





Ουαί τοις ηττημένοις…
• Με πολλή (ανομολόγητη) γκρίνια αλλά κυρίως
χωρίς «πιασάρικο» αφήγημα, στον ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουν τα
κομμάτια τους για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου

▶ ΣΕΛ. 13
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• Άρον-άρον ο Τσίπρας διόρισε εισαγγελέα ΑΠ τη Δήμητρα Κοκοτίνη που είχε δώσει
δείγματα γραφής με τις αποφάσεις για Κουφοντίνα και την παραπομπή Μαρινάκη,
ώστε να εμποδιστούν οι διώξεις σε εντολοδόχους συνεργάτες του ▶ ΣΕΛ. 3-5

Άξιοι
Μαυρογιαλούροι
οι ΣΥΡΙΖΑίοι
• Και άλλο χαστούκι έρχεται
για το Μαξίμου στον β΄ γύρο
των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών

Σβήστηκαν




από τον χάρτη

Χαμένος ο Ιβάν
στις εκλογές
ψάχνεται
με Κυριάκο…
• «Πάτωσαν» οι εκλεκτοί
του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη
στήριξη του ΠΑΟΚάρχη
Σαββίδη ▶ ΣΕΛ. 20-21

• Μετά τη συντριβή στις ευρωεκλογές,
ο Τσίπρας τάζει γήπεδο στον Βοτανικό, με τον
Γιαννακόπουλο να δηλώνει άγνοια ▶ ΣΕΛ. 14-15
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αρχαίος συγγραφέας Μένανδρος κουβαλά διά μέσου των αιώνων τον ιστορικό χαρακτηρισμό του εκπροσώπου της
Νέας (αρχαϊκής) Κωμωδίας έχοντας στο συγγραφικό παλμαρέ του περισσότερο από 100 θεατρικά έργα. Δεδομένου
ότι τον Μένανδρο δεν τον ενδιέφερε η πολιτική, αντιθέτως στο έργο του εστίαζε στις αρετές, τις επιθυμίες και τα πάθη των ανθρώπων, πιθανότατα κανένα από τα σωζόμενα μεταφρασμένα έργα του δεν κοσμούν την πρωθυπουργική βιβλιοθήκη του Αλέξη Τσίπρα. Κι όμως, θα έπρεπε. Διότι μία ανάγνωση των πολλών ρήσεων του συγγραφέα για την αλαζονεία –«Δεν μπορεί κανένας να αποφύγει την τιμωρία για την αλαζονεία του», «Η υπεροψία είναι πολύ μεγάλο κακό για τους ανθρώπους», «Μην πλέκεις το εγκώμιο του εαυτού σου»– ίσως είχε προστατεύσει τον πρόεδρο και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από
τη διολίσθησή τους σε υπεροπτικές πρακτικές. Πρακτικές που εντέλει ήταν ο εντός των πυλών εχθρός του κυβερνώντος κόμματος και του πρωθυπουργού και μία από τις βασικές αιτίες του εκλογικού… πανωλεθρίαμβου της 26ης Μαΐου.
Πολλοί «φωτογραφίζουν» τον Παύλο Πολάκη ως κύριο εκφραστή αυτής της αλαζονείας. Ο Σφακιανός, όμως, θα μπορούσε να ειδωθεί και ως
μία γραφική πολαρόιντ τής εν λόγω
κυβερνητικής συμπεριφοράς και τίποτα περισσότερο. Αντιθέτως, το στέμμα
της ΣΥΡΙΖΑϊκής αλαζονείας έχει πιο
λαμπερά… πετράδια από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.
Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το μόνιμο αναμάσημα του ατεκμηρίωτου ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς, που δήθεν
είναι αποκλειστικό προνόμιο με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας του Αλέξη Τσίπρα και των συντρόφων του. Τώρα, πώς κολλάει η ηθική της Αριστεράς με την πολιτικο-επιχειρηματική ανέλιξη του «Μανόλο» Πετσίτη ή με τα βοσκοτόπια του Χρήστου
Καλογρίτσα, είναι ερώτημα που μένει αναπάντητο.
Άλλο λαμπιρίζον πετράδι της αλαζονείας του ΣΥΡΙΖΑ, η αυτοαναγόρευση του Αλέξη Τσίπρα στο απόλυτο παιδί του λαού που μάχεται για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, «βαφτίζοντας» τον αντίπαλό του Κυριάκο Μητσοτάκη ως εκπρόσωπο της εγχώριας ελίτ και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Το ότι το λαϊκό παιδί από την Κυψέλη έκανε διακοπές σε
κότερο κι ο αρχηγός της ελίτ υπερψηφίστηκε από συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες του μεροκάματου είναι μάλλον τυχαίο σεναριακό λάθος.
Τελευταίο αλλά όχι αδιάφορο δείγμα της ΣΥΡΙΖΑϊκής αλαζονείας ήταν η προεκλογική ατάκα του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης τις εθνικές εκλογές». Η αλαζονεία δεν
έγκειται στην πεποίθηση ενός αρχηγού ότι το κόμμα του θα κερδίσει μία μάχη. Αυτό είναι εύλογο να ειπωθεί. Είναι ωστόσο μέγιστη αντιδημοκρατική απρέπεια για έναν έστω και σε αποδρομή πρωθυπουργό να προκαταλαμβάνει τόσο άγαρμπα τη λαϊκή βούληση για το τι θα ψηφίσει. Είναι και ύβρις υπό την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, αν αναλογιστεί κανείς
ότι όποτε ο Αλέξης Τσίπρας στοιχημάτισε στον μη ερχομό τού… εκατομμυριοστού (όπως και με τη «μαντάμ Μέρκελ»), αυτό το άτιμο του καθόταν.
Για το σταμάτημα αυτού του κακότεχνου κοντσέρτου σε ΛΑ… αλαζόνα μία τελευταία ευκαιρία έχει ο –για λίγο ακόμα καθώς
φαίνεται– πρωθυπουργός: έστω κι αν διάλεξε το αδιανόητο να ξεχειλώσει τη θητεία της παρούσας Βουλής, να μη σπεύσει να
υλοποιήσει όσα ρουσφέτια δεν πρόλαβε πριν από τις ευρωεκλογές και φυσικά να μην επιχειρήσει αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται για θέμα συνταγματικής νομιμότητας, αλλά για ζήτημα δημοκρατικής ευαισθησίας, την οποία ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιδείξει πηγαίνοντας στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με οπισθοφυλακή τον Πετσίτη.
Το Προεδρικό Μέγαρο και το αίτημα για υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι πιο κοντά και αρκούν…

Ο

Κοντσέρτο
σε ΛΑ… αλαζόνα!
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Τρέμουν το κελί…
• Άρον-άρον ο Τσίπρας διόρισε εισαγγελέα ΑΠ τη Δήμητρα Κοκοτίνη
που είχε δώσει δείγματα γραφής με τις αποφάσεις για Κουφοντίνα και την παραπομπή
Μαρινάκη, ώστε να εμποδιστούν οι διώξεις σε εντολοδόχους συνεργάτες του

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής, 31/5, το
υπουργικό συμβούλιο διόρισε πρόεδρο του Αρείου Πάγου την
κα Ειρήνη Καλού και εισαγγελέα του ΑΠ την κα Δήμητρα
Κοκοτίνη. Είχε προηγηθεί μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου
ένας μεγάλος θόρυβος σχετικά με το θέμα αυτό.
Η αντιπολίτευση μεν υποστήριζε ότι το υπουργικό συμβούλιο
δεν νομιμοποιείται να προβεί στους διορισμούς αυτούς,
η δε κυβέρνηση το αντίθετο.
Βέβαια, την απορία αυτή για την πρόθεση της κυβέρνησης δεν
την είχαν οι αναγνώστες της «Α», και εκείνοι που μας
ακολουθούν στο σάιτ «iapopsi.gr». Και αυτό διότι ένα χρόνο
πριν είχαμε ενημερώσει τους αναγνώστες μας ότι δεν υπάρχει
περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να πάει στις βουλευτικές εκλογές
χωρίς πρόεδρο αλλά κυρίως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μάλιστα, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ράβουν τη Δικαιοσύνη στα
μέτρα τους», στις 24/8/2018, είχαμε γράψει σχετικά:
Ομπρέλα… προστασίας, με πρόσωπα της αρεσκείας της, μέσα
στη Δικαιοσύνη, προσπαθεί να ανοίξει η κυβέρνηση, ενόψει
των επερχόμενων εκλογών και του τι θα επακολουθήσει, στην
πολύ μεγάλη πιθανότητα, που τείνει να γίνει βεβαιότητα,
μετεκλογικά, να παραδώσει τη σκυτάλη στην εξουσία.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα →
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Novartis, Noor1, Πετσίτης,
Βαρουφάκης κ.λπ.
τα «βερεσέδια» του ΣΥΡΙΖΑ
πως προαναφέραμε,
υπάρχουν πολλοί φάκελοι, η επανεξέταση
των οποίων αναμένεται να
αναδείξει λαβράκια.
– Κορυφαίο θέμα, που αναμένεται να ερευνηθεί είναι η
διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους εισαγγελείς Διαφθοράς στην υπόθεση
Novartis. Πέραν των στοιχείων που έχουμε ήδη αναφέρει,

Ό

δηλαδή η προσπάθεια «εκβίασης» του μάρτυρα Νίκου
Μανιαδάκη να δηλώσει ότι
δωροδόκησε πολιτικά πρόσωπα, πέραν της παράνομης
ανάδειξης ως προστατευόμενος μάρτυρας, πέραν της καθυστέρησης των εισαγγελέων Διαφθοράς να διαβιβάσουν αμελλητί τις καταθέσεις
που αφορούσαν πολιτικά
πρόσωπα, υπάρχουν και οι

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

εν είναι η πρώτη φορά, στα τριάμισι χρόνια διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που
οι κυβερνώντες προσπάθησαν να ελέγξουν
τη Δικαιοσύνη, άλλοτε χρησιμοποιώντας
πρόσωπα και άλλοτε εκμεταλλευόμενοι καταστάσεις. Τώρα όμως, ενόψει εκλογών, το… στοίχημα
επικεντρώνεται στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, καθώς
τον ερχόμενο Ιούνιο αποχωρούν τόσο η εισαγγελέας

Δ

καταγγελίες του προϊσταμένου της ανάκρισης Γιάννη

Αγγελή, το περιεχόμενο των
οποίων –σύμφωνα με όσα

του ΑΠ Ξένη Δημητρίου, όσο και ο πρόεδρος του ΑΠ
Βασίλης Πέππας και ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόσωπα, που η κυβέρνηση θέλει να επιλέξει η ίδια, πριν
από τις εκλογές.
Ο διάδοχος της εισαγγελέως του ΑΠ Ξένης Δημητρίου είναι το σπουδαιότερο μέλημα αυτή τη στιγμή,
καθώς ο ανώτατος εισαγγελέας της χώρας έχει την εξουσία να παραγγέλλει ποινικές διώξεις και δικαστικές έρευνες, χωρίς κανέναν περιορισμό.
Οι «κουκουλοφόροι» μάρτυρες της NOVARTIS, εναντίον των οποίων εκκρεμούν μηνύσεις, και η εν εξελίξει δικαστική έρευνα για την υπόθεση αυτή, είναι
ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, που εκτιμά ότι θα πρέπει να διασφαλίσει ή έστω να την περιφρουρήσει δικαστικά, ακόμη και άμα τη αποχωρήσει της.
Η κακουργηματική διόγκωση του χρέους και κυρίως οι νεκροί στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, για
τους οποίους έχουν ήδη μηνυθεί δύο υπουργοί (Τό-

διαρρέονται– έχει και δικαστικές προεκτάσεις πέραν
των εισαγγελέων Διαφθοράς, και της ίδιας της απερχόμενης εισαγγελέως κας Ξένης
Δημητρίου. Επίσης, υπάρχει
το ενδεχόμενο να εμπλακούν
στην υπόθεση αυτή και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Το
δόγμα «κάντε τις διώξεις, και
τα υπόλοιπα θα τα βρει ο ανα-

σκας και Σκουρλέτης) διογκώνουν την ανησυχία για
το τι μέλλει γενέσθαι, σε περίπτωση που ασκηθούν
ποινικές διώξεις.
Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή, μειώνει από 3 σε 2 χρόνια το διάστημα, για τις προαγωγές αρεοπαγιτών σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, καθώς και αρεοπαγιτών ή
αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου σε εισαγγελείς του
ανωτάτου δικαστηρίου.
Λίγους μήνες αργότερα, την 1/2/2019, επίσης σε δημοσίευμά της η «Α» είχε αναφέρει τα εξής:
Τελευταίο αλλά όχι έλασσον: στο φθινοπωρινό εκλογικό σενάριο οι πιο ψαγμένοι βάζουν… θαυμαστικό στον παράγοντα Δικαιοσύνη. Λένε συγκεκριμένα
ότι δεδομένης της μεγάλης δικαστικής υπόθεσης της
Novartis που είναι ανοιχτή, αλλά και της απρόβλεπτης τροπής που αυτή μπορεί να πάρει μετά από τις
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κριτής» αναμένεται να αναζητήσει την πατρότητά του…
– Ένα άλλο θέμα που αναμένεται να ερευνηθεί είναι το
θέμα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από την εισαγγελέα κα Τζίβα, και τον
λιμενικό κ. Χριστοφορίδη. Ως
γνωστόν, ο καυτός διάλογος
του τελευταίου με τον ισοβίτη Γιαννουσάκη –σύμφωνα
με τον οποίο ο λιμενικός πίε-

Η ΑΠΟΨΗ

ζε τον κρατούμενο να καταθέσει ότι στο Noor1 έχει εμπλοκή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με αντάλλαγμα την άμεση αποφυλάκισή του και αποτέλεσμα την επί 10 χρόνια
κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ– έχει
μπει στο αρχείο. Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος,
προϊστάμενος του κ. Χριστοφορίδη, ήταν «πρώτο τραπέζι

καταγγελίες Μανιαδάκη, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει
να εξαντλήσει το συνταγματικό όριο ζωής της. Ο λόγος; Έτσι θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει λόγο στην επόμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου, καθώς τόσο η νυν
εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, Ξένη Δημητρίου, όσο και ο πρόεδρός του, Βασίλης Πέππας, ολοκληρώνουν τη θητεία τους τον Ιούνιο του τρέχοντος
έτους.

