


 
 


▶ ΣΕΛ. 10-11

▶ ΣΕΛ. 6

 
• Βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη
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«Δεν υπάρχει
παρά μια Μακεδονία
και η Μακεδονία
αυτή είναι
ελληνική»


«Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα
εθνικά μας δίκαια. Δεν θα
υποστείλουμε τη σημαία
του αγώνα. Το όνομά μας
είναι η ψυχή μας»


«Δεν υφίσταται
μακεδονικό έθνος
και αυτό πρέπει να
γίνει καθαρό και
επισήμως απολύτως
αποδεκτό»


«Τα μεγάλα
προβλήματα
απαιτούν
να τα λύσουμε,
όχι να τα
"κλείσουμε"»

▶ ΣΕΛ. 4-5

Β. Μαρινάκης

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Ο Βουλκίδης μίλησε
Ο Δεσταμπασίδης
τσίμπησε…
• Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης –ή ως Κατερίνα
Κελέση κατά Δημήτρη Αβραμόπουλο και όχι
μόνο– είδε το πρόσωπό του στις καταγγελίες
του διαφημιστή Βουλκίδη για ποσό 430.000
ευρώ που δόθηκε σε στέλεχος της Novartis…

ΧΡηςΤΟς
ςπΙΡΤΖης:



 





H

glam όψη

της κΑλπης

Ο μικρομεσαίος
του πΑςΟκ με
τις ισχυρές
πλάτες
▶ ΣΕΛ. 7

«Μίλησα για
οικονομία
με τον
Τσίπρα και
τρόμαξα!»
• Ο διοικητικός ηγέτης
του Ολυμπιακού
ξεκαθάρισε ότι
οι πολιτικές του
φιλοδοξίες σταματούν
στον δήμο
▶ ΣΕΛ. 26
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-«Αφού είναι τέτοιος ο Μαυρογυαλούρος, γιατί τον ψηφίσατε;»
-«Ε, να, νέος είναι, από τον τόπο μας είναι. Και μια φορά που ήρθε κάτω και μίλησε καλά τα είπε. Και οι δικοί του άνθρωποι μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια. Δάνεια μας τάξανε για να σωθούμε από τους τοκογλύφους. Γιατρούς μάς τάξανε, φάρμακα μας τάξανε. Και
τι δεν μας τάξανε… Και όσο τα ’δες εσύ, κύριε Ντάντη μου, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς…»
Για όσους δεν κατάλαβαν, ο διάλογος της εισαγωγής είναι μία από τις πολλές σεναριακές στιχομυθίες που γράφτηκαν διά
χειρός Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου για την αλησμόνητη κωμωδία «Υπάρχει και Φιλότιμο». Αλησμόνητης όχι μόνο για το γέλιο που προσέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αλλά και γιατί παραμένει τόσο «φρέσκια»,
έστω κι αν μας χωρίζουν 54 χρόνια από τον Δεκέμβρη του 1965 που πρωτοβγήκε στους ελληνικούς κινηματογράφους.
Κοινότυπος, βέβαια, ο συνειρμός για τις ομοιότητες του κινηματογραφικού υπουργού «Εθνικής Ανασυγκροτήσεως και
Περιθάλψεως» με τους σύγχρονους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, αλλά αναπόφευκτος, δεδομένου ότι την Κυριακή οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες έχοντας βομβαρδιστεί με ένα άνευ προηγουμένου τάξιμο από τον Αλέξη
Τσίπρα. Τι κι αν το διακύβευμα
της Κυριακής (έπρεπε να) είναι
αυτοδιοικητικό και βαθιά ευρωπαϊκό; Η συγκρότηση της προοδευτικής συμμαχίας που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ εντός και εκτός τειχών περιορίστηκε στην ονοματοδοσία του κυβερνητικού συνδυασμού, η προεκλογική εκστρατεία έγινε με όρους εθνικών εκλογών και παροχολογικές στρατηγικές… παλαιολιθικού κομματικού τύπου, ενώ η εξαγγελθείσα μάχη κατά της Ακροδεξιάς περιορίστηκε στο να «βαφτίζονται» χρυσαυγίτες όσοι διαδήλωναν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Στοιχειώδης, ωστόσο, σεβασμός στους ψηφοφόρους θα επέβαλλε μία δημόσια συζήτηση για τα όσα διακυβεύονται
στην ευρύτερη ευρωπαϊκή γειτονιά μας και θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε ως Έλληνες μεν αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες.
Η Ευρώπη, στο Κοινοβούλιο της οποίας καλούμαστε να στείλουμε τους Έλληνες «εκλεκτούς» των κομμάτων, βρίσκεται σε
θεσμική στασιμότητα. Τα κράτη που την απαρτίζουν διαθέτουν ενιαίο νόμισμα, αλλά όχι ενιαία οικονομία. Μία κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής που θα προστάτευε τα μέλη από τις επιβουλές τρίτων –όπως είναι η Τουρκία που
σουλατσάρει ανεπαίσχυντα στο Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ– αποτελεί για την ώρα τουλάχιστον όνειρο θερινής νυκτός.
Και την ώρα που οι προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό, μένουν αναπάντητες, το καζάνι στο Κόσοβο σιγοβράζει, με τελευταίο επεισόδιο το αιματοκύλισμα που όπως γράφτηκε αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή όταν σερβικές και αμερικανικές
δυνάμεις της KFOR ήρθαν αντιμέτωπες.
Γι’ αυτά, ούτε κουβέντα δεν ειπώθηκε. Διότι προείχε να πάρει άδεια ο Κουφοντίνας, διότι προτεραιότητα είναι να κερδηθούν τουλάχιστον οι εντυπώσεις ότι δήθεν κάποιοι πολιτικοί τα πήραν στο σκάνδαλο της Novartis, διότι πρέπει να
πειστεί η κοινή γνώμη ότι καλώς ήρθε το τρίτο μνημόνιο και τώρα πρέπει οι υπερχρεωμένοι και λόγω υπερφορολόγησης
πολίτες να είναι ευτυχισμένοι που τους επιστρέφονται επιδοματικά ψίχουλα.
Έστω κι έτσι, όμως, δημιουργείται η απορία: πώς μπορούν να ξεχαστούν τόσο εύκολα όλες οι ακάλυπτες επιταγές που εξέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τις παραμονές των προηγούμενων ευρωεκλογών τον Μάιο του 2014 μέχρι και το καλοκαίρι
του 2015, όπου γκρεμίστηκαν οι αυταπάτες και ο νυν πρωθυπουργός επέστρεψε από τις Βρυξέλες με έναν επιχείλιο έρπητα
και ένα μνημόνιο πέντε πήχεις;
Και, τέλος πάντων, τα 300 ή τα 400 ευρώ δικαιολογούν το τρις εξαμαρτείν του ψηφοφόρου;
Διότι, αν το δικαιολογούν, η ταινία «Υπάρχει και Φιλότιμο» έπρεπε να κρατήσει τον τίτλο του θεατρικού από τον οποίο εμπνεύστηκαν οι σεναριογράφοι της. Κι αυτός ήταν «Ανώμαλη προσγείωση»! Καλές κάλπες…

Το τρις εξαρμαρτείν;
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• στη νέα δημοκρατία επικεντρώνονται στη δεξαμενή των νέων
ψηφοφόρων, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπερβαίνει τα 500.000 άτομα,
αλλά και στους αναποφάσιστους

Ούτε μία ψήφος χαμένη…
σε «μητέρα των μαχών» αναδεικνύονται για τον συριΖα και
τη ν.δ., αλλά και για τα μικρότερα κόμματα, οι ευρωκάλπες
της 26ης Μαΐου, καθώς θα διαμορφώσουν σε καταλυτικό
βαθμό το πολιτικό κλίμα εντός του οποίου η χώρα θα οδεύσει
στις εθνικές εκλογές, που θα διεξαχθούν, το αργότερο, τον
προσεχή Οκτώβριο.
Του δημήτρη τζιβελέκη

Τ

α μηνύματα για «λιγότερους
φόρους για όλους», για «νέες
και καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας» και για «αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών», βρέθηκαν στο
επίκεντρο του πολιτικού λόγου της
Ν.Δ. στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Το πόσο ακούμπησαν στους
ψηφοφόρους θα φανεί από το αποτέλεσμα της κάλπης για το οποίο ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει από καιρό θέσει ως
βασική επιδίωξη την καθαρή «γαλάζια» νίκη, αποφεύγοντας ωστόσο να
βάλει συγκεκριμένο πήχη σε ό,τι αφορά την ποσοστιαία διαφορά από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό μήνυμα του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να αφήνει το βράδυ
της 26ης Μαΐου καμία αμφιβολία ότι
έχει γίνει το πρώτο βήμα για την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Ξόρκισε την αποχή
και τις ίσες αποστάσεις
Τα μηνύματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σ την τελευταία προεκλογική εβδομάδα στράφηκαν κυρίως κατά της αποχής, της χαλαρής ψήφου, των ίσων αποστάσεων.
«Σε αυτή την κάλπη δεν υπάρχει κανέ-

ΒασικΟσ στΟχΟσ

τΟυ κυριακΟυ
ΜητσΟτακη ειναι
Οτι τΟ εκλΟγικΟ
απΟτελεσΜα δεν
πρεπει να αφηνει τΟ
Βραδυ τησ 26ησ ΜαΪΟυ
καΜια αΜφιΒΟλια Οτι
εχει γινει τΟ πρΩτΟ
ΒηΜα για την πΟλιτικη
αλλαγη στη χΩρα

να περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Ούτε για
ψήφο που θα πάει χαμένη σε κόμματα τα
οποία την επόμενη μέρα, όλοι το ξέρουμε, ότι δεν θα έχουν κανένα ρόλο. Καλούμαστε, να κάνουμε μία καθαρή επιλογή: Με τη Νέα Δημοκρατία του αύριο ή
με το ΣΥΡΙΖΑ του χθες;» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη Νέα Δημοκρατία επικεντρώνονται στη δεξαμενή των νέων ψηφοφόρων, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπερβαίνει τα 500.000 άτομα,
αλλά και στους αναποφάσιστους. Γι’
αυτό και τα μηνύματά του προέδρου
του κόμματος απευθύνονται προς τους
νέους και ιδιαίτερα προς όσους ψηφίζουν για πρώτη φορά, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή. «Η αποχή από την
κάλπη σημαίνει συντήρηση. Και η νεολαία δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι συντηρητική», τόνιζε χαρακτηριστικά σε
όλη την προεκλογική περίοδο.
Το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στόχευε, εξάλλου, και σε ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει στο παρελθόν τη Ν.Δ.,
καλώντας τους να επιστρέψουν στην
«οικογενειακή» τους πολιτική στέγη,
καθώς «τα παράπονα του χθες τα σκεπάζει η ανάγκη του σήμερα».
Όπως προαναφέρθηκε, βασικός
στόχος μέχρι την τελευταία στιγμή παραμένει η προσέλκυση αναποφάσιστων ψηφοφόρων που προέρχονται
από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η συσπειρώσει στις προγραμματικές γραμμές
της Ν.Δ. όσων ψηφοφόρων του κεντρώου χώρου βλέπουν αρνητικά το
ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοί προέρχονται από
το ΚΙΝ.ΑΛ. είτε από το Ποτάμι είτε από όποιον χώρο των κομμάτων του
δημοκρατικού τόξου.
Το ίδιο επιχείρημα αφορά και τους
κεντροδεξιούς, που ενδεχομένως να
έβλεπαν... χαλαρά την ψήφο, ή όσους
από αυτούς λοξοκοιτούν τους μικρούς
δεξιούς σχηματισμούς στο υπογάστριο της Ν.Δ.

αυτΟδιΟικητικεσ καλπεσ

Το μειονέκτημα που
εξελίχθηκε σε πλεονέκτημα
Στην μπαχαλοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών επένδυσε με τον νόμο Σκουρλέτη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας την αδυναμία που αντιμετωπίζει στο συγκεκριμένο πολιτικό γήπεδο. Με τον εκλογικό νόμο που ψήφισε, πίστευε ότι θα δημιουργήσει τις συνθήκες προκειμένου η Ν.Δ. να βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές υποψηφιότητες, οι οποίες εκ των
πραγμάτων θα δημιουργούσαν μια ανακατωσούρα στην Πειραιώς.
Η αλήθεια είναι ότι πριν από μήνες φάνηκε αυτός ο στόχος να επιτυγχάνεται, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να διαχειριστεί τις φιλοδοξίες που προέβαλαν πολλά στελέχη
του κόμματός του, που ήθελαν να λάβουν το κομματικό χρίσμα σε δήμους και περιφέρειες.
Έγκαιρα ο αρχηγός της Ν.Δ. έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να αναμειχθεί στις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών. Ύστερα απ’ αυτό άρχισε να ομαλοποιείται η κατάσταση,
με τους υποψηφίους να δίνουν (χωρίς κομματικά χρίσματα) τη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Και ενώ στην αρχή φάνταζε ως μειονέκτημα το γεγονός της υπερπληθώρας των προερχόμενων από τη Ν.Δ. υποψηφιοτήτων, εσχάτως εξελίχθηκε σε πλεονέκτημα, και μάλιστα πολύ μεγάλο, αφού, όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι πολλές υποψηφιότητες δημιουργούν συνθήκες συμμετοχής των «γαλάζιων» ψηφοφόρων στις κάλπες. Η εξέλιξη αυτή μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί, αφού η αυξημένη συμμετοχή μπορεί να διευρύνει τη διαφορά ανάμεσα στη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ. Με πιο απλά λόγια, στις εκλογές του 2015 η συμμετοχή στις κάλπες κινήθηκε στο 55%.
Σήμερα και με βάση τις δημοσκοπήσεις που διενεργούνταν μέχρι τελευταία στιγμή εκτιμάται ότι η συμμετοχή θα αυξηθεί από 7% έως 9%. Με δεδομένο ότι ο βασικός λόγος που οδηγεί ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους στις κάλπες είναι οι πολλές κεντροδεξιές υποψηφιότητες, είναι φυσιολογικό επακόλουθο οι αναλυτές να αφήνουν ορθάνοικτο το ενδεχόμενο της εκλογικής συντριβής του κυβερνώντος κόμματος.
Σε κάθε περίπτωση, ο απερχόμενος κ. Τσίπρας έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται –έστω
και με καθυστέρηση– ότι ο νόμος-έκτρωμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκτονικός τόσο για τον ίδιο όσο και για το κόμμα του.



4 | Η ΑΠΟΨΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Μόνο λίγες ώρες έμειναν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες της 26ης Μαΐου
και η Κυβέρνηση ποντάρει στο «τουμπάρισμα» των αναποφάσιστων έχοντας ανοίξει το προεκλογικό κουτί της Πανδώρας, το οποίο περιείχε από τη 13η κουτσουρεμένη επιδοματική σύνταξη μέχρι και αύξηση στους
εισακτέους των εισαγωγικών εξετάσεων! Οι σφυγμομετρήσεις δίνουν
και παίρνουν, αλλά ανεξαρτήτως ποσοστών σε ένα πράγμα συμφωνούν
Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Σ

την πλειοψηφία τους οι
σφυγμομετρήσεις κατατάσσουν ένα από τα βασικά κριτήρια ψήφου
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία τόσο ξαφνική όσο και αμφιλεγόμενη, που κατάφερε όχι να διχάσει τον ελληνικό

λαό, ο οποίος στη συντριπτική του
πλειοψηφία παρέμεινε σθεναρά ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης, αλλά να χαρακτηριστεί συλλήβδην αυτή η πλειοψηφία ως «ακροδεξιοί λαϊκιστές». Και μάλιστα
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, απευθυνόμενο στους Ευρωπαίους
ηγέτες στην 5η Σύνοδο των χωρών
του Ευρωπαϊκού Νότου στη Λευ-

όλοι οι δημοσκόποι: το 20% των ερωτηθέντων δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα ψηφίσει. Με τι κριτήρια θα το πράξουν όταν έρθει η ώρα; Σίγουρα, όχι με αυτά που βολεύουν τον Αλέξη Τσίπρα, αφού σε σχέση με όλες τις μικρές ή μεγάλες ανορθογραφίες τής σχεδόν πενταετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι Πρέσπες και τα χάδια της εξουσίας στους «καταδρομείς» του Ρουβίκωνα εκτιμάται ότι θα κοστίσουν πολύ ακριβά…

κωσία. Μπορεί όμως έξω να «βρυχήθηκε», αλλά σίγουρα στο εσωτερικό της χώρας, και όσο πλησιάζει
η Κυριακή, το Μέγαρο Μαξίμου
νιώθει όλο και περισσότερο να απειλείται από τον αντίκτυπο της
Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς
η μη αρραγής, πολυσυλλεκτική –
και στον πυρήνα της αντιδραστικά
προερχόμενη από άλλους κομμα-

τικούς χώρους– εκλογική βάση του
ΣΥΡΙΖΑ του 2015 δεν φαίνεται να
το έχει ξεχάσει.

Κατάρρευση της
διαχρονικής εθνικής
γραμμής για το Σκοπιανό
Και ποιος μπορεί να ξεχάσει άραγε
την κατάρρευση της επί σειρά δεκαετιών εθνικής γραμμής για το

Οι Πρέσπες
«πνίγουν»
τον Τσίπρα
• ΕΚΛΟΓΕΣ 2019: Η συμφωνία του
Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ζόραν Ζάεφ
για την ονοματοδοσία των Σκοπίων, μαζί με
τα… χάδια των αρχών στους σαματατζήδες
του «Ρουβίκωνα» έχουν σκοτώσει τις όποιες
ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογική ανάκαμψη

Σκοπιανό εν μία νυκτί, εν μέσω
σφοδρής και σύσσωμης αντιπολιτευτικής κριτικής και παλλαϊκής αντίδρασης; Αντίδρασης που έφτασε μέχρι και σε προσωπική κατακραυγή των κυβερνητικών στελεχών που επεχείρησαν να περιοδεύσουν ανά την Ελλάδα προς διαφήμιση του «πατριωτικού» κυβερνητικού έργου, αλλά γύρισαν με
«την ουρά στα σκέλια», μεταφέροντας το μήνυμα στην Κυβέρνηση
ότι σύσσωμη η ελληνική κοινωνία
χαρακτηρίζει τη συμφωνία προδοτική. Αντίδραση που δεν προήλθε
από «ακροδεξιά λαϊκιστικά στοιχεία», όπως λοιδορήθηκε από τον
ίδιο τον κ. Τσίπρα, αλλά από Έλληνες κάθε πολιτικής σκέψης και
κομματικής τοποθέτησης, πολίτες
που μέχρι τότε συνέπλεαν και εκφράζονταν από μια εθνική πολιτική, όπως εκφράστηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες από τους εμβληματικούς ηγέτες της χώρας, όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ήταν 28 Αυγούστου του 1992
όταν ο Εθνάρχης σχολίασε τις δηλώσεις τού τότε προέδρου των
Σκοπίων, Κίρο Γκλιγκόροφ,
βουρκωμένος μπροστά στις κάμερες, περιστατικό αδιανόητο για έναν πολιτικό άνδρα του αναστήματος και της παροιμιώδους εγκράτειας και αυστηρότητάς του: «Φοβούμαι ότι σύντομα θα μετανιώσει γι’
αυτά που κάνει και αυτά που λέει. Ελ-



Τ

ο δεύτερο σημαντικότερο θέμα που φαίνεται
να βαρύνει στη συνείδηση τόσο των αναποφάσιστων, όσο και των περιστασιακών (ή μη)
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ασφάλεια των πολιτών και η κοινωνική ειρήνη, επί της οποίας τα τελευταία χρόνια καταγράφονται πολλαπλά, σχεδόν
καθημερινά και οξεία πλήγματα. Η νεότευκτη κυβέρνηση του 2015 δέχθηκε το πρώτο της χτύπημα
στα κομματικά της γραφεία τον Μάρτιο του 2015,
όταν καταλήφθηκαν από μέλη του Ρουβίκωνα που
ανήρτησαν πανό στην είσοδο του κτιρίου και πέταξαν φέιγ βολάν, ενώ λίγες ημέρες μετά μέλη της ίδιας ομάδας φώναξαν συνθήματα έξω από το σπίτι
του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πέρασε βδομάδα και στις 3
Απριλίου συγκεντρώθηκαν στο περιστύλιο της Βουλής ως ένδειξη αλληλεγγύης σε αναρχικούς απερ-

γούς πείνας, ενώ σε κείμενο που αναρτήθηκε διαδικτυακά υποστήριξαν ότι αν ήθελαν θα έμπαιναν στη
Βουλή. Και τελικά η απειλή τους έγινε πράξη το καλοκαίρι του 2017, όταν εισέβαλαν στο κτίριο και
μετά αποχώρησαν αυτοβούλως με την ευγενική συνοδεία του Προέδρου της Βουλής κ. Βούτση.
Η τρίτη «επίσκεψη» όμως την περασμένη Τρίτη
21/5 άφησε πίσω της ένα εθνικό Κοινοβούλιο
τραυματισμένο, όχι μόνο από τη διάσπαση των μέτρων ασφαλείας του, αλλά και από τις μπογιές που
λέρωσαν τους τοίχους και τον συμβολισμό του.
Τα χαϊδεμένα παιδιά του αντιεξουσιαστικού χώρου δεν καίνε και δεν τραυματίζουν, επιφέρουν όμως σχεδόν καθημερινά πλήγματα στην κρατική υπόσταση και στην κυβερνητική αξιοπιστία, καθώς η
κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εισβολές σε
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Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κατάρρευση της επί σειρά δεκαετιών εθνικής
γραμμής για το Σκοπιανό, εν μία νυκτί και εν
μέσω σφοδρής και σύσσωμης αντιπολιτευτικής κριτικής και παλλαϊκής αντίδρασης;

μεγάλα προβλήματα απαιτούν να τα
λύσουμε, όχι να τα “κλείσουμε”».

Εν κρυπτώ διπλωματία
πίζω συνεπώς ότι οι σύμμαχοι και συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους
ότι δεν υπάρχει
παρά μια Μακεδονία και η Μακεδονία αυτή
είναι ελληνική».
Και αυτή του η
φράση διηθήθηκε βαθιά στην ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε σταθμό εθνικής
ενότητας, πρωτοστατώντας έκτοτε
σε κάθε συλλαλητήριο ως έκφραση εθνικής γραμμής.
Εξίσου όμως ιστορική στάθηκε
και παραμένει
έως σήμερα η αναφορά του Ανδρέα Παπανδρέου, 25 χρόνια πριν, στη
διάρκεια συγκέ-

ντρωσης του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναμενόμενα συγκινησιακή και άμεση, εκφράζοντας την ίδια εθνική στάση: «Το δικό σου όνομα προσπαθούν να αμφισβητήσουν,
τη δική σου ιστορία αρνούνται, τον δικό σου πολιτισμό θέλουν να παραχαράξουν. Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν
θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά
μας δίκαια. Δεν θα υποστείλουμε τη
σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας».
Στο ίδιο εθνικό μήκος κύματος
και ο Κώστας
Καραμανλής
το 2008 με την
απειλή του βέτο
στο Βουκουρέστι, αλλά και
πριν από περί-

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους: από νοσοκομεία, πρεσβείες, εφορίες και δικαστήρια, μέχρι ιδιωτικά γραφεία
ιατρών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων. Και επ’ αφορμή της απόρριψης της αίτησης άδειας του πολυισοβίτη
τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα –η προάσπιση των δικαιωμάτων του οποίου αξιολογήθηκε ως… εθνικό θέμα
για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου,
καταφέρνοντας τελικά
να επανεξεταστεί το αίτημα του «Λουκά» της
17Ν και αναμένεται να
λάβει και την 7η άδειά
του–, οι τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν πολεμικό
σκηνικό: οι παρασκευιάτικες συνηθισμένες συρράξεις στα στενά των Εξαρχείων έχουν γίνει
σχεδόν καθημερινές και
σε διάφορες πόλεις της
χώρας, με την αστυνομία
να παρακολουθεί διακριτικά, κατ’ εντολήν του
πολιτικού της προϊσταμέ-

που από έναν χρόνο όταν ενόψει
των τελικών διαπραγματεύσεων
Τσίπρα - Ζάεφ δήλωνε ότι: «Δεν
υφίσταται μακεδονικό έθνος και
αυτό πρέπει να γίνει καθαρό και επισήμως απολύτως αποδεκτό».
Εμφατικότερα από όλους του
σύγχρονους ομολόγους του είχε τηρήσει την εθνική γραμμή μη παράδοσης του ονόματος της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς ο Αντώνης
Σαμαράς, που το 1992 έφτασε στο
σημείο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εξαιτίας του Μακεδονικού, ενώ το
2008 πριν από
τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι είχε ξεκαθαρίσει ότι «Τα

Βέβαια, εκείνοι οι πολιτικοί αρχηγοί αναλώνονταν –παρά τις διαφωνίες τους– σε πολύωρες διασκέψεις, ώστε να υπάρχει ενημέρωση
και συναπόφαση των κομμάτων,
χτίζοντας ένα αδιάσπαστο εθνικό
μέτωπο για το ονοματολογικό. Ήταν στρατηγική πολιτική επιλογή
που ίσχυε επί σειρά ετών όταν ο κ.
Τσίπρας δεν είχε καν δει τη Βουλή
από… μέσα! Και όταν έκανε το ντεμπούτο του στα βουλευτικά έδρανα
το 2009, την ίδια τακτική αντιμετώπισε, όπως συνομολογείται από όλα τα πολιτικά κόμματα, την ενημέρωση και συναπόφαση, τακτική
που ο ίδιος απέρριψε ως πρωθυπουργός, ασκώντας μια εν κρυπτώ
διπλωματία και μάλιστα κόντρα στα
ήδη συμφωνημένα. Και δεν είναι
λίγοι αυτοί που κατήγγειλαν ότι η
μυστική αυτή διπλωματία ασκήθη-

νου. Η διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας κυβέρνησης γίνεται ίσως
και λιγότερο ανεκτή στη συνείδηση των ψηφοφόρων ακόμη και από την αυξημένη κοινή εγκληματικότητα. Όπως
καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, οι ψηφοφόροι δεν
χρεώνουν στην κυβέρνηση μόνο αβελτηρία στην αντιμετώπιση, αλλά ευθεία υπόθαλψη του φαινομένου. Οι «μπαχαλάκηδες» που έκαιγαν
την Αθήνα στις προηγούμενες κυβερνήσεις και
είχαν χρεωθεί στην τότε
αντιπολίτευση του κ. Τσίπρα κρατούν δέσμια την
ίδια την κυβέρνησή του,
αφού εμφανώς ανέχεται
τη δράση τους με ρητές
εντολές στην Αστυνομία
να μην προβαίνει σε συλλήψεις. Και όταν η ίδια η
Αστυνομία απευθύνει έκκληση στο υπουργείο
που την εποπτεύει να λάβει δράση, κάτι φαίνεται
ότι πάει πολύ στραβά. Έ-

κε εκτός των επισήμων υπηρεσιακών διπλωματικών διαύλων, αλλά
από τον ίδιο προσωπικά τον πρωθυπουργό και τους ανεπίσημους
και ερασιτέχνες συμβούλους του.
Οι ψηφοφόροι χρεώνουν στον κ.
Τσίπρα ότι αγνόησε τη λαϊκή βούληση για ακόμη μία φορά και «θα το
βρει μπροστά του», όπως ήδη καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις η πολιτική εξαφάνιση του κυβερνητικού
του εταίρου κ. Καμμένου, καθώς
τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στην ευρύτερη περιοχή της
Μακεδονίας είναι απογοητευτικά.
Και μπορεί να παρερμηνεύθηκε η
δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993 για το όνομα της
γείτονος χώρας ότι «σε δέκα χρόνια
κανείς δεν θα το θυμάται», υπονοώντας ότι το θέμα της γλώσσας, της ιστορίας και των αλυτρωτικών βλέψεων των Σκοπιανών θα πρέπει να
απαλειφθούν ομοίως, αλλά η πολιτική κλεψύδρα του κ. Τσίπρα μετρά
λιγότερο από 4-5 μήνες.

πειτα από την επίθεση με βόμβες μολότωφ στο Α.Τ. Ακροπόλεως στις αρχές Μαρτίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών δήλωσε: «Έχουμε κρούσει εδώ και πολύ
καιρό τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη δράση
των κάθε λογής μπαχαλάκηδων και κάθε φορά οι έχοντες
την ευθύνη προσπαθούν να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να μας βαπτίσουν υπερβολικούς. Έχουμε ξαναπεί ότι θα θρηνήσουμε θύματα. Ξέρουν όλοι ότι λέμε την
αλήθεια, επειδή όμως δεν διοικούμε, καλούμε τους “υπεύθυνους” να προστατεύσουν και να θωρακίσουν τους αστυνομικούς, ώστε να μπορούν να προστατεύουν την κοινωνία.
Δείτε την αλήθεια, κύριοι, και σταματήστε να κυνηγάτε τη
σκιά σας».
Αυτό όμως που φαίνεται να κυνηγά ο Αλέξης Τσίπρας
στις εκλογές αυτές δεν είναι η σκιά που ρίχνει καθημερινά η
αυξημένη του κοινού ποινικού δικαίου εγκληματικότητα, ούτε η σκιά ενός ιδιότυπου «αντάρτικου πόλεων» που καταρρακώνει την κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια των πολιτών.
Κυνηγά τη μνήμη των ψηφοφόρων του και ταΐζει με προεκλογικά ψίχουλα το θυμικό τους, ώστε να εξαλείψει από αυτήν τις υπερήφανες προεκλογικές του εξαγγελίες που έπνιξε στη λίμνη των Πρεσπών, μαζί με το εθνικό μας θέμα. Και η
ίδια λίμνη αναμένεται από κολυμβήθρα του Σιλωάμ για το εθνικό του ατόπημα, να μετατραπεί σε πολιτικό τάφο του.
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• ΣΟΦΙΑ… ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ (ΜΕΡΟΣ 5o): Η δημοσιογράφος, νυν
βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη, ξεγυμνώνει
την καταστροφική πενταετία της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ

Το νοικοκύρεμα Σαμαρά
(που ανακόπηκε)
και το ατύχημα (Τσίπρα)
που δεν γλιτώσαμε…
Πριν από λίγες ημέρες, με ένα εκτενές άρθρο της στο ενημερωτικό πόρταλ «The President», η βουλευτής Β΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, αποκάλυψε καρέ-καρέ το άγνωστο παρασκήνιο των ευρωεκλογών του 2014.Η «Α» παρουσιάζει σήμερα το τελευταίο μέρος της ιστορικής αναδρομής, η οποία ξεκίνησε
στο προηγούμενο φύλλο και συνεχίστηκε την εβδομάδα
που μεσολάβησε στο iapopsi.gr και στην καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ», με
τη δημοσιογράφο και πρώην κυβερνητική εκπρόσωπο να
θυμίζει το πώς οδηγηθήκαμε στο «ατύχημα» ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΑΠΟΨΗ
ι ευρωεκλογές του
2014 είχαν οριστεί για
την Κυριακή 25
Μαΐου και η προειδοποίηση που είχε εκφράσει τότε ο Αντώνης Σαμαράς
ότι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν είναι απειλή για την Ελλάδα, είναι το ατύχημα
που δεν πρέπει να συμβεί στην Ελλάδα
μας!» δεν εισακούσθηκε. Για το μέγεθος αυτού του ατυχήματος προφανώς δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ετυμηγορία του ιστορικού του μέλλοντος. Επειδή, ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατείνεται ότι
τον Γενάρη του 2015 βρήκε άδεια
ταμεία, αξίζει να θυμίσουμε σε ποιο
σκαλοπάτι βρισκόταν η χώρα ήδη
από τις ευρωεκλογές του 2014.
Ίσως να αρκούσαν για αυτή την
υπενθύμιση τα νούμερα μίας ενδεικτικής ημέρας, της 6ης Μαΐου
2014, όπου η έκδοση ελληνικών
εξάμηνων έντοκων γραμματίων άντλησε ποσό 1,3 δισ. ευρώ με μειωμένο επιτοκιακό κόστος (2,70%
έναντι 3,01%). Μόλις την προηγουμένη ημέρα, η Έκθεση της Κο-

O

μισιόν με τις εαρινές οικονομικές
προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκε την ημέρα της συνεδρίασης του
Eurogroup –με την Ελλάδα να θέτει το θέμα της ελάφρυνσης του
χρέους της– έφερε τον τίτλο «Τα
σημάδια ανάκαμψης ενισχύονται».
Σύμφωνα με την Έκθεση, οι δείκτες εμπιστοσύνης είχαν βελτιωθεί, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές
και τις κατασκευές, ενώ το α΄ δίμηνο του 2014 επιβεβαιώθηκε αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή και

σταθεροποίηση στις λιανικές πωλήσεις και τις άδειες κατασκευής.
Μάλιστα, για το 2015 προβλεπόταν ανάκαμψη 2,9% και υπογραμμιζόταν ότι η ανεργία άρχιζε πλέον
να πέφτει μετά το πικ του 27,3%
που είχε φτάσει το 2013.

