα εκεί! Μιλάω με τον κόσμο, συζητάμε, καταστρώνουμε σχέδια, κάνουμε όνειρα.
Έχω κολλήσει, που λένε! Νιώθω ότι προσφέρω,
έστω με ένα χαμόγελο, ένα χτύπημα στην πλάτη,
μια αγκαλιά. Θα αφιέρωνα λοιπόν το “Βρήκες το
ευαίσθητο σημείο μου”, που είναι το συναίσθημα του να προσφέρω…»
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Μιλώντας

στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη,
η γνωστή φωτογράφος Ρούλα
Ρέβη αποκάλυψε πως έχει χαστουκίσει θαυμάστρια
του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα,
η οποία «τριβόταν», όπως χαρακτηριστικά είπε, πολύ προκλητικά πάνω του:
«Είχε πολύ κόσμο στο μπαρ και μια κοπέλα περνούσε και πίεζε το στήθος της πάνω
στον Αποστόλη. Ξαναπερνάει, ξανατρίβεται, της ρίχνω μια ανάποδη, την πιάνω από
το μαλλί, τη ρίχνω, την πήραν σηκωτή οι
φίλοι της και φύγανε!» Έχει και η ψυχραιμία τα όριά της…
Στο στόχαστρο του παρουσιαστή

Δημήτρη Ουγγαρέζου μπήκαν
μετά τον ημιτελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης και η
Μαρία Κοζάκου, οι οποίοι
π ε ρ ι γρ ά φ ο υ ν
φέτος για λογαριασμό της ΕΡΤ
τον μουσικό
διαγωνισμό της «Eurovision»: «Εγώ έβλεπα ότι περιγράφαμε κάποια διάσκεψη
του ΟΗΕ. Άσε που νομίζω, δεν ξέρω, κοιμόντουσαν!» Το λες και (αντι)συναδελφική αλληλεγγύη…
Όσα άκουσε από μια κυρία που

ψώνιζε με τον άντρα της στο σούπερ μάρκετ και είχε πάει και εκείνη να
κάνει τις αγορές της με τη φόρμα της
γυμναστικής αμέσως μετά το γυμναστήριο, περιέγραψε στο Twitter η Ναταλία Γερμανού: «Πήγα σούπερ μάρκετ
κατευθείαν από το γυμναστήριο και λέει η ξανθιά κυρία πίσω μου
στον άντρα
της, την ώρα
που πλήρωνα: “Tο βλέπεις ότι όλες είναι
χάλια από κοντά και τζάμπα ξερογλείφεσαι;”» Μπράβο χιούμορ το Ναταλάκι!
Σε ερώτηση δημοσιογράφου α
πάντησε η παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, για το αν θα
τη δούμε σε τηλεοπτική εκπομπή στο
«Open», που θα μεταδίδεται στο Σαββατοκύριακο: «Δεν έχω απορρίψει ποτέ
κάποια ζώνη, να πεις ότι με παρακαλάνε
όλες οι ζώνες και λέω όχι δεν θα έρθω. Πολύ ωραία ήταν
στο παρελθόν,
μπορεί και στο
μέλλον…»
Πού ξέρεις
πώς τα φέρνει η ζωή..!
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«ΣΑΡΩΣΕ» ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ «MASTERCHEF»
Oλοκληρώθηκε η φάση των ημιτελικών στο ριάλιτι μαγειρικής «MasterChef», κι έτσι μετά
την αποχώρηση των Παντελή, Πάνου και Χρήστου, το «εισιτήριο» για τον τελικό εξασφάλισαν δύο άλλοι παίκτες, η Σπυριδούλα και ο Μανώλης.Όπως δείχνουν οι μετρήσεις της τηλεθέασης, τα μαγειρικά… κονταροχτυπήματα των παικτών έχουν καθηλώσει το
κοινό, το οποίο δείχνει σταθερά την προτίμησή του στην εν λόγω εκπομπή. Για του λόγου
το αληθές, οι πίνακες της Nielsen έδειξαν 23,1% στο σύνολο και 33,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ η τηλεθέαση έφτασε το 55,3% στις γυναίκες 18-24.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Ηζωήθέλειέναδευτερόλεπτομόνο
γιανααλλάξεικαιμπορείναγίνει
οτιδήποτεκαινασεπάειπαρακάτω!»