Τρέμουν τον Κορυδαλλό…
Ενώ λοιπόν ο Τσίπρας είχε χάσει τη μάχη των ευρωεκλογών με 9,5 μονάδες διαφορά, όλοι ανέμεναν ότι στο πρώτο
υπουργικό συμβούλιο μετά τη συντριβή την Παρασκευή,
31/5, το κυρίως θέμα συζήτησης θα ήταν ο εντοπισμός των
αιτίων που οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό, αντίθετα το θέμα που κυριάρχησε ήταν η επιλογή των δύο δικαστικών
στις ανώτατες θέσεις του Αρείου Πάγου. Αυτό και μόνο δείχνει ότι οι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμπεδώσει πλέον πως θα γευτούν την ήττα και στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου

πίστα» στις πολιτικές συγκεντρώσεις του κ. Τσίπρα, καθώς επίσης και τηλεφωνική
«συμμετοχή» του κ. Π. Καμμένου, ώστε να πειστεί ο ισοβίτης, τότε είναι πολύ πιθανόν
ο αρχειοθετημένος φάκελος
να ανασυρθεί από το αρχείο
και ν’ αρχίσουν τα όργανα.
– Άλλο θέμα που αναμένεται να ερευνηθεί είναι ο φάκελος που αφορά τον Μανό-

λο Πετσίτη, τα οικονομικά
του, οι σχέσεις του με τον δικηγόρο Αρτεμίου, τον υφυπουργό Νίκο Παππά, και τον
πρώην διοικητή της ΔΕΠΑ
Θόδωρο Κιτσάκο.
– Αφήσαμε τελευταίο το
θέμα που σχετίζεται με την
ζημία που υπέστη η ελληνική
οικονομία το πρώτο εξάμηνο
του 2015, με τη «δημιουργική ασάφεια» του αιρετικού

και φροντίζουν από τώρα να λάβουν τα μέτρα τους σε δικαστικό επίπεδο, ώστε οι έρευνες για όλες εκείνες τις παράνομες και παράτυπες συμπεριφορές εντεταλμένων οργάνων
τους, όπως επίσης και οι ενέργειες ή παραλείψεις δικαστικών λειτουργών εις βάρος κυρίως πολιτικών προσώπων
της αντιπολίτευσης –βλ. υπόθεση Νοvartis– να ακολουθήσουν τον δρόμο που είχε επιλέξει η μέχρι τις 30 Ιουνίου
εισαγγελέας του ΑΠ κα Ξένη Δημητρίου, επίσης διορισθείσα από το νυν υπουργικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, οι φάκελοι που αφορούσαν την κυβέρνηση στο
κάτω συρτάρι, και οι άλλοι που αφορούσαν την αντιπολίτευση πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες «Documento», «Νέα
Σελίδα», κ.λπ., και επίσης αγαπημένο θέμα της κας Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ και της κας Παπαδάκου στον Alpha.
Η κα Δημητρίου αναμένεται μετά τη συνταξιοδότησή της
να κληθεί αρμοδίως για να δώσει εξηγήσεις που αφορούν
ένα πλήθος αντιδικονομικών παραλείψεων, παραλείψεις
που προστάτευαν την κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις,
ενδυναμώνοντάς τη μάλιστα και επικοινωνιακά.

|5

Γιάνη Βαρουφάκη. Όσο και
αν λέει ο αιρετικός Γιάνης ότι
«παρακαλεί» να συγκροτηθεί
ειδικό δικαστήριο για να εξετάσει αν ζημιώθηκε ή όχι η
ελληνική οικονομία, είναι
δυνατόν η παράκλησή του
αυτή να γίνει δεκτή. Και τότε,
το μπλέξιμο για τον κ. Τσίπρα
και τους αρμοδίους για την
Οικονομία υπουργούς θα είναι μεγάλο…

Όπως γνωρίζουν οι νομικοί αλλά και μεγάλο πλήθος πολιτών, το δικονομικό μας σύστημα δίνει απεριόριστες δυνατότητες στην κεφαλή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
να επικαιροποιήσει ή να «θάψει» υποθέσεις με μεγάλη απήχηση, κυρίως όταν αφορούν πολιτικά πρόσωπα για τα
οποία μπορούν να διοργανωθούν πολλά, μα πάρα πολλά
πολιτικά παιχνίδια υπό μορφή ίντριγκας.

Κουφοντίνας και Μαρινάκης τα εύσημά της
Υπ’ αυτή, λοιπόν, την οπτική γωνία, δεν πρέπει να δημιουργεί απορίες η κάθετη στάση του πρωθυπουργού για το
θέμα αυτό που είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγεί η κα Κοκοτίνη στη θέση αυτή.
Άλλωστε, το γεγονός ότι η εν λόγω δικαστής από τη θέση
της προέδρου του ποινικού τμήματος του ΑΠ πριν από λίγες
ημέρες αποφάσισε ότι ένας αμετανόητος δολοφόνος, όπως
ο Δημ. Κουφοντίνας, πρέπει να παίρνει άδειες για να κάνει βόλτες εκτός φυλακής, ικανοποιώντας έτσι το «βαρύ πυροβολικό» του ΣΥΡΙΖΑ, τους Ρουβίκωνες, ώστε την επόμενη ημέρα στην αντιπολίτευση το κόμμα της Κουμουνδούρου να τους έχει συνοδοιπόρους.
Στο δεύτερο δείγμα γραφής επίσης η κα Κοκοτίνη πάλι
ως πρόεδρος του ποινικού τμήματος του ΑΠ, πριν από λίγους μήνες, εκδικάζοντας αναίρεση σε απαλλακτικό βούλευμα της επίσης αντιπροέδρου του ΑΠ, κας Γαλάνη, που
αφορούσε τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε κάνει δεκτή την
αναίρεση, κρίνοντας ότι ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης
του Ολυμπιακού πρέπει να παραβρεθεί σε δίκη, ικανοποιώντας έτσι πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον κ. Τσίπρα, που ως γνωστόν στις τρεις κουβέντες που θα εκστομίσει οι δύο αφορούν τον κ. Μαρινάκη…
Με όλα λοιπόν τα παραπάνω, και με την επιφύλαξη αν –
λέμε, αν– ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης
Παυλόπουλος θα υπογράψει το προεδρικό διάταγμα που
επισημοποιεί τον διορισμό τους, αντιλαμβάνεται κανείς γιατί, πέραν του νομίμου και του ηθικού της υπόθεσης αυτής,
μπαίνει στο τραπέζι και η παροιμία «δείξε μου τον φίλο σου,
να σου πω ποιος είσαι»…



6 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Με πολλή (ανομολόγητη) γκρίνια αλλά κυρίως χωρίς «πιασάρικο» αφήγημα,
στον ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουν τα κομμάτια τους για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, προσπαθώντας –
ανεπιτυχώς για την ώρα– να συνέλθουν από το στραπάτσο των ευρωεκλογών
Μπλου μπλακ, όπως το
χρώμα του πουκαμίσου
που φορούσε ο Αλέξης Τσίπρας στη δευτεριάτικη ομιλία του στην ευρεία σύσκεψη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος,
είναι το κλίμα που επικρατεί στον οργανισμό του κυβερνώντος κόμματος μετά
το εκκωφαντικό εκλογικό
χαστούκι της 26ης Μαΐου.

Ουαί τοις
ηττημένοις…

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Π

αρά το γεγονός ότι έχει περάσει σχεδόν
μία εβδομάδα, έχουν
συγκληθεί τα όργανα
και η έξωθεν μαρτυρία των στελεχών περιλαμβάνει
ψήγματα αυτοκριτικής και δηλώσεις βούλησης για μάχη μέχρις εσχάτων στην εθνική αναμέτρηση
της 7ης Ιουλίου, η παγωμάρα και η
αμηχανία έχει εγκατασταθεί πάνω
από την πλατεία Κουμουνδούρου
σαν μαύρο καταιγιδοφόρο σύννεφο.
Αυτή η αμηχανία έχει να κάνει
όχι μόνο με το εύρος της ήττας, αλλά με την αξιολόγηση των αιτιών
που έφεραν τη συντριβή. Ακόμη
και δημοσίως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
εξηγούν ότι είναι νωρίς για μία αντικειμενική ακτινογράφηση των
πολλών ανορθογραφιών που έφεραν το 23,76% και το «ταπεινωτικό» -9,35% από την πρώτη Νέα
Δημοκρατία, ειδικά τη στιγμή που
απαιτείται ανασύνταξη για την επερχόμενη μάχη των βουλευτικών
εκλογών. Έστω κι έτσι, όμως, η
πρώτη αποκρυπτογράφηση καταδεικνύει ότι κανένα από τα μεγάλα
προεκλογικά στοιχήματα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδήθηκε:
Αφενός, οι αναποφάσιστοι που
48 ώρες πριν από το άνοιγμα της
κάλπης υπολογίζονταν σε περίπου
μισό εκατομμύριο ανθρώπους, όχι
μόνο δεν επαναπατρίστηκαν στον
ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως αποφάσισαν
να ακολουθήσουν το και πραγματικό –και όχι μόνο δημοσκοπικό,
όπως λανθασμένα εικαζόταν– ρεύμα νίκης της Νέας Δημοκρατίας.
Αφετέρου, η φερόμενη-ποθούμενη κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ στους
νέους ψηφοφόρους ηλικίας 17 έως 21 ετών που συμμετείχαν για
πρώτη φορά στην εκλογική διαδικασία και αποτέλεσαν το 6%-7%
του εκλογικού σώματος (σ.σ. μετα-

φράζεται σε περίπου 630.000650.000 άτομα) έμειναν κενό
γράμμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
ψηφοφόρων η Νέα Δημοκρατία υπερφαλάγγισε τον ΣΥΡΙΖΑ επιτυγχάνοντας ποσοστό 30,5% έναντι
25,6%, με τη Χρυσή Αυγή να απολαμβάνει τη μοναξιά της τρίτης θέσης με 13,3%.
Για δε το μεγάλο προεκλογικό όπλο των παροχών αποδείχτηκε ότι
στη θαλάμη είχε άσφαιρα πυρά. Κι
αν όντως κάποιοι ψηφοφόροι
«τσίμπησαν» και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας τους λογαριασμούς
τους να πιστώνονται με επιδόματα
και (τύπου) συντάξεις, ήταν συντριπτικά περισσότεροι αυτοί που
θεώρησαν ότι με τη γαλαντομία της
τελευταίας στιγμής η κυβέρνηση
τους εμπαίζει και προσπαθεί να εξαγοράσει την ψήφο τους, γεγονός
που τους έκανε να γυρίσουν την
πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑϊκό ψηφοδέλτιο.

Το βαρίδι των Πρεσπών
Όσο για το μεγάλο βαρίδι της κυβέρνησης που ακούει στο όνομα
«Πρέσπες», είναι πασιφανές ότι οι
δυνατοί κραδασμοί που δημιουργεί μήνες τώρα στην κυβέρνηση η
συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για το ονοματολογικό των Σκοπίων και οι
οποίοι δεν απορροφήθηκαν, επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Ίσως όχι τόσο σε επίπεδο ποσοστών, αφού τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «τιμωρήθηκε» στη βόρεια Ελλάδα σχεδόν το ίδιο και όχι πολύ
περισσότερο από ό,τι
στην υπόλοιπη επικράτεια. Σίγουρα, όμως, η
Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε χαίουσα πληγή για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝ.ΕΛ. σε επίπεδο ύφους και διαχείρισης του εθνικού προβλήματος: με την εκ κρυπτώ διπλωματία,
τη δυσαρμονία των δύο συγκυβερνώντων Τσίπρα-Καμμένου σε ένα τόσο
σοβαρό εθνικό θέμα, τις απίστευτες
αιχμές του δεύτερου για τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά,

που οδήγησε τον επικεφαλής της
κίνησης «Πράττω» εκτός κυβέρνησης, και φυσικά ό,τι ακολούθησε
με την αποχώρηση των ΑΝ.ΕΛ. από το κυβερνητικό συνασπισμό
και την «κουρελού» –όπως αποκλήθηκε– κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σημειωτέον ότι όλο αυτό το
θέατρο του παραλόγου ο πρωθυπουργός το παρακολουθούσε –είτε
από επιλογή είτε από συμβουλή–
ως σαν να παιζόταν σε άλλη κυβέρνηση και όχι στη δική του. Μόνη ανακλαστική αντίδραση; Η στα
όρια της διχαστικής ιδεοληψίας ότι οι πλατείες των συλλαλητηρίων
γέμιζαν μόνο από θιασώτες της
Χρυσής Αυγής και πατριδοκάπηλους.
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Το στραπάτσο του
κεντροαριστερού ταγκό
Σε όλη αυτή τη μετεκλογική κατήφεια στον ΣΥΡΙΖΑ (θέλουν να)
κρατούν την… πιστοποίηση ότι
στο εγχώριο διπολικό πολιτικό
σκηνικό της επόμενης ημέρας κάθονται αυτοί στη μία γωνία του ρινγκ. Στοιχειωδώς ειλικρινή να είναι, όμως, τα κυβερνητικά στελέχη
με τους εαυτούς τους ξέρουν ότι
ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους
διακύβευμα για το οποίο πρέπει
σήμερα να χαίρονται. Την ανάδειξη άλλωστε του ΣΥΡΙΖΑ ως έναν εκ
των δύο πόλων του δικομματισμού οι έμπειροι τη διέβλεπαν από τις εκλογές του Ιουνίου του
2012, όταν το κόμμα του Αλέξη
Τσίπρα από το 4,6% και την πέμπτη θέση στις εκλογές του 2009,
κατετάγη δεύτερο κόμμα με
16,78% απέχοντας μόλις 2,07 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
Πίσω στο σήμερα, λοιπόν, οι έχοντες καθαρό μυαλό ΣΥΡΙΖΑίοι
επιτελείς δεν επιχαίρουν για τη
στατιστική πρωτοκαθεδρία του
κόμματος στον κεντροαριστερό
χώρο. Αντιθέτως, διαπιστώνουν
ότι το εγχείρημα του χτισίματος γεφυρών με τις προοδευτικές δυνάμεις που ξεκίνησε οραματικά και
για ευνόητους λόγους πλαγίως αρκετούς μήνες πριν, δεν μπορεί να
περιοριστεί στην πρωτοβουλία
«ΓΕΦΥΡΑ» του 2019 και την μπεν
μιξ ετικέτα «ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία», η οποία συνόδευε
μεν ως λογότυπο τα σποτ και τις αφίσες του κόμματος, αλλά εξαφανίστηκε στο εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, κατάλογοι) που έφτασε
στα εκλογικά τμήματα.