Πλεόνασμα για πρώτη
φορά στη μεταπολεμική
ιστορία της Ελλάδας
Αναμφίβολα, τα νέα δεν ευνοούσαν
τους σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, που

πέρασε στην αντεπίθεση διατυμπανίζοντας τη δέσμευση για μία καλύτερη και επιτυχημένη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Η κατάληξη
αυτής της διαπραγμάτευσης με την επιστροφή στην ύφεση και το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο είναι γνωστή. Το
ίδιο γνωστό, όμως, ήταν στον Αλ.
Τσίπρα ότι στις 23 Μαΐου 2014, ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Fitch αναβάθμιζε το αξιόχρεο της
Ελλάδας από Β- σε Β με σταθερές
προοπτικές καθώς και στην αναβάθμιση της «οροφής της χώρας»
(country ceiling) από «B+» σε «ΒΒ».
Όπως ανέφερε τότε ο οίκος, «η
Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την πιο δύσκολη φάση της δημοσιονομικής
προσαρμογής της και αναμένεται να
επιτύχει και φέτος πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,4% του ΑΕΠ, μετά το
πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 0,8%
του ΑΕΠ που πέτυχε το 2013, ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος ρευστότητας
του ελληνικού δημοσίου έχει μειωθεί,
υπάρχουν πολλές ρεαλιστικές επιλογές για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό
κενό για τη διετία 2014-15, τα οικο-

Το μάτι και ο... μελλοθάνατος
Το πώς αντιλαμβάνονταν οι ξένοι την Ελλάδα στην αρχή της κρίσης και πώς αυτή η άσχημη αίσθηση είχε
μετεξελιχθεί μέχρι τη στιγμή της παράδοσης της εξουσίας στον ΣΥΡΙΖΑ την είχε περιγράψει ο Αντώνης Σαμαράς στις αρχές Μαΐου του 2014 σε μία συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, όπου ερωτώμενος μεταξύ άλλων
για τη δυσκολότερη και την πιο ευχάριστη στιγμή που είχε ζήσει την προηγούμενη διετία στο Μαξίμου εκείνος απάντησε: «Δεν θα σας πω προσωπικές μου δυσκολίες – το μάτι μου που είχα ή την κανονική πνευμονία που πέρασα. Θα σας πω όμως ότι ήταν πολύ άσχημο να μιλάς με ξένους στην αρχή και από τη ματιά
τους να καταλαβαίνεις ή από τα συμφραζόμενα να καταλαβαίνεις ότι σε θεωρούνε “μελλοθάνατο”. Πολύ δυσάρεστη εμπειρία και να μην τη ζήσει κανένας. Το πιο ευχάριστο και μάλιστα τελευταίο το οποίο υπήρχε για
μένα, ήταν όταν πετύχαμε να βγούμε μάλιστα, με 5-6 φορές παραπάνω από τα λεφτά που ζητούσαμε, στις αγορές. Και μας τα δώσανε σε χαμηλό επιτόκιο, όπου εκεί χειροκρότησαν ακόμα και παλιοί εχθροί της Ελλάδος, υποχρεώθηκαν. Γιατί; Γιατί έκαναν υπόκλιση στις θυσίες του Ελληνικού λαού, πέτυχαν. Εκείνη την ώρα
αισθάνθηκα ότι η Ελλάδα βγαίνει μόνη της, δεν έχει ανάγκη κανέναν, στέκεται στα δικά της τα πόδια».

νομικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά,
θα υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας φέτος, με τον
ρυθμό ανάπτυξης να φθάνει στο 0,5%
και να αυξάνεται στο 2,5% το 2015,
ενώ η Ελλάδα σημείωσε το 2013 πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (0,7% του ΑΕΠ), για πρώτη
φορά στη μεταπολεμική της ιστορία».
Όπως θυμίζει η Σ. Βούλτεψη στο
άρθρο της, την ίδια ημέρα η Ελλάδα
γινόταν μια από τις πρώτες τρεις χώρες των οποίων η Επιτροπή ενέκρινε το ΕΣΠΑ (2014-2020), ύψους
26 δισ. ευρώ, με προσανατολισμό
την απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση των νέων, την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε στις
28/5/2014 αύξηση καταθέσεων
τον Απρίλιο κατά €300.000.000,
φθάνοντας έτσι τα 161,3 δισ. (σ.σ.
ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε τις καταθέσεις στα
120 δισ. και τώρα πανηγυρίζουν επειδή τις πήγε στα 130 δισεκατομμύρια). Σημειωτέον ότι 3 ημέρες μετά τις ευρωεκλογές, δηλαδή στις 28
Μαΐου, η Eurostat ανακοίνωνε αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Μάιο –και μάλιστα σε υψηλό εξαετίας– στις 99,1
μονάδες από 95,4 μονάδες τον Απρίλιο. (Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο,
το οικονομικό κλίμα θα ξεπερνούσε τις 103 μονάδες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
πρώτα το κατακρήμνισε και τώρα
παλεύει λίγο πάνω λίγο κάτω από
τις 100 μονάδες.)
Τελευταία αλλά κομβικής σημασία υπενθύμιση: Στις 30
Μαΐου 2014 το ΔΝΤ θα ολοκλήρωνε την 5η αξιολόγηση, που θα
οδηγούσε στην εκταμίευση 3,41
δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Αυτό
αποδεικνύει –όπως εξηγεί η «γαλάζια» βουλευτής και πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος– ότι οι Ευρωπαίοι ήταν εκείνοι που δεν άναβαν
το «πράσινο» φως για την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης, πιέζοντας σύμφωνα με την κα Βούλτεψη την κυβέρνηση Σαμαρά να αποδεχτεί την ίδρυση Υπερταμείου
για τη δημόσια περιουσία αλλά και
μία «λύση» για το ονοματολογικό
των Σκοπίων. Αυτές οι «απαιτήσεις» δεν έγιναν ποτέ αποδεκτές από τον Αντώνη Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κόψει πρώτος το
νήμα των ευρωεκλογών (σ.σ. με
διαφορά λιγότερη του 4% και εκλογή μόλις ενός παραπάνω ευρωβουλευτή από τη Ν.Δ.) και η αντίστροφη πορεία προς το καταστροφικό ατύχημα είχε ξεκινήσει…
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• Όσα ρουσφέτια κι εάν κάνει για να εκλεγεί βουλευτής ο νυν υπουργός
Μεταφορών θα τον κυνηγάει η «εξαέρωση» των €800.000.000 ευρώ από το
αποθεματικό του Ταμείο των Μηχανικών

• ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ο μικρομεσαίος
του ΠΑΣΟΚ με
τις ισχυρές πλάτες
Δεν είναι λίγοι εντός της Κουμουνδούρου που έχουν αναρωτηθεί πώς ο Χρήστος Σπίρτζης είχε αυτή την ανέλιξη και από μικρομεσαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει άμεση πρόσβαση στο Μαξίμου του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός Υποδομών, που από
πολύ νωρίς έμαθε στο ΠΑΣΟΚ τα... κόλπα τα... σωστά και κατάφερε ακόμη και την εποχή που στήριζε τον Γιώργο Παπανδρέου να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό διότι καιγόταν να έχει τον προεδρικό θώκο του ΤΕΕ. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια έχτισε μία στοργική σχέση με τον Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος από την
ημέρα που υπουργοποιήθηκε τον έχει υπό την προστασία του.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ην Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, τρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης οργάνωσε μια από τις
τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, με έναν κλειστό κύκλο προσώπων που είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να τον
συνδράμουν. Ανάμεσά τους ο
Χρήστος Σπίρτζης, παλαιό μεσαίο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αναδείχθηκε ως πρόεδρος του ΤΕΕ. Η παρουσία του υποδήλωνε όχι μόνο τις πολιτικές
του προτιμήσεις, αλλά και το ενδιαφέρον του να συνδράμει τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη την επομένη των εκλογών, καθώς όλοι ανέμεναν ότι το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου θα είχε ένα πολύ
άσχημο αποτέλεσμα, καθώς είχε επέλθει η αποχώρηση του Παπανδρέου και η ίδρυση του ΚΙΔΗΣΟ.
Οι μετέχοντες χάρηκαν που ο
Χρ. Σπίρτζης προστέθηκε στην ομάδα, αφού πέραν του ότι ήταν
πρόεδρος του ΤΕΕ είχε διοριστεί
από τον Γ. Παπανδρέου τον Φεβρουάριο του 2010 στην πενταμελή γραμματεία της περιφερειακής
οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Μαζί του
ήταν ο Νίκος Φωτόπουλος (ο

γνωστός της ΓΕΝΟΠ), ο Νίκος
Μαδεμλής, η Ζέφη Δημαδάμα
(βρίσκεται στο πλευρό της Γεννηματά) και η Ειρήνη Σενατάκη.
Κι ενώ όλοι τον υπολόγιζαν
στην ομάδα του Χρυσοχοΐδη, στις
27 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ως
εξωκοινοβουλευτικός υπουργός
της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα.
Η πρώτη εξήγηση που δόθηκε από παριστάμενο στη σύναξη του
Χρυσοχοΐδη ήταν ότι «ο Σπίρτζης
σκέφθηκε: “καλύτερα στον ΣΥΡΙΖΑ
που ψάχνουν στελέχη, παρά στο ΠΑΣΟΚ που πρέπει να ξαναγεννηθεί από

τις στάχτες του”». Εξάλλου, ο Χρ.
Σπίρτζης είχε μάθει να ανεβαίνει
σκαλιά χάρη σε ισχυρές πλάτες.
Χάρη στην ΠΑΣΚΕ έφθασε στην ηγεσία του ΤΕΕ. Ως πρόεδρος, βέβαια, σύμφωνα με τα όσα του καταμαρτυρούν, δεν ήταν ό,τι το καλύτερο. Ο έλεγχος της ΤτΕ και του
εποπτικού μηχανισμού της ΕΚΤ
στην Τράπεζα Αττικής, για τις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις –όταν ο Σπίρτζης ήλεγχε το Ταμείο
των Μηχανικών και επένδυε στην
Αττικής με αποτέλεσμα να εξαερωθούν 800 εκατ. ευρώ αποθεματι-

κά του Ταμείου– τον αφήνει πάντα
έκθετο στα μάτια των μηχανικών.

Ο Καλογρίτσας
Έχοντας γερές πλάτες ο Σπίρτζης
μπορεί να κάνει και γκέλες, τις οποίες δεν πληρώνει. Όπως για
παράδειγμα στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με την προώθηση του Χρήστου Καλογρίτσα,
ο οποίος αποδείχθηκε «ρέστος» έχοντας τηΝ αμέριστη συμπαράσταση της Attica Bank με εγγύηση τα
βοσκοτόπια της Ιθάκης! Του καταλογίζονται επίσης οι επιλεκτικές αναθέσεις έργων στην εταιρεία του
Καλογρίτσα. Ειδικά στο τμήμα της
Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, όπου προχώρησε σε κατάτμηση του έργου
για να βοηθήσει τον επιχειρηματία, ο οποίος όμως τράπηκε σε φυγή λόγω οικονομικών προβλημάτων, με συνέπεια το έργο να καθυστερήσει τουλάχιστον τρία χρόνια.
Άλλη μία… αλησμόνητη στιγμή

Το ρουσφέτι με τα διόδια
Στην πανηγυρική ομιλία του Χρ. Σπίρτζη προ ολίγων ημερών στο Καπανδρίτι, στο ακροατήριό του βρίσκονται πολίτες της Β.Α. Αττικής, από τον Ωρωπό και τον Βαρνάβα. Ψηφοφόροι της εκλογικής του περιφέρειας, καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει στο ανατολικό τμήμα της Αττικής, από τη Β΄ Αθήνας, όπου
εκλέχθηκε με λίστα τον Σεπτέμβριο του 2015 . «Δεν θα πληρώνετε διόδια έως το 2022, μέχρι να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα αναλογικής χρέωσης», τους λέει. Έτσι, από χθες Πέμπτη, οι κάτοικοι του Ωρωπού και του Βαρνάβα θα διέρχονται δωρεάν από τα διόδια Αφιδνών, αλλά και από τα πλευρικά που
βρίσκονται στην περιοχή τους. Μέχρι σήμερα είχαν έκπτωση 35% επειδή δεν ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του εναλλακτικού τοπικού δικτύου. Περίπου 3.000 άνθρωποι έκαναν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης και προμηθεύτηκαν τις συσκευές αυτόματης διέλευσης, πληρώνοντας χαμηλότερο τέλος
διοδίων. Τώρα όμως όλοι οι κάτοικοι θα μπορούν να διέρχονται όσες φορές θέλουν από τα διόδια εντελώς δωρεάν. Όχι ακριβώς. Διότι το κόστος των διελεύσεων θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
από τον οποίο αποζημιώνεται η κατασκευάστρια εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον δρόμο, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση. Το ρουσφέτι του Σπίρτζη ανέρχεται σε 10 με 15 εκατ. ευρώ ετησίως. Χρήματα
με τα οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν σημαντικά έργα υποδομών στην περιοχή.

ήταν το κλάμα που έριξε –τελικά υπέγραψε– για την παραχώρηση της
δημόσιας περιουσίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον τσακωμό Σπίρτζη - Πιτσιόρλα, όταν ο τελευταίος
ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ; Στην
υπόθεση του Ελληνικού ο πολυπράγμων Σπίρτζης ήταν αντίθετος, λέγοντας ότι «το ΤΑΙΠΕΔ είναι
ένα κακής ποιότητας δημοπρατήριο».
Ο Στέργιος Πιτσιόρλας τον κάρφωσε λέγοντας: «Εκτός από διαφορετικές απόψεις με τον κ. Σπίρτζη έχουμε τελείως διαφορετική διαδρομή
και διαφορετική κλίμακα αξιών».

Το μετρό και ο Θύμιος
Ο Χρ. Σπίρτζης πολύ εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ο βασιλιάς
του παλαιοκομματισμού. Επέλεξε
να πάει κόντρα στην εξέλιξη για να
ολοκληρώσει το προξενιό του ΣΥΡΙΖΑ με τον Θύμιο Λυμεπρόπουλο, τον πρόεδρο των ταξιτζήδων, ο οποίος τώρα στα γεράματα
αποφάσισε να γνωρίσει την Αριστερά. Ο Σπίρτζης έδιωξε την
uber από την Ελλάδα και πλέον ο
Θύμιος δηλώνει πως τα ταξί έχουν μετατραπεί σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ!
Όμως εκεί που πραγματικά ο
Σπίρτζης σπάει όλα τα ρεκόρ είναι
με το μετρό Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει πάει τον Αλ. Τσίπρα να εγκαινιάσει μία κυλιόμενη σκάλα σε ένα
σταθμό, έχει πάει την Κ. Νοτοπούλου να εγκαινιάσει ένα βαγόνι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μετρό στη
συμπρωτεύουσα θα λειτουργήσει
μετά το 2020 με κυβέρνηση πιθανότατα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και μέχρι τον Οκτώβριο, που λήγει
η θητεία της κυβέρνησης Τσίπρα,
θα συνεχίζει να εγκαινιάζει το μετρό Θεσσαλονίκης.
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• Στο συμπέρασμα ότι «η ψήφος που πονάει περισσότερο τον
Τσίπρα είναι η ψήφος προς το Κίνημα Αλλαγής» έχουν καταλήξει
οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη

Το… χάλκινο
με +10% θέλει
η Φώφη
«Η ψήφος που πονάει περισσότερο τον Τσίπρα είναι η ψήφος προς το Κίνημα Αλλαγής».
Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι
έως και την έσχατη ώρα πάνω από την κάλπη θα προσπαθούν να μεταπείσουν και να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Κι αυτό διότι όλοι στο ΚΙΝΑΛ κατανοούν πως για να μπορεί το νέο κίνημα
να έχει κυβερνητικό μέλλον θα πρέπει να αναδειχθεί σε κυβερνητικό πόλο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι επειδή στην Ελλάδα
μάλλον ο 3ος πόλος είναι δύσκολο να υπάρξει, στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν τον χώρο που
τους άλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ από το
2012. «Θα φανεί και στο αποτέλεσμα, ότι οι προοδευτικοί πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ», λέει σε όλους τους τόνους η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, καθώς και για την ίδια το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι εξόχως σημαντικό. Διότι ένα
καλό αποτέλεσμα, δηλαδή τρίτο
κόμμα και ποσοστό άνω του 10%,
της επιτρέπει να «καταπνιγεί στο αίμα» οτιδήποτε θέλει να κινηθεί εντός ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα, γίνεται
ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για
όλους και θα σταματήσουν οι δύο
μονομάχοι να την αντιμετωπίζουν
ως συμπλήρωμα.
Σε περίπτωση, όμως που το ΚΙΝΑΛ αποτύχει στους στόχους του,
τότε τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Είναι λογικό να υπάρξουν φωνές εντός του ΚΙΝΑΛ που θα ομιλούν για λάθος στρατηγική. Για παράδειγμα, οι κ.κ. Βενιζέλος - Λοβέρδος είναι υπέρ της συνεργασίας
με τη Ν.Δ. σε προγραμματική βάση,
σέρνοντας και τον ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ να μετέχει των εξελίξεων. Υπάρχουν και άλλοι που αναφέρουν
πως πρέπει να γίνει το επόμενο βή-

μα για συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Οι συνεργάτες της κας Γεννηματά από την άλλη ισχυρίζονται ότι θα δικαιωθεί η
τακτική των ίσων αποστάσεων από
τη... νέα δεξιά, όπως αποκαλούν
τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο στόχος αυτού του σλόγκαν περί νέας δεξιάς του Τσίπρα έχει να
κάνει με το θυμικό των απογοητευμένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
(πρώην ΠΑΣΟΚων), που βγάζουν
σπυράκια ακόμη και στο άκουσμα
του ονόματος της Ν.Δ. Έτσι, το σλόγκαν περί νέας δεξιάς, συν του ότι
επανήλθαν οι πλαστικές σημαιούλες του ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως θα
προκαλέσουν τη νοσταλγία στους
«ξενιτεμένους» ψηφοφόρους.

Ούτε ψήφο
Η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας το
βράδυ της Τετάρτης στην κεντρική
προεκλογική συγκέντρωση του Κινήματος Αλλαγής, παρουσία χιλιάδων φίλων και οπαδών στην πλατεία Κοτζιά, άσκησε δριμεία και διμέτωπη κριτική κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα και κατά της Ν.Δ. και του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ζήτησε παράλληλα από τους
πολίτες την Κυριακή να ψηφίσουν
το Κίνημα Αλλαγής και να μη χαρίσουν ούτε μία ψήφο στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη. «Η ψήφος σας έχει αξία. Ούτε δημοσκόπηση, ούτε δημοψήφισμα», ανέφερε.
«Είμαστε το προοδευτικό ρεύμα α-

πέναντι στις δύο όψεις της συντήρησης, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Δώστε μας τώρα τη δύναμη να
κάνουμε την ανατροπή στις εθνικές εκλογές που ακολουθούν», ανέφερε η
κα Γεννηματά και τόνισε ότι για
την Ελλάδα «νοιαζόμαστε εμείς».
«Νοιάστηκε το ΠΑΣΟΚ, σήμερα νοιάζεται το Κίνημα Αλλαγής. Η χώρα
μπορεί να γυρίσει σελίδα. Να επιστρέψει η υπερηφάνεια, η αξιοπρέπεια, η αισιοδοξία, ελπίδα. Χρειάζεται γι’ αυτό πολιτική ανατροπή και
προοδευτική αλλαγή», είπε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.
«Σπάστε με την ψήφο σας τα οδοφράγματα που κλείνουν τον δρόμο.
Σπάστε τα εμπόδια που βάζουν και οι
δυο με συντηρητικές πολιτικές. Ανοίξτε τον δρόμο της προοδευτικής
αλλαγής», τόνισε η Φώφη Γεννηματά. «Ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΝΔ. Μια
λύση υπάρχει για αυτούς που θέλουν
να τελειώσουν με τον κ. Τσίπρα. Κίνημα Αλλαγής τώρα», συμπλήρωσε.

Το κότερο
Στο ΚΙΝΑΛ μπορεί να κρατούν ίσες
αποστάσεις και από τους δύο μονομάχους, αλλά δεν το λες ακριβώς ίσες αποστάσεις, καθώς το κυβερνών κόμμα έχει την τιμητική του. Κι
αυτό διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο δεξαμενές άντλησης ψήφων. Η μία είναι οι πρώην «πράσινοι» ψηφοφόροι, οι οποίοι ακόμη θυμούνται τις
χρυσές ημέρες του ΠΑΣΟΚ, και η
δεύτερη είναι οι αναποφάσιστοι, οι
οποίοι στις προηγούμενες εκλογές
είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.
Γι’ αυτό και σε όλες τις τελευταίες της ομιλίες η κα Γεννηματά κάνει αναφορά και στις διακοπές του
πρωθυπουργού τον Αύγουστο του
2018 στο κότερο του αειμνήστου
εφοπλιστή Παναγόπουλου. Μάλιστα η κα Γεννηματά ήταν λάβρη
με τον πρωθυπουργό, απαντώντας
του στις κατηγορίες ότι έχει συνάψει μυστικές συμφωνίες. «Μέσα
στον πανικό του, ο κ. Τσίπρας ανα-

φέρθηκε σε μένα, πάντα με ψέματα,
για δήθεν συμφωνίες, θέλω να του πω
ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν
άνθρωποι στην πολιτική που έχουν
τσίπα. Ποιος μιλάει; Ο συγκυβερνήτης και συνεργάτης των ακροδεξιών.
Ο προστάτης της καραμανλικής περιόδου. Ο άνθρωπος που με την πολιτική του έγινε ο μεγάλος χορηγός του
κ. Μητσοτάκη. Ο ίδιος που από το
Bella ciao πήγε στη dolce vita. Δεν
σας σώζουν τώρα ούτε οι ύμνοι στη
μεγάλη Αλλαγή του 1981, ούτε οι αναφορές στο 1-1-4 και τη γενιά του
Πολυτεχνείου. Θα σας κυνηγούν πάντα οι εικόνες με τις αγκαλιές και τα
φιλιά με τον συνεταίρο σας, τον κ.
Καμμένο, και τα πούρα στο κότερο.
Θα σας ακολουθούν πάντα οι ακροδεξιοί που τοποθετήσατε περήφανα
στην Κυβέρνηση και στην ευρωλίστα
σας. Και μην ξεχάσετε, την επόμενη
φορά που θα θυμηθείτε τον Άρη Βελουχιώτη, να έχετε στο πλάι σας την
κυρία Κουντουρά».

«Ποιος εμπιστεύεται πια τον κύριο Τσίπρα;»
Χθες το πρωί η Φώφη Γεννηματά επισκέφθηκε
το ΙΚΑ Περιστερίου, όπου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό κι ενημερώθηκε για τα προβλήματα των
υπαλλήλων, αλλά και για τις νέες συντάξεις, δηλώνοντας τα ακόλουθα: «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκοψε από τους συνταξιούχους τη 12η σύνταξη
και το ΕΚΑΣ, αύξησε τις εισφορές, καθυστερεί συ-

νειδητά 200.000 συντάξεις για να δείχνει πλεόνασμα. Οι λιγοστές νέες συντάξεις που βγαίνουν με
τον νόμο Κατρούγκαλου είναι κουτσουρεμένες κατά 40% και τώρα λένε ότι νοιάζονται για τους πολλούς. Μα, στ’ αλήθεια, ποιος εμπιστεύεται πια τον
κύριο Τσίπρα σε αυτό τον τόπο; Μία είναι η λύση,
ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής Τώρα!»



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Μπορεί η δήλωση του
γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, για κίνδυνο νοθείας στις
εκλογές της 26ης Μαΐου, να
σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ωστόσο σε αυτές τις
πολλαπλές εκλογές ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους
είναι πράγματι μεγάλος, καθώς αποφασίζοντας η Κυβέρνηση να διενεργήσει τις
αυτοδιοικητικές εκλογές
μαζί με τις ευρωεκλογές,
μάλλον δεν υπολόγισε καλά τα πράγματα.
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• Παρά τη χρησιμοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για
τις ευρωεκλογές, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των διπλών εκλογών
της 26ης Μαΐου έχει εκτιναχθεί σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες

Μας κόστισε
η κάλπη… αηδόνι!

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

απόφαση της Κυβέρνησης βασίστηκε στη φαεινή ιδέα
να χρησιμοποιήσει
τη χρηματοδότηση
των ευρωεκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις εκλογές,
αυτός ο «σμπάρος» όμως δεν έβγαλε μόνο «δύο τρυγόνια», αλλά χίλια προβλήματα, καθώς οι ευρωεκλογές μαζί με τις Περιφερειακές,
τις δημοτικές και τις διαμερισματικές/κοινοτικές εκλογές τετραπλασίασαν τον όγκο των ψηφοδελτίων, των σταυρών και της δουλειάς που πρέπει να γίνει γενικότερα.
Έτσι, το υπουργείο Εσωτερικών
αποφάσισε να διπλασιάσει τα εκλογικά τμήματα, ώστε να μοιραστεί η δουλειά στα δύο: στο μεν ένα
εκλογικό τμήμα να ψηφίζουμε για
ευρωεκλογές και περιφερειακές,
και στο άλλο εκλογικό τμήμα να
ψηφίζουμε για δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Τι συνεπάγεται
αυτό; Διπλάσια εκλογικά τμήματα
και διπλάσιο ανθρώπινο δυναμικό, από δικαστικούς αντιπροσώπους, γραμματείς εκλογών, αστυνομική δύναμη φύλαξης των εκλογικών τμημάτων, δημοτικούς και
κοινοτικούς υπαλλήλους μέχρι εφορευτικές επιτροπές. Και φυσικά
διπλάσια χρήματα, αφού πέραν
των δικαστικών αντιπροσώπων
που αμείβονται, όλοι οι δημόσιοι
υπάλληλοι που απασχολούνται
λαμβάνουν ειδικό εκλογικό επίδομα. Δεδομένης λοιπόν της γενικότερης προεκλογικής εποχής που
διανύουμε, η –πρώτης φοράς Αριστερή– Κυβέρνηση αύξησε τις αμοιβές των εμπλεκομένων ατόμων, με αποτέλεσμα όχι απλά να
μη μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος που επιχειρήθηκε να μετακυλισθεί στους κουτόφραγκους, αλλά να εκτιναχθεί σε σχέση με
προηγούμενες εκλογές.

Το κόστος σε αριθμούς
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

Με το ΦΕΚ 1697/2019 καθορίστηκε ειδική εκλογική αποζημίωση στους δικαστικούς υπαλλήλους
«για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019,
καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» ύψους €1.000 και στους δικαστές
των διοικητικών δικαστηρίων
€550, με το ΦΕΚ 1696/2019 η αποζημίωση για τους υπαλλήλους
τους υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη ανέρχεται στα €215, ενώ
για τους υπαλλήλους της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα €500 και σε 50 υπαλλήλους του υπουργείου Δικαιοσύνης στα €340, σε 180 υπαλλήλους €170 και σε 720 υπαλλήλους
των καταστημάτων κράτησης (δηλαδή των φυλακών!) στα €170.
Με το ΦΕΚ 1693/2019 για τα
7.346 εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος του υπουργείου
Ναυτιλίας και για 4 πολιτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρό-

που του Ελεγκτικού Συνεδρίου
προβλέφθηκε το ποσόν των €215,
ενώ για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων θα καταβληθεί σε καθέναν το ποσόν των €500. Η μεγάλη εκλογική ομάδα συμπεριλαμβάνει επίσης δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπαλλήλους των Δημοσιονομικών
Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου
όλων των Νομών της χώρας, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, καθώς και
προσωπικό που θα μεταβεί στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο διορισμός δημοσίων

υπαλλήλων Α΄ τάξης
(τμηματάρχες) προκειμένου
να απασχοληθούν έκτακτα
στην προπαρασκευή και
διενέργεια των εκλογών
οδήγησε σε ένα απίστευτο
αλαλούμ, αφού
διορίστηκαν από κτηνίατροι
και φαρμακοποιοί, μέχρι
υπάλληλοι ΚΤΕΟ

για τους Έλληνες που ψηφίζουν
στο εξωτερικό. Και σύμφωνα με το
ΦΕΚ 36932/2019, μόνο αυτές οι
κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων
θα κοστίσουν στο κράτος το ποσόν των 19.243.950 ευρώ!

Διπλάσιος κόσμος και
αλαλούμ διορισμών
Όμως το colpo grosso του υπουργείου Εσωτερικών με τα διπλάσια
εκλογικά τμήματα απαιτούσε και
διπλάσιους δικαστικούς αντιπροσώπους, και αφού οι δικηγόροι
και δικαστές δεν έφταναν για τα περίπου 45.000 εκλογικά τμήματα,
διορίστηκαν πάνω από 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ποσά από
€600 μέχρι €1.300 θα λάβουν οι
περίπου 45.000 δικαστικοί αντιπρόσωποι, αυξημένα κατά 30% σε
σχέση με το 2015, όταν οι εκλογές
απασχόλησαν 19.160 δικηγόρους
ως δικαστικούς αντιπροσώπους
και 39.063 φέτος, ενώ από €100
για κάθε Κυριακή θα λάβουν οι περίπου 60.000 γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών.
Όμως ο διορισμός δημοσίων υπαλλήλων Α΄ τάξης (τμηματάρχες)

κατά την προκήρυξη, οδήγησε σε
ένα απίστευτο αλαλούμ, αφού διορίστηκαν κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, γιατροί, υπάλληλοι ΚΤΕΟ,
δάσκαλοι κ.τ.λ., χωρίς το κράτος
να έχει μεριμνήσει για την εκπαίδευσή τους ή έστω για μια απλή ενημέρωσή τους για την εκλογική
διαδικασία, με αποτέλεσμα να επιχειρείται η επιστροφή των διορισμών τους στον Άρειο Πάγο, όπου
κατά την τελευταία εβδομάδα εκτυλίσσονται σκηνές απείρου κάλλους! Και το μπάχαλο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία δεν επιτρέπεται να διοριστούν δημόσιοι υπάλληλοι ως
μέλη της εφορευτικής επιτροπής
(εξαιρουμένων διά νόμου των δικαστικών υπαλλήλων), αλλά φέτος
διορίστηκαν δημόσιοι υπάλληλοι
ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, δηλαδή ως πρόεδροι της εφορευτικής επιτροπής!
Και το χάος συνεχίζεται στα εκλογικά τμήματα της επαρχίας, όπου οι δημοτικοί χώροι δεν επαρκούν για διπλάσια εκλογικά τμήματα, οπότε είτε φιλοξενούνται
δύο εκλογικά τμήματα σε έναν χώρο είτε επιστρατεύεται το καφενείο
του χωριού, παρ’ ότι είναι ιδιωτικός χώρος που απαγορεύεται από
την εκλογική νομοθεσία!
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το
μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης περί τα 700 εκλογικά τμήματα
παρέμεναν «ορφανά» από δικαστικούς αντιπροσώπους.
Μέσα σε αυτήν τη «γιορτή της
Δημοκρατίας», λοιπόν, με τους εκατοντάδες υποψηφίους ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους, κοινοτάρχες και περιφερειακούς, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, το ανθρώπινο
λάθος μοιραία καραδοκεί. Και αναμένονται πολλές ημέρες επανακαταμέτρησης ψήφων, πολλές ενστάσεις στο Εκλογοδικείο και πολλή ένταση στα εκλογικά τμήματα.
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• Για το ΠΟΤΑΜΙ του Σταύρου Θεοδωράκη, τους ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμένου
και την Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη οι εκλογικές αναμετρήσεις
της 26ης Μαΐου μοιάζουν με αγώνα πολιτικής επιβίωσης, που σε περίπτωση
ατυχούς αποτελέσματος ίσως να μην έχει επιστροφή…

Tου Μιχάλη Κωτσάκου

Ως δημοσκόπηση που θα
δείξει τις τάσεις του εκλογικού σώματος χαρακτηρίζει το κυβερνών κόμμα τις
τριπλές εκλογές της Κυριακής. Ότι αυτές οι κάλπες θα έχουν χαρακτήρα
δημοψηφίσματος και θα αποτελέσουν το «πρώτο ημίχρονο» των βουλευτικών εκλογών αντιτείνει η
αντιπολίτευση. Σε αυτό
που συμφωνούν –έστω κι
αν δεν το ομολογούν– τα
δύο μεγάλα κόμματα είναι
ότι ο στραγγαλισμός της εκλογικής επιρροής των μικρότερων πολιτικών αντιπάλων τους εξυπηρετεί για
διαφορετικούς λόγους και
τον Αλέξη Τσίπρα και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον

Εκλογικό «Survivor»
για τους «μικρούς»
μεν πρώτο γιατί έτσι θα
μπορέσει να αυξηθεί η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, τον
δε δεύτερο γιατί έτσι θα
μεγιστοποιήσει τη νίκη της
Ν.Δ. δίνοντας σήμα αυτοδυναμίας.
Αν εξαιρέσει κανείς το
ΚΙΝ.ΑΛ., το ΚΚΕ και τη δυστυχώς εξασφαλισμένη είσοδο της Χρυσής Αυγής
στην πρώτη πεντάδα των

εκλογικών αποτελεσμάτων, για το Ποτάμι, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, την
Ένωση Κεντρώων και τους
λοιπούς σχηματισμούς οι
εκλογικές αναμετρήσεις
της 26ης Μαΐου μοιάζουν
με αγώνα πολιτικής επιβίωσης που σε περίπτωση
ατυχούς αποτελέσματος ίσως να μην έχει επιστροφή…

ΚΚΕ: Ποντάρει σε ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
το ΚΚΕ μπορεί να μην το βροντοφωνάζουν, αλλά δεν έχουν χάσει την ελπίδα τους ότι τελικά το βράδυ της Κυριακής
μπορεί να τους βρει στην 3η θέση, πίσω από τους δύο μονομάχους (Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ) και μπροστά από το Κίνημα Αλλαγής και τη Χρυσή Αυγή. Στον Περισσό οι εκλογολόγοι αναλύοντας το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό καταλήγουν στο
ότι χρειάζεται να ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με μία διαφορά τουλάχιστον με πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι μένει ελεύθερο το πεδίο των αναποφάσιστων, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκείνη τη μεγάλη μάζα ποντάρουν στο ΚΚΕ, καθώς θεωρούν πως κάποιοι πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ, όσες φορές κι εάν τους
ζητήσει συγγνώμη.
Αυτός, λοιπόν, είναι και ο λόγος που ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε όλες του τις ομιλίες τόνιζε με έμφαση πως οι πολίτες
πρέπει να ψηφίσουν φέρνοντας στη μνήμη τους τα πάντα. «Να μην ξεχάσουν τίποτε», λένε οι συνεργάτες του γραμματέα του
ΚΚΕ. Και μιλάνε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για το δημοψήφισμα, για το πώς μετέτρεψε σε μία νύχτα ο Τσίπρας
το «όχι» σε «ναι», για τα capital controls, για τα αντεργατικά μέτρα που πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για τις τραγωδίες σε Μάντρα και Μάτι.
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε όλες του τις δηλώσεις έκανε λόγο ότι λίαν συντόμως θα υποχρεωθούν Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ
να συγκυβερνήσουν ακολουθώντας τις εντολές των δανειστών. Επίσης ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ
βαδίζει στα χνάρια του ΠΑΣΟΚ, του βαθέως ΠΑΣΟΚ, του διεφθαρμένου ΠΑΣΟΚ, όπως χαρακτηριστικά επεξηγούσε, κάνοντας επίσης και την ακόλουθη διαπίστωση: «Η Προοδευτική Συμμαχία που θέλει να καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά ακόμη μια απάτη, μια μεγάλη αυταπάτη».
Ο κ. Κουτσούμπας κατηγορούσε σε όλη την προεκλογική περίοδο τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κοροϊδεύει τους πάντες: «Το πρόβλημα
είναι η κοροϊδία. Αυτό δεν είναι η 13η σύνταξη, αλλά ένα επίδομα που θα δίνεται μία φορά τον χρόνο, ενώ ήδη του έχει κόψει τρεις συντάξεις, του έχει κόψει και του καταργεί το ΕΚΑΣ, δηλαδή έχει κόψει χιλιάδες ευρώ από το εισόδημα του συνταξιούχου για να του δώσει ένα επίδομα». Και στο ΚΚΕ επεσήμαναν ότι «εμείς καταθέσαμε τροπολογία για να δώσει κανονικά τη 13η σύνταξη, όπως και τον
13ο μισθό, ώστε να μη διαχωρίζονται οι συνταξιούχοι από τους μισθωτούς, αλλά η κυβέρνηση σφύριζε αλλού».
Όμως αυτό που έχουν διαπιστώσει όλοι είναι πως το ΚΚΕ σε καμία περίπτωση δεν κάνει λόγο για έξοδο από την Ε.Ε., όπως για παράδειγμα η ΛΑΕ. Τουναντίον όλοι στον Περισσό κατανοούν ότι μία έξοδος από την Ε.Ε. θα ήταν επώδυνη για
τους πολίτες. Κι αυτό το εξήγησε στην τελευταία του συνέντευξη ο Δημήτρης Κουτσούμπας: «Ευρώπη δεν είναι η ΕΕ. Η Ευρώπη των λαών θέλει συνολικά άλλο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, άλλες κυβερνήσεις και εντελώς διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας», και συμπλήρωσε ότι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποκάλυψαν πολύ έγκαιρα αντιδραστικές κατευθύνσεις και προειδοποίησαν τον ελληνικό λαό και τις κυβερνήσεις, όμως «δεν εισακουστήκαμε και όλες τις φορές ζημιωμένος
ήταν ο ελληνικός λαός».