Σ

την εκπομπή «Μετά τα μεσάνυχτα» βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η δημοσιογράφος Πόπη
Τσαπανίδου, μιλώντας στην
Ελεονώρα Μελέτη για την περίοδο που έχασε τον σύζυγό της, ενώ
εξίσου μεγάλη ήταν η συγκίνησή της όταν η συζήτηση έφτασε
στους γονείς της.
«Ήμουν 3,5 μηνών έγκυος όταν πέθανε ο σύζυγός μου. Έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ζωή
θέλει ένα δευτερόλεπτο μόνο
για να αλλάξει και μπορεί να
γίνει οτιδήποτε και να σε πάει
παρακάτω. Το μεγαλύτερο
προσόν που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, το μεγαλύτερο ταλέντο, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ανάγκη της εξέλιξης,
του επαναπροσδιορισμού του ίδιου μας του εαυτού. Να μπορέσεις
να δεις τον εαυτό σου μετά από μεγάλες αλλαγές να στήνεται πάλι στα
πόδια του», εκμυστηρεύτηκε on
air η Π. Τσαπανίδου και συνέχισε λέγοντας:

Συγκίνησε
τουςτηλεθεατές
ηΠόπη
Τσαπανίδου
μετη
συνέντευξήτης
στηνΜελέτη
«Μου πήρε ένα χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Για
ένα χρονικό διάστημα ήμουν πάρα πολύ δύσκολα, λίγο σε κατάσταση σοκ. Οι γονείς μου ήταν όχι απλά
βράχοι, κάτι παραπάνω. Η μαμά μου, μου είπε πρόσφατα ότι “ο μπαμπάς σου τότε με έπιασε και μου είπε
ότι για τα επόμενα εφτά χρόνια θα είμαστε για την Πόπη”. Ο μπαμπάς μου έχει δέκα χρόνια που πέθανε»,
συμπλήρωσε εμφανώς συγκινημένη.
Χωρίς αμφιβολία ήταν μια συνέντευξη, που όχι
μόνο μας έκανε να σκεφτούμε πόσο δυνατή γυναίκα είναι η εν λόγω δημοσιογράφος, αλλά συγχρόνως αποτέλεσε και μια ευκαιρία να σκεφτούμε
πόση δύναμη κρύβει μέσα του ο καθένας μας, και
να την ανασύρουμε για να ξεπερνάμε τα όποια εμπόδια!

ΓιατίεμφανίστηκεχωρίςμακιγιάζηΒάσιαΠαναγοπούλουστο«Τατουάζ»;
Στον ρόλο της μητέρας του δυναμικού ρεπόρτερ Νικόλα Ρουμπέση –που υποδύεται ο Ανδρέας Γεωργίου– εμφανίστηκε σε πρόσφατο
επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Τατουάζ»
του «Alpha» η Βάσια Παναγοπούλου και μας
άφησε έκπληκτους.
Όχι μόνο για την ερμηνεία του συγκεκριμένου ρόλου, η οποία υπήρξε εξαιρετική, αλλά
και για το γεγονός ότι δεν δίστασε να εμφα-

νιστεί σχεδόν αμακιγιάριστη, κάτι που η ίδια
σχολίασε αργότερα ως εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Πολλοί σχολιάσατε το χθεσινό επεισόδιο και
το ότι εμφανίστηκα τελείως άβαφη. Πιστεύω ότι στην τηλεόραση αξίζουν και πρέπουν δυνατές ερμηνείες και χωρίς φτιασίδια ματαιοδοξίας, όταν η περίσταση το επιβάλλει!» Συμφωνούμε απόλυτα!
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ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ… ΒΕΛΗ ΤΗΣ «SUN» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΜΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ «EUROVISION» Με αφορμή την –για
αρκετούς, ιδιαιτέρως τολμηρή– εμφάνιση της Τάμτα στον ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της «Eurovision», η εφημερίδα «Sun» αναφέρθηκε σε εκείνη
με όχι και τόσο… κολακευτικά σχόλια: «Η όμορφη ξανθιά Τάμτα που εκπροσωπεί
την Κύπρο έδειξε τον καβάλο της, φόρεσε τις μπότες της και το δερμάτινο μπουφάν της
και τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα!
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STorIES
Όπως αναφέρεται στο επίσημο δελ
τίο Τύπου του σταθμού, η δισκογραφική εταιρεία «Heaven Music» καινοτο-

«Άμα ήθελε φήμη μπορώ
να του δώσω
εγώ, έχω άπειρη!»

Εξοργισμένος
ο ράπερ του «Mama»
με τον Αντώνη Κανάκη!