Τα πρόσωπα
της συντριβής
Παρά την προσπάθεια να θαφτούν
τα τσεκούρια του πολέμου και των
αλληλοκατηγοριών προς όφελος
της σύμπνοιας για την εκλογική
μάχη της 7ης Ιουλίου, μόνο ο αείμνηστος Ντίνος Ηλιόπουλος με
την κινηματογραφική ατάκα «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» μπορεί
να περιγράφει με ακρίβεια το κατ’

ευφημισμόν ενωτικό κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.
Για την ώρα, τα στόματα παραμένουν… ημίκλειστα, αλλά ακόμη
και οι ψίθυροι για τους εν γένει
χειρισμούς των στελεχών που απαρτίζουν την πρωθυπουργική ομάδα μοιάζουν εκκωφαντικοί. Παράδειγμα, τα όσα εμμέσως πλην
σαφώς καταλογίζονται στον υπουργό Επικρατείας, Χριστόφορο Βερναρδάκη, και τα οποία αφορούν τις μη έγκυρες προβλέψεις
του ή/και τη λανθασμένη «μετάφραση» των δημοσκοπικών στοιχείων που έφταναν στο Μαξίμου.
Ο ίδιος έσπευσε να διαψεύδει τις
συγκεκριμένες αιτιάσεις (σ.σ. υπάρχει και δημοσίευμα που θέλει
τον κ. Βερναρδάκη να επέμενε
αργά το μεσημέρι των εκλογών
πως οι δικές του μετρήσεις δεν δείχνουν τη διαφορά Ν.Δ.- ΣΥΡΙΖΑ
άνω του 4%), λέγοντας μάλιστα ότι
ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε όλα τα
δεδομένα πριν από τις ευρωεκλογές. Μάλιστα, το πήγε κι ένα βήμα
παραπέρα, λέγοντας πως δεν είναι
δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι ο
πρωθυπουργός δεν ήξερε όλα τα
στοιχεία, απαντώντας έτσι και σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο υπουργός Επικρατείας προσπάθησε διά της… απομόνωσης να προστατεύσει τον πρωθυπουργό από
τα κακά μαντάτα. Ακόμα κι έτσι να
είναι, βέβαια, όσοι κατηγορούν τον
Χρ. Βερναρδάκη, μετά τις διαψεύσεις του έχουν ένα λόγο παραπάνω να βάλλουν εναντίον του. Ο
λόγος; Αναρωτιούνται ότι εφόσον
ο πρωθυπουργός ήξερε για τη συντριπτική διαφορά, γιατί πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αφέθηκαν την πρώτη ώρα μετά από το
exit poll να λένε στα κανάλια ότι η
διαφορά θα πέσει όσο θα μεγαλώνει η ενσωμάτωση των πραγματικών αποτελεσμάτων. Και εν τέλει,
γιατί αφού η ήττα ήταν γνωστή από
νωρίς έφτασε παρά κάτι μεσάνυχτα για να βγει ο πρωθυπουργός
να παραδεχτεί το «μοιραίο» και να
ανακοινώσει την πρόθεσή του να
πάει σε πρόωρες εκλογές;

Η ΑΠΟΨΗ
Το κερασάκι στην τούρτα των
κατηγοριών κατά του Χρ. Βερναρδάκη είναι η ομολογία ήττας που
έκανε πριν από μερικά 24ωτα
στην ΕΡΤ, όταν ισχυρίστηκε ότι το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι
πολύ δύσκολα ανατρέψιμο, όταν
από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται το μήνυμα ότι η μάχη της 7ης
Ιουλίου δίνεται για να κερδηθεί.
Η δεδηλωμένη αισιοδοξία του
όπου κι αν εμφανιζόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις ευρωεκλογές
ήταν και μία από τις κύριες αιτίες
που στο κάδρο των ευθυνών της
ήττας έχει μπει και ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος. Οι φίλοι του αντιλαμβάνονται ότι η θέση του ως
κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι και η πιο… αξιέραστη για τους
πολίτες, αφού η δουλειά του είναι
να λέει ό,τι λέει το Μαξίμου. Οι εχθροί του, από την άλλη, ακόμη
τον θυμούνται να πηγαίνει εσπευσμένα τον Φεβρουάριο του 2018
στον Άρειο Πάγο, την εποχή που η
δικογραφία για την υπόθεση της
Novartis έπαιρνε την άγουσα για
τη Βουλή. Εκείνος βέβαια υποστήριξε τότε ότι η επίσκεψή του στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ήταν
τυχαία και αφορούσε άλλο θέμα,
ωστόσο οι εντυπώσεις έμειναν, τον
ακολούθησαν και ήταν κακές.

Ο… τσακαλωμένος
Τσακαλώτος
Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αιμορράγησε εκλογικά στα μικρομεσαία
στρώματα που στέναξαν –κατ’ ομολογία πια και των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών– από την υπερφορολόγηση, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος νομοτελειακά τράβηξε σαν μαγνήτης τις εσωκομματικές αιχμές
για την οικονομική πολιτική που
ακολουθήθηκε. Δεν χρειάζεται διδακτορικό στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες για να διαπιστώσει κάποιος ότι η εφαρμογή
του τρίτου μνημονίου αλλοίωσε σε
μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του
ριζοσπαστικού κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε δύσκολες και δυσάρεστες
επιλογές με στόχο την έξοδο από
τα προγράμματα δημοσιονομικής
προσαρμογής.
Ο κύριος, λοιπόν, εκφραστής
αυτής της μνημονιακής πολιτικής
είναι λόγω της ιδιότητάς του ως υπουργού Οικονομικών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, που όμως θεωρείται και (άτυπος) επικεφαλής
της ομάδας των «53+». Δηλαδή,
της εσωκομματικής φυλής που
βγάζει φλύκταινες όταν ακούει για
υπερπλεονάσματα, στυγνή φορολόγηση και πλειστηριασμούς κατοικιών, αλλά βλέπει τον «σύντροφο Ευκλείδη» να είναι αυτός που
προσπαθεί να πείσει για το αναγκαίο της εφαρμογής της τοξικής
αντιαναπτυξιακής συνταγής.
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Ο πρόεδρος
στο απυρόβλητο
και το αφήγημα
που αγνοείται
Όποιος πει στα σοβαρά ότι ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητείται, μάλλον αγνοεί παντελώς τη σημερινή ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και δεν
μπορεί να είναι άμοιρος ευθυνών ο επικεφαλής της
κυβέρνησης και του κόμματος, αλλά όλοι τού αναγνωρίζουν ότι πήρε πάνω του το παιχνίδι, μετακινήθηκε σε ολόκληρη την επικράτεια, σε αντίθεση με
πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος που συμμετείχαν στην προεκλογική εκστρατεία ζεσταίνοντας
την πολυθρόνα τους ή ειρωνευόμενοι τα λεκτικά και
άλλα λάθη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ραδιόφωνα και στα social media.
Σε κάθε περίπτωση, το «ξεσκαρτάρισμα» δεν θα
αργήσει να συμβεί, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι
δεν είναι της παρούσης. Ο μεγαλύτερος σκόπελος
που πρέπει το κόμμα να προσπεράσει είναι μπροστά
και αφορά το «πιασάρικο» αφήγημα που θα κάνει
τους ξενιτεμένους ψηφοφόρους του κόμματος να
βγάλουν το εισιτήριο της επιστροφής.
Δεδομένου ότι το δόλωμα των παροχών αποδείχτηκε καμένο χαρτί, ο προγραμματικός λόγος του
ΣΥΡΙΖΑ θα συνδυάζει την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου που έγινε από το 2015 μέχρι σήμερα, αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας που θα δίνει έμφαση στην παραγωγή και
την καινοτομία, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων, στο κοινωνικό κράτος και την
ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Εξάλλου, έχει
αποφασιστεί η διενέργεια ανοιχτών συνελεύσεων
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και περιοδείες
όλου το στελεχιακού δυναμικού του κόμματος, ώστε
τα παραπάνω μηνύματα να επικοινωνηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Είναι αυτά αρκετά για να γυρίσει η παρτίδα; Οι
βλέποντες το ποτήρι μισογεμάτο λένε σιβυλλικά «νυν
υπέρ πάντων ο αγών» και περιμένουν. Αυτοί που το
βλέπουν μισοάδειο κάνουν τον σταυρό τους και προσεύχονται να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο εκλογικό
ποσοστό που θα κρατήσει το κόμμα ζωντανό όχι για
την επόμενη αλλά για τη… μεθεπόμενη Βουλή, όποτε
κι αν αυτή προκύψει.
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• Η καθαρή νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές
εδραιώνει την ηγεσία του στη Ν.Δ., ανοίγοντας τον δρόμο για αμφίπλευρη
διεύρυνση της επιρροής του τόσο προς τη Δεξιά όσο και προς την Κεντροαριστερά

Και τώρα αυτοδυναμία…
Στον μέγα στόχο των εθνικών εκλογών επικεντρώνεται
πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
Μετά από διεξοδικές συζητήσεις στην οδό Πειραιώς αποφασίστηκε η αμφίπλευρη διεύρυνση της επιρροής του
κόμματος τόσο προς τη Δεξιά όσο και προς την Κεντροαριστερά, σχέδιο το οποίο θα θέσει σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα ο «γαλάζιος» πρόεδρος.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Μ

ε γνώμονα την
αυτοδυναμία στις
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές –
ο οποίος παραμένει στόχος αλλά όχι αυτοσκοπός–,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχεδιάζει να απευθύνει νέο κάλεσμα συστράτευσης
προς τους πολίτες οι οποίοι στις
πρόσφατες ευρωεκλογές ψήφισαν
μικρότερα κόμματα, όπως το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, η
«Δημιουργία Ξανά» του Θάνου
Τζήμερου, η Ένωση Κεντρώων
του Βασίλη Λεβέντη, η «Νέα Δεξιά» του Φαήλου Κρανιδιώτη,
αλλά και άλλους σχηματισμούς, όπως η «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου, προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα για πολιτική αλλαγή που εξέφρασε το εκλογικό σώμα την Κυριακή των ευρωεκλογών.
Οι σχεδιασμοί που γίνονται από το επιτελείο της οδού Πειραιώς
δεν περιλαμβάνουν μαζικές… μετεγγραφές στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια επώνυμων στελεχών από άλλα
κόμματα. Χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται κατηγορηματικά η συμπερίληψη κάποιων –κυρίως νέων–
προσώπων στους συνδυασμούς
του κόμματος, ο Κυρ. Μητσοτάκης διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία
ότι η κυβέρνηση που σκοπεύει να
σχηματίσει δεν θα απαρτίζεται μόνον από βουλευτές της παράταξής
του. Το ίδιο, διαβεβαιώνουν συνεργάτες του, θα ισχύσει και στη
στελέχωση του Κράτους, για την οποία βασικό κριτήριο θα είναι η αξιοσύνη και όχι η κομματική προέλευση.

Έγινε το πρώτο βήμα…
«Την Κυριακή η Ελλάδα έκανε το

πρώτο σημαντικό βήμα για τη μεγάλη
πολιτική αλλαγή», είναι η θέση που
υποστηρίζουν αξιωματούχοι της
Ν.Δ. Διαβεβαιώνουν δε ότι η στρατηγική δεν θα αλλάξει ενόψει εθνικών εκλογών. Κι αυτό σημαίνει, όπως εξηγούν, ότι η Ν.Δ. δεν θα περιχαρακωθεί στο 33%, αλλά θα επιδιώξει να πείσει ακόμη περισσότερους πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά το διάστημα που απομένει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, θα αναλυθεί όσο καλύτερα γίνεται το σχέδιο της
Ν.Δ. για την Ελλάδα τού αύριο,
διεκδικώντας τη θετική ψήφο των
πολιτών. Και αυτό, επισημαίνουν,



θα γίνει χωρίς να μπει στον πειρασμό της παροχολογίας, ούτε να
πλειοδοτήσει σε παροχές ή να μπει
στο παιχνίδι της πόλωσης και του
φανατισμού.
Πεποίθησή τους είναι, άλλωστε,
ότι οι πολίτες εμπιστεύτηκαν τη
Ν.Δ. όχι μόνο για τις βασικές δεσμεύσεις της (τις μειώσεις φόρων,
τις πολλές και καλές δουλειές και
την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας), αλλά και γιατί αναμένουν ένα άλλο ήθος και ύφος εξουσίας. «Έπειτα από τέσσερα πολύ δύσκολα χρόνια, οι Έλληνες δικαιούνται
την αλήθεια», υπογραμμίζουν και
δεσμεύονται ότι με τον ερχομό της
στην κυβέρνηση το κόμμα της νυν
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εφαρμόσει τολμηρές, αλλά και ρεαλιστικές πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των πολιτών.

Τερτίπια με την
ημερομηνία των εκλογών
Σχετικά με την ημερομηνία των ε-

κλογών, από την οδό Πειραιώς χαρακτηρίζουν «προσχηματική» την
επίκληση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως λόγο για να μετατεθεί το
στήσιμο της κάλπης στις 7 Ιουλίου. «Εντάσσεται στα γνωστά τερτίπια
του κ. Τσίπρα που, όπως και στην περίπτωση των ευρωεκλογών με τη διπλή κάλπη, έχουν στόχο να κόψουν
μερικές ψήφους από τη Ν.Δ.», υποστηρίζουν συμπληρώνοντας ότι η
ταμπακιέρα είναι φυσικά ο διορισμός της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Ανεξαρτήτως εξελίξεων και ημερομηνίας τέλεσης των εκλογών,
στη Ν.Δ. εκφράζουν τη βεβαιότητα
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αποφύγει την
ήττα και λένε χαρακτηριστικά ότι η
αλλαγή που ξεκίνησε στις 26
Μαΐου θα επισφραγιστεί με τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Έτσι θα διοικήσει
ο Μητσοτάκης
Το περιστατικό με το «γαλάζιο» στέλεχος που προχώρησε στην απα-

ΝΕΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ράδεκτη ανάρτηση για τη μη εκλεγείσα ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
Κωνσταντίνα Κούνεβα, ήταν μία
ακόμα αφορμή για να επιβεβαιωθεί ο κώδικας ηθικής που επιθυμεί να εφαρμόσει αρχικά μέσα στη
Ν.Δ. και στη συνέχεια στην άσκηση διακυβέρνησης της χώρας ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ.
Μητσοτάκης κινήθηκε άμεσα και
χωρίς να χάσει χρόνο. Ενημερώθηκε για το τι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το στέλεχος
της ΝΔ, καθώς εκείνος βρισκόταν
μέσα στην αίθουσα που διεξαγόταν η Σύνοδος Κορυφής του ΕΛΚ,
στις Βρυξέλλες. Παρ’ ότι δεν είχε
τη δυνατότητα να μιλήσει ο ίδιος,
με ένα απλό μήνυμα έδωσε εντολή
στον γραμματέα του κόμματος Λευτέρη Αυγενάκη προκειμένου να
διαγραφεί ο συντονιστής ετεροδημοτών.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένα
ζήτημα που ασφαλώς θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ζήτημα με αρνητική δημοσιότητα και χροιά για το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσματα, αφού εξαιτίας του
χειρισμού του από τον κ. Μητσοτάκη άρχισαν αναπόφευκτα οι συγκρίσεις και οι παραλληλισμοί. Τι
άραγε έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ενημερώθηκε για την ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη εναντίον
του Στέλιου Κυμπουρόπουλου;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αντί
να αποδοκιμάσει δημόσια τη συμπεριφορά του υπουργού του, αναγκάστηκε ακόμα και να τον υπερασπιστεί μετά την κατάθεση της
σχετικής πρότασης μομφής από τη
Ν.Δ.
Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κάποιος αν οι ίδιες περιπτώσεις μπορούν να συγκριθούν.
Προφανώς και δεν είναι απολύτως όμοιες, αλλά πεποίθηση στη
Ν.Δ. είναι ότι η αντίδραση απέναντι στη χυδαιότητα δεν μπορεί να
γίνεται αναλόγως με το ποιος την
προκαλεί.
Αντιθέτως, πρέπει να είναι άμεση, σκληρή και συγκεκριμένη, όποιος και αν βρίσκεται πίσω από
αυτή.
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• ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: Ως υποψήφιοι βουλευτές στις εθνικές κάλπες
της 7ης Ιουλίου μετακομίζουν οι Γιάννης Σγουρός, Παύλος Γερουλάνος
και Γιώργος Καμίνης
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Μάλιστα συνεργάτες της κας Γεννηματά τονίζουν ότι έχει δημιουργηθεί ζωτικός πολιτικός χώρος για
το Κίνημα Αλλαγής, από τη στιγμή
που απαντήθηκε το δίλημμα της
δήθεν μονομαχίας Τσίπρα-Μητσοτάκη.