Σ
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ΑΝΕΛ: Ο Καμμένος ελπίζει
και πάλι στο 8ο θαύμα
ε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις οι δημοσκοπήσεις μάς είχαν ξεγραμμένους, αλλά εμείς αντέξαμε και κερδίσαμε όλες τις μάχες.
Αυτό θα γίνει και τώρα», λέει ο Πάνος Καμένος, ο οποίος για
μία ακόμη φορά άστραψε και βρόντησε κατά των δημοσκοπικών εταιρειών. Μάλιστα ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων χαρακτήρισε «απατεώνες» τις περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί
«παραποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών». Όταν του επισημάνθηκε ότι είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, απάντησε ότι αναλαμβάνει πλήρως
την ευθύνη και συμπλήρωσε: «Ας μου κάνουν μήνυση».
Για να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του, ο κ. Καμμένος είπε ότι ομάδα 385 συνεργατών των ΑΝΕΛ κινήθηκε με βάση τεχνικές οδηγίες από εταιρεία συμβούλων του εξωτερικού, ώστε να «πέσει» επάνω
σε δημοσκοπήσεις «και να δούμε πράγματι πώς γίνεται η παραποίηση από τις δημοσκοπικές εταιρείες των δειγμάτων που παρουσιάζουν στις εφημερίδες». Συνεχίζοντας, ο κ.
Καμμένος, αναφερόμενος
στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το στατιστικό λάθος, μίλησε για «στημένες δημοσκοπήσεις», που αποσκοπούν
περισσότερο «στο να επηρεάσουν παρά να καταγράψουν την
τάση». Μάλιστα, κάλεσε τον εισαγγελέα Πρωτοδικών να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα
και πρόσθεσε ότι θα κάνει αγωγές και κατά της εταιρείας και
κατά της εφημερίδας. Ο επικεφαλής της εταιρείας δημοσκοπήσεων στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Καμμένος επικοινώνησε με τους συντελεστές της εκπομπής και κάλεσε τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ να κάνει επίσημη καταγγελία στον ΣΕΔΕΑ όπου υπάρχει ανεξάρτητη επιτροπή από πανεπιστημιακούς και νομικούς.
Η αλήθεια είναι ότι ο Πάνος Καμμένος σε αυτές τις εκλογές παίζει
τα ρέστα του. Μέχρι τώρα σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έλεγε ό,τι ήθελε, κατηγορούσε όποιον ήθελε και μπορούσε κι
επιβίωνε. Τώρα έχει ψηφίσει μέτρα χειρότερα από αυτά που κατηγορούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Οπότε τα σλόγκαν του στυλ «εγώ δεν έσκυψα το κεφάλι στη Μέρκελ”» δεν έχουν ανταπόκριση στους
ψηφοφόρους. Ακόμη και η κλάψα «ο Τσίπρας μού διέλυσε την Κ.Ο. για
τη συμφωνία των Πρεσπών» δεν πείθει. Οπότε σε τι ελπίζει περισσότερο
ο Καμμένος; Στη σκανδαλολογία για τον Κοτζιά και στα όσα έχει καταγγείλει από του βήματος του Κοινοβουλίου. Ελπίζει ότι κάποιοι δεξιοί που δεν συμφωνούν με τον Μητσοτάκη θα τον προτιμήσουν.

«Σ

Επανήλθε η αισιοδοξία στο Ποτάμι,
ο Σταύρος βλέπει ακόμη και 5%
μέσως μετά τη φυγή των Δανέλλη, Ψαριανού και Αμυρά και τη διάλυση της Κ.Ο. του Ποταμιού τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλώντας στους δημοσιογράφους είχε πει ότι «οι ευρωεκλογές θα είναι η μητέρα των μαχών για το Ποτάμι», καθώς σε περίπτωση που δεν έπιανε το 3% είχε κάνει τη
σκέψη να τα παρατήσει. Όμως του βγήκε σε καλό η τροπολογία Κουντουρά, καθώς η Ν.Δ. δεν την ακολούθησε
και ανάγκασε να παραιτηθούν από τη Βουλή οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Έτσι επιστράφηκαν στο Ποτάμι δύο έδρες. Αυτή της Β΄ Αθήνας (Αντιγόνη Λυμπεράκη) και αυτή της Β΄ Θεσσαλονίκης (Νίκος Νυφούδης). Οπότε
το Ποτάμι απέκτησε εκ νέου Κοινοβουλευτική Ομάδα, κάτι που του έδωσε ώθηση.
Ταυτόχρονα έχει κάνει μία καλή προεκλογική περίοδο, χρησιμοποιώντας τρία βαν με τα χρώματα του Ποταμιού, έκανε αλλαγές στο λογότυπο, ενώ ήταν έξυπνα τα διαφημιστικά σποτ, όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο επικεφαλής και κάποιοι που τον έβριζαν. Ήδη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τσιμπάει, ενώ οι δημοσκόποι λένε στον Θεοδωράκη να επιμείνει έως και την τελευταία ώρα, καθώς οι αναποφάσιστοι έχουν μεταξύ
των επιλογών τους το Ποτάμι. Ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης κάνει λόγο τα τελευταία 24ωρα ότι αισιοδοξεί πως το
Ποτάμι θα πιάσει το 5% και θα κάνει μία νέα αρχή. «Ο κόσμος συμπαθεί το Ποτάμι, διότι είναι ένα τίμιο κόμμα που αυτό που λέει, αυτό κάνει. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανοδική τάση θα αποτυπωθεί και στο αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου»,
δήλωσε προ ολίγων 24ώρων η εκπρόσωπος Τύπου, Κατερίνα Μπακογιάννη.
Όλοι στη Σεβαστουπόλεως κάνουν λόγο για τη μάχη των μαχών, ενώ ικανοποιήθηκαν τα μάλα με την οδηγία
του κόμματος Μακρόν στη Γαλλία του «La République en Marche», το οποίο με επιστολές που έστειλε στα μέλη
του που ζουν εντός και εκτός Γαλλίας ζητά να στηρίξουν το Ποτάμι στις ευρωεκλογές. Ως γνωστόν, το Ποτάμι
στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης του Εμανουέλ Μακρόν με την οποία πρόσφατα συντάχθηκε
και ο Γκι Φέρχοφσταντ με τους Φιλελεύθερους του Alde. Το «En Marche» ζητά τη στήριξη της Ξένης Μπαλωτή,
μέλους του «En Marche», η οποία μετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο του Ποταμιού, αλλά και της Χρυσούλας Ζαχαροπούλου, της Ελληνίδας γιατρού που ζει στη Γαλλία και είναι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο του LaREM.
Στη Σεβαστουπόλεως νιώθουν ικανοποίηση από το γεγονός της στήριξης από το κόμμα Μακρόν και τονίζουν
πως «δυστυχώς η σταθερότητα ενός κόμματος στις θέσεις και στις αρχές του, στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα όχι
απλά ξενίζει αλλά ενοχλεί. Αλλά στο Ποτάμι θα επιμείνουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι είμαστε χρήσιμοι. Γιατί κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα αντιληφθούν τη μεγάλη παγίδα του λαϊκισμού. Εμείς στο Ποτάμι θα συνεχίσουμε να
λέμε αλήθειες. Αλήθειες μόνο! Τις σκληρές αλήθειες που μπορεί να μην είναι πάντοτε ευχάριστες, είναι όμως χρήσιμες για
την κοινωνία και τους πολίτες».

Α

Ευρωπαϊκό διαβατήριο μέσω
Πρεσπών αναζητά ο Λεβέντης
«Ό

λη μου τη ζωή την έχω αναλώσει για να χτυπήσω τον δικομματισμό και γι’ αυτό είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Θέλω να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια, να φτιάξουμε κράτος». Τάδε έφη ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος από τη μία μιλά για ενότητα των Ελλήνων, αλλά από την άλλη κατηγορεί τον Τσίπρα για προδοσία σε
ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. Το Μακεδονικό εξάλλου είναι το υπ’ αριθμόν ένα ατού της Ένωσης Κεντρώων για να εκλέξει έναν τουλάχιστον ευρωβουλευτή.
«Η συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοτική και η Ένωση Κεντρώων θα αγωνιστεί για να την ακυρώσει». Μάλιστα, ο κ. Λεβέντης δήλωσε ότι οι εκλογές της 26ης Μαΐου θα είναι «το χαστούκι της Μακεδονίας» σε όσους υπέγραψαν και πρόδωσαν τα ιερά και τα όσια της Μακεδονίας μας. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Λεβέντης επανέλαβε ότι η Ένωση Κεντρώων δεν πληρώνει δημοσκοπικές εταιρείες και ως εκ τούτου, όπως είπε, δεν καίγονται για να της δώσουν ποσοστά πάνω από 3%. Την Κυριακή όμως θα μιλήσει ο λαός και εκεί δεν χωρούν δικαιολογίες. Θα πάρουν την απάντησή τους όσοι σχεδιάζουν πολιτική εξόντωση της Ένωσης Κεντρώων.
Γι’ αυτό και ο κ. Λεβέντης ισχυρίζεται: «Δεν ανησυχώ καθόλου γιατί θα έλθει και η Κυριακή των εκλογών. Το μίνιμουμ που
βρίσκω ότι θα πάρουμε είναι άνω του 5%. Θα δούμε στις 26 Μαΐου εάν θα επαληθευτώ εγώ ή οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σεβαστώ οποιαδήποτε θέληση του Ελληνικού λαού».
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Κωλοτούμπα

«Βγάλε το καπέλο
να δούμε το μαλλί σου»

Το σκονάκι, ο Θύμιος και η καλή βαφή
Ο νέος αστέρας της Αριστεράς στην Ελλάδα ακούει στο όνομα Θύμιος Λυμπερόπουλος. Όχι, δεν έκανα λάθος. Ο πρόεδρος των ταξιτζήδων νιώθει, όπως λέει, τον σεβασμό της Κουμουνδούρου και γι’ αυτό κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει ο κ. Τσίπρας στην εξουσία. Πολλοί σκέφθηκαν πως ο κύριος Θύμιος, με
το κομοδινί μαλλί, αίφνης ερωτεύτηκε την αριστερή ιδεολογία και έριξε μαύρη
πέτρα στη Ν.Δ., παρά το γεγονός ότι εκεί οφείλει. Τι οφείλει; Μα τους διορισμούς της γυναίκας του και της κόρης του στο Δημόσιο, όπως και το ότι με τη σημαία της Ν.Δ. έγινε γνωστός και άνοιξαν οι πόρτες της ζωής του. Ο ίδιος προ ημερών ισχυρίστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι αποφάσισε να φύγει οριστικά από
τη Ν.Δ., όταν παρά την προσπάθεια που έκανε ο Μεϊμαράκης, «ο κ. Μητσοτάκης
απαξίωσε ακόμη και να μιλήσει μαζί μου». Ο σταθμός που μίλησε ο Λυμπερόπουλος είναι ΣΥΡΙΖΑϊκης απόχρωσης και ο κυρ-Θύμιος έχοντας πάρει το
γνωστό σκονάκι από το Μαξίμου άρχισε τις θεωρίες περί νεοφιλελευθερισμού.
Προφανώς ο πρόεδρος της «κίτρινης φυλής» έχει μεσάνυχτα από πολιτική ιδεολογία, διότι ο νεοφιλελευθερισμός για τον οποίο το Μαξίμου κατηγορεί τον
Κυριάκο Μητσοτάκη δεν εφαρμόζεται ως πολιτικό σύστημα πουθενά στον
κόσμο. Αλλά πού να το ξέρει ο κυρ-Θύμιος. Αν τον ρωτήσεις ποια είναι η καλύτερη βαφή μαλλιού για άνδρα, τότε είναι βέβαιο ότι θα σε καθοδηγήσει σωστά.

Μακράν τέταρτος ο εκλεκτός του Σπίρτζη
Κάποιο πουλάκι μού είπε ότι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια
της Πελοποννήσου δεν περπατάει, παρά το γεγονός ότι δεν είναι «άγνωστος πόλεμος» στην περιφέρεια. Ο λόγος φυσικά για τον Γιώργο Δέδε,
τον πρώην γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, ο οποίος ήταν πρόταση του πολυπράγμονα υπουργού Χρήστου Σπίρτζη. Πρώην ΠΑΣΟΚος
και ο Δέδες, ήταν αντιπεριφερειάρχης του Τατούλη στην Κορινθία, όταν
το ΠΑΣΟΚ στήριξε τον Τατούλη το 2010. Όμως τώρα η υποψηφιότητά
του δεν κάνει γκελ ούτε στα παλιά του λημέρια. Απλά από ό,τι μαθαίνω
στην Κορινθία έρχεται με άνεση τρίτος. Στους άλλους νομούς ισχύει το
«κλάψ’ τα, Χαράλαμπε». Σε Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Μεσσηνία,
παλεύει για την 4η θέση. Κάτι μου λέει ότι ο Σπίρτζης την Κυριακή το
βράδυ θα αναζητήσει εκ νέου την προστασία του Φλαμπουράρη.

Ο Μακρόν το παίζει δίπορτο σε ό,τι αφορά την προεδρία της Ευρώπης. Ναι μεν
έχει συμφωνήσει με τους
Φιλελεύθερους για να προωθηθεί η Μαργκρέτε Βέσταγκερ από τη Δανία, αλλά αν τα κουκιά δεν βγαίνουν είναι απίκο και ο Μισέλ Μπαρνιέ. Ο διαπραγματευτής του Brexit, που έχει βάλει πολύ δύσκολα
στη Μέι, είναι η κεντροδεξιά λύση του Μακρόν αν
δεν προχωρήσει ο Βέμπερ.
Και όπως αντιλαμβάνεστε,
ο Τσίπρας ετοιμάζεται για
νέα κωλοτούμπα.

Απέτυχε
Τζάμπα έδωσε το κότερο
στον Τσίπρα για τις διακοπές μετά το Μάτι η Κατερίνα Παναγοπούλου. Κι αυτό
διότι ο Τόμας Μπαχ απέστειλε μήνυμα προς την Ελλάδα ότι θα εισηγηθεί όπως μπει στο πάνθεον των
Αθανάτων της ΔΟΕ ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος
της ΕΟΕ. Ο οριστικός διορισμός Καπράλου θα γίνει
στα τέλη Ιουνίου.

Το μεροκάματο
Το έβγαλε και πάλι το μεροκάματο ο Αντώναρος. Πήγε
ο Βαγγελάκης καλεσμένος
στην ΕΡΤ (πω, πω, έκπληξη!)
και αποκάλυψε ότι γνωρίζει
πως υπάρχει μυστική δημοσκόπηση στην Πειραιώς, ότι
η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις 1,2 %.

Μπορεί στο Μέγαρο Μαξίμου να έχουν πέσει για τα καλά τα σενάρια για
αιφνίδια προσφυγή στις κάλπες τον Ιούνιο, αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών γεννά... ελπίδες ανατροπής
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν βιάζεται. Ο υπουργός Οικονομικών έχει απόλυτη
πίστη στην αναπτυξιακή προοπτική
της οικονομίας, εξ ου και δεν θέλει εκλογές αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. «Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι με το μέρος μας. Γιατί να θέλω να
πάω πιο νωρίς;» διερωτάται, όταν
του θέτουν το ζήτημα οι σύντροφοί
του. Μάλιστα, δηλώνει πως «όσο πιο
αργά, τόσο πιο καλά». Ο «τσάρος»
της οικονομίας δηλώνει αισιόδοξος
για την έκβαση της μάχης της 26ης
Μαΐου, υπενθυμίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ψαλίδα να
κλείνει, αλλά και ότι οι συγκεντρώσεις
που πραγματοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλες «από ανθρώπους που δεν ξέρουμε,
δεν έχουμε ξαναδεί», όπως χαρακτηριστικά είπε. Μάλιστα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι παγκοσμίως οι δημοσκόποι παραδέχονται πως το 10-15% των
ψηφοφόρων αποφασίζει «όχι την τελευταία
εβδομάδα, αλλά την τελευταία μέρα».

Η βάρδια και το κόκαλο
για τις εκλογές
«Οι εκλογές δεν κερδίζονται με ένα κόκαλο στο
τέλος της βάρδιας». Σε μία φράση 11 λέξεων ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (γραμματέας του ΚΙΝΑΛ) συμπεριέλαβε δίχως να
του ονοματίσει και τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές στην Αττική. Όλοι στο ΚΙΝΑΛ ποντάρουν
στο ότι το κόμμα θα υπερβεί το ποσοστό του 8% από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, όπως και ότι ο Γιάννης Σγουρός θα
καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο στη θέση της Ρένας
Δούρου. Πάντως, ο νεαρός γραμματέας του ΚΙΝΑΛ τις τελευταίες ημέρες έλεγε προς όλους τους συνομιλητές του ότι «είναι
προφανές ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο. Οι πολλοί λοιπόν δεν ξεγελιούνται. Και κατά γενική ομολογία... ήρθε η ώρα των πολλών».

Οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις
σε περιόδους ήττας
Το τελευταίο διάστημα το σύστημα Μαξίμου επικοινωνεί πως οι πολυπληθείς ανοικτές συγκεντρώσεις του πρωθυπουργού γυρίζουν το κλίμα και γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί
τη νίκη. Και την ίδια ώρα ο Τσίπρας αντιγράφει (κανονικό copy paste) τον Ανδρέα Παπανδρέου από την έντονη
προεκλογική περίοδο 1989-1990 με τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Τότε ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσαν τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι θα απολύσει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, ότι θα επιβάλει τον Μεσαίωνα στην εργασία,
ότι θα φτωχοποιήσει όλους τους Έλληνες. Επίσης, θα πρέπει να
υπενθυμίσω και κάτι ακόμη στους φίλους της Κουμουνδούρου:
Ότι τις μεγαλύτερες ανοιχτές συγκεντρώσεις το ΠΑΣΟΚ τις έκανε τις περιόδους που γνώρισε μεγάλες ήττες, όπως το 1989.
Αν δεν το γνωρίζουν, ας κάνουν ένα τηλεφώνημα στον Κίμωνα
τον Κουλούρη να το μάθουν από πρώτο χέρι.
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Η… ΔΙΑΦΟΡΑ
Αφού μας έσωσε(;) το 2015, ο Αλέξης ομολόγησε με τη μετριοπάθεια που τον
διακρίνει ότι η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών τον Οκτώβριο… συμφέρει
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο! Κι αν έχετε την περιέργεια να μάθετε τον λόγο,
αυτός είναι ότι το φθινόπωρο ο κόσμος θα έχει αισθανθεί –λένε στο Μαξίμου–
τη διαφορά στην καθημερινότητά του. Εμείς θα συμβουλεύαμε πάντως τον
νυν πρωθυπουργό να περιμένει να δει τη διαφορά που θα τον χωρίζει το
βράδυ της Κυριακής από τον Κυριάκο και μετά τα ξαναλέμε…

Οι αγκαλιές
και το… τσιπάκι
Το πρόσφατο σφιχταγκάλιασμα Τσίπρα - Λυμπερόπολου στο Αιγάλεω τροφοδότησε με… γλιστρίδα τις
κακές γλώσσες που άρχισαν τα κουτσομπολιά μη
σταματώντας να μιλούν για διάφορα σενάρια. Φίλος της στήλης μάς μίλησε και για το περίφημο τσιπάκι των ταξιτζήδων που καθιερώθηκε με νόμο τον
Δεκέμβριο του 2004 επί κυβερνήσεως Καραμανλή
και υποχρέωσε όλους τους ιδιοκτήτες ταξί να προμηθευτούν την αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα
που τοποθετείται στο παρμπρίζ των ταξί, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να εξαφανιστούν τα ταξίμαϊμού. Με το τσιπ εν λειτουργία, τα πληρώματα των περιπολικών της Τροχαίας και της Αστυνομίας
έχουν την ευχέρεια να ελέγχουν εν κινήσει –δίχως να πρέπει να σταματήσουν το όχημα για τροχονομικό έλεγχο– εάν ένα ταξί είναι νόμιμο ή παράνομο. Καλό ακούγεται, θα μου πείτε. Οπότε, πού είναι το μεμπτό; Το μεμπτό είναι εάν με αυτή την εταιρεία που προμηθεύει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική ετικέτα σε όλους τους ταξιτζήδες έχει κάποια σχέση ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν ισχύει ή όχι η φήμη, αλλά οι κακεντρεχείς επιμένουν προς
την κατεύθυνση του «ναι». Τη γλώσσα δεν μπορούμε να τους την κόψουμε, μπορούν να λένε ό,τι
θέλουν. Ο Θύμιος τέτοια πράγματα δεν κάνει(;)…
Μεγάλο ερωτηματικό προς τον Θύμιο είναι αν το τσιπάκι λειτουργεί ή απλώς υπάρχει και είναι άδειο…
Αναμένομεν απαντήσεις….

Θέλουν τον
Κυριάκο «μουγγό»!
Παράδοξο, αλλά απολύτως συμβατό
με την γκεμπελίστικη «λογική» Μαξίμου είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρέπει να μιλάει, γιατί ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του! Η προφανής, στην προκειμένη περίπτωση, δαιμονοποίηση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έχει στόχο να προκαλέσει σύγχυση και
ανησυχία στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Συγχρόνως, όμως, «γεννά» και αρκετή γκρίνια μεταξύ των
νεοδημοκρατών που συνήθως είναι «εαύλωτοι» στο κλίμα που διαμορφώνει η προπαγάνδα. Γιατί, άραγε, το
κυβερνητικό επικοινωνιακό επιτελείο θέλει τον Μητσοτάκη «μουγγό»; Είναι απλό. Διότι γνωρίζουν στην
Ηρώδου Αττικού ότι συνιστά μια οιονεί απειλή για το
σύστημα που τους στηρίζει. Το σύστημα που υποτίθεται
ότι το αμφισβητούν, αλλά το υπηρετούν πιστά και όπως
αποδεικνύεται πολλές φορές υποτελώς.

Ξενυχτάει για τον
Αντετοκούνμπο
ο Βούτσης
Ο Νίκος Βούτσης είναι ένας από
τους φανατικότερους τηλεθεατές
των παιχνιδιών του αμερικανικού μπάσκετ. Μάλιστα,
ο πρόεδρος της Βουλής ξυπνά αρκετές φορές νωρίς το
πρωί για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια που γίνονται
τα ξημερώματα – σε ώρα Ελλάδας πάντα. Και όχι απλώς
χαζεύει, αλλά παρακολουθεί έχοντας πλήρη εικόνα για
τις ομάδες τους, τα δυνατά τους στοιχεία και τις αδυναμίες τους. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο Βούτσης παίζει και κάνα στοίχημα στα παιχνίδια του ΝΒΑ,
κερδίζοντας τα περισσότερα από αυτά. Τόσο πολύ έχει
εντρυφήσει στο άθλημα... Όσο για το ποια ομάδα υποστηρίζει για την κατάκτηση του τίτλου, δεν θέλει και ερώτημα. Στέκεται στο πλευρό των Milwaukee Bucks,
των οποίων ηγείται ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρ’ ότι παραδέχεται ότι αγνοούσε την ύπαρξή
τους μέχρι να αποκτήσουν τον Γιάννη.

Το Μαξίμου «εξαφάνισε»
προεκλογικά Πολάκη και
Παπαγγελόπουλο
Στην «κατάψυξη του Μαξίμου» έχουν μπει (…διά χειρός Τσίπρα) ο Παύλος Πολάκης και ο Μίμης Παπαγγελόπουλος.
Για τον πρώτο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση,
μετά τις καταστροφικές δημοσκοπήσεις που πήρε στα χέρια
του και οι οποίες δείχνουν τη μεγάλη ζημιά που έχει κάνει
στον ΣΥΡΙΖΑ ο υβριστής αναπληρωτής υπ. Υγείας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, ούτε καν οι φίλοι
στα υπόγεια του Μαξίμου, ότι ο «αψύς» Πολάκης δεν θα
κάνει αισθητή την παρουσία του μέχρι τις εκλογές, βρίζοντας και απειλώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον αναπληρωτή υπουργό
Δικαιοσύνης, οι πληροφορίες διίστανται. Στελέχη που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του πρωθυπουργού, υποστηρίζουν ότι ο λόγος που ο Τσίπρας «ούτε στο κινητό δεν
του απαντά» είναι το φιάσκο της Novartis. Προφανώς στο
Μαξίμου ψάχνουν τον αποδιοπομπαίο τράγο για να του
φορτώσουν τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία. Όχι πως ο
Μίμης Παπαγγελόπουλος είναι άμοιρος (πολιτικών) ευθυνών, αλλά όχι και να πάρει μόνο αυτός τον… μουτζούρη
της Novartis. Μπορεί να έδινε καταθέσεις αλλά η κα Τουλουπάκη και οι Ντζούρας και Μανώλης δεν είναι μικρά
παιδιά ώστε να υλοποιούν «περίεργες» διαδικασίες. Για το
τελευταίο θα επανέλθουμε…
Σύμφωνα, τέλος, με κυβερνητικούς κύκλους, στην περιθωριοποίηση Παπαγγελόπουλου «βοήθησε» και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, ο οποίος φημολογείται ότι ούτε «καλημέρα» δεν ανταλλάσσει μαζί του.
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Από το 1979 οι πολιτικές δυνάμεις που μετείχαν του Ευρωκοινοβουλίου στην τότε ΕΟΚ
και μετέπειτα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είχαν μάθει τη συνεργασία και μία άτυπη συμφωνία
που κρατούσαν ως κόρη οφθαλμού. Αυτή η συμφωνία
της εναλλαγής στην εξουσία
(πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) κινδυνεύει να διαλυθεί σε αυτές τις ευρωεκλογές,
καθώς η ραγδαία αύξηση των
δυνάμεων του λαϊκισμού, των
ευρωσκεπτικιστών, αλλά και
των ακραίων δεξιών ανακατεύει την τράπουλα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

M

έχρι στιγμής τόσο οι
μεγάλες πολιτικές ομάδες, όσο και οι μικρότερες είχαν ένα
modus vivendi, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική ομάδα
που εξέλεγε περισσότερους ευρωβουλευτές όριζε και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Όμως φέτος τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Το ΕΛΚ θεωρητικά θα είναι και πάλι η πρώτη πολιτική δύναμη
της Ευρωβουλής, όμως η πτώση της θα
είναι αισθητή.

Η φιλοευρωπαϊκή Δεξιά
Μακράν η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛK)
μετρά αυτή τη στιγμή 217 ευρωβουλευτές και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη και στο νέο
Ευρωκοινοβούλιο.
Σημαντικότερα μέλη του είναι οι
Χριστιανοδημοκράτες της Γερμανίας
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• Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θεωρητικά θα είναι και πάλι
η πρώτη πολιτική δύναμη του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
όμως η πτώση του αναμένεται να είναι αισθητή

Ευρωσκεπτικιστές και
ακραίοι ανακατεύουν
την τράπουλα
των ευρωεκλογών
(CDU/CSU), οι Ρεπουμπλικάνοι της
Γαλλίας, το Φόρτσα Ιτάλια, το Λαϊκό
Κόμμα της Ισπανίας, η Νέα Δημοκρατία. Από όλα αυτά τα κόμματα ανοδικά
θα κινηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία,
καθώς σε βαθιά κρίση βρίσκεται η ιταλική και η ισπανική δεξιά, ενώ η γαλλική μοιάζει να έχει εξαϋλωθεί.
Υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
ο 46χρονος Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος έχει πολέμιους ακόμη

προεκλογική εκστρατεία σε όλη την
Ευρώπη ανέδειξε ότι το κύριο πρόβλημα για τους κατοίκους της «γηραιάς ηπείρου» είναι το μεταναστευτικό
και η μη λύση που δόθηκε εκ μέρους των εγκεφάλων της Ευρώπης. Έτσι, το μεταναστευτικό πρόβλημα έδωσε την ευκαιρία σε
ακραίους εθνικιστές, σε ακροδεξιούς και
νεοφασίστες να σπείρουν το δηλητήριό
τους σε ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την
ακμή της «μεταναστευτικής κρίσης», οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει να επωφεληθούν από τη σχετική νηνεμία προκειμένου να μεταρρυθμίσουν το κοινό σύστημα ασύλου και παραμένουν βαθιά διαιρεμένες όσον αφορά στην κατανομή των
προσφύγων ανάμεσά τους.
Έπειτα από μια χωρίς προηγούμενο εισροή μεταναστών το 2015, οι Ευρωπαίοι,
αν και πολύ διαιρεμένοι, δεν έμειναν αδρανείς. Την ώρα του απολογισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το 2016 με την
Τουρκία. Αυτή η αμφιλεγόμενη μετανα-

Η

κι εντός των δικών του ευρωβουλευτών.

Σοσιαλδημοκράτες
Δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα
είναι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΕΣΚ) με 186 ευρωβουλευτές, αν
και στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
κινδυνεύει να δει τον αριθμό των εδρών του να μειώνεται, όπως και το
ΕΛΚ.
Μέλη του είναι μεταξύ άλλων οι Σο-

σιαλδημοκράτες της Γερμανίας (SPD),
το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Αυστρίας (SPO), το Σοσιαλιστικό Κόμμα
της Γαλλίας, το Εργατικό Κόμμα της
Βρετανίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της
Ισπανίας (PSOE), το Δημοκρατικό
Κόμμα της Ιταλίας (PD) και το Εργατικό
Κόμμα της Ολλανδίας (Partij van de
Arbeid). Από όλα αυτά τα κόμματα σε
ανοδική πορεία είναι μόνο το ισπανικό, που πρόσφατα κέρδισε και τις εθνικές εκλογές στη χώρα της Ιβηρικής.

Το μεταναστευτικό το πρώτο ζήτημα στην
στευτική συμφωνία οδήγησε στη θεαματική μείωση των αφίξεων στις ελληνικές ακτές. Η ΕΕ προσέφερε επίσης υποστήριξη,
η οποία επικρίθηκε έντονα, στη λιβυκή ακτοφυλακή, προκειμένου να παρεμποδίζει
τις αφίξεις στις ιταλικές ακτές.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ, που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο το 2015, έπεσε
σε λιγότερους από 400.000 το 2016,
187.000 το 2017 και 144.000 το 2018.
Στην προσπάθεια να αποφύγει μια αναβίωση του χάους του 2015, η Ένωση ανέλαβε δράση ενισχύοντας σημαντικά τη
Frontex, την υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Η υπηρεσία θα διαθέτει έως το
2027 10.000 συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες για να βοηθήσουν τις χώρες που
επηρεάζονται περισσότερο.