Ραντεβού για το Σάββατο 18 Μαΐου

έδωσαν η Κατερίνα Ντούσκα και η
Τάμτα, καθώς κατάφεραν να πάρουν το
εισιτήριο για τον τελικό του 64ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της «Eurovision»,
ο οποίος θα διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του
Τελ Αβίβ.
Στον τελικό θα συμμετάσχουν
συνολικά
26 χώρες
και στον σχολιασμό θα δούμε τη Μαρία
Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη.
Μετά από δεκατέσσερα χρόνια, το

Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει
οριστικό τέλος στη διαμάχη για την έντυ-

Ε

ίναι ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει ήδη τόσες φορές –έχει
ήδη ξεπεράσει τα 19.634.157 views στο YouTube– που πραγματικά και όταν δεν το ακούμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να ψιθυρίζουμε τους στίχους και τη μελωδία του, ακόμη κι ας μην είναι του γούστου του καθενός!
Πρόκειται για το «Mama» του ράπερ Sin boy, ο οποίος αποδέχτηκε την
πρόσκληση του Γρηγόρη Αρναούτογλου και εμφανίστηκε στο πλατό παραχωρώντας μια συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων ξέσπασε κατά του Αντώνη Κανάκη, τονίζοντας πως δεν ήταν καθόλου αστεία η σάτιρά του για το
«Mama» στο Ράδιο Αρβύλα.
«Δεν θέλω να σου πω ψέματα, αλλά μισώ πολύ ένα άτομο, τον απεχθάνομαι, τον
Κανάκη! Ό,τι χειρότερο! Μου τη σπάει πάρα πολύ, δεν μ’ αρέσει, δεν έχει χιούμορ, πολύ χάλια! Έκανε το “Mama” και δεν ήταν αστείος καθόλου. Δεν έχω πρόβλημα με τη σάτιρα, αλλά δεν ήταν αστεία η σάτιρά του. Το έκανε απλά, επειδή
πουλάει τώρα το “Mama”, κάνουν όλοι κάτι “Mama” για να πουλήσει, κατάλαβες!
Άμα ήθελε φήμη μπορώ να του δώσω εγώ, έχω άπειρη. Μπορούσε να μου τη ζητήσει και να του τη δώσω», υποστήριξε ο (εξοργισμένος) ράπερ.
Σαν να ακούγονται πλέον και… πολεμικά εμβατήρια μαζί με τους στίχους τού «Mama»..!

πη διαφήμιση των προϊόντων καπνού.
Με την απόφαση 857/2019 το Δ΄ Τμήμα
του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή που είχαν καταθέσει το 2005 εκδοτικές εταιρείες εναντίον υπουργικής απόφασης
με την οποία απαγορευόταν η διαφήμιση προϊόντων καπνού στα
ΜΜΕ, και ειδικότερα στις εφημερίδες,
κρίνοντας τους λόγους αβάσιμους.
Πρωτόγνωρα νούμερα στην τηλε
θέαση έκανε στην ΕΡΤ2 ο πρώτος
ημιτελικός
της

Δεν έχει όρια το bullying που δέχεται ο (λαλίστατος) Σπύρος Μπιμπίλας
Στο περιοδικό «Λοιπόν» παραχώρησε
συνέντευξη ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποκαλύπτοντας και τα σχετικά με τις απειλές που έχει δεχτεί λόγω των απόψεών
του που εκφράζει κατά καιρούς δημόσια:
«Έχω εισπράξει πολύ έντονο bullying
επειδή λέω τις ιδέες μου. Οι ιδέες μου
μπορεί κάποιες φορές να είναι ακραίες,

μεί και δημιουργεί το 1ο live μουσικό κανάλι μέσα από την πλατφόρμα YouTube! Οι μεγαλύτερες
ελληνικές επιτυχίες εκπέμπουν ζωντανά 24/7, χωρίς
καμία συνδρομή. Κάνοντας
subscribe στo Νo1 YouTube
ελληνικό μουσικό κανάλι με πάνω από
800.000 συνδρομητές, το κοινό θα έχει
την ευκαιρία να ενημερώνεται εγκαίρως
για όλες τις νέες κυκλοφορίες.

αλλά κανένας δεν μπορεί να κλείσει το
στόμα κανενός! Ποτέ δεν βρίζω, όμως έχω εισπράξει πάρα πολύ βρισίδι. Μέσα
από ιστοσελίδες μπαίνουν κομπλεξικοί
και βρίζουν με τον πιο χυδαίο τρόπο την
ιδεολογία του άλλου!» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός.
Μεγάλη μάστιγα το bullying. Φτάνει
πια!

«Eurovision». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της
Nielsen, η ΕΡΤ2 κατά
τη μετάδοση του ημιτελικού
της
«Eurovision», όπου
διαγωνίζονταν η Ελλάδα και η Κύπρος,
σημείωσε 13,7% μέσο όρο στο γενικό
σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό.
Νίκη Λυμπερά κηΗ δημοσιογράφος
ολοκληρώνει τη μακρά και επιτυχημένη συνεργασία με
τον ενημερωτικό όμιλο
του Φαλήρου στις 30 Ιουνίου, οπότε και λήγει
το υφιστάμενο συμβόλαιό της. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το
συμβόλαιο της δημοσιογράφου δεν πρόκειται να ανανεωθεί, με
τη σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών.
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