Τα ψηφοδέλτια

Συστράτευση ενόψει
βουλευτικών εκλογών

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό που κατέγραψε το ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι μικρότερο από αυτό που είχε λάβει το 2014 ως Ελιά-ΠΑΣΟΚ, εν τούτοις το
γεγονός ότι το Κίνημα Αλλαγής κατετάγη τρίτο ξεπερνώντας τη Χρυσή Αυγή, ήταν το φάρμακο για να αποφευχθεί
η εσωστρέφεια σε όλες τις κομματικές βαθμίδες για το τι
πήγε λάθος και δεν υλοποιήθηκε ο στόχος για διψήφιο ποσοστό και την εκλογή και τρίτου ευρωβουλευτή.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών για τις 7 Ιουλίου δεν επιτρέπει να
αναβληθούν περαιτέρω αναλύσεις και υψηλή κριτική
για το τι λάθη έγιναν. «Τώρα είναι η
ώρα της συστράτευσης για τη μεγάλη
μάχη», λένε οι εκπρόσωποι όλων
των φυλών της Χαριλάου Τρικούπη. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος.
Δηλαδή, η 3η θέση και διψήφιο
ποσοστό. Μάλιστα την αισιοδοξία
τους τη στηρίζουν σε δύο σημεία.
Το ένα είναι ότι στις αναλύσεις της
Χαριλάου Τρικούπη όλοι συμφωνούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η θριαμβεύτρια των εκλογών
και δεν βλέπουν πώς θα μειωθεί η
διαφορά των 9,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Το δεύτερο είναι ότι έχουν ήδη
ενοχλήσεις από δικά τους μικρομεσαία στελέχη που βρέθηκαν από το 2012 στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιθυμούν τον επαναπατρισμό.
«Το πουλόβερ ξεκίνησε και ξηλώνεται», δήλωσε ο Σταμάτης Μαλέλης (γραμματέας Επικοινωνίας
του ΚΙΝΑΛ) τη Δευτέρα το πρωί,
λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κι
όπως εξηγούν στη Χαριλάου Τρικούπη, «εμείς δεν θεωρούμε ότι θα
κλείσει η ψαλίδα. Τουναντίον μάλλον
θα ανοίξει λίγο ακόμη. Κι αυτό διότι
τώρα οι δανεικοί ψηφοφόροι θα αφήσουν το μισοβουλιαγμένο κυβερνητικό
καράβι, ειδικά από τη στιγμή που τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τους αποδίδουν
ευθύνες διότι ήλθε η ήττα στις εκλογές».
Οπότε αυτό που χρειάζεται,
σύμφωνα με την ηγεσία του ΚΙ-

ΝΑΛ, «είναι να συνεχίσουμε τον δικό
μας δρόμο, να εξηγούμε στους πολίτες
το σχέδιό μας για την ανάκαμψη της
χώρας και να εκμεταλλευτούμε τα λάθη που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγωνία του να μην καταβαραθρωθεί». Κι
ένα από τα λάθη εκτιμούν πως είναι η πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ να
διορίσει την ηγεσία της Δικαιοσύνης. «Οι δανεικοί ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος που προέρχονται
από το ΠΑΣΟΚ έχουν μπολιαστεί από εμάς και σέβονται τους θεσμούς.
Οπότε τους προκαλούν βδελυγμία οι
εξωθεσμικές ακροβασίες στα όρια της
νομιμότητας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», ισχυρίζονται στο Κίνημα
Αλλαγής που θεωρούν ότι από αυτή την οξύτατη διαμάχη που θα ακολουθήσει κερδισμένο θα βγει το
ΚΙΝΑΛ.

Ικανοποίηση
για τη συστράτευση
Στο μεταξύ η κα Γεννηματά είναι
ικανοποιημένη, που άπαντες και
άπασες ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα της συστράτευσης που εξέπεμψε το βράδυ των ευρωεκλογών. Μάλιστα νιώθουν ικανοποίηση που πρώτος έτρεξε να σηκώσει ψηλά το λάβαρο της αντεπίθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο επανεκλεγείς ευρωβουλευτής, αντί

να καθίσει στις δάφνες του, όχι μόνο εμφανίζεται σε καθημερινή βάση στις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά είναι εξόχως μαχητικός. Ο κ.
Ανδρουλάκης μάλιστα θα κατέλθει και στις εθνικές εκλογές, πιθανότατα στην τελευταία θέση του Επικρατείας, προκειμένου να έχει
την άνεση για συνεχείς τηλεοπτικές εμφανίσεις.
Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκφράσει δημόσια τη θέση ότι
κατά τη γνώμη του το ΚΙΝΑΛ δεν
τα πήγε καλά στις ευρωεκλογές.
Χαρακτηριστική είναι και η δήλωσή του: «Εγώ δεν πανηγυρίζω, δεν
λέω ότι το αποτέλεσμα είναι μεγάλο.
Το καλύτερο σενάριο θα ήταν ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ να είναι χαμηλότερα και εμείς ψηλότερα. Δώσαμε έναν αγώνα
ενωμένοι για διψήφιο ποσοστό. Θα
συνεδριάσουν τα όργανά μας, θα
διορθώσουμε κάποια πράγματα στη
στρατηγική μας και θα συνεχίσουμε
αυτό τον αγώνα για υψηλότερο ποσοστό».
Σε αυτό οι επιτελείς της Φώφης
Γεννηματά απαντούν με ένα διάγραμμα για το πού βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ το 2012 και το 2015 και για
το πώς ανακάμπτει: «Βήμα-βήμα,
καταγράφεται η σταθερή ανοδική μας
πορεία. Είμαστε πλέον έτοιμοι για το
μεγάλο άλμα στις εθνικές εκλογές».

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα τεθεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος
Βενιζέλος. Κάτι που αναμένεται να
ανακοινωθεί από την ίδια την κα
Γεννηματά ίσως και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο της συστράτευσης αναμένεται
να είναι υποψήφιοι ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός (Νότιος Τομέας Β’ Αθήνας), ο Παύλος Γερουλάνος (Α’
Αθήνας) και ο Γιώργος Καμίνης,
ο οποίος να σημειωθεί έχει εγκατασταθεί στη Χίο, προκειμένου να
στηρίξει την εκλογή του Κώστα
Τριαντάφυλλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε την έκπληξη, κατετάγη δεύτερος και η μικρή διαφορά με τον πρώτο τού δίνει πολλές ελπίδες για εκλογή για
τον δήμο Χίου. Σίγουρη θα πρέπει
να θεωρείται η υποψηφιότητα του
Παύλου Χρηστίδη στον Δυτικό
Τομέα της Β’ Αθήνας, όπως και αυτή του προέδρου των ΑμεΑ, Γιάννη Βαρδακαστάνη.
Η μη εκλογή του Νίκου Παπανδρέου στην Ευρωβουλή έχει
προκαλέσει την κατήφεια στο «παπανδρεϊκό» στρατόπεδο και ήδη αναζητείται περιφέρεια για να είναι
υποψήφιος στις εθνικές εκλογές.
Κάποιοι εντός της Χαριλάου Τρικούπη έχουν εισηγηθεί, όπως ο
Νίκος Παπανδρέου να είναι υποψήφιος στον νομό Αχαΐας μαζί
με τον αδελφό του, Γιώργο, προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά
του εκεί το ΚΙΝΑΛ.
Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση
του κ. Τσίπρα για προοδευτική
διακυβέρνηση, από τη Χαριλάου
Τρικούπη απαντούν: «Η περαιτέρω
αναγέννηση της παράταξης θα γίνει
στη φυσική της κοίτη που είναι το ΚΙΝΑΛ. Αυτό που προέχει είναι να υπάρξει ανάχωμα στη συντηρητική ατζέντα και η εκκαθάριση του προοδευτικού χώρου από καιροσκόπους
και απομιμήσεις. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα και την ηγετική ομάδα Μαξίμου-ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικά χαρακτηριστικά, ούτε μπορούν να υποστηρίξουν την ανάταξη
της Κεντροαριστεράς».
Με άλλα λόγια, το Κίνημα Αλλαγής επιδιώκει να «μαδήσει» τη
μαργαρίτα του ΣΥΡΙΖΑ μετά το εκλογικό στραπάτσο, αλλά και να γίνει ο χώρος υποδοχής ψηφοφόρων από τα υπόλοιπα κόμματα του
κέντρου και της κεντροαριστεράς,
όπως το Ποτάμι που εξαϋλώθηκε
στις ευρωεκλογές και η ΔΗΜΑΡ
και όμορα κόμματα.



Ο Τζανακόπουλος και
οι διαρροές

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Κουτσό άλογο
Τζάμπα πήγε η
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΕΡΤ να
παρουσιάσουν τον
Σάββα Τσιτουρίδη ως
τον νέο ηγέτη της
κεντροδεξιάς. Οι 9.000
ψήφοι των Ελλήνων
Ριζοσπαστών απέδειξαν
ότι είναι κουτσό και
ημιθανές άλογο.
Σε ρόλο Λουτσέσκου η Ακριβοπούλου:
«Για μένα τις ευρωεκλογές
τις κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ»

Μήνυμα με πολλούς
αποδέκτες
Η μεγάλη νίκη της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές και η προοπτική για αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου έχει αναγκάσει όλους τους μεγαλόσχημους της
Ν.Δ. να συνταχθούν πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στέλνοντας μηνύματα ότι ουδείς δικαιούται να διαφοροποιείται. Κάπως έτσι εξήγησαν στελέχη της Ν.Δ. τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή την Πέμπτη το
πρωί στη Βουλή. Κι αυτό διότι ξαφνικά κάποιοι περίεργοι, όπως ο Τέρενς Κουίκ, άρχισαν να μιλούν για τους «καραμανλικούς». Οπότε, ο πρώην πρωθυπουργός με τη δημοσιοποίηση της συνάντησης έδειξε ότι ουδείς
μπορεί να το παίξει «καραμανλικός», ειδικά όταν είναι εκτός Ν.Δ.

Η πρώτη διαφωνία
Όσοι ξέρουν τον Νίκο Βούτση και τον Νίκο Φίλη, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι «αυτοκόλλητα» από
την εποχή των φοιτητικών τους χρόνων, όταν ο ένας διαδέχθηκε τον
άλλον στην ηγεσία του Ρήγα. Μάλιστα, έκτοτε, σε όλες τις κομματικές
υποθέσεις και σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, αμφότεροι είχαν
ίδιες και ταυτόσημες απόψεις και πολλές φορές εμφανίζονταν ως ενιαίο «μπλοκ» στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Ωστόσο, η πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να προχωρήσει σε αλλαγές στην ηγεσία
της Δικαιοσύνης... έφερε απέναντι τον πρόεδρο της Βουλής και τον
πρώην υπουργό Παιδείας. Στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο
Νίκος Φίλης διατύπωσε ενστάσεις και αντιρρήσεις για την προσπάθεια
της κυβέρνησης να προωθήσει τώρα αλλαγές κι εκείνος που διαφώνησε πρώτος με τον πρώην υπουργό ήταν ο Νίκος Βούτσης, που υπερασπίστηκε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζοντας ότι όλα
γίνονται βάσει Συντάγματος. Και αυτή η διαφωνία μεταξύ των δύο
«αυτοκόλλητων» δεν πέρασε απαρατήρητη.

Διαρρέεται από πολλούς στην
Κουμουνδούρου ότι ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος βρίσκεται στο
μάτι του κυκλώνα, καθώς δεν είναι λίγοι που τον θεωρούν ως...
πατέρα της ήττας. Αληθεύουν αυτές οι διαρροές; Μάλλον όχι, μου
έλεγαν καλά πληροφορημένες
πηγές: «Ακόμη κι εάν έχει υποπέσει σε λάθη, ο πρωθυπουργός θέλει να έχει δικούς του ανθρώπους
δίπλα του την επόμενη ημέρα, δηλαδή τις ώρες που θα βρίσκεται
στην αντιπολίτευση». Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαίρει της φιλίας και του σεβασμού του Αλέξη
Τσίπρα. Ας μην ξεχνάμε, να προσθέσω εγώ, ότι ο κ. Τζανακόπουλος
μπορεί στο επικοινωνιακό να απέτυχε, αλλά δεν εμπλέκεται σε κάποιο σκάνδαλο, ούτε του καταμαρτυρούν προς το παρόν νταραβέρια με
διαπλεκόμενους και βόλτες με κότερο.
Τουλάχιστον προς το παρόν.