Η αποτυχία
των «ποσοστώσεων»
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, οι χώρες της ΕΕ
δέχθηκαν περισσότερους από 50.000 «επανεγκατεστημένους» πρόσφυγες απευθείας από τρίτες χώρες, όπως η Λιβύη ή ο
Λίβανος. Αλλά δεν σταμάτησαν να τσακώνονται όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο
που είχαν φθάσει ήδη στην Ιταλία και στην
Ελλάδα.
Ένα ειδικό σχέδιο «μετεγκαταστάσεων»
τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του
2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2017 για να
ανακουφίσει αυτές τις δύο χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την πλειονότητα των κρατών μελών παρά την εναντίωση της Βουδαπέστης, της Πράγας, της Μπρατισλάβας
και του Βουκουρεστίου.
Το σχέδιο αυτό προέβλεπε αρχικά τη μετεγκατάσταση έως 160.000 ατόμων από

την Ελλάδα και την Ιταλία, εκ των οποίων
120.000 βάσει ενός συστήματος υποχρεωτικών ποσοστώσεων. Όμως εντέλει μετά
βίας 35.000 ήταν αυτοί που επανεγκαταστάθηκαν.
Επί του πεδίου, ο μηχανισμός τέθηκε σε
ισχύ με πολύ κόπο και πολλοί μετανάστες
συνέχισαν την πορεία τους στην ΕΕ χωρίς
να περιμένουν. Τα πολύ περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας μείωσαν επίσης την
εμβέλειά του, ενώ η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2016 με την Άγκυρα
οδήγησε στη μείωση του αριθμού των δυνητικών υποψηφίων.
Η απροθυμία πολλών χωρών έπαιξε επίσης μεγάλο ρόλο. Η Επιτροπή περιορίστηκε στην έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει εις βάρος της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας για την
επίμονη άρνησή τους να εφαρμόσουν τις
ποσοστώσεις.
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Ο υποψήφιος
των Ευρωσοσιαλιστών,
Φρανς
Τίμερμανς

O υποψήφιος
της Ευρωσκεπτικιστικής
Δεξιάς, Γιαν
Ζάχραντιλ
Ο υποψήφιος
του ΕΛΚ,
Μάνφρεντ
Βέμπερ

Υποψήφιος του ΕΣΚ για την Κομισιόν είναι ο 57χρονος Ολλανδός
Φρανς Τίμερμανς.

Η επικεφαλής
της γαλλικής
ακροδεξιάς,
Μαρίν Λεπέν

Δεξιάς είναι ο 56χρονος Τσέχος Γιαν
Ζάχραντιλ.

Φιλελεύθεροι
Ευρωσκεπτικιστική δεξιά
Με 76 ευρωβουλευτές οι Ευρωπαίοι
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ΕΣΜ) είναι η τρίτη δύναμη στο απερχόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Ανάμεσα στα
μέλη τους είναι οι Συντηρητικοί της
Βρετανίας, οι οποίοι όμως αναμένεται
να υποστούν μεγάλο πλήγμα εξαιτίας
της αποτυχίας της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι να διαχειριστεί το Brexit.
Το πολωνικό κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) καθώς και το
εθνικιστικό βελγικό NVA είναι σε καλύτερη θέση. Το γαλλικό κόμμα «Όρθια
Γαλλία» του Νικολά Ντιπόν-Ενιάν έχει ανακοινώσει ότι θα στηρίξει αυτή
την ομάδα στις φετινές ευρωεκλογές.
Υποψήφιος της Ευρωσκεπτικιστικής

Μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου η
Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), τέταρτη δύναμη με 68 ευρωβουλευτές
τώρα, ελπίζει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και το μοίρασμα των θέσεων στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς. Στην πολιτική αυτή ομάδα αναμένεται να προσχωρήσουν οι υποψήφιοι του La Republique en Marche
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Μέλη του είναι οι Φιλελεύθεροι
της Γερμανίας (FDP), οι Ανοικτοί Φλαμανδοί Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες
του Βελγίου, το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) του
Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ
Ρούτε, και άλλα κόμματα, όπως το Πο-

ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
➔ 427 εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι
οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου.
➔ 42,6% ήταν το ποσοστό συμμετοχής του
2014, το χαμηλότερο που καταγράφηκε ποτέ
σε ευρωεκλογές. Τα χαμηλότερα ποσοστά
συμμετοχής κατέγραψαν οι Σλοβάκοι (13,1%),
οι Τσέχοι (18,2%) και οι Πολωνοί (23,8%).
➔ 751 είναι οι ευρωβουλευτές που θα
εκλεγούν. Η μερίδα του λέοντος ανήκει στη
Γερμανία, η οποία αντιπροσωπεύεται από 96
ευρωβουλευτές, η Γαλλία έχει 74, η Ιταλία
και η Βρετανία 73, ενώ η Μάλτα, η Κύπρος
και το Λουξεμβούργο μόνον 6.
➔ Η μέση ηλικία των εκλεγέντων ευρωβουλευτών μέσω της στατιστικής είναι 53 χρόνων.
➔ Το 36,9% των ευρωβουλευτών είναι γυναίκες, με βάση την εκλογή του 2014, το οποίο είναι το υψηλότερο στην ιστορία των εκλογών.

τάμι από την Ελλάδα.
Το ALDE δεν έχει ορίσει κάποιον υποψήφιο για την προεδρία της Κομισιόν, αλλά μια ομάδα επτά προσωπικοτήτων. Ανάμεσά τους η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Μαργκρέτε Βέσταγκερ και ο
πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι
Φέρχοφστατ.

Verts), οι Πράσινοι της Αυστρίας και
της Σουηδίας, όπως και άλλα οικολογικά κόμματα.
Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα πιστό στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων έχει δύο υποψήφιους για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: τον
42χρονο Ολλανδό Μπας Άικχουτ και
την 37χρονη Γερμανίδα Σκα Κέλερ.

Οι Πράσινοι

Η Ριζοσπαστική Aριστερά

Στο απερχόμενο Ευρωκοινοβούλιο οι
Πράσινοι είναι 5η δύναμη μαζί με τη
Ριζοσπαστική Αριστερά. Οι Πράσινοι
διαθέτουν 52 ευρωβουλευτές και ελπίζουν να εκμεταλλευθούν την αυξανόμενη ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών
–κυρίως των νέων– για την κλιματική
αλλαγή, προκειμένου να αυξήσουν τις
έδρες τους. Μέλη τους είναι οι Πράσινοι της Γερμανίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι της Γαλλίας (Europe Écologie-Les

Στην πολιτική ομάδα του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα κόμματα Die Linke της
Γερμανίας, το γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα.
Το 2014 στις προηγούμενες ευρωεκλογές υποψήφιος της πολιτικής ομάδας για την προεδρία της Κομισιόν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, προτού γίνει
πρωθυπουργός.
Για το 2019 το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει δύο υποψηφίους,
την 56χρονη Σλοβένα Βιολέτα Τόμιτς και τον 62χρονο Ισπανό Νίκο
Κούε. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν τελικά παραμείνει έως
το τέλος σε αυτή την ομάδα, ή επιχειρήσει να κάνει νέα μεταγραφή.

προεκλογική εκστρατεία
Η βαλτωμένη μεταρρύθμιση του
ασύλου
Οι «μετεγκαταστάσεις» αποτελούν μια ειδική παρέκκλιση από τον Κανονισμό του Δουβλίνου, που αναθέτει την ευθύνη της εξέτασης ενός αιτήματος ασύλου στη χώρα πρώτης εισόδου στην ΕΕ και εναποθέτει δυσανάλογο φορτίο σε χώρες όπως η Ιταλία ή η
Ελλάδα.
Προκειμένου να διορθώσει αυτή την ανισορροπία, η Επιτροπή πρότεινε να μπορεί
κανείς να προσφύγει εκ νέου στο μέλλον σε
«μετεγκαταστάσεις», αλλά μόνο σε περίπτωση μαζικής εισροής μεταναστών και ως
τελευταία καταφυγή έπειτα από άλλα μέτρα
υποστήριξης στις χώρες άφιξης.
Αυτό παραμένει πολύ για τις χώρες του
Βίσεγκραντ (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχική
Δημοκρατία, Σλοβακία), που υποστηρίζονται από τη Βιέννη. Και όχι αρκετό για τις
χώρες του Νότου, που ζητούν η κατανομή

να γίνεται κατά μόνιμο τρόπο και όχι μόνο
σε περίοδο κρίσης.
Αυτές οι ασυμφιλίωτες θέσεις οδήγησαν
την ΕΕ σε αδιέξοδο, όπως δείχνουν τα επανειλημμένα μπρα-ντε-φερ όταν ένα σκάφος
που έχει διασώσει μετανάστες καταφέρνει
να φθάσει σε ευρωπαϊκά νερά.
Επίσης έχουν μπλοκάρει ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης του ασύλου, που προτάθηκε
το 2016, και ήταν πολύ πιο ευρύ από το σύστημα του Δουβλίνου, που είναι αυτή τη
στιγμή το μοναδικό που υφίσταται. Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε κυρίως τον εναρμονισμό των κανόνων για το άσυλο, που
είναι πολύ διαφορετικοί από τη μια χώρα
της ΕΕ στην άλλη.
Αυτό το μωσαϊκό νόμων ωθεί τους αιτούντες άσυλο να προτιμούν προορισμούς
που κρίνονται πιο φιλόξενοι, και να αποφεύγουν άλλους. Ένα φαινόμενο που είναι
η αιτία «δευτερογενών κινήσεων», πηγή έ-
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Ευρωσκεπτικιστές και
λαϊκιστές
Ετερόκλιτη η ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας είναι αυτή της στιγμή η 6η δύναμη με 41
ευρωβουλευτές και μετρά στις τάξεις
της το Κίνημα των 5 Αστέρων της Ιταλίας και τους 17 Βρετανούς ευρωβουλευτές του Νάιτζελ Φάρατζ.

Άκρα δεξιά

ντονων εντάσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Απέναντι στο μπλοκάρισμα αυτό, επαφίεται στους νέους ηγέτες, που θα αναλάβουν επικεφαλής της ΕΕ μετά τις ευρωεκλογές, να αναβιώσουν το σχέδιο.

Με 37 ευρωβουλευτές στο απερχόμενο Ευρωκοινοβούλιο η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, στην οποία
ανήκουν τα ακροδεξιά, εθνικιστικά
κόμματα, εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν, μεταξύ άλλων, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, η
Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, το ακροδεξιό αυστριακό κόμμα FPO.
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• Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης –ή ως Κατερίνα Κελέση κατά
Δημήτρη Αβραμόπουλο και όχι μόνο– είδε το πρόσωπό του στις
καταγγελίες του διαφημιστή Βουλκίδη για ποσό 430.000 ευρώ που
δόθηκε σε στέλεχος της Novartis…

Ο Βουλκίδης μίλησε
Ο Δεσταμπασίδης τσίμπησε…
Στο τέλος της προεκλογικής περιόδου είναι απόλυτα φυσικό διάφορες ειδήσεις να μην
αποκτούν τη δημοσιότητα που πρέπει, άσχετα αν είναι σημαντικές ή όχι. Η «Α» είναι
γνωστό ότι έχει σταθερό ενδιαφέρον για την υπόθεση Novartis και από την αρχή έχει υποστηρίξει ότι η όλη υπόθεση, αν δεν είναι μια ερασιτεχνικά στημένη ιστορία, το λιγότερο είναι μία φούσκα.
Γράφει ο
Εισαγγελέας (Σκεπτόμενος)

Μ

όλις πριν από
δύο εβδομάδες
δημοσίευσε θέμα
με τίτλο «Έτσι έστησαν τον Λοβέρδο», όπου δημοσίευσε στοιχεία
της δικογραφίας, τα οποία όπως
πολύ καλά γνωρίζουμε όχι μόνο
δεν διαψεύστηκαν αλλά κίνησαν
και το ενδιαφέρον θεσμικών προσώπων. Το κομμάτι της υπόθεσης
που αφορούσε τον Ανδρέα Λοβέρδο, και για το οποίο ζητήθηκαν
έγγραφες εξηγήσεις από αυτόν, βασιζόταν σε γενικές γραμμές στην
κατηγορία περί δωροδοκίας
200.000 ευρώ! (από το σκάνδαλο

ύψους 23 δισ. ευρώ κατά δήλωση
και του πρωθυπουργού) από τον
αντιπρόεδρο της εταιρείας Κωνσταντίνο Φρουζή, προκειμένου
να γίνεται υπερτιμολόγηση σε ορισμένα μόνο φάρμακα της εταιρείας. Η διαδικασία δε της δωροδοκίας ήταν ότι τα χρήματα δίνονταν
μέσω κυρίως του Φρουζή και επικουρικά μέσω του Νικολάου Μανιαδάκη (πρώην προστατευόμενου μάρτυρα). Για τον τελευταίο, τα
ποσά που έδινε στον Ανδρέα Λοβέρδο ανέρχονταν σε περίπου
15.000-20.000 ευρώ.
Όλα αυτά αναφέρονται σε ένα
δεύτερο κύμα καταθέσεων που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή περίπου ένα χρόνο μετά τη
δημοσιοποίηση της πρώτης κατά-

θεσης στις αρχές Φεβρουαρίου
2018, όπου στο επικοινωνιακό
παιχνιδάκι που στήθηκε στοχοποιήθηκαν 10 πολιτικοί. Βασικό
πρόσωπο που κατέθεσε κρίσιμα
στοιχεία για τον Ανδρέα Λοβέρδο τον Δεκέμβριο του 2018 είναι ο
προστατευόμενος μάρτυρας με την
ονομασία «Αικατερίνη Κελέση».
Ο μάρτυρας αυτός για πρώτη φορά κατέθεσε ότι ένας διαφημιστής,
ονόματι Βουλκίδης, από τα χρήματα που εισέπραττε από τη
Novartis για διαφημιστικές εργασίες, το επέστρεφε στον Φρουζή,
ο οποίος πλέον είχε ρευστό για να
μπορεί να προχωρεί στις δωροδοκίες.
Στις 22/5/2019, δηλαδή 4 ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές και
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Βάγγος,
αυτοφοράκιας
με καζάν ντιπί
Ο Βασάλο τον ξέσκισε
τον Γραμμένο: «Διαβάζουμε πως ο
κ. Φούσεκ μπορεί να είναι πάνω από τον Γραμμένο. Δεν είναι έτσι, αλλά
δεν είμαστε εδώ για να
τρώμε παγωτό και να κοιμόμαστε». Τον διέλυσε.
Σαν να του έλεγε, δηλαδή, ο Φούσεκ θα κάνει
κουμάντο και δεν θα
τρώει παγωτό, αλλά εσύ
θα είσαι ο επικεφαλής.
Κανονικά έπρεπε να πει
και τι θα έτρωγε ο Γραμμένος, αφού είπε ότι ο
Φούσεκ δεν θα τρώει
παγωτό. Θα τρώει πάστα
νουγκατίνα; Κρεμ καραμελέ; Καζάν ντιμπί τούρκικο, μιας κι η Εθνική θα
πάει να παίξει φιλικό;
Τον Γραμμένο τον θέλουνε επικεφαλής για
να τρώει όλη τη λέζα, γι’
αυτό τα είπε αυτά ο Βασάλο. Έγινε της Πόπης
στον τελικό και δεν την
πλήρωσε ο Φούσεκ. Ο
Γραμμένος την πλήρωσε.
Για αυτοφοράκια τον θέλουνε τον φουκαρά τον
Βαγγέλη. Για σφουγγάρι
να τα μαζεύει όλα.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
αράματα τους κουβάλησε
τους δημοσιογράφους ο
Μπιόρν ο Βασάλο στην ΕΠΟ, για να δώσει συνέντευξη Τύπου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Γραμμένος ούτε
«καλημέρα» δεν πρόλαβε να πει και του έδωσε αμέσως τον λόγο. Ήξερε ο Βάγγος ότι ο Βασάλο θα τον στήριζε, και σου λέει, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, μπορεί ν’ αλλάξει γνώμη.
Μάλιστα. Και τι είπε ο Βασάλο; Ότι όλα καλά
κι όλα ωραία, χτες ήσουν μ’ άλλονε παρέα… Και
πού σοκάκι να τραγουδήσεις, δεν επιτρέπονται οι
αναμνήσεις, που τραγουδάει κι ο Γιωργάκης ο
Νταλάρας.
Μένουν ο Περέιρα και ο Μαρίν και ο Λίντμπεργκ, σου λέει ο Βασάλο. Έχανε η μάνα το
παιδί κα το παιδί τη μάνα πέρυσι, αλλά οι τρεις
καμπαλέρος θα παραμείνουν. Ποιος ήθελε να
τους διώξει; Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Μάλιστα.
Ποιος ήθελε να παραμείνουν; Ο ΠΑΟΚ.
Κι αρχίζει το Σαββιδοτεχνείο να πανηγυρίζει,
που μείνανε. Και καλά, ο Ιβάν ξηγήθηκε αλμυρό
φυστίκι και στον Μαρινάκη και τον «Τίγρη». Με
το ζόρι, δηλαδή, να γίνει καμιά συμμαχία του Μαρινάκη με τον Μελισσανίδη και να γίνει της αλεπούς ο θάνατος στην ΕΠΟ.
Τέλος πάντων, αλλού είναι το θέμα. Τώρα θα
μιλήσει η «Α», που έμαθε πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί μένουνε, ρε, ο Περέιρα με τους άλλους
δύο; Η FIFA με την UEFA τούς έβαλε εδώ. Αν τους
απέσυρε, θα ήταν σαν να παραδεχόταν ότι έκανε
λάθος. Γι’ αυτό τους άφησε και όπως το ακούς.
Κι άπαξ και δεχότανε ότι έκανε λάθος, θα γινότανε της πουτάνας το κάγκελο, όχι μόνο της
Πόπης. Θα φωνάζανε όλοι ότι ο Περέιρα τα πήρε
κι άλλα τέτοια. Ότι αφού ήτανε πετυχημένος γιατί τον αλλάζουνε, ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ψεύτικο πρωτάθλημα και άλλα τέτοια.
Που ο Περέιρα δεν τα πήρε από κανέναν, βέβαια. Και τις βόλτες με τη συντροφιά του στη Θεσσαλονίκη τις πλήρωνε, για να έχει ωραία θέα στον
Θερμαϊκό. Κι ο ΠΑΟΚ δίκαια το σήκωσε.
Ο Θόδωρος τους κράτησε στην Ελλάδα τους
τρεις Περέιρες. Δεν έμαθε ο Θόδωρος και η Σαμούρα τι έγινε πέρυσι; Όλα, με το νι και με το σίγμα τα ξέρανε.
Άκου το σοβαρό τώρα. Ποιος Περέιρα έμεινε
στην ΕΠΟ; Ο περσινός ή άλλος με το ίδιο όνομα;
Άλλος Περέιρα έμεινε. Καινούργιος. Του κουτιού.
Με άλλες οδηγίες. Για πενήντα-πενήντα, βέβαια.
Γκαραντί είναι η πληροφορία αυτή. Αυτό του
είπανε του Πορτογάλου. Μάλιστα. Αυτό του είπανε. Αυτός θα κάνει αυτά που του είπανε; Εδώ
σε θέλω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα. Κι
επειδή του είπανε αυτό οι FIFAτζήδες και οι

Χ

Αλλάζει το έργο
με τον Περέιρα;
Θα το δείξουν
οι πίνακες διαιτητών
- παρατηρητών
Η «Α» αποκαλύπτει γιατί ο Βασάλο άφησε τον Πορτογάλο
για έναν ακόμα χρόνο στην Ελλάδα, τις οδηγίες που του
δόθηκαν για τη χρονιά με το ερώτημα να πλανάται αν
μπορεί να ελέγξει το σύστημα
UEFAτζήδες, τι πάει να πει δηλαδή; Ότι ελέγχει
το σύστημα; Όχι βέβαια!
Όπως σ’ το λέω. Τι να κάνει, δηλαδή, ο Πορτογάλος; Θα πιάσει τον Κουτσιαύτη, τον Τσαμούρη και θα τους πει ότι προσέξτε τα μαϊμού πέναλτι
στον ΠΑΟΚ; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ο Μέλο ξέρει τι ρόλο βαράει ο καθένας, δεν
είναι κανένα κορόιδο. Και θα δείξει τι έχει σκοπό
να κάνει, όταν θα φτιάξει τους πίνακες των διαιτητών. Αν δεν αλλάξει τίποτα, αντίο πατρίδα. Μία
από τα ίδια. Αν αλλάξει τους ματιασμένους, πάει
να πει ότι κάτι γίνεται. Με τους ίδιους, πάντως,
δεν γίνεται δουλειά.
Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο οι διαιτητές, είναι
και οι παρατηρητές. Θα μείνουνε οι ίδιοι; Ο Βαγ-

γέλης ο Γραμμένος πέρυσι ήθελε να περάσει
διάφορα δικά του παιδιά.
Ο Καλύβας, για παράδειγμα, έλεγε σε μια παρέα ότι θέλει να βάλει τον Κύζα, αλλά μάλλον
λάθος θα έκανε. Ο Βάγγος είναι ταγμένος στο
καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να
κάνει τέτοια πράγματα.
Ο Κύζας ήταν διαιτητής στο παιχνίδι Κυπέλλου ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 4-0. Μέγας διαιτητής.
Στο πρώτο γκολ δεν είχε γίνει κανένα φάουλ στον
Πέλκα. Δεν έδωσε πέναλτι του Βαρέλα στον
Μπεργκ, ούτε του Κρέσπο στον Κλωναρίδη.
Δεν απέβαλε τον Μάτος για αγκωνιά στον
Μπεργκ κι απέβαλε τον Χουλτ για ένα απλό φάουλ. Αμαρτία θα είναι να μη γίνει παρατηρητής.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
τσι και κάτσεις και μιλήσεις με διαιτητές, στο χαλαρό, γράφεις καμιά κατοστή βιβλία μαζεμένα.
Χιλιάδες πράγματα γίνονται γύρω από
το ποδόσφαιρο, αλλά δεν τα μαθαίνει
ποτέ κανένας. Δεν τα λένε κι οι ίδιοι, δηλαδή, ούτε στη γυναίκα τους, μη τυχόν και
ξεφύγει τίποτα προς τα έξω.
Πάει ο άλλος να σφυρίξει σε άλλη πόλη και μένει στο ξενοδοχείο του. Ξέρει κανένας τι μπορεί
να συμβεί; Αν, δηλαδή, του έστειλαν καμιά κυρία
για παρέα;
Ξέρει κανένας αν του έστειλαν τίποτα δωράκια, κανένα ακριβό στυλό και κανένα ραβασάκι;
Όχι βέβαια! Και αν στην Ελλάδα κι οι τοίχοι έχουν
αυτιά, στο εξωτερικό κανένας δεν σε ξέρει. Περπατάς στον δρόμο, ουδείς ασχολείται μαζί σου.
Και τι θυμήθηκα, τώρα. Μια φορά κι έναν καιρό, ο Λίβανος ζήτησε Έλληνες διαιτητές. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στους δικούς τους. Οι Έλληνες,
σου λένε, είναι τα καλύτερα παιδιά. Ηθικότατοι.
Δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους.
Και πάνε να παίξουν στον Λίβανο η τριάδα
Μπριάκος, Λάπας
και Τάπρατζης. Με
λεφτά, βέβαια. Τίγκα
στο τάλιρο ήταν και
παραμένει ο Λίβανος.
Μέχρι και η Άντζελα
πήγαινε τότε για να
τραγουδήσει. Πολύ
χρήμα.
Πάει, λοιπόν, στο
ξενοδοχείο το τρίο και
αράζει για ξεκούραση
εν όψει του αγώνα. Ούτε που θυμάμαι ποιες ήταν οι ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία. Κι εκεί που
λένε να βαρέσουνε καμιά βόλτα στην πόλη, έρχεται κάποιος από την κυβέρνηση και τους λέει, ακούστε, μάγκες, μας ενδιαφέρει να νικήσει η τάδε
ομάδα, είναι του κράτους. Και θα τα βρούμε μετά
το παιχνίδι.
Τους παίρνουνε με λιμουζίνες από το ξενοδοχείο, μέσα στη χλίδα. Φαΐ γκουρμέ από Αγγλία,
Γαλλία, τα πάντα όλα. Δώρα στυλό, μολύβια,
μπλοκ και τα ρέστα στο πιο ακριβό. Βασιλιάδες οι
δικοί μας.
Αρχίζει το ματς, πάρε κόκκινη κάρτα στην κρατική ομάδα, πάρε κι ακόμα μία ο Μπριάκος. Χάνει
η κρατική ομάδα. Τελειώνει το παιχνίδι, πάνε στα
αποδυτήρια, ψυχή. Ούτε ο οδηγός της λιμουζίνας
ήταν εκεί. Ούτε ο αξιωματούχος που τους είχε πει
ότι ήθελε να νικήσει η κρατική ομάδα.
Πάνε να κάνουνε μπάνιο, κομμένο το νερό. Τι
να κάνουνε και οι δικοί μας, έτσι όπως ήταν άντυτοι, βγαίνουν έξω να φύγουν για το ξενοδοχείο.
Πουθενά η λιμουζίνα. Τρελάθηκαν ο Μπριάκος,
ο Λάπας και ο Τάπρατζης.
Ο κόσμος στο μεταξύ είχε φύγει από το γήπεδο, που ήταν καμιά δεκαριά χιλιόμετρα έξω από
την πόλη. Τα ’παιξαν. Άρχισε, στο μεταξύ να πέφτει η νύχτα και το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο.
Τι να κάνουν, βγήκαν στον δρόμο για ωτοστοπ. Βρήκαν, τελικά, ένα αγροτικό, τους έβαλε
στην καρότσα και τους πήγε στο ξενοδοχείο. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Πάλι καλά που δεν
βρήκαν κλειστά και τα δωμάτιά τους.
Ένας άλλος διαιτητής, διεθνής διαιτητής, σφύ-
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Δωροδοκία
με τζιν,
οδοντόπαστες
Πριν από πολλά
χρόνια, σε ευρωπαϊκό
παιχνίδι, έγινε το εξής
απίθανο. Ο ξένος
διαιτητής κατέλυσε σε
κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας και κατά
το απογευματάκι
χτύπησαν την πόρτα
του. Ανοίγει και τι να
δει.
Ένας τύπος με δυο
πεταλουδίτσες και μία
τσάντα φουλ στο
δολάριο. Ο διαιτητής,
που ήταν από το
ανατολικό μπλοκ, ούτε
που ασχολήθηκε με το
ρευστό. Εξήγησε στους
αποστολείς ότι έτσι και
βρεθεί στο αεροδρόμιο
της χώρας του με μία
τσάντα δολάρια, θα
του τα πάρουν όλα οι
κρατικοί υπάλληλοι,
μπορεί και να τον
στείλουν φυλακή, γιατί
δωροδοκήθηκε από
τον καπιταλισμό.
Και τι ζήτησε ο
«ανατολικός»
διαιτητής; Μπλου τζιν,
αθλητικά παπούτσια,
σαπούνια,
οδοντόβουρτσες,
οδοντόπαστες, στυλό
και μολύβια, μπρελόκ
και μπλοκ γραφής. Κι
όπως εξήγησε, στο
αεροδρόμιο θα του
ζητούσαν τα μισά,
αλλά θα έμενε και γι’
αυτόν κάτι. Βέβαια, τις
πεταλουδίτσες τις
κράτησε...

Έλληνες ρέφερι που σφύριξαν σε παιχνίδια στο
εξωτερικό μπορούν να γράψουν βιβλία με όσα τους
συνέβησαν, τα «δωράκια» που έφτασαν κι έκαναν…
φτερά και πως μια φορά τους έσωσε ένα… Ντάτσουν

Ιστορίες διαιτητών:
Με αγροτικό
στον Λίβανο, πίσω
τα δώρα οι Γερμανοί,
sex tape
στο ξενοδοχείο
ριζε αγώνα της Εθνικής Γερμανίας. Μόλις μπαίνει στο δωμάτιο, βλέπει ένα κάρο τσάντες μέσα
από δώρα. Πούλμαν ήθελε για να τα κουβαλήσει.
Απ’ όλα τα καλά είχε ο μπαχτσές. Βρίσκει κι ένα
ραβασάκι στο κομοδίνο. Δεν θέλουμε εύνοια, του
γράφουνε οι Γερμανοί. Μόνο να μην πάρουν κίτρινες κάρτες ο Ζάμερ με τον Κλίνσμαν και τιμωρηθούν.
Μπαίνει στο γήπεδο ο «δικός» μας, στο πέμπτο
λεπτό, πάρε μία κίτρινη στον Ζάμερ. Προς το τέλος, πάρε μία ακόμα στον Κλίνσμαν. Και για να
μην παρεξηγηθούμε, αυτά έγιναν προ μνημονίων.

Στα αποδυτήρια, δεν τον περίμενε κανένας Γερμανός αξιωματούχος.
Παίρνουν το ταξί, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο,
μπαίνει μέσα ο δικός μας, και τι να δει. Οι τσάντες
είχαν εξαφανιστεί όλες! Τις μαζέψανε, ρε φίλε.
Ούτε ένα αναμνηστικό δεν του αφήσανε του Έλληνα διαιτητή, ούτε ένα λαβαράκι.
Και το θυμήθηκα αυτό με τους ξένους διαιτητές που φέρνει ο Περέιρα. Όχι ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Παλιά γινόντανε αυτά, δεν έχουν
πέραση σήμερα. Τα τελευταία δέκα χρόνια άλλαξαν τα γούστα.
Βγαίνει ο άλλος από το ξενοδοχείο και πάει σε
κανένα μπαράκι να χτυπήσει καμιά πεταλουδίτσα.
Ή παραγγέλνει μία από κανέναν κυριλέ και αναγνωρισμένο από το κράτος ντελιβερά.
Κι έχει το βίτσιο να κάνει sex tape. Ό,τι κάνει με
το κορίτσι, το καταγράφει από στημένη κάμερα ή
από το κινητό του. Βίτσια είναι αυτά. Είναι κι από
τα γουστόζικα της εποχής.
Και οι διαιτητές, στο φινάλε, νέοι άνθρωποι είναι. Θα βρεις διαιτητές με σκουλαρίκι, με τατουάζ,
καραφλούς με ξυρισμένο κεφάλι γιατί είναι κι αυτό της μόδας.
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Αυτό που φαινόταν αδιανόητο πριν από μερικούς μήνες για τους
Αγγελόπουλους μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αφού για να
μην υποβιβαστούν οι «ερυθρόλευκοι» στην Α2 θα πρέπει να γίνει
νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, την οποία όμως πρώτα θα
πρέπει να εγκρίνει η ΕΟΚ για να παραμείνουν στην κατηγορία
μέσω της αναδιάρθρωσης που θα γίνει το καλοκαίρι μέσω της
αύξησης των ομάδων της Basket League

Η τελευταία ελπίδα
του Ολυμπιακού, ο
Βασιλακόπουλος!!!

Του Μανώλη Δράκου
ακά τα ψέματα. Αν οι
άνθρωποι του μπάσκετ
θέλουν να γίνει ένα σοβαρό και αξιόπιστο
πρωτάθλημα του χρόνου θα
πρέπει να βρουν τη λύση και να
κρατήσουν τον Ολυμπιακό στην
κατηγορία.
Πρακτικώς, είναι αδύνατον να αντικατασταθεί ο Ολυμπιακός από
την… τρίτη ομάδα της Α2 στο πρωτάθλημα και να γίνεται σοβαρή συζήτηση ότι το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ θα έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα χωρίς τους «ερυθρόλευκους» στη μεγάλη κατηγορία.

Κ

Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να κάνει πλάκα στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης ή να στέλνει
έγγραφα στον ΕΣΑΚΕ για να επισπεύσει την… αποβολή του Ολυμπιακού από την κατηγορία, ωστόσο βαθιά μέσα του κι ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει Παναθηναϊκός χωρίς Ολυμπιακός.
Στο σχετικό ερώτημα απάντησε
πριν από μερικές δεκαετίες πρώτος
ο μεγάλος Γιώργος Ανδριανόπουλος, όταν τον Δεκέμβρη του 1975
ψήφισε υπέρ της παραμονής του

Παναθηναϊκού στην Α΄ Εθνική για
την περίφημη «υπόθεση των λουλουδιών» στον αγώνα των «πράσινων» με τον Ηρακλή. Ο Ανδριανόπουλος (που ήταν προσωπικός φίλος του Απόστολου Νικολαΐδη)
είχε πει τότε το περίφημο «δεν επείσθην περί της ενοχής του σωματείου» και με τη δική του ψήφο ο Παναθηναϊκός δεν υποβιβάστηκε. Όμως, σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής του, είχε παραδεχθεί ότι δεν υφίσταται Ολυμπιακός άνευ Παναθηναϊκού, αλλά και το αντίθετο…
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, για
τον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο ένας
τρόπος για να παραμείνει στην κατηγορία. Να γίνει νομοθετική ρύθ-
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μιση (από τον Βασιλειάδη που το έχει
συζητήσει το θέμα και
προφανώς είναι θετικός
για λόγους που ο καθένας
μπορεί να φανταστεί) και να
μην πέσει κανείς από το πρωτάθλημα με τη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή.
Άλλωστε, τη νέα σεζόν υπάρχει πρόταση του ΕΣΑΚΕ προς την ΕΟΚ να
διεξαχθεί με 16 ομάδες και όχι με
14 όπως έγινε εφέτος .
Όπως έγινε, δηλαδή, με την αναδιάρθρωση στο ποδόσφαιρο.
Όμως, για να προχωρήσει σε μια
τέτοια ενέργεια ο Βασιλειάδης θα
πρέπει πρώτα να πάρει το «πράσινο
φως» από την ΕΟΚ, δηλαδή τον Γ.
Βασιλακόπουλο, αλλιώς η παρέμβασή του θα θεωρηθεί ότι θίγει το
αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας.
Φυσικά, ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν
–πρέπει να– έχει θέμα με τη σωτηρία του Ολυμπιακού. Παρ’ ότι ξέρει
ότι οι Αγγελόπουλοι έκαναν ό,τι
περνούσε από το χέρι τους για να
βγάλουν τα μάτια της ομάδας που
υπηρετούν, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα γίνει το επόμενο χωρίς
τους «ερυθρόλευκους».
Για τον Βασιλακόπουλο είναι ο
Ολυμπιακός. Ως σωματείο. Όχι οι
Αγγελόπουλοι. Ή ο… Βασιλειάδης, τον οποίο ουδέποτε θεώρησε
υπολογίσιμο μέγεθος και του το έδειξε με συγκεκριμένες πράξεις.
Με αυτόν τον τρόπο ο ισχυρός
άνδρας της ΕΟΚ θα αποδείξει –εκτός των άλλων– ότι δεν έχει τίποτα
εις βάρος του Ολυμπιακού και θα
βρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
πάρει και μια εκδίκηση απ’ όλους όσοι τον κατηγορούν ότι συνηγόρησε
με τις παραλείψεις του για να φτάσουν τα πράγματα εκεί που έχουν
φτάσει σήμερα…
Φυσικά, πρώτα και πάνω απ’ όλα θα πρέπει οι 13 ομάδες που ψήφισαν πριν από μερικές μέρες ότι όποια ομάδα δεν κατέβει στα play
offs θα υποβιβάζεται αυτομάτως
να… αλλάξουν την απόφασή τους
και να ζητήσουν να μην πέσει κανείς. Αυτές οι ομάδες μέσω του ΕΣΑΚΕ μπορούν να κινήσουν το θέμα, διότι αντιλαμβάνονται ότι χωρίς
Ολυμπιακό δεν μπορούν να πάνε σε
ένα σοβαρό και αξιόλογο πρωτάθλημα και θα χάσουν ακόμη και τα
ελάχιστα χρήματα που εισέπρατταν
από τα τηλεοπτικά δικαιώματα…

Η επόμενη
μέρα
στο Λιμάνι
Κατά βάθος, το πρόβλημα στον Ολυμπιακό δεν
είναι η… κατηγορία που
θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο. Ούτε αν
θα παίζει στην ελληνική
ή στην… Αδριατική Λίγκα, που θέλουν να πάνε
οι Αγγελόπουλοι και να
παίζουν στο ΣΕΦ με μοναδικούς θεατές τους ίδιους.
Το κολοσσιαίο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι
η οικονομική στενότητα
των Αγγελόπουλων λόγω της δικαστικής διαμάχης με τον πατέρα
τους.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει
πληρώσει την εγγυητική
επιστολή για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, που ανέρχεται σε
200.000 ευρώ. Χρωστάει
μισθούς και συμβόλαια
στους παίκτες του για
τους τελευταίους 7 μήνες και όλοι είναι –ανά
πάσα στιγμή– ελεύθεροι.
Το μπάτζετ της επόμενης
σεζόν θα είναι κατά πολύ
μικρότερο και οι περισσότεροι από τους παίκτες που αγωνίζονται
σήμερα στους «ερυθρόλευκους» θα αποχωρήσουν γι’ άλλες ομάδες,
για να έρθουν παίκτες
που είναι αμφίβολο αν
μπορούν να αντέξουν το
βάρος της φανέλας του
Ολυμπιακού.
Αυτό είναι το μυστικό
της… σύγκρουσης των
Αγγελόπουλων. Η αδυναμία τους να κρατήσουν σε ανταγωνιστικό
επίπεδο τον Ολυμπιακό!