Στις φυλακές
Σάρωσε στα εκλογικά
τμήματα σε όλες τις
φυλακές της χώρας ο
ΣΥΡΙΖΑ, όπου
κατέγραψε ποσοστά...
Τσαουσέσκου. Είδατε τι
κάνει ο νόμος
Παρασκευόπουλου;

Ευαισθησίες
Στη Βουλή, στη
συζήτηση για την
πρόταση μομφής κατά
του Πολάκη,
βαρεθήκαμε να ακούμε
για τις ευαισθησίες του
ΣΥΡΙΖΑ με τα ΑμεΑ. Τις
είδαμε και στις κάλπες.
Οι Νεοδημοκράτες
έβγαλαν πρώτο τον
Στέλιο Κιμπουρόπουλο,
ενώ οι του ΣΥΡΙΖΑ τον
ακτιβιστή ΑμεΑ, τον
σκηνοθέτη Ρέλλα,
προτελευταίο.

Έμεινε με το...
ποιοτικό
αποτύπωμα
Για το ποιοτικό αποτύπωμα του Ποταμιού μίλησε ο Σπύρος Λυκούδης, που χαιρέτισε την
απόφαση το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη να
μην κατέβει στις προσεχείς εκλογές. «Σε αυτές τις ώρες που είναι
δύσκολες ώρες για το Ποτάμι, καλά είναι να μείνει κάποιος στο ποιοτικό αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή και όχι στα λάθη
του και εύχομαι να κρατήσει από αυτό το αποτύπωμα ό,τι μπορεί»,
είπε ο συνεργαζόμενος με το Ποτάμι βουλευτής. Ερωτηθείς
πάντως για την εισήγηση περί μη συμμετοχής του κόμματος
στις εθνικές κάλπες, ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ποτάμι κάνει το
προφανές, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί πως και η δική
του εισήγηση στο Πολιτικό Συμβούλιο των ΜΕΤΑρρυθμιστών
της Αριστεράς των οποίων ηγείται, θα είναι η ίδια. «Νομίζω ότι
και το Ποτάμι ορθά επιλέγει να μην κατέβει στις εκλογές, γιατί αυτού
του τύπου η υποχώρηση που είχε, δεν ανατρέπεται. Θα οδηγηθεί σε
ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση με βάση την πόλωση που θα επικρατήσει και αυτό δεν το αξίζει το Ποτάμι», είπε.

Επιστροφές, αλλά
με προϋποθέσεις
Από την Κυριακή το βράδυ κάποια μικρομεσαία στελέχη του
παλιού ΠΑΣΟΚ, που τώρα παρεπιδημούν στην Κουμουνδούρου, ψάχτηκαν για επιστροφή στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά
βρήκαν κλειστές πόρτες. Ειδικά όσοι άφησαν το ΠΑΣΟΚ για
να πιάσουν καρέκλα ή στασίδι στην Κουμουνδούρου. Η διαφορά είναι ότι τόσο η Φώφη Γεννηματά ,όσο και τα υπόλοιπα
κορυφαία στελέχη του Κινήματος Αλλαγής θα απευθύνουν
προσκλητήριο προς όλους όσοι αισθάνονται κεντροαριστεροί, προκειμένου να επιστρέψουν στο «σπίτι» τους, διαμηνύοντας όμως παράλληλα ότι πρώην στελέχη του κόμματος,
που το εγκατέλειψαν αναζητώντας μία θέση στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, ή πέριξ αυτής, δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
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ΚΙ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΟΝ (ΣΥΡΙΖΟ)ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ…
Ακόμα και το πρωί της περασμένης Κυριακής ο Θανάσης Καρτερός επέμενε ότι η
διαφορά ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. θα ανερχόταν το πολύ στις 3 μονάδες. Όσο για τη Μακεδονία,
ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα εκνευριζόταν με όποιον προεξοφλούσε τον
εκλογικό διασυρμό του ΣΥΡΙΖΑ στη βόρειο Ελλάδα λόγω των Πρεσπών. «Πού τα είδατε
αυτά; Δεν ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη;» ρωτούσε όποιον συνομιλητή του είχε
διαφορετική εκτίμηση για τις εκλογές. Τελικά στην πράξη αποδείχθηκε ότι ο Θανάσης
όχι μόνο δεν ήξερε τους Θεσσαλονικιούς αλλά ούτε τους Έλληνες…

«Τι δουλειά έχει ο Ραγκούσης
εδώ; Δεν ανήκει σε εμάς»

Την πάτησε σαν
εκατομμυριούχος
του Λόττο!
Πολλοί από αυτούς που κερδίζουν το Λόττο, το
Τζόκερ ή άλλα τυχερά παιχνίδια, είναι απροετοίμαστοι να διαχειριστούν ένα μεγάλο ποσό
της τάξεως των π.χ. €5.000.000, με αποτέλεσμα ή να τους παίρνουν τα χρήματα διάφοροι
επιτήδειοι ή να τα χάνουν σε λάθος επενδύσεις.
Το… λόττο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι από το 4% βρέθηκε στο 36% κι αυτή την επιτυχία δεν ήξερε πώς να τη διαχειριστεί. Δεν κατάφερε να αλλάξει το κόμμα του. Έμμεινε προσκολλημένος
στη νοοτροπία και στις θέσεις του 4%.
Δεν μπόρεσε να καταλάβει, π.χ., ότι έπρεπε να «τρέχει» και όχι να εμποδίζει επενδύσεις. Δεν
μπόρεσε να καταλάβει ότι ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να κάνει πλάτες στον «Ρουβίκωνα»
και να κλείνει το μάτι στον δολοφόνο της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα. Και φυσικά δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει ότι ένας Αριστερός πρωθυπουργός δεν πάει κρουαζιέρα με πούρα λίγες
μέρες μετά από μια εθνική τραγωδία.
Τέτοια (πολιτική) κακοδιαχείριση δεν επιτρέπεται ακόμη και αν σου πέσει από τον ουρανό το
λόττο!

Το βράδυ των εκλογών η
παρουσία του Γιάννη Ραγκούση στα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την έντονη δυσφορία στελεχών,
που θεώρησαν πως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν
είχε κανένα λόγο να βρεθεί
στην Κουμουνδούρου.
«Τι δουλειά έχει ο Ραγκούσης εδώ; Ποιος τον
προσκάλεσε; Δεν ανήκει σε εμάς και θα έπρεπε ο πρόεδρος
να μην του επιτρέψει να έρθει», είπε στέλεχος που ανήκει
στην ομάδα των «53+». Όταν, μάλιστα, έγινε γνωστό πως ο
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και θιασιώτης της στροφής
του κυβερνώντος κόμματος στην Κεντροαριστερά βρισκόταν στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, τη στιγμή που ο τελευταίος συσκεπτόταν με τους «συντρόφους» του για να αποτιμηθεί η βαριά ήττα στις ευρωεκλογές, υπήρξαν ΣΥΡΙΖΑίοι που εξοργισμένοι ακούστηκαν να λένε: «Μήπως από
εδώ και πέρα θα μας δίνει ο Ραγκούσης τη γραμμή;»

Ο Αντώναρος και το Μαξίμου

Προκαταβολική
δικαιολογία και
το παραμύθι της Χαλιμάς
Φαίνεται πως στον ΣΥΡΙΖΑ και στο στενό επιτελείο του
πρωθυπουργού το έχουν πάρει απόφαση πως η διαφορά πλέον που τους χωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία όχι
μόνο δεν ανατρέπεται, αλλά πιθανώς να γίνει και διψήφια. Και στην κατεύθυνση αυτή, άρχισε από τώρα η διαχείριση της διαφαινόμενης νέας ήττας με τους ανθρώπους του στενού κύκλου του Αλέξη Τσίπρα να επιχειρούν να εμφανίσουν προκαταβολικά ως «επίτευγμα Τσίπρα» την ενδεχόμενη μείωση της διαφοράς λόγου χάριν από τις 10 στις 8 μονάδες.
Ουδεμία έκπληξη προκαλεί, βέβαια, μια τέτοια τακτική. Η μεταστροφή της πραγματικότητας ήταν ανέκαθεν από
τα… ατού της παρούσας κυβέρνησης. Την κοινή λογική μετέστρεψαν και με τα προεκλογικά επιδόματα, για τα οποία επιχειρηματολογούσαν εσχάτως ότι «η κυβέρνηση τα δίνει ένα ή δύο εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές, έστω κι αν
το κάνει με άκομψο τρόπο, για να τονίσει σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες ότι αυτή ενδιαφέρεται γι’ αυτούς».
Εκ τους αποτελέσματος φαίνεται ότι οι μόνοι που πείστηκαν από το παραμύθι της Χαλιμάς είναι αυτοί που το έλεγαν και κανείς άλλος…

Αν και όλο το διάστημα της
προεκλογικής περιόδου ο
Βαγγέλης Αντώναρος ως
δαιμόνιος ρεπόρτερ μάς αποκάλυπτε καθ’ εκάστην όλα τα κακά νέα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
Νέα Δημοκρατία, εμφανίστηκε εκ των υστέρων μετανοών για την παραπληροφόρηση, ζητώντας συγγνώμη από τους δημοσκόπους.
Αυτός τουλάχιστον, σε σχέση με τις «καινούργιες» παρέες
του, είχε τη γενναιότητα να παραδεχθεί την καθαρή νίκη
της Νέας Δημοκρατίας.
Παρ’ όλα αυτά, ο Βαγγέλης Αντώναρος δεν σχολίασε τις
αναρτήσεις του, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, όταν και είχε…. «αποκαλύψει» ότι η Νέα Δημοκρατία διέθετε «μυστική δημοσκόπηση» σύμφωνα με την
οποία η διαφορά ήταν στο 1,2%, αλλά και ότι ο ίδιος είχε
στα χέρια του δύο ανάλογες «μυστικές δημοσκοπήσεις»
που θα προκαλούσαν την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας αν τις δημοσίευε. Ηθικό δίδαγμα: Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το Μαξίμου!
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Η ώρα των λουκέτων
για Ποτάμι και ΑΝΕΛ
α άσχημα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές για
δύο κόμματα που ήδη υπάρχουν στη Βουλή αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα». Ο λόγος για το Ποτάμι
και τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Το Ποτάμι αποφάσισε να μην κατέλθει στις εθνικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου, λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά κι επειδή όλοι στη Σεβαστουπόλεως εκτιμούν ότι η
πόλωση στις εθνικές εκλογές θα έστελναν το Ποτάμι ακόμη πιο χαμηλά από το 1,52% που έλαβε στις ευρωεκλογές.
Ήδη ο Σταύρος Θεοδωράκης έθεσε την παραίτησή
του από πρόεδρος του Ποταμιού στη διάθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και μέχρι τον Σεπτέμβριο, όπου αποφασίστηκε έκτακτο συνέδριο, το κόμμα θα το τρέχει ο
αντιπρόεδρος Γιώργος Μαυρωτάς. Έως τον Σεπτέμβριο
θα πρέπει «τα στελέχη και οι φίλοι του Κινήματος σε όλη
τη χώρα να αποτιμήσουν ψύχραιμα και νηφάλια το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και την πορεία του Κινήματος». Το Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού προέτρεψε
τους 85.000 ψηφοφόρους του κόμματος να ψηφίσουν
στις εθνικές εκλογές, και ο καθένας να ψηφίσει όποιον
θέλει με βάση τις αρχές του κόμματος.
Μάλιστα, ο κ. Μαυρωτάς σε δηλώσεις του είπε: «Να
πάνε να ψηφίσουν και οι 85.000, να μην καθίσουν σπίτι
τους. Και να πάνε να ψηφίσουν με τα κριτήρια που πρεσβεύει το Ποτάμι και διατυπώθηκαν στο τελευταίο συνέδριο, δηλαδή με γνώμονα τις φιλοευρωπαϊκές, φιλελεύθερες, προοδευτικές προτάσεις, όπως έκανε το Ποτάμι όλα αυτά τα χρόνια στο προοδευτικό, φιλελεύθερο κέντρο,
για μία δημιουργική Ελλάδα. Ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει αυτό ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας
που δίνει στα κριτήρια αυτά. Οι ψηφοφόροι μας δεν είναι
εντός μίας στρούγκας, να τους υποδείξουμε τι θα ψηφίσουν. Θα τους πούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε το Ποτάμι και με βάση αυτά θα πάνε
στην κάλπη».

Τ

Ναι μεν αλλά
στον Περισσό για
τα αποτελέσματα
Ικανοποίηση μόνο επειδή το ΚΚΕ ξεπέρασε τη
Χρυσή Αυγή, όμως από την άλλη υπάρχει προβληματισμός για τα καθηλωμένα ποσοστά

φόρους εξωτερικού (14,09%). Επίσης, πολύ κοντά σε
διψήφιο ποσοστό έφθασε στον νομό Λέσβου (9,92%)
και στον νομό Ιωαννίνων (9,43%).

Σε πέντε δήμους
Του Μιχάλη Κωτσάκου

I

κανοποιημένοι μόνο από το γεγονός ότι το ΚΚΕ
πέρασε τη Χρυσή Αυγή είναι στον Περισσό. Διότι
καλή η 4η θέση, αλλά το 5,35% θεωρείται μικρό
ποσοστό, από τη στιγμή που οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι το ΚΚΕ θα ξεπεράσει
τουλάχιστον το ψυχολογικό όριο του 6%.
Ήδη στον Περισσό έχουν ξεκινήσει τις αναλύσεις, όχι μόνο για το ποιες περιοχές βοήθησαν το ΚΚΕ, αλλά
και σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν μικρά ποσοστά,
προκειμένου να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις
για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές, όπου περιμένουν επιθέσεις διαφόρου τύπου από
την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια
που θα κάνει για να μειώσει τη διαφορά από τη Ν.Δ.
Διότι όλοι στον Περισσό είναι πεπεισμένοι ότι στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου τίποτα δεν αλλάζει και η
Νέα Δημοκρατία θα είναι νικήτρια.
Στην ηγεσία του κόμματος υπάρχει προβληματισμός
για το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές κατεγράφη –όπως
χαρακτηριστικά λέγεται– «εγκλωβισμός» απογοητευμένων ψηφοφόρων. «Έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας, να
συμβάλουμε πιο αποφασιστικά στη δημιουργία μιας μεγάλης λαϊκής συμμαχίας, με το ΚΚΕ ισχυρό παντού».
Απλά να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το ΚΚΕ
το κατέγραψε στον νομό Σάμου με ποσοστό 14,81%. Διψήφιο ποσοστό είχε το ΚΚΕ και στους νομούς Ζακύνθου (10,47%), Κεφαλονιάς (10,29%) και στους ψηφο-

Τώρα, όμως, όλοι στο ΚΚΕ έχουν ρίξει όλο το ενδιαφέρον τους σε πέντε δήμους με στόχο να εκλέξει δικά του
πρόσωπα. Κι εάν στην Πάτρα ο Κώστας Πελετίδης είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, έχοντας μεγάλη απόσταση από τον Αλεξόπουλο του ΚΙΝΑΛ, δεν συμβαίνει το ίδιο στους τρεις δήμους του Λεκανοπεδίου (Πετρούπολη,
Χαϊδάρι, Καισαριανή) και στην Ικαρία. Στο ΚΚΕ γνωρίζουν πως ναι μεν επιθυμούν τη βοήθεια από τους άλλους συνδυασμούς σε αυτές τις περιοχές, αλλά όπως τονίστηκε και στην επίσημη γραμμή που έδωσε η Κεντρική
Επιτροπή «δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανέναν», προτρέποντας τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ για
λευκό ή αποχή στον δεύτερο γύρο, όπου δεν υπάρχει
εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Για να ενισχύσει τους «κόκκινους» δημάρχους, ο Δημήτρης Κουτσούμπας την Πέμπτη το βράδυ επισκέφθηκε το Χαϊδάρι και τον Μιχάλη Σελέκο, ο οποίος υπολείπεται αρκετά του Ευάγγελου Ντηνιακού. Χθες
βράδυ μίλησε στην Καισαριανή για να ενισχύσει την υποψηφιότητα του δημάρχου Ηλία Σταμέλλου, ενώ σήμερα θα βρεθεί στην Πετρούπολη, όπου θα περιοδεύσει μαζί με τον δήμαρχο Βαγγέλη Σίμο.
Στο μεταξύ, όλη την εβδομάδα υπάρχουν κλιμάκια
του ΚΚΕ σε Πάτρα και Ικαρία.
Στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο Κώστας Πελετίδης έχει
πάρει σημαντικό προβάδισμα, ενώ στην Ικαρία ο εκλεκτός του Περισσού, ο Νίκος Λαρδάς, έλαβε ποσοστό
33,97% κι έχει ως αντίπαλο τον Νίκο Καλαμπόγια που
πρώτευσε με 42,65%.