20
www.iapopsi.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΜΑΪΟΥ 2019
Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ελειώνει το
παραμύθι την
Κυριακή. Ό,τι
ήτανε
να
πούνε, το είπανε. Βάλ’ τα
να πάνε στην κάλπη και το
βράδυ αρχίζουνε να μετράνε
τα κουκιά. Ο Αλέξης θ’ αράξει
στο πρωθυπουργικό γραφείο
με ξηροκάρπι και κανένα Molt
τρίτης απόσταξης και θα περιμένει να δει τι θα παίξει με τη Μακεδονία και τον ΠΑΟΚ.
Τόσο κόπο έκανε για να φανεί ότι αυτός έδωσε το πρωτάθλημα
στον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι να θέλει ένα «ευχαριστώ» ο πρωθυπουργός.
Τίποτα δεν γίνεται τζάμπα στην πολιτική, δίνεις και παίρνεις, αυτό ήτανε μια ζωή. Μόνο που στην περίπτωση του Αλέξη, άλλαξε λίγο η
φόρμα. Τίποτα δεν έκανε, αλλά το
θέμα είναι πώς το σερβίρεις στον
λαό του ΠΑΟΚ. Μήπως και πιάσεις
κανέναν ξέμπαρκο και πάει να σε
ψηφίσει.
Τα πανηγύρια δεν είχανε τελειώσει στην Τούμπα και το κοπάνησε το
tweet ο Αλέξης με τα συχαρίκια.
Και καλά, δηλαδή, κάντε εσείς φιέστες, αλλά εγώ σας το έδωσα το
πρωτάθλημα. Αυτό έγραψε ο πρωθυπουργός. Που δεν είναι κακό, δηλαδή, ν’ ασχολείται ο πρωθυπουργός με την μπάλα.
Το έγραψε η «Α» το περασμένο
Σάββατο, ότι κι ο Ερντογάν έχει τις
αγάπες του στην Τουρκία. Αφού
χρεοκόπησε η Φενέρ, έπιασε καινούργιο στέκι με την Μπασάκσεχιρ.
Κι αφού το έγραψε ο Έλληνας
πρωθυπουργός, έτσι είναι. Δεν το
είπε ούτε ο Πετσίτης, ούτε ο Πολάκης, ούτε η Έλενα Κουντουρά,
ούτε αυτός ο Θεοχαρόπουλος που
δεν ήξερε ποιος είναι ο Ζούκερμπεργκ.
Το έγραψε ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας, που έχει καθήκον με βάση το Σύνταγμα να λέει μόνο αλήθειες στον ελληνικό λαό. Τον φλόμωσε στην αλήθεια τον ελληνικό
λαό, αλλά ο λαός δεν μπορεί να το
καταλάβει.
Κανονικά, δηλαδή, όλοι οι ΠΑΟΚτσήδες πρέπει να πάνε ντουγρού
στην κάλπη και να ψηφίσουνε τον
Αλέξη την Κυριακή. Τη Νοτοπού-
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Ποσοστά
ΚΚΕ ΜΛ
ο ΣΥΡΙΖΑ
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Τσίπρας βγήκε με την τραγιάσκα ανάποδα μπας
και μαζέψει καμιά ψήφο
για τη Νοτοπούλου, τον
Γιαννούλη και τους ευρωβουλευτές από τους
οπαδούς τους ΠΑΟΚ.
Για τη Μακεδονία, η «Α»
τα έχει γράψει εκατό φορές. Την ξεπούλησε στο
πιτς φυτίλι μαζί με τον
Κοτζιά και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει
για ρεκόρ ΚΚΕ-ΜΛ και
ΜΛ-ΚΚΕ. Γι’ αυτό και έστησε παραγάδι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Από τη μία, τους ξεφτίλισε ότι τους πήρε το πρωτάθλημα αυτός κι όχι ο
Πέλκας με τον Βιεϊρίνια.
Από την άλλη, τους ξεπούλησε τη Μακεδονία
και στο καπάκι βγαίνει
και λέει, ψηφίστε με,
γιατί εγώ σας πήρα το
πρωτάθλημα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
σαΐνι από τον Αλέξη. Γάτα με πέταλα είναι ο
πρωθυπουργός. Τώρα,
θα μου πεις, ο Τσίπρας
φταίει; Έτσι παίζεται το
έργο.
Εδώ, ρε, η Δούρου κυκλοφόρησε βίντεο με το
καμένο Μάτι πίσω της
για να πει ότι δεν έφταιγε αυτή, και θα κώλωνε
ο Τσίπρας να πει ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα; Σωστό κι αυτό.

Ζητιανεύει την
ψήφο των
ΠΑΟΚτσήδων,
δουλεύει τους
Πόντιους με τη
Ρεπούση, τον Φίλη
και τον Μπίστη
Ο Τσίπρας, που πούλησε φούμαρα μαζί με Μαρινάκη στον λαό
του «δικεφάλου» ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα κι όχι ο Βιεϊρίνια
με τον Πέλκα και τον Πασχαλάκη, βγαίνει τώρα με την τραγιάσκα
ανάποδα για κανένα ψηφαλάκι, ενώ κοροϊδεύει τους Πόντιους,
εξισώνοντάς τους με τους… πρόσφυγες και κάνοντας δηλώσεις
για τη Γενοκτονία, όταν στον ΣΥΡΙΖΑ μάζεψε τους
παραχαράκτες της ιστορίας του ξεριζωμού τους

λου για δήμαρχο και τον Γιαννούλη στην Περιφέρεια. Αυτό είναι το
δίκαιο και το σωστό.
Όταν ο πρωθυπουργός σού λέει
ότι αυτός το σήκωσε, πρέπει να τον
πιστέψεις. Δεν υπάρχει κανένας
Σαββίδης και κανένας Πέλκας και
κανένας Βιεϊρίνια, σου λέει ο Τσίπρας. Εγώ σας το πήρα το πρωτάθλημα. Κι αν ο Πασχαλάκης αναδείχτηκε σε γίγαντα κάτω από τα
δοκάρια και δεν περνούσε κουνούπι, κι αυτό δουλειά του Αλέξη είναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ενέπνευσε όλους τους
παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν καλά.

Ο Τσίπρας τίγκαρε την Τούμπα σε
κάθε αγωνιστική. Δεν πρέπει ν’ ανταμειφθεί η δουλειά του την κάλπη; Για την κάλπη ζει ο Αλέξης. Δεν
ζήτησε τίποτα κι από κανέναν, μόνο
ένα ψηφαλάκι.
Και βγαίνουνε οι δημοσκοπήσεις
και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νοτοπούλου και τον Γιαννούλη, είναι για
να τους κλαίνε οι ρέγγες. Δεν είναι
αδικία; Πάει στράφι ο ιδρώτας που
έριξε ο Τσίπρας για να βγάλει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ;
Και φανέλα με το νούμερο του

Πόντους Βέρνμπλουμ αλλά με το
δικό του όνομα στην πλάτη κράτησε
ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, δίπλα με τον
Αμερικανό πρέσβη. Και να παίρνουνε κάτω από τη βάση η Κατερίνα
με τον Γιαννούλη; Ντροπής πράγματα είναι όλα αυτά.
Να σοβαρευτούμε, όμως. Η «Α»
το έχει γράψει πριν τελειώσει το
πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μακράν
η καλύτερη ομάδα και θα το σηκώσει και στο άνετο. Ποιος Τσίπρας
και παπαριές.
Εδώ μιλάμε ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη κι από αυτή του «Με-
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γαλέξανδρου» του Κούδα, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα. Και βγαίνει ο πονηρίδης ο πρωθυπουργός και τι λέει; Ότι κι αυτός είχε συμμετοχή.
Δηλαδή, ποια συμμετοχή είχε
στην γκολάρα του Βιεϊρίνια στο Αγρίνιο; Είχε καμιά συμμετοχή στην
κόντρα επίθεση με τον Ολυμπιακό
που το φύσηξε ο Ακπόμ στον Ολυμπιακό; Ή, μήπως, άναψε κανένα κεράκι στην Παναγία και ο Πασχαλάκης έπιανε τα άπιαστα στο «Καραϊσκάκης»;
Και μην πει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ σπρώχθηκε από τη διαιτησία. Υπάρχει καμία ομάδα που δεν σπρώχθηκε στα τόσα χρόνια; Όχι βέβαια! Αλλά τι τα θες, τι τα γυρεύεις. Άπαξ κι ο Τσίπραςμέσα σε μια νύχτα το «ΟΧΙ» έκανε «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα, θα κωλώσει να πει ότι πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ επειδή τον βοήθησε;
Είναι να μη σε πάρει το ποτάμι.
Άμα σε πήρε, ό,τι βάλει η γκλάβα
σου θα πεις για να σωθείς. Μέχρι κι
ότι έδωσες το πρωτάθλημα στον
ΠΑΟΚ. Μια φορά παραμύθης, για
πάντα παραμύθης.
Να σ’ το προχωρήσω. Και δεν είναι μόνο ότι ο Τσίπρας καλοπιάνει
τον λαό του ΠΑΟΚ. Βαράει και τον
Μαρινάκη. Γίγαντας είναι ο Αλέξης. Μ’ ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια,
σου λέει. Από τη μία πρίμα βίστα
στον ΠΑΟΚ, κι από την άλλη παίζω
Μαρινάκη.

Αυτός είναι, σου λέει, ο μεγάλος
αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει
καμία ΑΕΚ και κανένας Παναθηναϊκός. Έτσι θα παιχτεί το έργο. Σαββίδης εναντίον Μαρινάκη. Πρωί,
μεσημέρι, βράδυ, φεύγει από το ένα ράδιο, πάει στην τηλεόραση, μετά δίνει συνεντεύξεις στις εφημερίδες και τα sites. Μόνο Μαρινάκης.

Κατ’ αρχάς, ο πρωθυπουργός αξίζει συγχαρητήρια που αντέχει να
μιλάει όλη την ημέρα καμιά δεκαριά
μέρες ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα.
Κι η «Α», βέβαια, το έγραψε καιρό
τώρα. Μόνο Μαρινάκη θα παίξει ο
Τσίπρας, γιατί μόνο έτσι θα πάρει
καμιά ψήφο από τους ΠΑΟΚτσήδες.
Όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, γι’ άλλα τον ρωτάνε, στον Μαρινάκη καταλήγει.
Εδώ κοροϊδεύει τους συνταξιού-

χους, παραμυθιάζει τους πάντες,
τους ξέσκισε στους φόρους και τους
λέει ορθά-κοφτά ο Αλέξης, πάρτε
κι έναν Μαρινάκη στο τέλος.
Κι ερχόμαστε στα σοβαρά. Ο Αλέξης τα έδωσε όλα με τη Γενοκτονία των Ποντίων. Πήγε επάνω στη
Θεσσαλονίκη, είχε τις Πανποντικές
οργανώσεις, βαρέθηκαν να παίζουνε τις δηλώσεις του τα κανάλια. Μιλάμε ότι τέτοιο παπατζιλίκι δεν ξανάγινε. Τσίπρας, παντού, να μιλάει
για τη Γενοκτονία. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Πέρυσι,
τέτοιον καιρό, στην επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τι έκανε ο Αλέξης; Ανέβασε ένα tweet που έγραψε το εξής: «Σήμερα, Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θυμόμαστε μια από τις πιο μαύρες σελίδες
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της ιστορικής αλήθειας και την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών». Αυτό και τίποτα άλλο. Κι από ’δώ πήγαν κι άλλοι, δηλαδή. Ακριβώς 34 λέξεις, για
να περιγράψει τον όλεθρο του Ποντιακού Ελληνισμού ο Αλέξης.
Φέτος, όμως, άλλαξαν τα πράγματα. Ο Σαββίδης έδωσε εντολή να
παίζει συνέχεια η Γενοκτονία από το
κανάλι του, έγινε σούσουρο σε όλη
την Ελλάδα – και καλώς έγινε, δηλαδή. Μιλάμε για εθνική καταστρο-

φή. Κι ο Αλέξης
βαρέθηκε να μιλάει.
Γιατί ήρθαν οι εκλογές, βέβαια, γι’ αυτό και
άρχισε το παραμύθι. Πέρυσι, δηλαδή, άλλος ήταν πρωθυπουργός; Γιατί δεν μιλούσε;
Κι όταν ο Φίλης είπε ότι δεν έγινε καμία Γενοκτονία των Ποντίων, ο πρωθυπουργός Αλέξης
έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένη.
Κι αφού αισθάνεται τόσο Πόντιος
ο Αλέξης, γιατί έχει στον ΣΥΡΙΖΑ και
τη Ρεπούση, που έγραψε ότι στην
άλλη εθνική καταστροφή, στη Σμύρνη το 1922, έγινε συνωστισμός; Ο
Μπίστης γιατί υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος τους μάζεψε αυτούς; Η
θεία μου η Όλγα ή ο Τσίπρας; Για να
ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Δεν μπορεί να είσαι και με τον
ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Να έχεις, δηλαδή, τη Μαρίτσα τη Ρεπούση από
τη μία και τον Μπίστη με τον Φίλη,
κι από την άλλη να μιλάς δέκα ώρες
στα κανάλια για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου. Κάπου πουλάς παραμύθι.
Να σου πω και το άλλο. Ο Αλέξης στο μήνυμά του για τους Πόντιους μίλησε και για τους πρόσφυγες.
Τους εξίσωσε. Μιλάμε για φοβερά
και τρομερά πράγματα. Το ’καψε ο
Αλέξης, κι αυτό δεν είναι πλάκα.
«Αυτές τις μέρες δεν τιμούμε μόνο
τα θύματα της γενοκτονίας, αλλά και
τους χιλιάδες πρόσφυγες που ήρθαν
στη Ελλάδα», δήλωσε ο Έλληνας
πρωθυπουργός. Είμαστε σοβαροί;
Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο,
ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Όταν ξεριζώθηκαν οι Πόντιοι, έπαιρνε η Ελλάδα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως; Κι αφού
τους αγαπάει τους πρόσφυγες ο Αλέξης, γιατί τους έχει αμπαλαρισμένους στα κέντρα υποδοχής και
δεν τους σπρώχνει προς την Ευρώπη; Γιατί εκεί η θεία Μέρκελ έχει τη
βίτσα, Αλέξη, και σου τις βρέχει, άμα κάνεις... ταρζανιές.
Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα από τον παραμύθι φούρναρη να
φέρνει ίσα βάρκα ίσα πανί τη Γενοκτονία των Ποντίων με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες; Μπέρδεψε το σώβρακο με τη γραβάτα ο
πρωθυπουργός.
Επίτηδες, βέβαια. Γιατί έρχεται
χρήμα από τη θεία κάθε φορά που
φτάνουν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Τώρα, θα πεις, αυτοί μπορεί να
ψηφίσουνε κιόλας, αύριο, μεθαύριο.
Δεν είναι και λίγο πράγμα.
Και να σ’ το κλείσω. Αν ο Τσίπρας είχε ευαισθησίες για τις Γενοκτονίες, ας μας δείξει καμία δήλωση
που έκανε για τη Γενοκτονία των
Αρμενίων από τους Τούρκους το
1914. Έτσι είναι, Αλέξη. Ο ψεύτης
και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Χαίρετε.

Αλέξη, τι
έγινε στην
Κερασούντα;
Κι αφού τον Τσίπρα τον
έπιασε ο πόνος για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου, γιατί πήγε
κι έκλεισε φιλικό με τους
Τούρκους στις 30 του
μήνα στην Αττάλεια;
Την ίδια μέρα που ο Ελληνισμός πενθεί για τη
Γενοκτονία, οι Τούρκοι
στήσανε πανηγύρια ότι
ξεκίνησε η ελευθερία
τους με την εντολή του
Κεμάλ στον ληστή, Τοπάλ Οσμάν, να σφαχτούν οι Ελληνοπόντιοι.
Του δικηγόρου, Παναγιώτη Ερμείδη, ο Οσμάν
του έκοψε τη γλώσσα
και τον περιέφερε στους
δρόμους της Κερασούντας, Έλληνα πρωθυπουργέ.
Κι εσύ πας και κλείνεις
φιλικό, για να μην κακοκαρδίσεις και τον φίλο
σου τον Ερντογάν. Πανηγύρια και χοροί στήνουν οι Τούρκοι την 19η
Μαΐου και δέκα μέρες
αργότερα η Ελλάδα θα
πάει να παίξει φιλικό μαζί τους.
Δεν άφησε τίποτα όρθιο
ο Αλέξης. Και με τη Γενοκτονία και με το φιλικό
και με τον Μπίστη και
τον Φίλη και τη Ρεπούση. Σαν κι αυτούς που
βγαίνουνε στην εκπομπή
του Τσουκαλά και λένε
ότι είναι Ολυμπιακοί στο
ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ.
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ΘΕΜΑ

Ο «Τίγρης»
(ακούσια)
κράτησε
τον Περέιρα
στη
θέση του
ΑΕΚ και Ολυμπιακός,
μετ’ επιτάσεως,
απαίτησαν την
απομάκρυνση του Μέλο
Περέιρα από τη θέση
τού επικεφαλής στην
ΚΕΔ. Χρεώνοντάς του
αρκετές ευθύνες και...
στραβοτιμονιές, στο
προσκήνιο και το
παρασκήνιο.
Και η αλήθεια είναι,
όπως λένε
«παροικούντες την
Ιερουσαλήμ», πως
FIFA/UEFA –έχουσες
εκτεταμένη γνώση
διαφόρων γεγονότων–
εξέτασαν σοβαρά το
ενδεχόμενο.
Όμως, η φασαρία που
έγινε από ΜΜΕ και
ειδικά η επίσκεψη
Μελισσανίδη στο πάρκο
Γουδή, λίγο πριν από
τον τελικό, λειτούργησε
ανασταλτικά. Διότι,
απομάκρυνση του
Πορτογάλου θα έδειχνε
αφενός παραδοχή
λάθους στην επιλογή.
Κάτι που δεν
συνηθίζουν οι
Συνομοσπονδίες.
Και –ίσως το κυριότερο
για τις υπερκείμενες
αρχές– ότι ενέδωσαν
στην πίεση. Έτσι,
αποφάσισαν να
διατηρήσουν τον
Περέιρα στη θέση του.
Μόνο που –παρά τα περί
του αντιθέτως
δηλωθέντα– ο ρόλος
του υποβαθμίζεται, με
ταυτόχρονη αναβάθμιση
του Ισπανού, Μαρίν.

Με το στόμα ανοιχτό έχει μείνει
ο Βάσαλο και οι υπόλοιποι σε FIFA/UEFA
με τα... επιτεύγματα της «εξυγίανσης»
Ζει και βασιλεύει ο Γκαγκάτσης
Πέρασε ήδη ένας μήνας από την επικράτηση του Μηνά Λυσάνδρου στις εκλογές
της Σούπερ Λίγκας, αλλά, παρά τη συμμαχία
του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Γκαγκάτσης
εξακολουθεί και βασιλεύει στον συνεταιρισμό.
Η ομάδα του Πειραιά στήριξε τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΚ για τη διαδοχή
του Βαγγέλη Μπαταγιάννη και για να ικανοποιηθεί το αίτημά της
για απομάκρυνση του Βασιλομπίλαρου, και βεβαίως για το αυτονόητο
στα πλέι οφ της σεζόν
2019-2020 να εντάσσεται
και ο πρωταθλητής.
Αποδεικνύεται, ωστόσο,
ότι ο Γκαγκάτσης παραμένει εφτάψυχος. Όχι μόνο παραμένει διευθύνων σύμβουλος της
Σούπερ Λίγκας, αλλά σύμφωνα με όσα ακούγονται στην παραγοντική πιάτσα «βάζει» και τρικλοποδιές στον Λυσάνδρου.
Το ερώτημα, βέβαια, είναι τι κάνει ο νέος
πρόεδρος του συνεταιρισμού. Γιατί δεν
δρομολογεί τις διαδικασίες για την αποπομπή του Γκαγκάτση, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη και παραπέμπεται σε δίκη και για νέες κακουργηματικές πράξεις.
Η εξήγηση που δίνεται από έμπειρους πα-

ράγοντες στηρίζεται στο επιχείρημα ότι ακόμα δεν μπορεί να ελέγξει ο Λυσάνδρου
το ΔΣ της διοργανώτριας αρχής και έτσι, αν
πάει σε ψηφοφορία το θέμα του Γκαγκάτση, ενδεχομένως να υποστεί επικοινωνιακή ήττα. Βέβαια, ο Λυσάνδρου ως νομικός
γνωρίζει πολύ καλά ότι για την αποπομπή
του Γκαγκάτση δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Ως πρόεδρος είναι εκπρόσωπος δικαστικώς και εξωδίκως της
Λίγκας, κατά συνέπεια λόγω παράβασης της νομοθεσίας και του καταστατικού μπορεί εντός ενός(1)
λεπτού να ανακοινώσει
στον κ. Βασίλη ότι πρέπει
να αδειάσει το γραφείο
του…
Ακόμα κι έτσι να ’ναι, ο
πρόεδρος της λίγκας γνωρίζει ως καλός νομικός ότι από τη στιγμή που συντρέχουν τα
κωλύματα μπορεί άμεσα να απευθυνθεί
στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιο
Συναδινό, για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης που θα οδηγήσει στην απομάκρυνση του Βασιλομπίλαρου.
Αλλά ο Λυσάνδρου εξακολουθεί και σφυρίζει αδιάφορα, χωρίς να υπάρχει έως τώρα
και κάποια αντίδραση από τον Πειραιά... Αν
συνεχίσει έτσι, μάλλον, θα έχει την τύχη του
προκατόχου του...

Ξεγύμνωσε τη Δούρου
για το Μάτι ο
Αντετοκούνμπο
Ο κόσμος ξέρει ποιος φταίει για το Μάτι και τις 100
ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν.
Και δεν… μασάει από τηλεοπτικά σποτάκια της Ρένας
που προσπαθεί να βγάλει
από πάνω της την ευθύνη.
Το χειρότερο γι’ αυτήν είναι ότι την πήραν χαμπάρι
και οι αθλητές.
Ο Αντετοκούνμπο, αντιλαμβανόμενος ότι η Ελλάδα δεν έχει κράτος, θα
κάνει δωρεά την ανέγερση ενός γηπέδου μπάσκετ
στο Μπλε Λιμανάκι, το οποίο επλήγη το καλοκαίρι του
2018 από τις φονικές πυρκαγιές.
Το γήπεδο θα χτιστεί εντός του οικοπέδου που είναι
συνολικά τρία στρέμματα και έγινε τόπος μαρτυρίου
για δεκάδες ανθρώπους.
Ξεγύμνωσε τη Δούρου και το ανύπαρκτο κράτος ο
Γιάννης με μια απλή κίνηση…

    






Ο «πράσινος» Γιώργος Κοσκωτάς (δεξιά) ήθελε ν’ αγοράσει
τον Παναθηναϊκό από τους Βαρδινογιάννηδες, πριν πάρει
τελικά τον Ολυμπιακό, το 1987. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
θρυλείται πως του τράβηξε το μάγουλο λέγοντάς του,
«χοντρούλη, δεν πωλείται ο Παναθηναϊκός». Κι όταν ο
Κοσκωτάς πήρε τον Ολυμπιακό, ο Βαρδής δήλωσε «σαν να
έγινε πρόεδρος στη ΝΔ ο Φλωράκης»

«Όλα για όλα» για
Νέα Τούμπα ο
Τσίπρας ενόψει ΔΕΘ
τον Σεπτέμβρη
Βέτο έβαλε ο Ιβάν Σαββίδης στην κυβέρνηση. Θέλει να συμψηφιστούν τα λεφτά που θα
δώσει για τα βελτιωτικά έργα στο Καυτανζόγλειο με τη νέα Τούμπα.
Γι’ αυτό δεν υπογράφει ο πρόεδρος στο Καυτανζόγλειο. Γιατί ξέρει ότι θα πάει φυλακή, αν
κάνει κάτι τέτοιο.
Και γι’ αυτόν τον λόγο ο Ιβάν πήγε το θέμα
πιο ψηλά κι ο Τσίπρας έχει δώσει εντολή στον
Βασιλειάδη να ετοιμάσει… νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει το θέμα!
Άλλωστε, ο Τσίπρας θα ανέβει στη ΔΕΘ τον
Σεπτέμβρη κι αν
δεν έχουν γίνει εκλογές μέχρι τότε
(που μάλλον δεν
θα έχουν γίνει) θα
θέλει να πουλήσει
στους ΠΑΟΚτσήδες ότι, εκτός από
τη «συμμετοχή»
του στο νταμπλ,
τους έφτιαξε και
γήπεδο…

Είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι τα λεφτά δεν φέρνουν
την ευτυχία. Ο διεθνής τερματοφύλακας της Πόρτο, Ίκερ
Κασίγιας, «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής
Ισπανίας, έπαθε καρδιακό επεισόδιο στα 37 του. Η
πανέμορφη σύζυγός του, δημοσιογράφος Σάρα Καρμπονέρο
διαγνώστηκε με καρκίνο στη μήτρα του τραχήλου.

Δεν θέλει στα
πόδια του τον
Ηρακλή ο Σαββίδης
Υπάρχει τζόγος γύρω από την προοπτική να συγχωνευθεί ο νεοφώτιστος Βόλος είτε με τον Ηρακλή είτε
με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πέρα από τα εμπόδια που βάζει η νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τη συνένωση δύο ομάδων από διαφορετικές
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τις πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας
ανάμεσα στον Αχιλλέα Μπέο και κάποιον
από τους ενδιαφερόμενους περιορίζουν και
άλλοι παράγοντες.
Η προοπτική του Ηρακλή καίγεται εκ
των πραγμάτων, αν και νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι είναι η μόνη
περίπτωση που μπορεί να ξεπεραστούν οι διατάξεις του νόμου. Κι αυτό επειδή και οι δύο ΠΑΕ έχουν ΑΦΜ
που παραπέμπει στην Πιερία!!!
Το πρόβλημα με τους «κυανόλευκους» είναι
ότι δεν τους θέλει στα πόδια του ο Ιβάν Σαββίδης. Ειδικά από τη στιγμή που επιδιώκει τη
χρήση του Καυτανζογλείου μέχρι την κατασκευή νέου γηπέδου.
Ούτως ή άλλως, το μεγάλο αφεντικό του ΠΑ-

ΟΚ είναι της λογικής «μία πόλη,
μία ομάδα». Του χαλάει ήδη τα
σχέδια ο Άρης, οπότε η επιστροφή του Ηρακλή θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερα προβλήματα στον επιχειρηματία που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει
σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
Αν βάλουμε στη μεγάλη εικόνα και τις
συζητήσεις που κάνουν οι Βολιώτες
με τους πρωταθλητές για την απόκτηση δανεικών ποδοσφαιριστών,
ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στον Σαββίδη και τον δήμαρχο
του Βόλου που καθορίζει ή έστω επηρεάζει τις εξελίξεις στη νεοφώτιστη ομάδα.
Δεν γίνεται, λοιπόν, από τη μία να συζητούν
για το ενδεχόμενο συνεργασίας και από την
άλλη να πάει ο Μπέος κόντρα στις βουλές
του Ιβάν. Γίνεται; Οι ευκόλως εννοούμενες
απαντήσεις παραλείπονται…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

ΕΡΤ: Ο
«δικός» τους
Ιβάν ζητά
30 μιλιόνια
κι ο Δρόσος
φοβάται
την Κομισιόν
Ο Σαββίδης πήρε το
νταμπλ και τους χορεύει
στο ταψί. Πρώτα την
ΕΡΤ, που του έκανε
πρόταση εν όψει της
προσεχούς σεζόν.
Ζήτησε 30 εκατ. ευρώ
για τρία χρόνια.
Και καλά έκανε. Τόσο
εκτιμά ότι κοστίζει ο
νταμπλούχος ΠΑΟΚ.
Δικαίωμά του. Στην
κυβέρνηση «πάγωσαν»
όταν άκουσαν τα
νούμερα. Γιατί; Διότι
θεωρούσαν ότι ο Ιβάν
είναι «δικό» τους παιδί.
Ο Γιάννης –«δεν είμαι
του τζάμπα»– Δρόσος
έπαθε ψυχικό τραλαλά
και προσπάθησε να
πάρει τον Ιβάν στο
τηλέφωνο. Μιλάει τα
ρώσικα, θα έβρισκε
άκρη. Έτσι πίστευε.
Βούιζε, όμως, το κινητό
του Ιβάν, είχε ξεχάσει
να βάλει δεδομένα,
φαίνεται.
Όχι ότι έχει κανένα
πρόβλημα ο Δρόσος ν’
ανοίξει το ταμείο της
ΕΡΤ. Φοβάται, όμως, μη
προσφύγει κανένας
στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού της
Κομισιόν κι έχει κι άλλα
ντράβαλα η Ελλάδα που
το κράτος δίνει λεφτά
σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις… Άλλωστε,
η Nova ετοιμάζεται.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Όλα δικά του τα θέλει πάλι ο Ιβάν σε ΕΠΟ και Super League
ατηγορηματικά αντίθετος με την ανάδειξη του
πρωταθλητή μέσα από τα play offs είναι ο Ιβάν
Σαββίδης.
Το αφεντικό του ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει στον Μάκη
Γκαγκάτση ότι δεν πρέπει να περάσει το σχέδιο αυτό.
Για τον Ιβάν είναι προτιμότερο το αρχικό πλάνο του Μηνά Λυσάνδρου με τη διεξαγωγή ενός ενδιάμεσου γύρου
τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Έστω και αν στην πιάτσα
ακούγεται πως και ο νέος πρόεδρος της Super League έχει
πλέον συμφωνήσει με το σχέδιο των play offs με συμμετοχή του πρωταθλητή.
Σύμφωνα με τις βουλές του Σαββίδη, για την ανάδειξη
του πρωταθλητή μέσω play offs θα στηθούν δύο μπλόκα.
Το ένα στη Super League. Εκεί ο ΠΑΟΚ θεωρεί πως μπορεί να κοντράρει στα ίσια ΑΕΚ και Ολυμπιακό με το επιχείρημα προς τους μικρομεσαίους ότι με το νέο σύστημα θα
πάρουν περισσότερα χρήματα οι μεγάλοι, ενώ με τον ενδιά-

Κ

μεσο γύρο θα επωφεληθούν
και οι μικρομεσαίοι. Στη Θεσσαλονίκη εκτιμούν πως σε μία ψηφοφορία θα ’χουν σίγουρα μαζί
τους Ατρόμητο, Ξάνθη, Παναιτωλικό και τον Βόλο.
Απέναντι θα βρίσκονται η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο
Πανιώνιος, ο Αστέρας και ο ΟΦΗ. Άρα, πάμε σε μία ισορροπία δυνάμεων με τον Παναθηναϊκό και τη Λαμία να κρίνουν το αποτέλεσμα μίας αναμέτρησης. Κατά σύμπτωση,
και οι δύο ομάδες έχουν υπογράψει στην ΕΡΤ.
Αν πάει και ο ΠΑΟΚ στην κρατική τηλεόραση με την υπερπροσφορά χρημάτων, χάρη στα κυβερνητικά ρουσφέτια του Σαββίδη, τότε αυτόματα θα παίξει ρόλο η βούληση
του Γιώργου Βασιλειάδη και του καναλιού. Και ο Ιβάν
αισιοδοξεί πως μπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχι-

στον μίας εκ των δύο ΠΑΕ, πιθανότατα της Λαμίας.
Ακόμα και αν περάσει από τη
Super League η πρόταση για ανάδειξη του πρωταθλητή από τα
play offs, στον ΠΑΟΚ θεωρούν
πως μπορούν να στήσουν μπλόκο στην ΕΠΟ. Όπως συνέβη πέρσι, όταν άλλα αποφάσισε ο συνεταιρισμός και διαφορετικούς όρους επέβαλε η Ομοσπονδία στην προκήρυξη του
πρωταθλήματος. Σε απλά ελληνικά, ο Σαββίδης θεωρεί ότι
μπορεί να κερδίσει την υπόθεση και να αποφύγει τα απανωτά ντέρμπι στο λεκανοπέδιο μέσα σε τρεις εβδομάδες.
Γι’ αυτό έδωσε εντολή στον μικρό Γκαγκάτση να κάνει
οτιδήποτε χρειάζεται για να στηθούν αποτελεσματικά μπλόκα στα σχέδια για το νέο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Κι αν ο Μαρινάκης… «αρπάξει» τον Βαρέλα;

Άλλα ο Ιβάν κι
άλλα ο Giorgis
Ψάχνουν για επενδυτή
στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ,
όπου έμειναν τρεις κι ο
κούκος. Πάει ο
Σαββίδης, μέχρι εδώ
ήταν.
Αν δεν μπορεί να
κρατήσει τον Βαρέλα, τι
να πάει να κάνει στο
μπάσκετ, δηλαδή. Να
μπαίνει μέσα; Όχι τίποτα
άλλο, δηλαδή, καλά
κάνει ο Ιβάν και δεν
ασχολείται με το
μπάσκετ, αλλά όχι και
να ποστάρει ο μικρός
Γιωργάκης ότι ο ΠΑΟΚ
είναι ένας κι αδιαίρετος.
Και στον Παναθηναϊκό,
όλα αυτά τα χρόνια, τα
ίδια έλεγαν.

Ο Giorgis πόσταρε για τον Βαρέλα, αντίο σας
και να μας γράφετε: «Δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι, πάντα μπορείς να αντικατασταθείς».
Αυτό λέει ο μικρός Σαββίδης στο Instagram.
Που σημαίνει ότι τελειώσαμε. Και το Σαββιδοτεχνείο ανέλαβε δράση.
Τα διπλά λεφτά, λέει,
του δίνει ο Ιβάν. Μάλιστα.
Να του δώσει τα τρι-

πλά, λέμε εμείς. Να του δώσει όσα θέλει. Σάμπως έχει ανάγκη από ρευστό ο Ιβάν;
Όχι τίποτα άλλο, αλλά του Μαρινάκη του είπανε να τον αρπάξει, άσχετα αν αυτός γουστάρει
τον Κρέσπο περισσότερο.
Στα social media, πάντως, αυτή ήταν η αγωνία
των ΠΑΟΚτσήδων. Μήπως τους «κοντύνει» ο
Μαρινάκης.

Ο Βάγγος της ΕΠΟ... ξεπέρασε και τον Πητ Παπαδάκο
πρόεδρος της ΕΠΟ, Ευάγγελος Γραμμένος, έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να
αρχίσει να σκέπτεται
την... επόμενη μέρα. Η διαμονή στο πάρκο Γουδή φτάνει στο
τέλος της, οπότε είναι υποχρεωμένος να δει τι θα κάνει. Για να
μην παρεξηγηθούμε, ο «δικός
μας πρόεδρος» δεν είναι άεργος. Δικηγόρος είναι ο άνθρωπος. Απλά, στη θητεία του ανακάλυψε ότι διαθέτει και
άλλο χάρισμα και τώρα δεν ξέρει αν πρέπει να το εξασκήσει. Έχει δίλημμα.
Ποιο είναι αυτό; Αν θα πρέπει να επιστρέψει στη
δικηγορία ή να προβλέπει το μέλλον. Όπως έκανε την
ημέρα που εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΠΟ και δήλωσε:
«Θα έχουμε συνεργασία με
τους διεθνείς φορείς και ο χρόνος παραμονής τους θα είναι
μικρότερος». Μεγάλε, «βουλωμένο γράμμα» διαβάζεις.

Ο

Σούπα με Noor1, Τζήλο και
μπαχαρικά τα «στημένα» ο
ΣΥΡΙΖΑ…
πως έχει γράψει η
«Α» πολλές φορές,
αφού ο Τσίπρας
δεν έχει κανένα άλλο χαρτί να παίξει, ποντάρει συνέχεια στον Μαρινάκη.
Αυτό για το πρώτο ημίχρονο, με τις ευρωεκλογές και τις άλλες. Στο δεύτερο ημίχρονο θα
παίξει Τζήλο, στις εθνικές εκλογές, δηλαδή.
Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Βέβαια, αν δεν «πουλήσει» ο Μαρινάκης,
τότε θα ψάξει νέο αφήγημα ο Άλεξ.
Μια σούπα με Noor1 και με μπαχαρικά τα
«στημένα», έστω και
μπαγιάτικα, θα τη σερβίρει ο κύριος Καρτερός,
με «Νέα Σελίδα» στον
κατάλογο του μενού, και
με «Ντοκουμέντα» για
την επιτυχία της.

Ο

Πρόλαβε τις ενέργειες
για Περέιρα ο Βασάλο
Κινήθηκε γη και ουρανός για τη σωτηρία του
Μέλο Περέιρα και την παραμονή του στην
προεδρία της ΚΕΔ. Οι διαρροές που ήθελαν
ΑΕΚ και Ολυμπιακό να ενώνονται για την απομάκρυνση του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή
θορύβησαν όσους ήθελαν τη διατήρηση του
σημερινού καθεστώτος στην ΕΠΟ και στη διαιτησία. Αυτόματα κινητοποιήθηκε αρκετός
κόσμος. Έγιναν τηλεφωνήματα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο. Εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι έπιασαν τόπο.
Ο Μπιορν Βασάλο όχι μόνο έδωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου και ανακοίνωσε την επέκταση στο συμβόλαιο του Περέιρα, αλλά
παράλληλα κατέστησε σαφές πως δεν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έστω και αν οι ξένοι
είχαν κι έχουν παράπονα από τη συμπεριφορά του Γραμμένου. Αλλά χωρίς άλλη επιλογή και μπροστά στο ενδεχόμενο να προκληθεί
κενό εξουσίας και να πυροδοτηθεί ένας νέος
γύρος συγκρούσεων, από τη FIFA και την
UEFA αποφάσισαν να στηρίξουν τη νυν πρόεδρο πριν αρχίσει η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ανοίξει η συζήτηση για
την αλλαγή του Περέιρα με συνοδευτικά πυρά κατά του Γραμμένου. Τις ενέργειες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού θέλησε να προλάβει ο
Βασάλο. Τα κατάφερε, οριστικά; Θα δούμε...
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αυτοδιοικητικές εκλογές, υπήρξε
διαρροή για το τι κατέθεσε ο διαφημιστής Βουλκίδης στην εισαγγελέα
Διαφθοράς κα Ελένη Τουλουπάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που διέρρευσαν, ο συγκεκριμένος
ύποπτος κατέθεσε ότι πράγματι σε
διάστημα 4-5 ετών επέστρεψε ποσό της τάξης των 430.000 ευρώ
προς στέλεχος της εταιρείας, αλλά
όχι προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή, τον οποίο δεν γνωρίζει καθόλου, αλλά προς άλλο στέλεχος της
εταιρείας, το οποίο ήταν αρμόδιο
στον εμπορικό τομέα(!!!).

Καρφώθηκε μόνος
του ο Φιλίστωρ!
Αμέσως μετά τη δημοσίευση της είδησης, άρχισαν τα
ωραία της υπόθεσης. Στη
δημοσίευση αυτής προχώρησαν και μέσα που πρόσκεινται στην κυβέρνηση,
τονίζοντας περίπου τα εξής:
«Νέα στοιχεία-φωτιά στην υπόθεση, κατονομάζεται πρόσωπο που συμμετείχε στο
σκάνδαλο». Ταυτόχρονα, όμως, εμφανίστηκε και το
πρώην στέλεχος της
Novartis, που ονομάζεται

Η ΑΠΟΨΗ

Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, και
δήλωσε γραπτώς ότι η αναφορά
στο πρόσωπό του είναι ψευδής και
θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη εναντίον των συκοφαντών του, γιατί αυτός επέλεξε να είναι με το
φως(!!!). Το πρώτο ερώτημα που
προκύπτει είναι πώς προέκυψε η
αντίδραση του συγκεκριμένου ατόμου και γιατί έκανε γραπτή δήλωση, αφού στα πρώτα δημοσιεύματα γινόταν προσεγμένη αναφορά
και αναφερόταν μόνο ως πρόσωπο που έχει σχέση με την υπόθε-

ση και είναι πρώην στέλεχος της εταιρείας χωρίς να κατονομάζεται.
Η μόνη αλήθεια που προκύπτει μόνο από την απλή λογική
είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι προστατευόμενος
μάρτυρας με κωδική ονομασία.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες
αλλά και με μηνύσεις που έχει
καταθέσει εις βάρος των προστατευόμενων μαρτύρων με τα
πραγματικά τους ονόματα ο
Δημήτρης Αβραμόπουλος, το
συμπέρασμα που συνάγεται, αν
ληφθούν υπ’ όψιν και οι καταθέσεις των προστατευομένων
μαρτύρων είναι ότι το πιθανότερο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης
και Αικατερίνη Κελέση είναι το
ένα και το αυτό πρόσωπο.
Τον συλλογισμό αυτόν ενισχύει
το γεγονός ότι όλα τα κυβερνητικά
ΜΜΕ την επόμενη ημέρα έχουν
«κατεβάσει» την είδηση. Όταν βεβαίως κατάλαβαν τι ακριβώς έγινε...

«Σπάει» η φερόμενη
σχέση Φρουζή με
Λοβέρδο
Τα σοβαρά όμως της υπόθεσης είναι άλλα, και όχι το ποιος είναι
πραγματικά ο προστατευόμενος
μάρτυρας.
Από τη στιγμή που ο
Βουλκίδης αναφέρει σε
ποιον έδινε τα χρήματα,
δηλαδή στον Δεσταμπασίδη και όχι στον Φρουζή
τον οποίο δεν γνώριζε, τότε σπάει ή δεν σπάει η
σχέση Φρουζή με Λοβέρδο, αφού ούτε γνωριμία
υπήρχε μεταξύ τους, αλλά
ούτε και χρήματα υπήρξαν
για να γίνει η περίφημη
δωροδοκία; (Στα νομικά,
αυτό λέγεται «έλλειψη αιτιώδους συνάφειας»).
Εναντίον του Δεσταμπασίδη δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη για εκβίαση

κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (η ψευδορκία πλέον
είναι δευτερεύουσας σημασίας)
και να αρθεί η προστασία του από
προστατευόμενος μάρτυρας; Εδώ
για τον Νικόλαο Μανιαδάκη έγιναν τα ίδια για πολύ μικρότερης
βαρύτητας κατηγορίες, άρα οι ενέργειες αυτές είναι μονόδρομος.
Αυτό βέβαια θα έχει σαν συνέπεια
να είναι πλήρως άκυρες όλες οι
καταθέσεις του Φιλ. Δεσταμπασίδη και αμέσως να τεθεί στο αρχείο
ο φάκελος για τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Επόμενο δε βήμα θα είναι να ακολουθηθεί και ο ίδιος δρόμος για
τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος
επίσης «μνημονεύεται» στις καταθέσεις της Αικατερίνης Κελέση.
Γιατί ποιος λογικός άνθρωπος,
και όχι μόνο έμπειρος εισαγγελέας, μπορεί να δεχθεί κατάθεση του
στυλ ότι «κάποιος έλαβε
2.000.000 ευρώ μετρητά» όχι για
δωροδοκία αλλά για «γρηγορόσημο» (χρώσταγε το κράτος στη
Novartis, και ο Γεωργιάδης πλήρωσε 19.000.000 ευρώ και όχι
65.000.000, που λέει ο προστατευόμενος μάρτυρας «Αικατερίνη
Κελέση», και πήρε μετά αυτό το τεράστιο ποσό). Κι ενώ πήρε
2.000.000 ευρώ, μετά από 15 ημέρες ζήτησε και 70.000 ευρώ επιπλέον, για να κάνει επισκευές
στο σπίτι του!!! Έλεος!!!
Όταν θα έρθει η ώρα και δουν
το φως της δημοσιότητας κι άλλα
εξόχως συγκλονιστικά στοιχείς,
τότε θα αναλογιστούν οι εισαγγελείς τι κακό έχουν κάνει στη συνοχή της κοινωνίας, αφήνοντας τέτοια γελοία πρόσωπα να καταθέτουν με τις ώρες όλες αυτές τις διά
γυμνού οφθαλμού ψευδείς κατηγορίες.
Υπάρχουν όμως για την όλη
διαδικασία που ακολούθησαν οι
εισαγγελείς Διαφθοράς και ερωτήματα-φωτιά.
Γιατί αυτά τα στοιχεία (δήθεν εμπλοκή Βουλκίδη - Φρουζή Λοβέρδου) τα κατέθεσε ο Φιλ.
Δεσταμπασίδης τον Δεκέμβριο
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του 2018 και γιατί τα δέχτηκε τόσο καθυστερημένα η κα Τουλουπάκη, μετά παρέλευση περίπου
δέκα μηνών; Έχουν σχέση οι καταθέσεις αυτές με καταθέσεις που
δόθηκαν στην Αμερική στο τέλος
Αυγούστου 2018, στην προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων
(μαρτύρων και δικηγόρων) να λάβουν αμοιβή και –αν ναι– μεταφέρθηκαν σχεδόν αυτούσιες και
στην Ελλάδα; Επ’ αυτού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν
εξελίξεις αμέσως μετά τις εκλογές,
και πραγματικά ευχόμαστε να μην
αποδειχθούν συνέργειες και σχεδιασμός εκ μέρους θεσμικών αρμοδίων.
Σε αυτήν τη φάση τείνει να αποδειχθούν έγκυρες οι τοποθετήσεις
του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος μιλούσε για το αδίκημα της
εσχάτης προδοσίας, και όχι οι δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων
περί δήθεν του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη σύσταση του ελληνικού κράτους.
Σημ.: Στις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, η εφημερίδα μας
θεωρεί απαραίτητο να τονίσει ότι δεν
συμπεριλαμβάνει τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη, γιατί αυτόν τον θεωρεί κλασική ψυχοπαθολογική περίπτωση, και
δεν πρέπει ουδείς να δίνει σημασία
στα λεγόμενά του.
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• Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι οι πολιτικές του
φιλοδοξίες σταματούν στον δήμο και υποστήριξε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να
φτιάξουν μια ατζέντα ενόψει εκλογών για να τον βαφτίσουν χρηματοδότη της ΝΔ με
μαύρο χρήμα

Του Μανώλη Δράκου

Σ

ε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο σχέδιο της κυβέρνησης να τον στοχοποιήσει ενόψει των εκλογών.
«Οι προδότες και οι ψεύτες δεν αλλάζουν. Μόνο να χειροτερεύσουν
μπορούν», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, είπε ο διακεκριμένος εφοπλιστής:
• Αν θα «κατέβει» στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Αγαπώ
τον Πειραιά, αυτό τα λέει όλα. Πάθος
έχω με τον Πειραιά, με τον τόπο μου.
Θέλω να βλέπω τον τόπο μου να πάει
καλά και σήμερα ο τόπος δεν πάει καλά.
Περπατώντας στις γειτονιές του
Πειραιά μπορούμε να δούμε έργα,
δράσεις για τη νεολαία, τα ασθενέστερα στρώματα, μνημεία κ.ά., που αποδεικνύουν ότι έχουμε πάει καλά».
• Aν έχει ψηφίσει άλλο κόμμα εκτός από τη ΝΔ: «Έχουμε μια
δημοτική σύμβουλο, τη Σταυρούλα Αντωνάκου –που έχει κάνει εξαιρετική
δουλειά στον δήμο μας και τώρα είναι υποψήφια με τον Γιώργο Πατούλη– και το 2015 ήταν υποψήφια βουλευτής με το Ποτάμι. Τότε ψήφισα και
εγώ Ποτάμι».
• Για τη σχέση του με τη ΝΔ:
«Οι φιλοδοξίες μου σταματάνε στον
Πειραιά. Είμαι χαρούμενος για όσα
κάνω και δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο.
Άλλωστε, όταν θέλω να κάνω κάτι δεν
ντρέπομαι, το φωνάζω. Δεν μπορώ να
το κρύψω...
Όσο ευγενικός και αν θέλω να είμαι, δεν μπορώ να μην πω ότι πρόκειται για αηδίες. Μιλάμε για την τοπική οργάνωση του Πειραιά, την οποία ενίσχυσα με δυο-τρία
air/condition και υπολογιστές, δηλαδή για 1.000-1.200 ευρώ».
• Για την αδειοδότηση των
καναλιών: «Υπήρχε η διαδικασία αδειοδότητης των καναλιών. Έτσι ξεκίνησαν οι επαφές, όπως και όλοι οι υποψήφιοι καναλάρχες. Δεν με πίεσε
κανείς. Εμένα δεν μπορεί να με πιέσει κανείς εύκολα...
»Εκτός από τα 20 εκατ. του Καλογρίτσα, δεν είχε γίνει καμία άλλη κουβέντα με την κυβέρνηση».
• Για τις κατηγορίες της κυβέρνησης στο πρόσωπό του:
«Θέλουν να φτιάξουν –και έφτιαξαν–
μια ατζέντα για τις εκλογές. Να λένε:
“Nα, ορίστε ο χρηματοδότης της ΝΔ,

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

«Μίλησα για οικονομία
με τον Τσίπρα και τρόμαξα!»

με βρώμικο χρήμα…”.
Για να τελειώνουμε με τον κύριο
Τσίπρα και την παρέα του. Οι προδότες και οι ψεύτες δεν αλλάζουν. Μόνο
να χειροτερεύσουν μπορούν».
• Αν δημιούργησαν πρόβλημα στις επιχειρήσεις του:
«Δημιούργησαν κάποιες δυσκολίες οι
προσπάθειές τους, αλλά εμείς προχωρήσαμε με μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι
οι Έλληνες μπορούν να διαπρέψουν.
Στην Αγγλία έχουν μια παράδοση
στο ποδόσφαιρο και θέλουν να περάσει απ’ όλους τους ελέγχους, όποιος
ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο φάκελός μας για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα».
• Αν επηρεάστηκαν ο ίδιος
και την οικογένειά του: «Η οικογένειά μου και οι δικοί μου άνθρωποι
ξέρουν ποιος είμαι. Αν με πει κάποιος
χοντρό θα με πειράξει γιατί ξέρω ότι
είμαι. Αλλά να με κατηγορούν για υπόθεση ναρκωτικών, που είναι ό,τι
χειρότερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, δεν με αγγίζει γιατί δεν έχω
την παραμικρή σχέση.
Στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον τόπο βρέθηκαν αυτά
τα απαίδευτα παιδιά να συνομιλούν
και να διαπραγματεύονται τα πάντα.
Αυτοί οι απίθανοι τύποι πανηγυρίζουν κιόλας. Συνεχίζουν να κοροϊδεύ-

ουν τον ελληνικό λαό. Αυτά μόνο εδώ
γίνονται».
• «Μίλησα για οικονομία με
τον Τσίπρα και… τρόμαξα»
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι
πολύ καλύτερος πρωθυπουργός από
τον κ. Τσίπρα. Είναι πολύ απλό. Πρόκειται για ένα μορφωμένο παιδί που
ξέρει από οικονομία, που πλέον είναι
το ζητούμενο.
Αν μιλήσετε με τον κ. Τσίπρα για
οικονομία, θα τρομάξετε. Τον είχα συναντήσει το 2014 στο φόρουμ του
Economist. Ξεκίνησε μια κουβέντα
και σας λέω ότι τρόμαξα, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω».
Για το έργο στον Πειραιά: «Έχουμε σχέδια για το θέμα της ανεργίας στον Πειραιά κι έχει μειωθεί η
ανεργία στην πόλη. Έχουμε διαθέσει
δύο εκατομμύρια βιβλία-οδηγούς για
να διατεθούν στους τουρίστες.
Για να έχει εικόνα ο επισκέπτης του
Πειραιά. Ξεκινήσαμε ανάπλαση στον
Άγιο Διονύσιο. Κι έχουμε 1.700 νέες
θέσεις εργασίας και προχωράμε για
να πάμε στις 7.500 θέσεις εργασίας.

Παππάς, ΔΟΛ, Βέροια και Βαλμπουενά
Για την αγορά του ΔΟΛ: «Από αγνά αισθήματα για
τη χώρα που ζω... Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις με Έλληνες αλλά και φίλους
από το εξωτερικό και είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να μην
κλείσουν οι δύο εφημερίδες και
ότι θα ήταν καλό να συνεχίσουν
να γράφουν ιστορία».
Για τον Νίκο Παππά: «Δεν θέλω
να ασχοληθώ άλλο… Μόλις απέτυχε ο κύριος Παππάς, τον έστειλαν στο διάστημα».
Εμμέσως πλην σαφέστατα, ο Β. Μαρινάκης, επιβεβαίωσε ότι οδεύει προς ολοκλήρωση η απόκτη-

ση του Ματιέ Βαλμπουενά. Ενώ, για τις κατηγορίες περί στησίματος του αγώνα με τη Βέροια,
σχολίασε: «…αυτά δεν τα λένε οι
δικαστές και τα λέει ο κ. Τσίπρας
στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ».
Αναφορικά, με την υποτιθέμενη εξυγίανση, είπε: «Σήμερα μιλάμε
για ένα ποδόσφαιρο που τα τελευταία χρόνια είναι της εξυγίανσης. Έχουμε χορτάσει εξυγίανση…
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για αυτό».
Τέλος, για την κόντρα με τον Σωκράτη και τον Πέτρο Κόκκαλη, είπε ότι δεν θέλει να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

»Ακούω πολλά ευχαριστώ από τον
κόσμο για όσα έχω κάνει στον Πειραιά. Και τους Πειραιώτες δεν τους
κοροϊδεύεις. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί
το πράξαμε και θα κάνουμε και παραπάνω. Ο δήμαρχος έχει κάνει καλή
δουλειά.
Έχουμε εισπράξει 88 εκατ. ευρώ
από τα κονδύλια και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Τελειώνοντας τα δύο έργα
που μας έχουν ταλαιπωρήσει όπως το
τραμ, που εγώ ήμουν αντίθετος να
περνάει από το κέντρο του Πειραιά,
αλλά και το μετρό, θα περπατάμε σ’
έναν διαφορετικό Πειραιά.
»Θα συνεχίσω να στηρίζω τους Πειραιώτες που έχουν ανάγκη με την καθοδήγηση της μητρόπολης Πειραιά και
του κ. Σεραφείμ, ο οποίος έχει κάνει ένα
πολύ σημαντικό έργο. Έχω δεσμευτεί
για ένα νέο κολυμβητήριο κι ένα ταμείο
για την επιχειρηματικότητα».
• «Ελάτε στη συγκέντρωσή
μας, που δεν θα είναι φιάσκο
σαν του Τσίπρα»
Ο Β. Μαρινάκης, χαρακτήρισε
«αδελφική» τη σχέση του με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.
Δεσμεύτηκε ότι θα δημιουργήσει
σύγχρονο κολυμβητήριο και Ταμείο
Επιχειρηματικότητας για τους νέους
του Δήμου και ότι θα συνεχίσει να
στηρίζει τους Πειραιώτες.
Τους οποίους, κάλεσε να δώσουν το «παρών» στην κεντρική
προεκλογική συγκέντρωση του
συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής»,
που δεν θα έχει –όπως είπε– καμία
σχέση με το φιάσκο της περασμένης εβδομάδας στη συγκέντρωση
του Αλέξη Τσίπρα.
«Έντεκα πούλμαν μετρήσαμε με
550 άτομα που έφεραν στον Πειραιά
και ακόμη γύρω στους 200 αστυνομικούς στο Πασαλιμάνι. Πρέπει πάντως
να δώσω συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη του κ. Τσίπρα που έκανε μαγικά».
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• ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο νυν ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφιος
της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει σίγουρος για το εκλογικό αποτέλεσμα
Επί ποδός πολέμου βρίσκονται μέχρι το «παρά 5»
της κάλπης οι υποψήφιοι
των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών
για την Ευρωβουλή, και
εκμεταλλευόμενοι το ύστατο χρονικό περιθώριο
που ορίζει ο χρόνος επιδιώκουν να βρεθούν όσο
το δυνατόν εγγύτερα
στους ψηφοφόρους.
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος

A

ναμφίβολα ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης συγκαταλέγεται
στους πλέον δραστήριους υποψηφίους, έχοντας «οργώσει» αρκετές περιοχές της επικράτειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Μάιο ο
νυν επικεφαλής τής Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Ευρωβουλή βρέθηκε στην πατρίδα του την Κρήτη,
περιοδεύοντας σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, μαζί με
τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο
Μητσοτάκη, έχοντας επισκεφτεί
νωρίτερα τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Πάτρα, την
Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Ηγουμενίτσα, τις Σέρρες, την Καστοριά,
την Πτολεμαΐδα και άλλες πόλεις.
Με το μήνυμα «Ως εδώ. Αξίζουμε καλύτερα!» ο Μ. Κεφαλογιάννης δεν χάνει ευκαιρία να απαντά
στις ερωτήσεις του κόσμου, ασκώντας δριμεία κριτική στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κοινός τόπος των δηλώσεών του
είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν
κάνει τίποτα περισσότερο από το
να ανακοινώνει μέτρα που αποτελούν κακέκτυπη αντιγραφή του
προγραμματικού σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θεωρεί ότι η
πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής δεν σχετίζεται
με το αν θα κερδίσει ή αν θα χάσει
το κυβερνών κόμμα, αλλά με το αν
η ήττα του θα είναι συντριπτική ή
σχετικά ανεκτή.

«Διαχείριση ήττας…»
Την ίδια εκτίμηση εξέφρασε, εξάλλου, ο Μ. Κεφαλογιάννης στην
ομιλία που έκανε πριν από μερικά

«Καθαρό
μήνυμα και
πιστοποίηση
αυτοδυναμίας»
24ωρα από τη Λάρισα. Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής παρέθεσε
συνέντευξη Τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Τσίπρας έχει να
επιλέξει ανάμεσα στην ήττα και τη
συντριβή». Πρόσθεσε δε ότι επειδή
ο πρωθυπουργός γνωρίζει –όπως
ισχυρίζεται– ποια θα είναι η εξέλιξη «γι’ αυτό και κάνει μια διαχείριση
ήττας».
Ερωτώμενος γενικώς για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ο
Μ. Κεφαλογιάννης εξήγησε ότι
το κόμμα του αναμένει οι πολίτες
να δώσουν ένα καθαρό μήνυμα
στην κυβέρνηση που θα παράλληλα κι ένα σήμα πιστοποίησης της
αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και της επερχόμενης πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, συμπληρώνοντας ότι «εμείς
είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σε ό,τι αφορά την αποστροφή
του Αλέξη Τσίπρα ότι οι εκλογές
της 26ης Μαΐου είναι ψήφος εμπιστοσύνης, ο κ. Κεφαλογιάνης εξέφρασε την ελπίδα «η ήττα του κ.
Τσίπρα με την απόφαση που ήδη έχει πάρει ο ελληνικός λαός, να τον οδηγήσει για να καταθέσει την εντολή
που έχει λάβει μέχρι σήμερα».

«Θέλουμε να είμαστε
ισχυροί μέσα στην
Ευρώπη»
Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τα θέματα της Ευρώπης (σ.σ. που δυστυχώς απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο της προεκλογικής
περιόδου), σημειώνοντας ότι κατ’
αρχάς αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η εφαρμογή μίας πολιτικής που μαζί με τη βοήθεια του ελληνικού λαού θα βγάλει τη χώρα
στο ξέφωτο. «Θέλουμε να είμαστε ισχυροί μέσα στην Ευρώπη», είπε χα-

ρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης και συνέχισε:
«Δεν είμαστε στην Ευρώπη απλώς
για να παρουσιαστούμε. Στην Ευρώπη είμαστε για να πρωταγωνιστήσουμε. Θέλουμε ο ελληνικός λαός να μας
δώσει τη δύναμη για να την κάνουμε
δύναμη της Ελλάδας στην ανάκαμψη
της οικονομίας αλλά και της ασφάλειας στα εθνικά θέματα».
Μιλώντας για τα οφέλη που αποκομίζει η Ελλάδα ως μέλος της
ευρωπαϊκής οικογένειας είπε ότι
υπάρχουν και πολιτικά αλλά και
οικονομικά οφέλη για τη χώρα
μας, σημειώνοντας εμφατικά ότι «η
Ελλάδα είναι πατρίδα μας και η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι». Μά-

λιστα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής
εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα –η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει η
Ν.Δ.– θα διαδραματίσει και την επόμενη θητεία έναν σημαντικό ρόλο στα θέματα που ενδιαφέρουν
και την Ελλάδα.
Αναφερόμενος, τέλος, στο στρατιωτικό σκέλος της Ε.Ε., στα ζητήματα της ασφάλειας στην περιοχή,
ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες
είναι σε «υβριδική» μορφή και υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνουν
πολλά βήματα για να προχωρήσουμε στην κοινή αμυντική θωράκιση της Ε.Ε.

Ανέλαβε την ευθύνη, αλλά…
Πολλή κουβέντα έγινε τις προηγούμενες ημέρες για το περιστατικό
με τη φωτογραφία που έδειξε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης σε τηλεοπτική εκπομπή, ισχυριζόμενος ότι απεικονίζει τον πατέρα του Αλέξη Τσίπρα μαζί με τους πραξικοπηματίες Παττακό, Παπαδόπουλο
και Μακαρέζο. Μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. στο Twitter, εξήγησε ότι διαπίστωσε ότι πρόκειται
για αναληθές στιγμιότυπο και ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη.
Παρ’ όλα αυτά, το θέμα δεν φαίνεται να κλείνει εκεί για τον Κρητικό πολιτικό, αν κρίνει κανείς από την κατάληξη του «τιτιβίσματός»
του, στο οποίο ο Μανώλης Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει με νόημα:
«Ωστόσο είναι σήμερα πλέον γνωστό ότι η τεχνική εταιρεία της οικογένειας Τσίπρα είχε πολλά εκατομμύρια κέρδη τη διετία 71-73 δηλ.
μέσα στην δικτατορία. Αυτά προς παρόν».
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• ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο παλιός είναι αλλιώς,
ο νέος θα είναι ωραίος;
Η παλιά με τη νέα γενιά
της αυτοδιοίκησης αναμετρώνται στην Περιφέρεια
Κρήτης, καθώς, κόντρα
στον μπαρουτοκαπνισμένο
νυν περιφερειάρχη και εκ
νέου υποψήφιο Σταύρο
Αρναουτάκη που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το
Κίνημα Αλλαγής, η Νέα
Δημοκρατία έδωσε το χρίσμα στον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, έναν νέο ηλικίας 34 ετών που ανήκει
στα… φυντάνια των αυτοδιοικητικών στελεχών του
κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Α

σφαλείς προβλέψεις
για το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορούν να
γίνουν, έστω κι αν
βρισκόμαστε στο «παρά ένα» της κάλπης. Κι αυτό διότι,
μπορεί η αναγνωρισημότητα του
νυν περιφερειάρχη να του δίνει ένα προβάδισμα, αλλά ουδείς μπορεί να ψηλαφίσει με ακρίβεια αν η
φρεσκάδα της υποψηφιότητας
Μαρκογιαννάκη είναι ικανή από
μόνη της να προκαλέσει αλλαγή
των εκλογικών συσχετισμών στην
Περιφέρεια Κρήτης.
Αυτό που με σιγουριά, πάντως,
θα παίξει μεγάλο ρόλο στην επιλογή των Κρητών ψηφοφόρων είναι
η εκπλήρωση της εύλογης προσδοκίας τους να δουν να επιλύονται
τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, κυρίως στο επίπεδο του οδικού δικτύου και των υποδομών.

Στ. Αρναουτάκης:
«Πυξίδα μας οι ανάγκες
των ανθρώπων της
Κρήτης»
Το δικό του μήνυμα νίκης έστειλε
ο περιφερειάρχης Κρήτης και εκ

• Στην Περιφέρεια Κρήτης ο 34χρονος υποψήφιος
της Ν.Δ. θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του κόντρα στον
62χρονο νυν περιφερειάρχη που υποστηρίζεται από ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝ.ΑΛ.
νέου υποψήφιος με την παράταξη
«Κρήτη η Ζωή μας», Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας πριν από
μερικές ημέρες στο Ωδείο του Ρεθύμνου.
Στέλνοντας μήνυμα ενότητας
στον κρητικό λαό ο κ. Αρναουτάκης είπε ότι «η παρουσία μας εδώ
είναι να ενώσουμε τον κόσμο και όχι
να τον χωρίσουμε», επισημαίνοντας
έτσι την πορεία τόσο του ίδιου όσο και των συνεργατών του στο τιμόνι της περιφέρειας.
Με πυξίδα όπως υπογράμμισε
τις ανάγκες των Κρητικών ο νυν
περιφερειάρχης Κρήτης περιέγραψε το όραμα του συνδυασμού
του για μια σύγχρονη, δυναμική
και ανταγωνιστική Κρήτη. «Είμαστε εδώ όχι για να ξεχωρίσουμε από
τον κόσμο, είμαστε εδώ για να σμίξουμε τον κόσμο!» είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο
Στ. Αρναουτάκης μίλησε για τα ό-

σα πέτυχε η ομάδα του κατά τη
διάρκεια της πενταετούς μέχρι τώρα θητεία της στο τιμόνι της περιφέρειας Κρήτης, επισημαίνοντας
στη συνέχεια το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Μία πολιτική που
σύμφωνα με τον κ. Αρναουτάκη
έχει πρωταρχικό ρόλο τη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού προς όφελος των πολιτών και
μόνο.
«Η Κρήτη του 2030 είναι μπροστά
μας. Αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα, τον δυναμισμό, την
εργατικότητα, την ευρηματικότητα,
την αποτελεσματικότητα και την τόλμη
των ανθρώπων μας, έχουμε ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό: Την Κρήτη
μας, ναυαρχίδα ανάπτυξης, το νησί
μας, φάρος βιωσιμότητας και αειφορίας, την Περιφέρεια, πόλο έλξης και
κοινωνικής ευημερίας.
Το τρίπτυχο αυτό θεμελιώνει το όραμά μας για το σήμερα και το αύ-

ριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Σταύρος Αρναουτάκης περιγράφοντας τους βασικούς πυλώνες
του προγράμματος του για την επόμενη τετραετία.
Κλείνοντας την ομιλία του ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κρήτης κάλεσε όλους τους πολίτες του
Ρεθύμνου αλλά και όλους τους
Κρητικούς να συνταχθούν στην
προσπάθεια που μόνο στόχο έχει
την ευημερία των πολιτών του νησιού.