Οι ΑΝΕΛ
Τις επόμενες ημέρες ανάλογη απόφαση αναμένεται να
λάβουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Το 0,80% που έλαβαν οι ΑΝΕΛ στις ευρωεκλογές δεν επιτρέπουν ελπίδες για κάτι καλύτερο στις εθνικές εκλογές. Ο Πάνος
Καμμένος και οι συνεργάτες του ήταν πεπεισμένοι ότι
οι ψηφοφόροι θα τους έδιναν άλλη μία ευκαιρία. Ωστόσο, οι ελπίδες έμειναν μετέωρες και το ιστορικά χαμηλό
ποσοστό στις ευρωεκλογές κάνει απαγορευτική κάθε
συνέχιση της προσπάθειας: με συλλογική απόφαση στα
ηγετικά κλιμάκια οι ΑΝΕΛ θα μείνουν εκτός εκλογών
στις 7 Ιουλίου.
Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι θα απογίνουν οι
τρεις βουλευτές που έμειναν πιστοί στον Πάνο Καμμένο
έως την τελευταία στιγμή: η Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά,
ο Κώστας Κατσίκης και ο Αριστείδης Φωκάς (προέρχεται
από την Ένωση Κεντρώων).

Επιμένει η Ένωση Κεντρώων
Σε δυσμενή θέση βρίσκεται και η Ένωση Κεντρώων, η
οποία κατέγραψε ποσοστό 1,45% στις ευρωεκλογές και
την Πέμπτη τής έφυγε και ο βουλευτής Σαρίδης, ο οποίος ετοιμάζεται να μεταγραφεί στην Ελληνική Λύση του
Βελόπουλου.
Κι όμως, ο Βασίλης Λεβέντης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση Κεντρώων θα ξεπεράσει το
κατώφλι του 3% και θα είναι η ευχάριστη έκπληξη των
εθνικών εκλογών: «Η Ένωση Κεντρώων θα παρουσιάσει
στον ελληνικό λαό το πρόγραμμά της, που αφορά τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας».
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• Με δυσθεώρητα ποσοστά εκλέχθηκαν τοπικοί άρχοντες οι Γιώργος
Παπανικολαόυ (Γλυφάδα), Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη),
Ανδρέας Κονδύλης (Άλιμος) και Γιάννης Κωνσταντάτος (Ελληνικό-Αργυρούπολη)

Ο βασιλιάς και
οι άρχοντες
της παραλίας
Οι φίλοι των τεσσάρων
δημάρχων που σάρωσαν
στα νότια προάστια τους
αποκαλούν ως «άρχοντες
της παραλιακής». Ο λόγος
για τον Γιώργο Παπανικολάου (Γλυφάδα), Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο (ΒάρηΒούλα-Βουλιαγμένη),
Γιάννη Κωνσταντάτο (Ελληνικό-Αργυρούπολη) και
Ανδρέα Κονδύλη (Άλιμος),
οι οποίοι μετά από 4,5 χρόνια θητείας επανεξελέγησαν με διαστημικά ποσοστά από τον πρώτο γύρο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Γιώργος Παπανικολάου στη Γλυφάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό
προσεγγίζοντας το
80% (78,62%), ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος έπιασε 72,04%,
ο Ανδρέας Κονδύλης κατέγραψε
ποσοστό 68,27%, ενώ ο Γιάννης
Κωνσταντάτος θριάμβευσε με ποσοστό 68,23%.Τι συνέβη, όμως,
και μετά από πέντε χρόνια και οι
τέσσερις επανεξελέγησαν με μεγάλη άνεση; Και το λέμε αυτό, διότι
το 2014 και οι τέσσερις δήμαρχοι
τα κατάφεραν στον δεύτερο γύρο,
ειδικά ο Κωνσταντέλλος σε ΒάρηΒούλα-Βουλιαγμένη με τρομακτική δυσκολία. Προφανώς, κάτι έκαναν καλά και οι τέσσερις για να
τους εμπιστευθούν οι δημότες και
να τους επιβραβεύσουν με αυτά τα
δυσθεώρητα ποσοστά. Ή, όπως
λένε κάποιοι, στο παραλιακό μέτωπο «οι πολίτες επέλεξαν την ηρεμία και όχι την περιπέτεια». Κι αυτό

έχει εξήγηση, διότι δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι με την απλή αναλογική που επιβάλλει ο «Κλεισθένης» οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου
βαθμού κινδυνεύουν να μην είναι
δυνατόν να διοικηθούν.

Ο Παπανικολάου
Ο Γιώργος Παπανικολάου μπορεί πλέον να αποκληθεί ως ο «βασιλιάς» της παραλίας, καθώς το
ποσοστό που έλαβε είναι εξωπραγματικό. Διότι πώς να το κάνουμε, όταν λαμβάνεις 78,62% έχοντας επτά ακόμη συνδυασμούς
ως αντιπάλους, μοιάζει με παραμύθι. Προεκλογικά υπήρχε η εκτίμηση πως ναι μεν ο Παπανικολάου ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά όλοι συμφωνούσαν
πως με τόσους αντιπάλους θα έδινε μάχη για να καταφέρει να ξεμπερδέψει από τον πρώτο γύρο.
Όμως καταλυτικό ρόλο έπαιξαν
δύο παράγοντες: Το έργο που έχει
κάνει στην πενταετία, αλλά και το
φιλόδοξο πρόγραμμα για τη νέα θητεία που ανακοίνωσε στους πολίτες.
Η αλήθεια είναι ότι το έργο του
κ. Παπανικολάου σωστά αποτιμήθηκε με θετικό πρόσημο. Παντού σε όλες τις γειτονιές έχουν γίνει μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, ενώ εκεί όπου ο Γιώργος
Παπανικολάου κέρδισε τις εντυπώσεις είναι οι παιδικές χαρές που
έχουν κατασκευαστεί επί της θητείας του. Μιλάμε για παιδικές χαρές
πραγματική υπερπαραγωγή, που
ενθουσιάζουν τους μικρούς, αλλά
και κάνουν τους γονείς να νιώθουν
ασφαλείς για τα παιδιά τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι έχουν γυριστεί
διαφημιστικά σποτ για παιδικά
προϊόντα σίτισης σε παιδικές χαρές της Γλυφάδας.
Ένα επίσης στοιχείο που κέρδισε
την εμπιστοσύνη των πολιτών ήταν

η άμεση αντίδραση που έδειξε τον
Σεπτέμβριο του 2017 με τη ρύπανση που προκλήθηκε από το ναυάγιο του μικρού δεξαμενόπλοιου με
το όνομα «Αγία Ζώνη». Οι παραλίες
της Γλυφάδας μαύρισαν από το πετρέλαιο, αλλά η εγρήγορση που έδειξε ο δήμος με την τοποθέτηση
πλωτού φράγματος, αντιρρυπαντικού υλικού, απόχη και ειδικές απορροφητικές πετσέτες βοήθησαν
την κατάσταση. Τέλος, ενοικιάστηκε
ειδικό σκάφος που προχώρησε σε
καθαρισμό των υδάτων. Έτσι, μετά
από λίγες ημέρες οι παραλίες της
Γλυφάδας καθαρίστηκαν και μπορούν πλέον οι δημότες να απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
Ο Γιώργος Παπανικολάου με
το 78,62% που έλαβε έχει κερδίσει
32 στις 41 έδρες του Δημοτικού
Συμβουλίου. Και φυσικά η φετινή
εκλογική μάχη δεν θυμίζει τι είχε
συμβεί το 2014, όταν ο Παπανικολάου είχε επικρατήσει στον
πρώτο γύρο (35,46%) του τότε δημάρχου Κόκορη (25,71%), για να
κάνει περίπατο στον δεύτερο γύρο
επικρατώντας με 62,93%. Να σημειώσουμε ότι δεύτερος κατετάγη
τώρα ο συνδυασμός του Στέλιου
Θεοδοσόπουλου με 6,05%, ενώ
ο επίσημος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Ταστάνης (πρώην
πρόεδρος του ΟΑΣΑ), κατέγραψε
το... τρομακτικό 4,64%.

Ο Κωνσταντέλλος
Πριν από πέντε
χρόνια ο πρώην
πιλότος της ΟΑ,
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κέρδισε στον δεύτερο
γύρο με μία χούφτα
ψήφων διαφορά από τον τότε αντίπαλό του, τον κ. Πανά. Ο κ.
Κωνσταντέλλος είχε επικρατήσει

με ποσοστό 50,03% έναντι του κ.
Πανά που έλαβε 49,97%. Μάλιστα, στον πρώτο γύρο είχε προηγηθεί ο κ. Πανάς με 37,55% έναντι 34,72% του Κωνσταντέλλου.
Από τότε κύλησε πολύ νερό στο
αυλάκι και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έβαλε τη σφραγίδα του
στις τρεις κοινότητες που θεωρούνται το φιλέτο της αθηναϊκής Ριβιέρας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι παραλίες του δήμου ξεκινούν από τη
Βούλα, το Καβούρι, τη Βουλιαγμένη και φθάνουν έως τα σύνορα με
το Κορωπί, συμπεριλαμβανομένης
και της Βάρκιζας.
Οπότε οι δημότες αποτίμησαν
θετικά το έργο του και ο κ. Κωνσταντέλλος με το 72,04% που έλαβε θα ελέγχει τις 24 από τις 33
έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη δεύτερη θέση κατετάγη ο Δημήτρης Δαβάκης με 12,21% και
στην 3η ο Αθανάσιος Ματόπουλος με 4,94%.

Ο Κονδύλης
Στον δήμο Αλίμου το 2014 ήταν το αουτσάιντερ. Ο λόγος για
τον Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος είχε επικρατήσει στον δεύτερο γύρο τού
τότε δημάρχου Θανάση Ορφανού. Στον πρώτο γύρο ο Κονδύλης είχε βραχεία κεφαλή
(26,92%-24,93%), αλλά στον
δεύτερο γύρο επικράτησε με άνεση. Όλοι στον Άλιμο παραδέχονται ότι όντως έγινε σημαντικό έργο από τον δήμο και γι’ αυτόν τον
λόγο οι δημότες τον επιβράβευσαν, καθώς τον εξέλεξαν από την

πρώτη Κυριακή με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό.
Πίσω από τον Ανδρέα Κονδύλη κατετάγη ο Ευάγγελος Τσιαμήτας που θεωρητικά ήταν ο μεγάλος αντίπαλος με ποσοστό
10,28%, ενώ ο Αθανάσιος Ορφανός ήταν τρίτος με 7,99%.

Ο Κωνσταντάτος
Στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ο Γιάννης
Κωνσταντάτος
πέραν του σημαντικού έργου που
έγινε στην ενιαία
πόλη έχει να επιδείξει ότι κέρδισε τη συμμετοχή του στο
νέο project του Ελληνικού. Μάλιστα, όλη η πόλη περιμένει αυτό το
έργο, καθώς τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι σημαντικά. Απλά εξέπληξε τους πάντες όχι η εκλογή από την πρώτη Κυριακή, αλλά το εντυπωσιακό ποσοστό του 68,23%,
λόγω του ότι στις εκλογές μετείχαν
άλλοι επτά συνδυασμοί.
Πίσω από τον Κωνσταντάτο
τερμάτισε ο πρώην δήμαρχος
Χρήστος Κορτζίδης (οι δυο τους
είχαν μονομαχήσει και το 2014)
με το 11,36%. Πάτωσαν οι επίσημοι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ
(Μπούφης 4,04) και του ΚΙΝΑΛ
(Στέφας 4,77). Για το ΚΙΝΑΛ να
αναφερθεί ότι το χρίσμα ήρθε ουρανοκατέβατο στον κ. Στέφα, καθώς η εκλεγμένη διοίκηση της τοπικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ στήριξε
τον Κωνσταντάτο, ενώ ο γραμματέας της οργάνωσης Δημήτρης
Χαραλαμπόπουλος ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.