Αλ. Μαρκογιαννάκης:
«Να μην κρυβόμαστε
πίσω από γραφεία»
«Φιλοσοφία όλων μας είναι να μην
κρυβόμαστε πίσω από γραφεία, αλλά
να είμαστε κοντά στους ανθρώπους
και τα προβλήματα τους, χωρίς ωράριο, από το πρωί έως το βράδυ, δίχως
σταματημό». Με αυτά τα λόγια σχολιάζει, συνήθως, ο επικεφαλής τού
συνδυασμού «Η Κρήτη Μπρο-

στά!», Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, όταν ερωτάται για το πώς
σκοπεύει να πολιτευτεί στην Περιφέρεια Κρήτης εφόσον εκλεγεί περιφερειάρχης.
Σύμφωνα με τον σύμβουλο επιχειρήσεων που πρωτοεκλέχθηκε
περιφερειακός σύμβουλος –και
μάλιστα κατακτώντας την πρωτιά
στη σταυροδοσία– το 2014 και από το 2016 είναι εκτελεστικός
γραμματέας και συντονιστής της
παράταξής του, Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει αγώνας δρόμου και
επιμένει να υπογραμμίζει ότι η θέση του θα είναι δίπλα στους συμπολίτες του, στους δρόμους, στις
πλατείες, στις γειτονιές, στα πιο απομακρυσμένα χωριά.
Αυτό έκανε και την τελευταία
προεκλογική εβδομάδα ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, περιοδεύοντας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και συγκεκριμένα
στον Δ. Αμαρίου, ενώ στη συνέχεια έκανε στάσεις στον Πατσό,
στην Παντάνασσα, στους Βολιώνες, στους Απόστολους, στην Αγία
Φωτεινή, στο Μοναστηράκι, στο
Αμάρι, στον Μέρωνα, στο Γερακάρι, στις Βρύσσες, στο Άνω Μέρος,
στον Άγ. Ιωάννη, στη Λοχριά, στον
Πλάτανο, στο Αποδούλο, στη Νίθαυρη, στις Κουρούτες, στον
Φουρφουρά, στο Βυζάρι και στα
Πλατάνια.
Την αίσθηση που εισπράττει από την επαφή του με τους συμπολίτες του περιγράφει ο ίδιος: «Παντού συναντώ το ίδιο κλίμα. Αγωνία
για το πού πάει το νησί μας. Για τα
έργα που δεν προχωρούν. Τις ευκαιρίες που χάνονται. Την ανάπτυξη που
δεν λέει να έρθει. Γιατί με όποιους μιλήσαμε, από όλους είδαμε την ίδια ανησυχία και απογοήτευση για το μέλλον. Και στο τέλος της συζήτησής μας,
την ίδια ελπίδα ότι επιτέλους κάτι
μπορεί να αλλάξει».
Οπότε το ερώτημα του τίτλου
παραμένει; Ο παλιός (Σταύρος
Αρναουτάκης) είναι αλλιώς, ο νέος (Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης) θα είναι… ωραίος;
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• Λαμπρινός, Κουράκης και Σχοιναράκη βλέπουν με
αξιώσεις είτε τη νίκη είτε την «πρόκριση» στον δεύτερο γύρο¡

Μάχη για τρεις στο Ηράκλειο
Εννέα υποψήφιοι διεκδικούν τον δημαρχιακό θώκο του Ηρακλείου Κρήτης, αριθμός που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο για την πόλη. Μόνο τρεις, όμως, από αυτούς, ο νυν δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός (επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Πολι-

τών»), ο Γιάννης Κουράκης (επικεφαλής του συνδυασμού «Ηράκλειο 3.7.5.») και η Ευαγγελία Σχοιναράκη (επικεφαλής του συνδυασμού «Ηράκλειον
Αξίζεις») βλέπουν με αξιώσεις είτε τη νίκη είτε την
«πρόκριση» στον δεύτερο γύρο.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ: Ολοκληρωμένος
σχεδιασμός για το Ηράκλειο
α αποτελούν οι παρεμβάσεις στο Ηράκλειο μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που βασίζεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης, που αξιολογεί τα δυνατά της
σημεία και τις υπάρχουσες ευκαιρίες και προτείνει αλληλένδετες
δράσεις, που δεν έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, και στοχεύουν
στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
συνθηκών της, είναι εκ των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων και
δεσμεύσεων του συνδυασμού «Δύναμη Πολιτών», επικεφαλής του
οποίου είναι ο νυν δήμαρχος της πόλης, Βασίλης Λαμπρινός. Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της παράταξης Λαμπρινού, ο εν λόγω
σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης του συνόλου των κοινωνικών και θεσμικών εταίρων του Ηρακλείου, ώστε τόσο η υλοποίησή του όσο και η επίτευξη των στόχων του να αποτελεί «κοινό όραμα». Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε –και συνεχίζει να εμπλουτίζεται– Master Plan ανά τομέα ενδιαφέροντος (κοινωνική πολιτική,
τείχη, νερό, διά βίου μάθηση, διαχείριση απορριμμάτων, ανθεκτική
πόλη, έξυπνος δήμος, αστικό πράσινο), προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλες οι δράσεις του και τα έργα τόσο του δήμου όσο και
των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, προς μια κοινή κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τον Β. Λαμπρινό, κορυφαία έκφραση αυτής της
πρόθεσης της δημαρχιακής αρχής υπήρξε η διαδικασία της δημόσιας
διαβούλευσης για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης
(ΣΟΑΠ) και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Η προετοιμασία και η εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών
ΣΟΑΠ και ΒΑΑ είχε ως αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει η «Δύναμη
Πολιτών»– ο δήμος Ηρακλείου όχι μόνο να είναι σήμερα ο πρώτος

Ν

σε όλη την Ελλάδα εν δυνάμει δικαιούχος χρηματοδότησης, στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 20142020, αλλά και ταυτόχρονα δικαιούχος άλλων χρηματοδοτήσεων, ακριβώς γιατί έχει ακολουθήσει αυτή
την ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Τόπος συνάντησης 5+1 πολιτισμών
Στη «Δύναμη Πολιτών» επαίρονται ότι ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός τους για το Ηράκλειο είναι έτσι διαρθρωμένος ώστε, με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, να υπηρετείται το όραμα της νυν δημαρχιακής αρχής να γίνει το Ηράκλειο Έξυπνη - Συνεκτική Πόλη, Τόπος Συνάντησης «5+1» Πολιτισμών. Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν:
• Την αναβάθμιση και συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών.
• Τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και σε ομάδες με κίνδυνο διάκρισης.
• Τη δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας τόσο της ίδιας της πόλης όσο και χωριών της περιφέρειας.
• Τη διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων μέσα από συγκεκριμένες πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές.
• Την αύξηση της επισκεψιμότητας και της διαμονής των επισκεπτών στο Ηράκλειο.
• Την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με αύξηση των νέων επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Ν.ΤΣ.

Γ. Κουράκης: «Προτεραιότητά μας οι αγρότες»
α χωριά Κυπαρίσσι, Ρουκάνι, Καρκαδιώτισσα και Προφήτη Ηλία, της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους επισκέφθηκε την περασμένη Δευτέρα, 20 Μαΐου, ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5, Γιάννης Κουράκης, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά την προγραμματική προτεραιότητα που δίνει στην προστασία
και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Σε μία μεγάλη σε παλμό συγκέντρωση ο Γ.
Κουράκης συνομίλησε με τους προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων, με εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και με απλούς κατοίκους, θέτοντας στο
τραπέζι του διαλόγου τα ζητήματα της καθημερινότητας, της α-

Τ

γροτικής οδοποιίας, και της άρδευσης, με κορυφαίο ζήτημα την κατασκευή του φράγματος του
Λαδούκου, αλλά και άλλων έργων και υποδομών
που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας. Ο κ. Κουράκης έθεσε ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα στον Δήμο Ηρακλείου
την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των αγροτών
και κτηνοτρόφων. Στόχο έθεσε και την κατασκευή
του φράγματος και άλλων έργων που θα αναβαθμίσουν τον πρωτογενή τομέα. Επίσης, παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο του Συνδυασμού για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωριών και των οικισμών της ενδοχώρας. ΧΡ. ΑΓΓ.

ΕΥ. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ:

«Έτσι θα διοικήσω
τον δήμο»
ία από τις τελευταίες επισκέψεις της πριν ανοίξουν οι
κάλπες η υποψήφια δήμαρχος Ηρακλείου, Ευαγγελία Σχοιναράκη - Ηλιάκη, την έκανε στο Δημαρχείο
της πόλης. Εκεί συνομίλησε με υπαλλήλους, άκουσε τα ζητήματα που της
έθεσαν και αντάλλαξε μαζί τους ιδέες
και προτάσεις αναφορικά με την πολιτική που θα εφαρμόσει στη διοίκηση του δήμου.
Η επικεφαλής του συνδυασμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι ο δήμος πρέπει να είναι ανοιχτός σ’ όλους τους πολίτες και να
είναι κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, υπογραμμίζοντας ότι ο συνδυασμός «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
Αξίζει» προτείνει ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο Πολιτικής Αλλαγής με σύγχρονη αντίληψη και λαϊκή απήχηση.
Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, ο δήμος Ηρακλείου θα προχωρήσει στη
λειτουργία αποκεντρωμένων διοικητικών δομών στις δημοτικές ενότητες,
θα προωθήσει την αυτόνομη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, καθώς
και την ίση κατανομή πόρων με βάση
τις ανάγκες τους για να υλοποιούν τα
έργα και να είναι κοντά στους πολίτες.
Η κα Σχοιναράκη δεσμεύτηκε, εξάλλου, ο προϋπολογισμός του Δήμου
να περνάει σε δημόσια διαβούλευση,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων
των παρατάξεων και φορέων, για να
γνωρίζουν όλοι οι πολίτες πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Την ίδια διαδικασία δεσμεύτηκε να ακολουθήσει και
για τα έργα ένταξης πριν αυτά εγκριθούν και υλοποιηθούν.
Η επικεφαλής του συνδυασμού «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Αξίζει» προανήγγειλε, τέλος, την πρόθεσή της να προχωρήσει
εφόσον εκλεγεί σε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων από εταιρεία Ορκωτών Λογιστών, προκειμένου να ενημερωθούν άπαντες για την οικονομική
κατάσταση του δήμου Ηρακλείου.
Ν.ΤΣ.

Μ
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• Ο γνωστός ποινικολόγος Γιώργος Κλεφτοδήμος κατέρχεται υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα, στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη, και στέλνει
μήνυμα έμπνευσης, ρεαλισμού και αποτελεσματικότητας στους συνδημότες του

«Πάμε για την ειρηνική
επανάσταση της Αθήνας»
Του Νίκου Συνοδινού

Α

νήκει στη νέα γενιά
των ανθρώπων που
θέλουν ν’ αλλάξουν
την Αθήνα. Αυτών
που στρατεύθηκαν
στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη, με σκοπό να βγάλουν την
πρωτεύουσα από το τέλμα και να
την πάνε ψηλά. Στα 38 του χρόνια
ο Γιώργος Κλεφτοδήμος είναι
πλέον φτασμένος ποινικολόγος,
μάχιμος από τα πρώτα βήματά του
στη δικηγορία μέχρι σήμερα και το
σημαντικότερο ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Αυτός που έχει ζήσει και ξέρει τι σημαίνει γειτονιά,
πρόβλημα της καθημερινότητας,
δομικό πρόβλημα.
«Στην Αθήνα, γεννήθηκα, μεγάλωσα, αυτή την πόλη αγάπησα και, παρ’
ότι έχω συνδικαλιστική δράση στον
χώρο του επαγγέλματός μου, δεν άντεξα να μένω απαθής και αδρανής βλέποντας τα προβλήματα αντί να λύνονται να μεγαλώνουν. Προβλήματα που
η λύση τους είναι απλή και εύκολη σε
αρκετές περιπτώσεις, αλλά η γραφειοκρατία, η απροθυμία, η λογική του
παραλόγου τα διατηρούν άλυτα και
κάνουν τη ζωή μας αφόρητη.
»Συναναστρέφομαι και μιλάω καθημερινά με τόσο κόσμο. Όταν είδα
πως ο Κώστας Μπακογιάννης μπαίνει
μπροστά σε αυτήν τη μάχη, θεώρησα
υποχρέωσή μου να είμαι στο πλευρό
του. Λόγω καταγωγής ξέρω ότι ο Κώστας και θέλει και μπορεί. Έκανε αγνώριστο το Καρπενήσι, στην Περιφέρεια δεν αποκλείονται πλέον χωριά, τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του τα βλέπεις. Στη Στερεά Ελλάδα
στη συνέχεια ως Περιφερειάρχης ήταν ρεαλιστικός και αποτελεσματικός.
Δεν είναι τυχαία τα ποσοστά που
παίρνει. Οι πολίτες γνωρίζουν πως είναι η μεγάλη του ελπίδα για να δημιουργήσει την Αθήνα που ονειρευόμαστε».

• Ποια προβλήματα χρίζουν άμεσης επίλυσης;
«Σε κάθε γειτονιά με μια-δυο παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν θαύματα.
Ν’ αλλάξει τελείως. Να γίνει υπόδειγμα. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα,
που επισκέπτομαι συχνά τελευταία,
με τη συμβολή και των ανθρώπων που
ζουν ή εργάζονται εκεί, οι αναπλάσεις,
η καθαριότητα, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η έλλειψη αυθαιρεσιών, η οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων,
έχουν οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό
αποτέλεσμα. Όλοι κερδίζουν από αυτή την εικόνα. Αντίθετα, η πλατεία
Κολωνακίου έχει καταντήσει ένα έκτρωμα που σε απωθεί. Παραβιάσεις
της νομοθεσίας, αυθαίρετες κατασκευές, σκουπίδια, έλλειψη φροντίδας, έχουν δημιουργήσει κάκιστη εικόνα. Στη Δεινοκράτους πας στην παιδική χαρά και βλέπεις την εγκατάλειψη και την επικινδυνότητα. Πώς θα
παίξουν εκεί τα παιδιά; Συνεχίζεις στη

Δεξαμενή και βλέπεις ότι όλα είναι
παρατημένα. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα. Και αν κάπου καεί μια λάμπα,
περιμένεις…. αιώνια να σ’ την αλλάξουν».
• Ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες για την επανεκκίνηση
της λειτουργίας του Δήμου της
Αθήνας;
«Να ξεκινήσω από τη Δημοτική Αστυνομία που πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της. Δεν πρέπει να είναι Δημοτική Εισπρακτική, αλλά
πραγματικά Δημοτική Αστυνομία. Οι
δημοτικοί αστυνομικοί πρέπει να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, και όχι να
έχουν εξελιχθεί στον εφιάλτη του. Να
εξοπλιστούν κατάλληλα και να συνεργάζονται με την Αστυνομία για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Όχι να κόβουν κλήσεις κι εκεί να ολοκληρώνεται ο ρόλος τους. Ο Δήμος
της Αθήνας δεν είναι δυνατό να δαιμονοποιεί κάθε ιδιωτική προσπάθεια.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν σκοπό
να εξυπηρετούν και όχι να ταλαιπωρούν τους δημότες. Υπάρχουν δυστυχώς μεγάλα παράπονα. Γιατί τα μικράμικρά, αν λυθούν, φέρνουν το μεγάλο αποτέλεσμα».
• Σε αυτή την προσπάθεια για
μια καλύτερη Αθήνα, εκτιμάτε
πως οι δημότες είναι κοντά ή αδιαφορούν;
«Όποτε κανείς περπατάει στην Αθήνα
–κι εγώ περπατάω πολύ– καταλαβαίνει πόσο πίσω έχει μείνει αυτή η πόλη. Αυτό που με γεμίζει αισιοδοξία
και ελπίδα, είναι ότι συναντώ καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν το έχουν βάλει κάτω. Ανθρώπους που θέλουν να το παλέψουν, να αφιερώσουν
ενέργεια και χρόνο, και να βελτιώσουν
αυτή την πόλη. Αν αυτοί δουν, πιστέψουν, διαπιστώσουν ότι κάνουμε το
όραμά μας πραγματικότητα, θα δώσουν και την ψυχή τους γιατί είναι κάτι που τους αφορά. Η ποιότητα ζωής
αφορά τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, τον φοιτητή, τον μαθητή, όλες
τις γενιές. Η καθημερινότητα είναι η
μητέρα όλων των μαχών. Το μεγάλο
ζητούμενο σήμερα είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις σωστές
δημόσιες υπηρεσίες και τις σωστές
δημόσιες υποδομές στους μονίμους
κατοίκους και τους επισκέπτες».
• Έχετε τη φήμη του… φωνακλά. Αν εκλεγείτε δημοτικός
σύμβουλος να περιμένουμε ότι…
η δουλειά θα γίνει με το καλό ή
με το ζόρι;
«Είμαι φωνακλάς και συγκρούομαι
εκεί που χρειάζεται. Όμως δεν έχω μάθει στη ζωή μου να συμβιβάζομαι. Να
κάνω το… κορόιδο. Αν δω το στραβό,
ο κόσμος να χαλάσει θα το αλλάξω,
αλλιώς θα πάω σπίτι μου. Δεν το βάζω
όμως εύκολα κάτω. Το αντίθετο. Με
ενδιαφέρει να είμαστε αποτελεσματικοί, αν θέλουμε να έχουμε απτά και
μετρήσιμα αποτελέσματα. Με μπροστάρη τον Κώστα Μπακογιάννη είμαι
βέβαιος ότι θα κάνουμε μια ειρηνική

επανάσταση στην Αθήνα. Όχι με εντολές ή διαταγές, όχι κουνώντας το
δάκτυλο, αλλά με έμπνευση. Με πίστη ο ένας στον άλλον. Και με σχέδιο. Το “πρέπει να” τελείωσε. Ήρθε η
ώρα του “πάμε να”. Πάμε όλοι μαζί
να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Η
δική μας δουλειά στον Δήμο είναι να
έχουμε σχέδιο και αφοσίωση σε ένα
στόχο: να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων της Αθήνας.
Δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα. Όχι
στα λόγια, αλλά στην πράξη. Γιατί η
δύναμη της Αθήνας είναι οι άνθρωποί της».

Ποιος είναι
ο Γιώργος
Κλεφτοδήμος
Γεννήθηκε, ζει και δικηγορεί στην
Αθήνα. Μια διαδρομή, από το 45ο
Γυμνάσιο (Λυκαβηττός) και το 3ο
Γενικό Λύκειο (Λεωφόρος), στη
Νομική Σχολή της Αθήνας (απόφοιτος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ποινικού Δικαίου). Είναι μάχιμος δικηγόρος (Δικηγορικό Γραφείο
Κλεφτοδήμου), στην καρδιά της
Αθήνας. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος
στην Ένωση Ασκούμενων Νέων
Δικηγόρων Αθηνών, από τον Νοέμβριο του 2017 είναι εκλεγμένος Σύμβουλος στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχει περπατήσει και περπατά την Αθήνα, όλες τις γειτονιές της, είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή απέναντι στα προβλήματα. Αποδέχτηκε την πρόσκληση του Κώστα
Μπακογιάννη και συνοδοιπορεί
για την «Αθήνα Ψηλά», για να
προσφέρει με ζέση και όραμα στις
λύσεις που έχει ανάγκη η πόλη
και οι δημότες της.
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ΑνθιζΟυν AλλΑ με ΗμερΟμΗνιΑ λΗΞΗς Οι ετΑιρειες
διΑχειριςΗς μΗ εΞυπΗρετΟυμενων χΟρΗγΗςεων
πρΟςφερΟντΑς θεςεις εργΑςιΑς ςτΟυς τρΑπεζΟϋπΑλλΗλΟυς
πΟυ τΑ πρΟΗγΟυμενΑ χρΟνιΑ ειδΑν τΗν πΟρτΑ τΗς εΞΟδΟυ
μόνο την περασμένη χρονιά έγιναν περίπου 30 μεταβιβάσεις
χαρτοφυλακίων.
Προς επίρρωση όλων των
παραπάνωΜ θυμίζεται η πρόσφατη κίνηση της Blackstone να
εξαγοράσει πλειοψηφικό ποσοστό σε real estate δανειακό χαρτοφυλάκιο της ισπανικής
Santander και η είσοδος της ιταλικής doBank στην ισπανική
αγορά, με την εξαγορά του 85%
της Altamira έναντι του ποσού
των €412.000.000.

Διέξοδος (υπό όρους)
για τους τραπεζικούς
η αγορά των
«κόκκινων» δανείων
τα «κόκκινα» δάνεια είναι μια ομολογουμένως πονεμένη ιστορία. Όχι μόνο για τα
τραπεζικά χαρτοφυλάκια αλλά και για τους ίδιους τους τραπεζο-υπαλλήλους
που αισθάνονται εργασιακή ομηρία και αβεβαιότητα λόγω του ότι τα συστημικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να «ξεφορτώσουν» τους ισολογισμούς
τους από το… περιττό εργασιακό κόστος. εξ ου και τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που τρέχουν ήδη οι τράπεζες.
Επιμέλεια:
χρήστος Αγγελόπουλος
στόσο, οι παροικούντες την εγχώρια τραπεζική Ιερουσαλήμ δεν
συμμερίζονται την
απαισιόδοξη πλευρά του νομίσματος. Αντιθέτως, στέκονται
στο παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται –σύμφωνα πάντα με
τους ειδικούς– για επενδυτές
και εργαζόμενους στο μετατραπεζικό τοπίο της επόμενης ημέρας. Κι αυτό το παράθυρο δεν
είναι άλλο από το… ψωμί που
φαίνεται να έχει για τους δραστηριοποιούμενους σε αυτόν ο
νεοπαγής για τα ελληνικά δεδομένα κλάδος διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Ω

ΑπΟ τΟυς 68.000

τρΑπεζΟϋπΑλλ
ΗλΟυς τΟυ 2008
εχΟυμε φτΑςει τΟ
2018 ςτΟυς 40.000
εργΑζΟμενΟυς ςτΑ
χρΗμΑτΟπιςτωτικΑ
ιδρυμΑτΑ, Ο δε
ΑριθμΟς τΟυς
ΑνΑμενετΑι νΑ
μειωθει κι ΑλλΟ

Η αριθμητική της
αγοράς
Οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν την παραπάνω τάση.
Το γεγονός ότι 17 εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος, καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη διεκδίκηση του προ-

βληματικού portfolio των τραπεζών, στο οποίο μπαίνει πωλητήριο προκειμένου να εξυγιανθούν οι αντίστοιχοι ισολογισμοί. Ακόμα κι έτσι να μην ήταν, όμως, θεωρείται σχεδόν αδύνατον να μην ακολουθηθεί
και στην Ελλάδα το συγκεκριμένο διεθνές μοντέλο που «δούλεψε» αποτελεσματικά και στην Ι-

Πληθώρα διαθέσιμου
δυναμικού
σπανία και στην Ιταλία.
Για παράδειγμα, οι Ίβηρες είχαν κόκκινα δάνεια που το
2013 άγγιζαν τα 200 δισ. ευρώ
και μέσω της διαχείρισής τους
από μεγάλες εταιρείες του κλάδου ο δυσθεώρητος όγκος μειώθηκε εντός 72 μηνών σε ποσοστό 55%. Αντίστοιχη είναι
και η εικόνα από την Ιταλία, όπου μέσω ενός σχεδίου ανάλογου με αυτό που προωθεί το ελληνικό ΥΠ.ΟΙΚ. για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων,

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχοντα ή μελλοντικά χρηματο-οικονομικά επιχειρηματικά
σχήματα δεν θα μπορέσουν να
διεκδικήσουν μερίδια αγοράς
στη διαχείριση «κόκκινων» δανείων δίχως το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό που θα «τρέξει» τη δουλειά. Και ευτυχώς ή
δυστυχώς, για τους ίδιους τους
τραπεζοϋπαλλήλους, η δεξαμενή εξεύρεσης διαθέσιμου δυναμικού παρουσιάζει μεγάλη πληρότητα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς
ότι σε μία 10ετία, από το 2008
έως και το 2018, οι τραπεζοϋπάλληλοι έφτασαν να αριθμούν
περί τα 40.000 άτομα από τις
68.000 που ήταν τη χρονιά αναφοράς. Ο δε αριθμός τους αναμένεται να μειωθεί κι άλλο, δεδομένου ότι περίπου 2.000 εργαζόμενοι θα δουν ιδία βουλήσει την πόρτα της εξόδου από
την Εθνική Τράπεζα και τη
Eurobank συμμετέχοντας στα
σχετικά προγράμματα. Αυτός ο
όγκος εργαζομένων είναι σαφές
ότι δεν θα κάτσει σπίτι του και
όσοι τα καταφέρουν θα επαναδραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε ένα ανθοφορούμενο παρακλάδι της τραπεζικής αγοράς.
Το για πόσο καιρό θα βγάζει… λουλούδια αυτό το δέντρο
ουδείς μπορεί να το εγγυηθεί, αφού η ευρωπαϊκή στατιστική
δείχνει ότι το προσδόκιμο επιχειρηματικής επιβίωσης τέτοιων εταιρειών δεν ξεπερνά τα 10
χρόνια. Οπότε μένει να φανεί
δυστυχώς στην πράξη ποια θα
είναι τότε η επόμενη ημέρα της
σημερινής επόμενης ημέρας
των τραπεζοϋπαλλήλων.
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Γλυκαίνει
τους
Κινέζους
η Κρι-Κρι
«Μουσαφίρηδες» από την Κίνα
είχε την περασμένη Δευτέρα
(20/5) η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, υποδεχόμενη
στο εργοστάσιο της εταιρείας
στις Σέρρες στελέχη και ιδιοκτήτες κινέζικων αλυσίδων
σούπερ μάρκετ. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι που συνοδεύονταν από την κινέζικη εταιρεία εισαγωγών Jongjia (σ.σ. αποτελεί
και τον επίσημο συνεργάτη της
Κρι-Κρι στην Κίνα) ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και γνώρισαν από
κοντά τα προϊόντα της ελληνικής φίρμας.
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SGS και BP: Σύμπραξη
αστείρευτης αγάπης
για τα αδέσποτα
ερισσότεροι από 800 ενημερωμένοι μαθητές και 162 στειρωμένα αδέσποτα είναι ο αριθμητικός απολογισμός της τελευταίας «στάσης» που έκαναν
πριν από μερικές ημέρες στον δήμο Ανατολικής Μάνης οι άνθρωποι της φιλοζωικής,
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Save
a Greek Stray (SGS) και των πρατηρίων ΒP.
Η SGS και η ΒP «τρέχουν» από κοινού ένα σπουδαίο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, που τιτλοφορείται
«Με αστείρευτη αγάπη για τα αδέσποτα» και
στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις σε δημοτικά σχολεία,
στειρώσεις, εμβολιασμοί και ηλεκτρονική
σήμανση των αδέσποτων με τη συνεργασία
κτηνιάτρων και εθελοντών.
Εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για τη
δεύτερη δράση του προγράμματος «Στείρω-

Π

Η κινεζική αγορά αποτελεί
για την Κρι-Κρι μία σημαντική
εμπορική δεξαμενή, και αυτός
είναι ο λόγος που η ελληνική
γαλακτοβιομηχανία έδωσε το
«παρών» στη διεθνή έκθεση
«Sial China» που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη από τις 14 έως και τις 16 Μαΐου 2019.
Η «Sial China» αποτελεί τη
μεγαλύτερη ετήσια Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών της
ασιατικής ηπείρου, και εκεί τα
στελέχη τής Κρι-Κρι πραγματοποίησαν σημαντικές επαφές με
στόχο την τοποθέτηση των
προϊόντων της στο οργανωμένο
λιανεμπόριο.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η
Κρι-Κρι κερδίζει συνεχώς περισσότερους καταναλωτές σε
διεθνές επίπεδο, ενώ συνολικά
διατηρεί παρουσία σε 24 χώρες.
Οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 36,3% των
συνολικών πωλήσεων προϊόντων, παρουσιάζοντας αύξηση
+41,7% για το έτος 2018.
Στόχος τα’ης Κρι-Κρι πλέον
είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας της στις ευρωπαϊκές χώρες
αλλά και η είσοδός της σε νέες,
μεγάλες αγορές της Ασίας, όπως
για παράδειγμα η Κίνα. Ν.ΤΣ.

σης, Εμβολιασμού και Ηλεκτρονικής Σήμανσης», η ιδρύτρια της SGS, Εριέττα
Κούρκουλου-Λάτση, εξήγησε ότι προτεραιότητα της οργάνωσης είναι η προστασία
και η περίθαλψη των τετράποδων φίλων
μας. «Πρέπει να αλλάξει ριζικά η αντιμετώπιση
του κόσμου απέναντι στα αδέσποτα και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
εκπαίδευσης στις νεότερες γενιές», είπε χαρακτηριστικά η κα Κούρκουλου-Λάτση, και
συνέχισε:
«Ενημερώσαμε τους μαθητές όλων των δη-

μοτικών σχολείων του Δήμου για τις σωστές και
τις λάθος πρακτικές απέναντι στα ζώα συντροφιάς, για τη σημασία της στείρωσης και για τη
δράση του καταφυγίου μας, ενώ παράλληλα οι
κτηνίατροί μας Χρήστος Κτενάς και οι συνάδελφοί του Θεόδωρος Μπαμπλένης, Λάζαρος
Καρανάσιος, Νίκος Παπαθεοδώρου, Θωμάς
Σβήγκας, στείρωσαν, εμβολίασαν και προχώρησαν σε σήμανση των αδέσποτων του Δήμου
αφιλοκερδώς και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.
Με την υποστήριξη των πρατηρίων της BP, θα
συνεχίσουμε τη δράση μας μέχρι το όνειρό μας
για ένα καλύτερο μέλλον των τετράποδων φίλων μας να γίνει πραγματικότητα».

Ρομπέρτο Καραχάννας: «Όλα
ξεκινούν από εμάς»
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής
Εμπορίας Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. & διευθύνων
σύμβουλος της ΕΚΟ, Ρομπέρτο Καραχάν-

REDS: Βραβείο και επενδύσεις στο Smart Park
ε έπαινο για τις επιδόσεις του
στην κατηγορία «Ανακαίνιση
& Επέκταση» έφυγε από τις
φετινές βραβεύσεις των Ευρωπαϊκών
Εμπορικών Κέντρων το εμπορικό
πάρκο «Smart Park» της REDS, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Η συγκεκριμένη βράβευση ήρθε να
προστεθεί στο παλμαρέ των διακρίσεων
που έχει λάβει το «Smart Park» σε όλη τη
διάρκεια των ετών της λειτουργίας του.
Συγκεκριμένα, το γνωστό εμπορικό πάρ-

Μ

κο της REDS στα Σπάτα ξεχώρισε πρόσφατα για την επιχειρηματική επίδοσή
του στα Business Retail Awards 2019,
βραβεύτηκε δύο φορές –το 2016 και
2017– στα Event Awards για τις επιδόσεις του στο Marketing, ενώ ξεχώρισε
και στα Retail Interior Awards 2017 για
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του.
Αυτήν τη φορά, ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής οργανισμός εμπορικών
κέντρων, το International Council of
Shopping Centers (ICSC), βράβευσε το
«Smart Park» της REDS για το σύνολο του

έργου. Σημειώνεται ότι το ICSC αριθμεί
70.000 μέλη σε 100 χώρες και συνιστά
διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που αναδεικνύει από το 1977 τις υψηλές επιδόσεις στο λιανεμπόριο.
Όπως λένε οι άνθρωποι της REDS, η
διάκριση του «Smart Park» από το ICSC
αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ποιότητας στη διαχείριση και την ανάπτυξη του
μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου της Ελλάδας, που παρουσιάζει εμπορική πληρότητα 100%, ενώ το 2018 ο συνολικός
αριθμός των επισκεπτών του άγγιξε τα
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Καινοτόμο υβριδικό ενεργειακό έργο για την Eni Tυνησίας από τη METKA EGN
έο «μπάσιμο» στην Τυνησία και για λογαριασμό ενός
διεθνούς ενεργειακού παίκτη έκανε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε., μέσω της σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η
θυγατρική της, METKA EGN, με την εταιρεία Eni Tunisia B.V.
Η σύμβαση αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή
(EPC) ενός καινοτόμου, υβριδικού συστήματος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην πετρελαϊκή εγκατάσταση ADAM
στην Περιφέρεια Ταταουίν της Τυνησίας. Το έργο, ένα από τα
πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, θα λειτουργεί εκτός δικτύου
και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5 MW ηλιακής ενέργειας, καθώς και σύστημα μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας,

Ν

ενώ θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά και με τους υφιστάμενους
αεριοστρόβιλους.
Η παραγόμενη ενέργεια του υβριδικού αυτού συστήματος
θα καταναλώνεται επί τόπου στις ιδιοκαταναλώσεις της πετρελαϊκής εγκατάστασης της Εni, ώστε να μειωθεί σημαντικά η
κατανάλωση φυσικού αερίου στην παραγωγή και κατά συνέπεια αποφυγή εκπομπών 6.500 τόνων CO2/έτος.
Με αυτό το έργο, η METKA EGN συνεργάζεται με την Eni για
πρώτη φορά, υποστηρίζοντάς την ταυτόχρονα στην προσπάθεια
απεξάρτησης από τον άνθρακα των δραστηριοτήτων της παγκοσμίως, μέσω της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η εκτέλεση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και βάσει σύμβασης θα διαρκέσει 8 μήνες, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια η
METKA EGN θα παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία και τη
συντήρηση του έργου. Ν.ΤΣ.