14
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1/2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η «Α» χρυσή
λίρα Αγγλίας
Η «Α» είναι σαν τη χρυσή
λίρα Αγγλίας με την Ελισάβετ επάνω. Κάθε μέρα
που περνάει έχει και μεγαλύτερη αξία. Έτσι είναι. Δεν τα καταπίνει αμάσητα όσα βγαίνουν
στην πιάτσα. Η «Α» ξέρει
γιατί βγήκε το θέμα με το
γήπεδο του Παναθηναϊκού, ότι και καλά ο Αλέξης πάει να φτιάξει στον
Βοτανικό.
Και θα το διαβάσεις δίπλα το πώς και το γιατί.
Εμείς εδώ στην «Α» δεν
ταΐζουμε σανό τον κόσμο. Κι άμα κάνουμε κανένα λάθος, όπως κάναμε με τον Σαββίδη και
τον λαό του ΠΑΟΚ, το
λέμε στα ίσια και παλικαρίσια. Αυτή είναι η μαγκιά μας. Να τον σέβεσαι
τον άλλον απέναντι. Να
τον τιμάς που σε διαβάζει.
Συμφωνεί - διαφωνεί
μαζί σου, είναι άλλη
κουβέντα. Εμείς δεν το
παίζουμε Τσιπραίοι, να
λέμε ότι η κυβέρνηση
φτιάχνει γήπεδο στον
Παναθηναϊκό, όταν ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος
λέει ότι στο χαρτί δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο κουβέντες.
Τα ’παιξαν τελείως εκεί
στον ΣΥΡΙΖΑ κι αρχίζουν
καινούργια παραμύθια.
Δεν πούλησε ούτε η
Novartis, ούτε ο Μαρινάκης προεκλογικά, και
το γυρίσανε το έργο ότι
φτιάχνουνε γήπεδα. Βασιλιάδες κι αυτοκράτορες στο παραμύθι, όπως
θα διαβάσετε δίπλα.

Συντρίβεται στις εκλογές,
τάζει γήπεδο
(στον Βοτανικό)
Η «Α» αποκαλύπτει όλο το παραμύθι που στήθηκε από το
ΣΥΡΙΖΟτεχνείο ότι και καλά φτιάχνουν γήπεδο στον Παναθηναϊκό,
όταν ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος το αρνείται
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ιλάμε ότι δεν το χωράει ανθρώπου νους
με τους ΣΥΡΙΖΑίους.
Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι τους. Το τερμάτισαν. Αφού έχτισαν τη νέα
Τούμπα, έφτιαξαν και γήπεδο
στον Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό. Στην παρλαπίπα, βέβαια.
Αφού είδαν κι απόειδαν ότι δεν
πουλάνε στα επεξεργασμένα σκάνδαλα, δεν πουλάει ο Μαρινάκης,
τώρα το ’ριξαν στα γήπεδα. Φτιάχνουν γήπεδο και στον Παναθηναϊκό στο μιλητό, βέβαια.
Κι αν νομίζετε ότι το γράφω αυτό
γι’ αντιπολίτευση και καλά, διαβάστε τι ακριβώς δήλωσε ο Γιαννακόπουλος: «Δεν υπάρχει αυτή τη
στιγμή συμφωνία για Βοτανικό στα
χαρτιά».
Κατάλαβες, τώρα, πώς παίχτηκε
το παραμύθι; Ο Γιαννακόπουλος
το είπε αυτό, δεν το λέω αυτό. Οι

Μ

συζητήσεις πάνε πολύ καλά, γράψανε στο ΣΥΡΙΖΟτεχνείο. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Βγήκε τίποτα με τα λόγια;
Φτιάχνουν τα λόγια χαρμάνι για
να πέσει το μπετόν; Δουλεύουνε τίποτα πατωματζήδες, καλουπατζήδες; Όχι βέβαια. Αυτοί, ωστόσο, έτσι
το παρουσίασαν. Ότι όποιος πεταχτεί μέχρι τον Βοτανικό, θα δει
μπουλντόζες να σκάβουνε.
Κι ο Γιαννακόπουλος, βέβαια,
είπε και το άλλο. «Δεν μπορώ να κα-

ταλάβω για ποιο λόγο ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε έναν δυνατό Παναθηναϊκό. Επίσης, δεν θα ήθελα να
χρησιμοποιηθεί αυτό το θέμα ως
προεκλογικό τέχνασμα». Σου λέει ξεκάθαρα, μη βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και πούνε ότι μας φτιάχνουνε
γήπεδο, ενώ κάναμε μια κουβέντα.
Και τότε ποιος έδωσε το θέμα
στον Τύπο; Ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Παραμύθι φούρναρης, δηλαδή. Το
’σπρωξε στους κολλητούς του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ κι άρχισε το γαϊτανάκι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι ο Αλέξης φτιάχνει γήπεδο.
Και το σερβίρανε ωραία στο ΣΥΡΙΖΟτεχνείο. Υπάρχει φόβος στον
Παναθηναϊκό, σου λένε, τι θα γίνει
έτσι κι αλλάξει η κυβέρνηση κι έρθει ο Μητσοτάκης.
Μπήκες, τώρα, πώς στήθηκε το
παραμύθι; Όπως ταΐσανε σανό στον
κόσμο του ΠΑΟΚ και πήγε στράφι η
νέα Τούμπα, έτσι πάνε να ταΐσουνε
και στον κόσμο του Παναθηναϊκού,
τι καλός που είναι ο Αλέξης.

Ψυχολογικό πρόβλημα οι
κορμοράνοι!!!
Κι ας μην πέρασαν πολλά χρόνια
από τότε που ο Αλέξης είχε στυλώσει τα πόδια με προσφυγές των ΣΥΡΙΖΑίων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι αν γινότανε γήπεδο στον
Βοτανικό, θα είχαν ψυχολογικά
προβλήματα οι κορμοράνοι.
Τώρα, δηλαδή, οι κορμοράνοι δεν
θα έχουν ψυχολογικά προβλήματα;
Ή, μήπως, είναι σαν τα χελιδόνια και
τα λελέκια, αποδημητικά πτηνά;
Να το ξεκαθαρίσουμε: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει γήπεδο
δικό του. Κατάδικό του. Τέλος. Δεν
παίζει να έχει γήπεδο ο Ολυμπιακός,
η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κι ο Παναθηναϊκός
να παίζει στη Λεωφόρο ή το ΟΑΚΑ.
Γήπεδο χλίδα πρέπει να φτιάξει.
Και η πολιτεία να βοηθήσει, όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό και με τον
ΠΑΟΚ, που του δώσανε τζάμπα
στρέμματα, και της ΑΕΚ που τσόνταρε η Περιφέρεια. Αυτό θα πει Δικαιοσύνη.
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Πάμε παρακάτω. Το στήσανε το
έργο στο ΣΥΡΙΖΟτεχνείο και μετά
τον σύρανε τον Γιαννακόπουλο να
κάνει δηλώσεις ότι είναι αλήθεια.
Μάλιστα. Τι να έλεγε, δηλαδή, ο
Δημήτρης; Ότι δεν είναι; Την πάτησαν όμως, γιατί ο Γιαννακόπουλος δεν είναι κανένα κορόιδο.
Ξέρει γιατί στήθηκε το έργο εν όψει των εκλογών και γι’ αυτό και το
μοίρασε στα δύο το καρπούζι. Ούτε
έναν πόντο δεν έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ
με αυτά που είπε.
Μη σου πω ότι τον έριξε κιόλας
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα μαζί.
«Μπορεί κάποιοι μέσα από την Κυβέρνηση να ήθελαν και άλλοι όχι»,
δήλωσε για το «Athens Alive».
Δηλαδή, λέει στους ΣΥΡΙΖΑίους,
μη μου ζαλίζετε και πολύ τον έρωτα
ότι και καλά θέλετε να φτιαχτεί γήπεδο, γιατί με το άλλο project
«Athens Alive» δεν κάνατε τίποτα.
Και τότε ο Βασιλειάδης δήλωνε ότι έχει έτοιμη τη μελέτη. Άμα την
είδε κανένας τη μελέτη εκείνη, να
μας τη δείξει να τη δούμε κι εμείς.
Εκτός αν εννοούσε την Ελεονώρα
Μελέτη. Τότε, αλλάζει το πράγμα.
Είναι, όμως και το άλλο. Όταν ο
Γιαννακόπουλος πήγε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και έβγαλε και selfie, οι ΣΥΡΙΖΑίοι τον διέγραψαν από τα κιτάπια τους. Γι’ αυτό και τον έγραψαν κανονικά με το
«Athens Alive» και δεν προχώρησε
το project.
Τότε, δηλαδή, άλλοι ήταν στον

ΣΥΡΙΖΑ; Οι ίδιοι άνθρωποι που τον
γείωσαν τότε, οι ίδιοι άνθρωποι λένε τώρα ότι το μετάνιωσαν και θέλουν να του φτιάξουν γήπεδο στον
Βοτανικό, μπας και φιλοτιμηθεί κανένας και τους ψηφίσει. Τέτοιο δούλεμα έχει πέσει και οι ΣΥΡΙΖΟτέχνες
νόμιζαν ότι είχαν να κάνουνε με κανένα παιδάκι.
Να σ’ το πω αλλιώς. Ο Δημητράκης μπορεί μερικές φορές να
κάνει το απίθανο με το μπάσκετ, να
βγαίνει εκτός εαυτού, αλλά στροφάρει. Ολόκληρες επιχειρήσεις διευθύνει, δεν περπατάνε από μόνες
τους. Κάποιος δίνει εντολές, οδηγίες, βάζει υπογραφές σε business
εκατομμυρίων.
Άπαξ και δεν στρόφαρε ο Γιαννακόπουλος, θα είχε πέσει έξω το
μαγαζί. Κι έρχονται τώρα οι ΣΥΡΙΖΑίοι να του πουλήσουνε μούρη, ότι ξαφνικά τον αγάπησαν.
Σ’ το προχωράω. Είσαι εσύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σ’ ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει. Είσαι επιχειρηματίας. Φραγκάτος. Δεν γίνεται να λες ότι δεν σ’ ενδιαφέρει.
Θέλεις τα κονέ σου, είναι η θέση
σου τέτοια που πρέπει να παίζεις με
την εξουσία.
Όπως κάνουνε όλοι, δηλαδή, οι
επιχειρηματίες. Μάλιστα. Και το
βλέπεις το έργο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
πάει άκλαφτος στις εθνικές εκλογές.
Βλέπεις πού πάει το ρεύμα. Ότι ο
λαός βαρέθηκε τα ψέματα του Αλέξη και τις παπαριές των άλλων ΣΥ-

ΡΙΖΑίων.
Βλέπεις, εσύ, σαν Γιαννακόπουλος, ότι ο Τσίπρας εκείνη τη βραδιά στο Μάτι έλεγε ψέματα ότι δεν
υπάρχουν νεκροί. Βλέπεις τη Δούρου να λέει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με το Μάτι και τους νεκρούς
στη Μάνδρα.
Ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, ότι
ξεπούλησε και το Αιγαίο και χαρακτήριζε φασίστες όσους βγαίνανε
στα συλλαλητήρια. Κι ανάμεσα σ’
αυτούς, ήσουνα κι εσύ. Τον εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα; Όχι βέβαια.
Σου λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτός κάνει το άσπρο - μαύρο στο πιτς
φυτίλι.
Έχεις κι από την άλλη τον Μητσοτάκη που δεν τάζει λαγούς με
πετραχήλια κι ο λαός το εκτίμησε
στις ευρωεκλογές. Βλέπεις ότι έχει
ρεύμα ο Κυριάκος. Εσύ με ποιον θα
πας, δηλαδή. Με τον Τσίπρα; Σοβαροί να είμαστε.
Θα εμπιστευτείς έναν πρωθυπουργό που πρώτα στέλνει τον Μανόλο τον Πετσίτη να κάνει τον λογαριασμό, και μετά στέλνει τον υπουργό; Σ’ το ξαναλέω. Δεν είναι κανένα κορόιδο ο Γιαννακόπουλος.
Γιγαντιαία επιχείρηση είναι δική του.
Να σ’ το κλείσω με το καλύτερο.
Σε όλο αυτό το ρεπορτάζ της πλάκας του ΣΥΡΙΖΟτεχνείου για τον Βοτανικό, είχε πουθενά γραμμένη τη
λέξη Αλαφούζος; Εδώ μιλάμε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ το ’χει χτίσει ήδη το γήπεδο στον Παναθηναϊκό, μιλάμε γα

ποδοσφαιρικό
γήπεδο και δεν υπάρχει καμία αναφορά
στον Αλαφούζο.
Δεν είναι φοβερό αυτό
το πράγμα; Το γράφουνε αυτό το ΣΥΡΙΖΟτεχνείο, λες κι ο
Γιαννακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ; Ούτε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, που μιλούσε κάνα
μισάωρο στο ράδιο, πουθενά δεν ανέφερε τη λέξη Αλαφούζος.
Και δεν πονήρεψε κανέναν αυτό,
κανέναν δημοσιογράφο. Και να πει,
δηλαδή, τι έγινε, ρε παιδιά, ο Δημήτρης αγόρασε την ΠΑΕ; Γιατί το ΣΥΡΙΖΟτεχνείο γράφει ότι φτιάχνει γήπεδο στον Βοτανικό; Για ποδοσφαιρικό γήπεδο μιλάμε.
Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος
φτιάχνει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο
χωρίς να έχει πάρει την ΠΑΕ από
τον Αλαφούζο. Αυτό λέει το σανοΣΥΡΙΖΟτεχνείο. Κι έχει απαίτηση από τους Παναθηναϊκούς, να το πιστέψουνε κι από πάνω. Μιλάμε για
φοβερά πράγματα.
Ο Αλαφούζος δεν πρέπει να
βγει να πει τι παίζει με τον Βοτανικό;
Δική του είναι η ΠΑΕ και του φτιάχνουνε γήπεδο οι ΣΥΡΙΖΑίοι χωρίς
να τον ρωτήσουνε. Αυτό κι αν είναι
από τα άγραφα, ρε φίλε.
Έχω εγώ μια ποδοσφαιρική ομάδα και πάει ο άλλος και για να πάρει κανένα ψηφαλάκι, σου λέει σου
φτιάχνω γήπεδο. Ρε, φίλε, εμένα με
ρώτησες; Γι’ αυτό σου λέω ότι οι ΣΥΡΙΖΑίοι έχουν πηδηχτεί από το παράθυρο όλοι τους.
Το γαρ πολύ της θλίψεως για το
10-0 στις εκλογές γεννά παραφροσύνη. Φτιάχνουν γήπεδα παντού. Όπως έσκισαν τα μνημόνια μ’ ένα νόμο.
Να σ’ το προχωρήσω κι άλλο. Η
Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση Μητσοτάκη στις εκλογές. Έτσι δείχνει το
πράγμα δηλαδή, και το ρεπορτάζ
του ΣΥΡΙΖΟτεχνείου αυτό λέει. Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ.
Εσύ αν ήσουνα Αλαφούζος, με
ποιον θα την έψαχνες τη δουλειά
για το γήπεδο στον Βοτανικό; Με
τον Τσίπρα ή με τον Μητσοτάκη;
Χαίρετε.