Στηρίζοντας την
Ανάπτυξη
με… Alpha κεφαλαίο!
το Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε πριν από περίπου 10 ημέρες ο
CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, όντας ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης που διοργάνωσε η τράπεζα με θέμα την αναπτυξιακή ατζέντα της Alpha Bank και τη «φαρέτρα» χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει στους πελάτες της για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών τους.
Παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank υπογράμμισε μεταξύ άλλων τις σημαντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, έχοντας για ατμομηχανή
τον τουρισμό, αλλά και
την ενεργό συμμετοχή
της τράπεζας στην οικονομική ανάπτυξη
του τόπου.
Σε αυτό το πλαίσιο,
η Alpha Bank επενδύει, όπως είπε ο κ.
Ψάλτης, στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιακή καινοτομία,
βελτιώνοντας διαρκώς
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Αναφορικά με την ευρύτερη
εικόνα της ελληνικής
οικονομίας ο CEO της Alpha θύμισε ότι η εγχώρια οικονομία έχει περάσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, με το κλίμα εμπιστοσύνης να αποκαθίσταται σταδιακά και τις ιδιωτικές καταθέσεις να επιστρέφουν σταθερά
στο τραπεζικό σύστημα. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επισημάνει ότι για να
προσεγγίσουμε τα προ κρίσης επίπεδα απαιτούνται ρυθμοί ανάπτυξης
της τάξης του 3%-4%, για τα επόμενα έτη, με σημαντική μεγέθυνση των
επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να αυξηθούν κατά 20 δισ. ευρώ σε
ετήσια βάση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στελέχη της διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων της Alpha Bank παρουσίασαν τα εξειδικευμένα
χρηματοοικονομικά προϊόντα που παρέχει η τράπεζα στους επιχειρηματικούς πελάτες της, προκειμένου να στηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια
των υγιών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Alpha Bank διοργανώνει τέτοιου είδους εξωστρεφείς εκδηλώσεις και μάλιστα εκτός των ορίων της πρωτεύουσας. Γενικώς, η τράπεζα φροντίζει να διατηρεί ενεργό
το feed back που παίρνει από επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς ανά
την Ελλάδα σχετικά για τις προοπτικές της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ν.ΤΣ.

Σ

νας, δήλωσε ότι ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. και το δίκτυο
πρατηρίων BP υποστηρίζουν το πρόγραμμα της
SGS λειτουργώντας ως πρεσβευτές του μηνύματος για υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία και
την κοινωνία, αντιλαμβανόμενοι το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με τα εκατομμύρια αδέσποτα
ζώα στην Ελλάδα.
«Μαζί με τη “Save a Greek Stray”», εξήγησε ο κ.
Καραχάννας, «βοηθήσαμε στην εκπαίδευση μαθητών στον δήμο Ανατολικής Μάνης, καθώς και στη
στείρωση των αδέσποτων κατοικίδιων της περιοχής
με σκοπό να έχουμε λιγότερα αδέσποτα στους δρόμους, υπενθυμίζοντας πως όλα ξεκινούν από εμάς».
Αναφερόμενος στις υπηρεσίες που διαθέτουν

5.000.000. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ήδη
προχωρά με ταχείς ρυθμούς και εντός του
χρονοδιαγράμματος η κατασκευή της β΄ φάσης του Εμπορικού Πάρκου, με 70% της υπό ανάπτυξη επιφάνειας να έχει ήδη μισθωθεί από μεγάλες αλυσίδες καταστημά-

επιλεγμένα πρατήρια της ΒP για τα κατοικίδια
πρόσθεσε:
«Το δικαίωμα στην καθημερινή μετακίνηση αλλά
και σε ένα άνετο ταξίδι, δεν έχουν μόνο ο οδηγός και
οι συνεπιβάτες αλλά και τα κατοικίδια που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο. Για τον λόγο αυτό, στη BP, πρωτοπορούμε με την υπηρεσία “Φροντίδα κατοικίδιων”
σε πρατήρια κεντρικών οδικών αξόνων, παρέχοντας
τη δυνατότητα στους οδηγούς να διεκπεραιώνουν ανενόχλητα τις συναλλαγές τους αφήνοντας με ασφάλεια, για όσο διάστημα χρειάζεται, το κατοικίδιό τους,
αλλά και να μπορούν να το φροντίσουν προσφέροντας νερό ή τροφή σε ειδικά μπολ μιας χρήσης. Φροντίζουμε τον οδηγό αλλά δεν ξεχνάμε και τον τετράποδο συνοδηγό». Ν.ΤΣ.

των εστίασης, ένδυσης/υπόδησης και ειδών οικιακής χρήσης, και να προγραμματίζεται να ξεκινήσει την εμπορική της λειτουργία το φετινό φθινόπωρο.
Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ από τη REDS, η οποία θα αυξήσει το εμβαδόν του Smart Park κατά 15.000
τ.μ., με τη συνολική έκταση να φθάνει τα
53.000 τ.μ. Η νέα πτέρυγα ακολουθεί σχεδιαστικά την ίδια υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική και φιλοσοφία με το υπάρχον πάρκο, αναφορικά με τη χρήση φυσικών υλικών, τους χώρους πρασίνου και τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων για περίπατο
και αγορές.
Ν.ΤΣ.
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ΙχνηΛΑΤΩΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

Αθηνά Τρανούλη: «Ο αληθινός
άρχοντας δεν πρέπει να
σκοπεύει το δικό του συμφέρον»


ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ, ΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ,
ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ

Η εκδήλωση
ια του λόγου το αληθές, σε όσα αναφέραμε, η παρουσίαση
της υποψηφιότητας της Αθηνάς Τρανούλη στον πολυχώρο
Χυτήριο, στο πλάι του Γιώργου Πατούλη, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Πολλοί στενοί φίλοι της σχεδιάστριας από τον χώρο της show bizz και
της πολιτικής έδωσαν το «παρών» σε μια όμορφη και λαμπερή μουσική
βραδιά.
Τραγούδησαν οι Λένα Αλκαίου, Μαυρίκιος Μαυρικίου και Ψαραδέλης.
Οι παρευρισκόμενοι πάρα πολλοί. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε τους
Μαίρη Βιδάλη, Χριστιάννα Καρνέζη, Δημήτρη Γιώτη, Φιλίτσα Καλογεράκου, Γιάννη Μόρτζο, Δημήτρη Μουζακίτη, Σπύρο Μπιμπίλα, Κώστα Βενετσάνο, Βούλα Σαραντάρη, Βασίλη Καπερνάρο, Σάκη Ιωαννίδη, Γιώργο
Μπουλούκο, Χριστίνα Λυμπεροπούλου, Βαγγέλη Σαλευρή, Σοφία Κολοβού, Τέτα Καμπουρέλη, Βασίλη Γκουρούση, Ιωάννα Βασιλάκη, Χρήστο Φωτίδη, Φρίνη Λάτου, Γιώργο Δημόπουλο, Νίκο Μπάμπαλη, Τζοβάνα Παλιβού, Νείλο Κοροδήμα, Ανούς Τζιρακιάν, Μιχάλη Γκούση, Μάικ
Νικολάτο, Χρήστο Πετρίδη, Τζένη Οικονόμου Ρίζου, Κατερίνα Κατριβάνου, Αφροδίτη Μπλέτα, Μάριαμ Νίκου, Χριστίνα Γκόλια, Αγγελική Μεταξά-Παπαδοπούλου, Άννα Τσιάλτα και πολλούς άλλους.

Γ

Η

πολυβραβευμένη Αθηνά Τρανούλη ξαναχτυπά! Αυτήν τη φορά
ως υποψήφια με τον συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη για την
Περιφέρεια Αττικής, «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αττική». Για όσους τη
γνωρίζουν, δεν αποτέλεσε έκπληξη αυτή η απόφασή της. Αντιθέτως, η ρήση του Πλάτωνα την εκφράζει απόλυτα: «Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω» (Ο αληθινός άρχοντας δεν πρέπει να σκοπεύει το δικό του συμφέρον αλλά των υπηκόων του). Εξάλλου, το έχει ήδη αποδείξει τόσο με την πορεία της
στη σχεδιαστική ομάδα του Οίκου Τρανούλης, όσο και ως ιδρυτικό μέλος
του κινήματος «Take Me Home», ένα κίνημα με παγκόσμια απήχηση που
σκοπό έχει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο που ανήκουν, στην Ελλάδα.
Η προσφορά της στην ομορφιά και στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό σίγουρα ενδιέφεραν τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη. Η αρχοντιά που
εκπέμπει γύρω της εξάλλου είναι αυτό που είχε πει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος: «Έχομε άρχοντες κατά την νομικήν έννοια, που δεν έχουν αρχοντιά. Έχομε όμως χειρώνακτες που έχουν αρχοντιά». Για να συνεχίσει ο εμπνευσμένος εκείνος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας: «Η αρχοντιά δεν είναι συνώνυμο με την αριστοκρατικότητα, δεν σημαίνει καμιά ταξική διαφορά ή μια διαφορά πλούτου. Αλλά δεν είναι και ένα ηθικό
απλώς γνώρισμα. Είναι μια σύνθεση υπερηφάνειας, ευπρέπειας, αυτοπεποίθησης,
μεγαλοψυχίας...»
Είναι πολλά τα «θέλω» της Αθηνάς Τρανούλη, θέλει τους πολίτες άρχοντες, θέλει
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, θέλει… θέλει… «Θέλω η Ελλάδα να έχει τη θέση που της αξίζει στο παγκόσμιο σκηνικό…» είχε δηλώσει σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα μας. Και το επαναλαμβάνει
τώρα από ένα άλλο μετερίζι. Και όποιος θέλει κάτι τόσο μα τόσο πολύ, σίγουρα έχει
τη δύναμη να το κερδίσει…



Το «δώρο» που έκανε
η Χριστοπούλου στον εαυτό της

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Κι όμως, συνέβη και αυτό, και μάλιστα αποτυπώθηκε και στον
λογαριασμό της στο Instagram, όπου ανέβασε ένα σχετικό βίντεο, με την ίδια να κολυμπάει σε πισίνα, φορώντας –εκτός από
το μαγιό που τόνιζε υπέροχα τις καμπύλες του σώματός της– αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα!
Ο λόγος για την πρώην κριτή του «Greece’s
Next Top Model», Έλενα Χριστοπούλου, που
με αυτό τον τρόπο έκανε ένα «δώρο» στον
εαυτό της και το μοιράστηκε με τους ακολούθους της γράφοντας: «Κάνε δώρο στον
εαυτό σου και βρες χρόνο για εσένα. Εγώ
ποτέ δεν μου έδινα χρόνο, αλλά τώρα κατάλαβα πόσο λάθος έκανα!»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2019

• ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΣΚΛΕΝΑΡΙΚΟΒΑ: Το πανέμορφο πρώην μοντέλο μίλησε
σε γαλλικό περιοδικό για το πώς η μητρότητα της άλλαξε τη ζωή!

Μια 46άρα
μαμά που…
τα σπάει!

Σ

ε μια εξομολόγηση εκ βαθέων στο γαλλικό περιοδικό «Nous
Deux» προέβη η πάντα εντυπωσιακή Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, ένα χρόνο αφότου έγινε για πρώτη φορά μαμά. Η πρώην κυρία Καρεμπέ, που γνώρισε για πρώτη φορά τη μητρότητα σε ηλικία 46 ετών, παραδέχεται πως την περίοδο που ήταν έγκυος ένιωθε καθημερινά ανασφάλεια για το αν τελικά θα καταφέρει
να φέρει το μωρό στον κόσμο χωρίς επιπλοκές.
«Λόγω της ηλικίας μου, φοβόμουν κάθε μέρα ότι θα χάσω το μωρό μου, μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε. Ήταν ένας πολύ βίαιος φόβος», τονίζει η Αντριάνα, η οποία γέννησε στις 17 Αυγούστου του 2018, με φυσιολογικό
τοκετό στο νοσοκομείο «Princess Grace» στο Μονακό, ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ζύγιζε 3,2 κιλά.
Σήμερα, όπως η ίδια συμπληρώνει, ασχολείται αποκλειστικά με την ανατροφή της μικρής Νίνα, που είναι ο καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, που είναι ο Αρμένιος επιχειρηματίας Aράμ Οχανιάν, και πλέον ζουν όλοι μαζί με την οικογένειά τους στο Μαρόκο.
Ζωή σαν παραμύθι, για μια πραγματική πριγκίπισσα της ομορφιάς!

«Απαρνήθηκε» τη μεταμφίεσή του
ο Τόνι Σφήνος
Τόνι Σφήνος είναι γνωστός, τόσο για τη χαρακτηριστική μεταμφίεσή του, με την καρέ περούκα, τα
γυαλιά και τα παντελόνια καμπάνες, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει αγαπημένες επιτυχίες
των 70’s και των 80’s για να ευχαριστήσει το κοινό του και ιδιαίτερα τα «τσικάκια» του!
Προ ημερών, όμως, έκανε μία εξαίρεση και άφησε στην μπάντα τις μεταμφιέσεις για να εμφανιστεί ως Θανάσης Κιούσης –όπως είναι το πραγματικό όνομά του– στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ελένης
Φιλίνη στις Εκδόσεις «Όστρια». Μάλιστα, οι δυο τους πρωταγωνιστούν μαζί στη νέα ταινία «Ρόδα, τσάντα και
κοπάνα 5» του Ομήρου Ευστρατιάδη. Για χάρη σου, Ελένη, πάει και η περούκα και όλα τα συναφή!

Ο
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H glam όψη της κάλπης
• Στη «μάχη» της κάλπης ρίχνονται (και) οι καλλιτέχνες, και η «Α» συγκέντρωσε τη
λίστα με μεγάλα ονόματα της εγχώριας σόουμπιζ που αφήνουν την πίστα και το θεατρικό σανίδι
διεκδικώντας μια θέση στην πολιτική
Της Βίκυς Καλοφωτιά

Σ

ταυρώστε με, σταυρώστε με, στα χέρια σας
σηκώστε με!» τραγουδούσε η Έφη Σαρρή
πριν από αρκετά χρόνια, απευθύνοντας
στο κοινό τη δημόσια έκκλησή της να εξασφαλίσει τον πολυπόθητο σταυρό στο
ψηφοδέλτιο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ) και έτσι μια θέση στη Βουλή των Ελλήνων.
Τότε ήταν από τους πρωτοπόρους που τόλμησαν να διεκδικήσουν τη νίκη και εκτός του πεδίου της καλλιτεχνικής τους
δράσης.
Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από εκεί που μετρούσαμε στα δάχτυλα του ενός χεριού τους εκπροσώπους της σόουμπιζ που άφηναν την πασαρέλα, το θεατρικό σανίδι και την πίστα για να βάλουν κοστούμι, γραβάτα και κομψά ταγιέρ προκειμένου να «σώσουν» τον τόπο από
το πόστο τού ή της πολιτικού, τώρα φτάσαμε να μετράμε –
πάλι στα δάχτυλα του ενός χεριού– τους καλλιτέχνες που δεν
είναι υποψήφιοι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές στις 26 Μαΐου!
Με αυτή την αφορμή και λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα
της κάλπης η «Α» συγκέντρωσε τη λίστα με μεγάλα ονόματα
της εγχώριας σόουμπιζ, που αφήνουν την πίστα και το θεατρικό σανίδι διεκδικώντας μια θέση στην πολιτική.

«

Πάρτε μολύβι και χαρτί και αρχίστε να σημειώνετε κι εσείς τα ονόματα των υποψηφίων που επιθυμούν να κάνουν
την αλλαγή στη ζωή τους και στο εγχώριο αλλά και εκτός συνόρων πολιτικό σκηνικό του τόπου, και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα χάσετε κι εσείς τον λογαριασμό από το πλήθος
των ξαφνικά… ερωτευμένων με την πολιτική.
Έχουμε και λέμε: Αλέξης Γεωργούλης (υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Βούρος (υποψήφιος
δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με τον συνδυασμό «Πολιτών Πολιτεία»), Χάρης Ρώμας, Μαίρη Βιδάλη, Λένα Αλκαίου (υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του
Γιώργου Πατούλη για την Περιφέρεια της Αττικής, με τον
συνδυασμό «Νέα Αρχή για την Αττική»), Ραλλία Χρηστίδου (υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ), Λευτέρης
Πανταζής και Βαγγέλης Κονιτόπουλος (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στο πλευρό του νυν δημάρχου Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβού), Γιώργος Τσαλίκης (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό του νυν δημάρχου στο
Περιστέρι, Ανδρέα Παχατουρίδη), Σάρα Εσκενάζυ (κατεβαίνει δημοτική σύμβουλος με τον υποψήφιο δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Καραμέρο), Γιάννης Βαρδής (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παιανίας με τον υποψήφιο
δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη), Νίκος Βουρλιώτης (υποψήφιος με τον συνδυασμό «Αγία Βαρβάρα - Πρώτη Ξανά», στον
οποίο ηγείται ο Λάμπρος Μίχος), Θάνος Καληώρας (υποψήφιος στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών δίπλα στον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, με τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»).
Ο πραγματικά ατέλειωτος, όμως, κατάλογος δεν σταματάει εκεί καθώς, μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά στο
παρά ένα, οι υποψηφιότητες δυνατών ονομάτων της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου έδειχναν να… ξεφυτρώνουν σαν τα
μανιτάρια!
Και η συνέχεια της εν λόγω καταμέτρησης καλά κρατεί:
Νόνη Δούνια (υποψήφια δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη), Κωνσταντίνος Μενούνος (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στον ανεξάρτητο συνδυασμό του Φίλιππου Καμπoύρη, στον
δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας), Θωμάς Παλιούρας (υ-
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ποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Ζωγράφου, με
το συνδυασμό «Μαζί», στο πλευρό τής νυν δημάρχου, Τίνας
Καφατσάκη), Βάνα Μπάρμπα (κατεβαίνει ως ανεξάρτητη
υποψήφια δήμαρχος στη Γλυφάδα), Μαίρη Μηλιαρέση (επίσης υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη Γλυφάδα), Πέγκυ
Σταθακοπούλου (διεκδικεί μία θέση στην Ευρωβουλή με
τη Νέα Δημοκρατία), Σάκης Αρναούτογλου (θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές με το Κίνημα Αλλαγής), η κόρη του
Δημήτρη Μητροπάνου, Μυρσίνη (υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος στα Τρίκαλα, στο ψηφοδέλτιο της «Αριστερής
Παρέμβασης στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την Ανατροπή»),
Νίκος Ορφανός, Άγγελος Παπαδημητρίου και Ζέτα Δούκα (υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό του
Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα ψηλά»).
«Αν υποψιαστώ ότι κουραστήκατε, θα πεθάαανω!» που έλεγε
και η χαρακτηριστική κυριούλα-ρόλος από τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους» του Λαζόπουλου εκείνες τις αξέχαστες ανθηρές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης.
Λίγο πριν βάλουμε και την οριστική τελεία στο παρόν άρθρο, θα τολμήσουμε να κάνουμε κάποιες ακόμη προσθήκες
(τι δηλαδή, μόνο οι καλλιτέχνες θα τολμάνε..;).
Συνεχίζουμε, λοιπόν, ακάθεκτοι! Μάριος Αθανασίου (υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με
τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου, «Δύναμη Ζωής»), ΆνναΜαρία Λογοθέτη (υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής με τον συνδυασμό του Αλέξανδρου
Μουστόγιαννη, «Αγία Παρασκευή- Μια γενιά μπροστά»),
Αντελίνα Βαρθακούρη (αποδέχθηκε την πρόταση του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Χιωτάκη και θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον δήμο Κηφισιάς), Μαρία Γεωργιάδου (υποψήφιας δημοτικής συμβούλου στον δήμο
Κηφισιάς, με τον συνδυασμό του Γιώργου Παπαδόπουλου, «Επανεκκίνηση Τώρα»), Κώστας Σόμμερ (υποψήφιος
ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρώων), Κώστας Αναγνωστόπουλος ή αλλιώς ο «Μισθοφόρος» του τηλεοπτικού
ριάλιτι επιβίωσης «Survivor» (υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Αγία Παρασκευή, με τον συνδυασμό τού εν ενεργεία δημάρχου, Γιάννη Σταθόπουλου).
Για το τέλος αφήσαμε (σκόπιμα) την Μπέσσυ Αργυράκη λόγω των ημερών, καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τη διεξαγωγή του φετινού διαγωνισμού της «Eurovision»,
στον οποίο συμμετείχε και εκείνη το 1977 με το τραγούδι
«Μάθημα Σολφέζ», που είχε κατακτήσει τότε την 5η θέση ανάμεσα σε 18 χώρες.
Βέβαια εδώ οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές και δημοτικοί
σύμβουλοι είναι σαφώς περισσότεροι, ωστόσο εμείς ευχόμαστε η κάλπη να αποδειχτεί
για όλους τους τυχερή και γούρικη!
Καλή επιτυχία!

37



38 | Η ΑΠΟΨΗ
ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ
ΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην καρέκλα

του προσκεκλημένου της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή κάθισε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, Νίκος Μουρατίδης, σχολιάζοντας με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, το κατά πόσο του
λείπουν διάφοροι παρουσιαστές, που
αυτήν την περίοδο απέχουν από τα τηλεοπτικά δρώμενα, όπως ο Γιώργος
Λιάγκας: «Δεν είναι ο Λιάγκας στην τηλεόραση, ε; Θεέ μου! Τι είναι αυτό; Τι πάθαμε; Ευτυχώς!» τόνισε on air. «Τσακίζει» κόκαλα η ειλικρίνειά σας…
Απαντώντας σε ερώτηση της πα
ρουσιάστριας της εκπομπής
«Happy Day», σχετικά με το πώς του
φάνηκε η εμφάνιση της Τάμτα στη
«Eurovision», ο Βασίλειος Κωστέτσος
δεν δίστασε να πει
τα εξής: «Το ρούχο
της Τάμτα παρέπεμπε
σε sex shop!» Όπως
και να έχει, η ομορφιά της είναι ολοφάνερη, είτε με προκλητικά ρούχα, είτε όχι!
Τον προσωπικό της λογαριασμό

στο «Facebook» χρησιμοποίησε
η Μίνα Αρναούτη για να ξεσπάσει εκ
νέου με αφορμή το σοβαρό τροχαίο
που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου
οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του
και εγκατέλειψε μια νεαρή κοπέλα: «Απίστευτο ότι για
να γλιτώσει το τομάρι του πάτησε
γκάζι και έφυγε!
Να σε σκοτώνουν
και να φέρονται
σαν κτήνη! Αυτός είναι ο άνθρωπος του
σήμερα;» έγραψε χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις έτσι είναι. Ευτυχώς που υπάρχουν και εξαιρέσεις…
Την επέτειο των δύο χρόνων της

γνωριμίας τους γιόρτασαν η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης, που έχουν αποκτήσει και
ένα πανέμορφο κοριτσάκι που επισφράγισε τον έρωτά τους. Με αφορμή
τη συγκεκριμένη επέτειο, η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφία στο
Instagram,, γράφοντας: «Από εκείνα τα
βράδια που κλασικά βαριόμουν να βγω.
Δυο εκ φύσεως “αντικοινωνικοί” βρέθηκαν σε ένα χώρο γεμάτο κάπνα, δυνατή
μουσική και κόσμο,
και κάπως έτσι αρχίσανε να μιλάνε! Συμπέρασμα: να βγει
κανείς ή να μη βγει!»
Να βγει, να βγει..!
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Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΕΓΙΝΕ… ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ! Παρακολουθώντας πρόσφατα το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ευτυχείτε», το οποίο αναφερόταν στον (αλλοτινό) παρουσιαστή Γρηγόρη Γκουντάρα και τη νέα
του καριέρα ως ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου, το πρώτο που μας ήρθε στον νου, ήταν το ότι ανήκει σε εκείνους τους ανθρώπους που οι δυσκολίες δεν τους πτοούν και τους κινητοποιούν ακόμη περισσότερο! Λίγο καιρό μετά το τέλος της
συνεργασίας του με τον «Alpha», εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην Έλενα Πολυκάρπου: «Ήταν κάτι
που σκεφτόμασταν χρόνια, άλλωστε η ανεργία μάς χτύπησε την πόρτα στα 48, πριν από δύο μήνες, όπου μείναμε και οι δύο άνεργοι. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να μένεις στάσιμος! Πολλά με έχουν στεναχωρήσει, παραιτήθηκα μετά από δέκα χρόνια και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Έφτασε η ώρα που όλα τελειώνουν», δήλωσε ο ίδιος. Για όλους όσοι δεν το βάζουν ποτέ κάτω, ακόμη κι αν κάτι τελειώνει, πάντα θα τους ανταμείβει η ζωή με κάτι καινούργιο και ακόμη καλύτερο!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Ο έρωτας για την Κατερίνα
Δαλάκα (ίσως και να) ήλθε
από την Τουρκία!
αίκτης
Τι δήλωσε πρώην συμπ urvivor»,
ς του «S
της όμορφης παίκτρια
αση
στην τουρκική τηλεόρ

Φ

ιλοξενούμενος στο «Survivor-Πανόραμα» της Τουρκίας, ο πρώην παίκτης της
φετινής προβολής του ριάλιτι επιβίωσης,
Atakan Isiktutan, αναφέρθηκε και στη
χροιά που είχε η σχέση του με την όμορφη Ελληνίδα συμπαίκτριά του, Κατερίνα Δαλάκα.
Ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε πως υπάρχει οτιδήποτε ερωτικό ανάμεσά τους, λέγοντας τα εξής:
«Δεν ήρθε ποτέ να μου πει ότι της αρέσω. Ζήτησε μετάφραση μόνο για να μου πει πως είμαι καλό παιδί. Επίσης, μου είπε ότι της αρέσει η ψυχή μου, ο χαρακτήρας μου και ότι με
βλέπει σαν νικητή. Μπορώ να πω ότι ήταν μια στενή φιλία. Η Δαλάκα ποτέ δεν ήρθε να μου
πει ότι της αρέσω. Μου είπε ότι είμαι ωραίο παιδί».
Μέχρι εδώ, άντε και να το πιστέψουμε ότι όλα είναι απλώς… φιλικά. Η επόμενη,
όμως, εξομολόγηση-δήλωση του γοητευτικού πρώην παίκτη από τη γειτονική χώρα
δείχνει ότι μάλλον εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος!
«Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αν της αρέσω θα κάνω τα πάντα για να μου αρέσει κι εμένα!» Είναι αυτό που ο λαός (πολύ σοφά) υποστηρίζει σε τέτοιες περιπτώσεις: «Ο κόσμος το ’χει τούμπανο, κι αυτοί κρυφό καμάρι..!»

Από τον… ουρανό κατέβηκε η ανθοδέσμη για την
εορτάζουσα Ελένη!
Όλα τα είχαμε δει κατά καιρούς στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, αλλά σαν
και το πρόσφατο σκηνοθετικό εύρημα
προκειμένου οι συνεργάτες της να της ευχηθούν για τη γιορτή της, οφείλουμε να
ομολογήσουμε ότι δεν είχαμε δει ξανά!
Εκεί, λοιπόν, που παρουσίαζε αμέριμνη,
ξαφνικά προσγειώθηκε μπροστά στο τρα-

πέζι μια εντυπωσιακότατη ανθοδέσμη,
κάνοντάς την να αναφωνήσει:
«Είκοσι πέντε χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή, Ιντιάνα Τζόουνς λουλούδι δεν έχει ξαναμπεί! Ποιος το σκέφτηκε αυτό;» Αν έχει
κανείς συνεργάτες με ευφάνταστες (το λιγότερο) ιδέες, τότε όλα μπορούν να συμβούν!
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Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΤΟΥ
«GNTM2» Ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα, μέχρι τη στιγμή που το ριάλιτι μοντέλων «Greece’s
Next Top Model 2» θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν στο τηλεοπτικό κανάλι «Star». Έτσι,
λοιπόν, και η πρώην κριτής τής εν λόγω εκπομπής, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, είπε να μη χάσει ευκαιρία και μέσω του προφίλ της στο Instagram θέλησε να ευχηθεί στην αδελφή της που γιόρταζε, αλλά και να την προτρέψει να συμμετάσχει κι εκείνη στις οντισιόν για τη δεύτερη σεζόν! «Το ιπτάμενο, το
αέρινο, το ανάλαφρο, το Greece’s Next Top Model (Έλα στις auditions να διδάξεις)», έγραψε στη σχετική λεζάντα. Για να δούμε, θα ανταποκριθεί τελικά (και αυτή η Παπαγεωργίου) στην πρόκληση;
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 συνεδρίαση της

Σε πρόσφατη

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών, που ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση βιβλίου με τους δημοσιογράφους που είχαν προσφυγική
καταγωγή (Πόντο, Κωνσταντινούπολη,
Μικρά Ασία). Η επιμέλεια και η μελέτη
της έκδοσης ανήκει στον Γιώργο Ρωμαίο, πρώην αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ και συγγραφέα.

 Nielsen, οι τηλεθεατές που παρα-

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της

«Μάχη» σώμα με σώμα
για Λιάγκα-Τανιμανίδη!
ε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας και κατάστρωσης σχεδίων βρίσκονται οι υπεύθυνοι
του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, λίγο
πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο
πρόγραμμα έχει αποφασιστεί να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στα τηλεπαιχνίδια
προκειμένου να ανέβει η τηλεθέαση,
και έτσι βρίσκονται σε αναζήτηση των
κατάλληλων προσώπων.
Δύο από τα ονόματα που έχουν «πέσει στο τραπέζι» είναι ο Γιώργος Λιάγκας και ο Σάκης Τανιμανίδης, οι ο-

Σ

ποίοι διεκδικούν τη θέση του παρουσιαστή στο νέο παιχνίδι με τον τίτλο
«Boom», που αναμένεται να είναι ένα
από αυτά που θα προσπαθήσουν να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Ποιος από τους δύο θα είναι τελικά
ο… εκλεκτός;
Θα φανεί εντός του επόμενου διαστήματος, το πολύ μέχρι τα μέσα Ιουνίου!
Εσείς ποιον από τους δύο προτιμάτε..;

Ποιος από τους
δύο θα είναι τελικά
αυτός που θα
επιλέξει ο ΣΚΑΪ για
την παρουσίαση της
νέας εκπομπής
«Boom»;

Ο Ιωαννίδης έφυγε από τον Μουτσινά
πλουσιότερος κατά ένα… εσώρουχο
Ο ηθοποιός Θεοχάρης Ιωαννίδης είπε να αποδεχτεί την πρόσκληση του Νίκου Μουτσινά και να εμφανιστεί πριν από λίγες ημέρες στο πλατό της εκπομπής «Για την παρέα». Μετά το τέλος της συνέντευξης που παραχώρησε, οι συνεργάτες της εκπομπής προσέφεραν στον ηθοποιό ένα δώρο, που αν μη τι άλλο θα το θυμάται για πάντα: ένα… εσώρουχο! Τι το ’θελε να παραδεχτεί on air σε πρόσφατη εκπομπή της
Ναταλίας Γερμανού, ότι από μικρό παιδί δεν του αρέσει να φοράει εσώρουχο! Ευτυχώς που έχει χιούμορ, οπότε το χειρίστηκε ψύχραιμα, και τέλος καλό, όλα καλά!

κολούθησαν τη «Eurovision 2019» αθροιστικά στα δύο κανάλια έφτασαν το
50,9% στο γενικό και το
53,2% στο δυναμικό
κοινό. Η υψηλότερη τηλεθέαση σημειώθηκε
την ώρα της ανακοίνωσης του νικητή,
όπου το ποσοστό άγγιξε το 66,8%.

 Τρίτη τα γυρίσματα για το τρέιλερ

Ολοκληρώθηκαν την περασμένη

του μουσικού talent show «Χ Factor»,
το οποίο επιστρέφει στο «Open» το φθινόπωρο μέσα από
την τηλεοπτική
συχνότητα του
ΣΚΑΪ, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Βανδή. Στις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη έναρξη των οντισιόν στην Αθήνα, με δυνατότητα
συμμετοχής του κοινού.

 του πανευρωπαϊκού δορυφορι-

Παρέμβαση έγινε στη λειτουργία

κού
ενημερωτικού
καναλιού
«Euronews» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μετά την πώληση
της πλειοψηφίας
των μετοχών του
(53%) στην αραβική
εταιρεία
«Naquib Sawiris» και στην αμερικάνικη «NBS Universal» (25%). Η παρέμβαση εκδηλώθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από
αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως έγραψε το «Politico».

 χημένης παρουσίας στον ενημε-

Μετρώντας ήδη 13 χρόνια επιτυ-

ρωτικό τομέα του ΣΚΑΪ, ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων
αλλά και εκπομπών, ο σταθμός δείχνει
την εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπο της Σίας Κοσιώνη και ανανεώνει το
συμβόλαιο συνεργασίας
για τα επόμενα δύο χρόνια.
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