Πού ήταν ο
Τσίπρας με
Κύζα;
Ολόκληρα κατεβατά
γράφτηκαν από το ΣΥΡΙΖΟτεχνείο, ότι ο Αλέξης
πάει να φτιάξει γήπεδο
στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, γέμισαν και με
σάλια τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι ο πρωθυπουργός είναι «βάζελος». Κι όταν ήτανε μικρός τον έπαιρνε ο πατέρας του από το χέρι και
τον πήγαινε στη Λεωφόρο.
Μιλάμε για σαλιαρίσματα του κερατά. Κι αφού
είναι ο «βάζελος» ο πρωθυπουργός, γιατί φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Μπερμπάτοφ; Και
πού ήτανε ο πρωθυπουργός Τσίπρας, όταν ο Κύζας τον περνούσε πριονοκορδέλα τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στο
Κύπελλο;
Και πού ήτανε ο «βάζελος» πρωθυπουργός, όταν ο Ίβιτς έκανε τον πεθαμένο στη Λεωφόρο
και του βάλανε το διχτάκι στο κεφάλι; Κι όταν ο
Κοντονής τον χτυπούσε
αλύπητα τον Παναθηναϊκό, εξ αιτίας του Αλαφούζου, ο ίδιος ο Τσίπρας δεν ήτανε πρωθυπουργός;
Για να ξέρουμε τι λέμε,
δηλαδή, που θα τον πούνε τον Τσίπρα ότι στα έφηβα ήταν και μέλος της
Θύρας 13 κι από τη μία
διάβαζε το «Μαξ» κι από
την άλλη είχε στην κωλότσεπη τα «Παναθηναϊκά Νέα».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

10% διαφορά στις ευρωεκλογές
εσείς; Βοτανικό εμείς...

O Tσίπρας κατέρρεε και ο
Τσακαλώτος απήγγελλε… Γκαρσία!

Τι σου είναι οι πουτάνες οι συμπτώσεις. Γίνονται οι εκλογές και
«τρώει σκόνη» ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, την «έφαγε». Αυτό, ρε μεγάλε,
σημαίνει ότι σταματάει η ζωή και το έργο της κυβέρνησης; (Συγκρατηθείτε, θα πάθετε τίποτα από το γέλιο.) Όχι βέβαια.!
Έτσι, «σκάει» το θέμα του Βοτανικού. Και εμφανίζονται διάφοροι
πονηρήδηδες και το συσχετίζουν με τις εκλογές. Γιατί, ρε αλάνια, από πού προκύπτει;
Δηλαδή, δεν πιστεύετε τα συνεργαζόμενα με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη, γεωμετρικά σχήματα (κύκλοι, τρίγωνα κ.λπ.), ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση;
Αφού η διαρροή ήταν ξεκάθαρη. Είναι βούληση της κυβέρνησης
να προχωρήσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Το θέμα δεν προέκυψε
λόγω των εκλογών. Ορίστε, τι δεν καταλαβαίνετε;
Πώς; Η διαρροή αναφέρει ακόμα ότι οι επαφές ανάμεσα στις
δύο πλευρές γίνονται εδώ και πολύ καιρό. Οπότε, αιτιολογημένα αναρωτιέστε: αφού γίνονται εδώ και πολύ καιρό οι επαφές, γιατί «έσκασε» τώρα, μετά το εκλογικό πατατράκ;
Εντάξει, ρε παιδιά, αφήστε και τίποτα να «πέσει κάτω». Μια...
κουβέντα παραπάνω ξέφυγε στα... γεωμετρικά σχήματα. Κάντε ότι
δεν ακούσατε. Κρατήστε τη... διαβεβαίωση ότι δεν σχετίζεται το θέμα με τις εκλογές. Δεχτείτε πως ο «γάιδαρος πετάει» και πως η δημοσιοποίηση του γηπέδου στον Βοτανικό είναι σύμπτωση...

Οι άνθρωποι δεν έχουν τον θεό τους.
Κυριακή βράδυ, όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ τα
είχαν βάψει μαύρα. Δεν πίστευαν στα μάτια τους με τη διαφορά. Ο Βασιλειάδης
ήθελε ηρεμιστικά. Η Δούρου έκλαιγε με
μαύρο βράδυ και χάλαγε τις βλεφαρίδες.
Η Μπέτυ σκεφτόταν ότι αντί για κότερο
θα τη βγάλει το καλοκαίρι σε κάνα κάμπινγκ στην Αιδηψό….
Κι όμως! Υπήρχε ο γίγαντας της πολιτικής σκηνής, ο μέγας Τσακαλώτος, που εκείνες τις δύσκολες ώρες σκεφτόταν τον ΠΑΟΚ και τον Πάμπλο Γκαρσία!
«Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς», έγραψε ο παμμέγιστος υπουργός των Οικονομικών που δεν ξέρει ελληνικά για να… ανορθώσει το ηθικό ανάστημα των ΣΥΡΙΖΑίων την κρίσιμη ώρα που η
διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία έπαιρνε διψήφιες διαστάσεις…
Ο Τσίπρας έπεφτε και ο Τσακαλώτος είχε στο μυαλό του να απαγγείλει… Γκαρσία!
Ερώτημα: Δεν μπορούσε να μείνει
στη Σκάρλετ;

«Γατάκι» ο Μαρτσουλιόνις μπροστά σε Γεωργούλη και Κουντουρά…
Ο εκ των «θρύλων» του λιθουανικού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ, Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, εξελέγη ευρωβουλευτής στην πατρίδα του την προηγούμενη
Κυριακή.
Παραιτήθηκε αμέσως, γιατί, όπως είπε, διαπίστωσε ότι
δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος για όσα συμβαίνουν
στην Ε.Ε.
Ύποπτη η παραίτησή του.
Διότι στο Ευρωκοινοβούλιο

υπάρχουν ικανά στελέχη,
πλήρως καταρτισμένα, που
θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Ο Αλέξης Γεωργούλης, ας πούμε. Είναι έτοιμος
να διαπρέψει με τις γνώσεις
του και να καταπλήξει τους
συναδέλφους του.
Η Έλενα Κουντουρά είναι μικρό μέγεθος, δηλαδή; Υπουργός ήτανε.
Θα μπορούσε ο συμπαθής
Σαρούνας να ζητήσει τη
βοήθειά τους

Όταν ο Αλέξης έχτιζε
γήπεδο στο Γουδή…
Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στα ντουζένια του, άπλωνε τους
χάρτες στο γραφείο του και καλούσε τους φωτογράφους να πάρουν φωτογραφίες. Θα έφτιαχνε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
στο Γουδή.
Έδειχνε και με το δάκτυλο στον χάρτη ο παραμύθης, πού θα χτιστεί το γήπεδο. Και καλά, το κατέχει. Μόνο που τότε, είχε αφήσει απ
έξω τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
Ούτε ο Γιαννακόπουλος ήθελε να πάει στο Γουδή. Γιατί; Διότι
γνώριζε ότι όλα ήταν παραμύθι, για να βγαίνει φωτογραφίες ο Αλέξης και να πουλάει μούρη στο Καβούρι. Όπως κι αποδείχτηκε,
τελικά.

Εγγυήθηκαν
οι Γκαγκάτσηδες
για την
«εξυγίανση»,
ησύχασε
ο Γραμμένος
Τι αντίκτυπο είχε η συντριπτική νίκη
της ΝΔ στις ευρωεκλογές, στην ΕΠΟ; Καμία, απολύτως.
Η «εξυγίανση» δεν κινδυνεύει, θα
συνεχίσει να προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγγυήθηκε γι’ αυτό ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και ο
Βασίλης ο Γκαγκάτσης, πατήρ αυτού.
Έτσι, πήρε λίγο τα πάνω του ο
Βαγγέλης ο Γραμμένος, που τα είχε βάψει μαύρα, επειδή δεν θα έχει
στο πλευρό του τον φίλο του Γ. Βασιλειάδη, αφού στις εθνικές εκλογές φεύγει, μαζί με τους Αλέξηδες… .
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Θα μετράνε ψήφους
μέχρι να βγει ο… Ορφανός!
Την πάτησε ο Ορφανός. Και μαζί του ο Ιβάν, που είχε ποντάρει πάνω του γιατί ήθελε να κάνει την κόντρα στη Νέα Δημοκρατία με τη δημαρχία της Θεσσαλονίκης.
Για τη Νοτοπούλου δεν το συζητάμε. Ο
Ιβάν ούτε ήθελε να ακούει…
Γι’ αυτό και έριξε όλο το βάρος στον
Ορφανό…
Τρίτος και καταϊδρωμένος ήρθε ο εκλεκτός του Ιβάν. Κι επειδή δεν το πίστευε, ζήτησε να γίνει ξανά νέα καταμέτρηση για
να μην πάει ο Ζέρβας στον δεύτερο γύρο
με τον Ταχιάο.
Έλα, όμως, που όσες φορές και να τα
μετρήσουνε… τρίτος θα βγει.
Τσάμπα τους έβαλε να ξαναμετρήσουν!
Μπορεί να λένε ότι η κάλπη είναι γκαστρωμένη, αλλά δεν… γεννάει ψηφοδέλτια του Ορφανού.

Βαρέλα, όπως λέμε
Νίκος Ξανθόπουλος
Κανονικά, αυτό το στόρι με τον Βαρέλα πρέπει να γίνει ταινία μικρού μήκους ή τηλεοπτική σειρά. Μην πω
ότι παραπέμπει σε παλιά ελληνική ταινία με τον Νίκο Ξανθόπουλο, τον Τσαγανέα και τον μικρό Βασιλάκη Καΐλα.
Ο Βαρέλα δεν τα βρήκε
στα λεφτά, το παιδί έκλαιγε
κι ήθελε να μείνει στη Θεσσαλονίκη, ο Ιβάν δεν έδινε
το χρήμα, και ο Giorgis τον
αποχαιρετούσε με όχι και
καλό τρόπο – «κανείς αναντικατάστατος».
Και ξαφνικά, μόλις χάνει
ο Τσίπρας στις εκλογές,
αλλάζουν τα πάντα. Ο Τσαγανέας «μαλακώνει», ανοίγει το ταμείο, το «παιδί του λαού» Φερνάντο Βαρέλα ορμάει στο ρευστό και μένει.
Πακεταρισμένος ήταν για να έφευγε από την «αγαπημένη» του για τα λεφτά μιας αρχόντισσας από
την Αραπιά. Έμεινε, τελικά, στην πρώτη του αγάπη.
Σενάριο - σκηνοθεσία, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Μπέρδεψε το σώβρακο με τη γραβάτα
ο Παπαχριστόπουλος
Για τον βουλευτή γέρο-teen Παπαχριστόπουλο εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος να
γράψεις fake news, όταν αναφέρεσαι σε
ποιο κόμμα ανήκει.
Αν, για παράδειγμα, γράψεις ότι ανήκει
στους ΑΝΕΛ, το επόμενο δευτερόλεπτο
μπορεί η είδηση αυτή να καταστεί fake,
γιατί ο Θανάσης «πετάχτηκε» σε άλλο χώρο. Λοιπόν, ο Θανάσης, μιλώντας στον
Λιάτσο, είπε ότι γυρίζει στις εθνικές εκλογές το 10-0 που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Και ποιο παράδειγμα, λέτε, επικαλέστηκε για να ενισχύσει την άποψή του; Ότι η
Λίβερπουλ έχασε 3-0 από την Μπαρτσελόνα και το γύρισε στον επαναληπτικό!
Μπέρδεψε το σώβρακο με τη γραβάτα.
Μια καταφανής προσβολή των Ελλήνων, αλλά και του οικοδεσπότη Λιάτσου,

που δεν του είπε να κόψει το δούλεμα. Όταν ο Λιάτσος, όμως, λέει ότι ο Τσίπρας
δεν έχτισε αυθαίρετα στο Μάτι, δέχεται και
όλους τους Θανάσηδες να λένε παπαριές.
Ο Θανάσης (ποιος Θανάσης;) θεωρεί ότι με τέτοιες παπαριές μπορεί να επηρεάσει
κόσμο να ψηφίσει «ανατροπή». Στις επόμενες εκλογές να μιλάει με φανέλα της Λίβερπουλ και δεν θα χάσει.
Γνώμη μου…

Mόνο στα Μέσα
του Σαββίδη κέρδιζε
ο ΣΥΡΙΖΑ…

Το φρένο στο
φλερτ Σαββίδη
και ΕΡΤ

Αν έβλεπε κανείς Open ή διάβαζε το «Έθνος» τις
προηγούμενες μέρες θα νόμιζε ότι στις ευρωεκλογές θα γινόταν… ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
Οι δημοσκοπήσεις που
έπαιζαν στα δύο Μέσα του
Ιβάν (ειδικά αυτή που δημοσιεύθηκε στο «Έθνος» και ήθελε τη
διαφορά στις… 3 μονάδες και τον Τσίπρα
να κλείνει την ψαλίδα
από τον Μητσοτάκη) θα πρέπει να έγιναν
στην… Κουμουνδούρου.
Τα μοναδικά Μέσα που έβγαζαν… ντέρμπι ήταν του Σαββίδη και τελικά έπεσε… δεκάρα!
Α, ξεχάστηκα! Και ένας πρώην εργαζόμενος
στο «Documento» και νυν δημοσκόπος έκανε
λόγο για διαφορά 2,5 μονάδων. Τσίμπησε ο Κωστάκης ο
Βαξεβάνης
και το εκτύπωσε. Τώρα
ψάχνει τον
πρώην. Για να
τον βαρέσει…

Σήκωσε σκόνη το ενδεχόμενο να βρεθούν στον αέρα οι 7 ομάδες που έχουν
υπογράψει συμβόλαια με την ΕΡΤ όταν αλλάξει η κυβέρνηση. Με τον Απόλλωνα, βέβαια, να βρίσκεται στη χειρότερη θέση, καθώς η πρόβλεψη που
έγινε το 2018 αφορούσε στην προοπτική παραμονής στη Super League. Η
«Ελαφρά Ταξιαρχία», ωστόσο, υποβιβάστηκε. Στην ποδοσφαιρική πιάτσα,
όμως, επιμένουν πως το τηλεοπτικό
συμβόλαιό της είναι εγγυημένο.
Επί της ουσίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης ζητούσε 8 εκατ. ευρώ ετησίως για να εκχωρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας του στην κρατική τηλεόραση. Χρήματα
που αποκλείεται να του δοθούν έπειτα και από τις πολιτικές εξελίξεις.
Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ γίνεται μεγαλύτερο, διότι ακόμα και στην
περίπτωση που δεν μπορούσε να του δώσει η κρατική τηλεόραση τα 8 εκατ. ευρώ, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Σαββίδης θα χρησιμοποιούσε τις συζητήσεις ως διαπραγματευτικό ατού απέναντι στη NOVA. «Μού δίνουν 7 εκατ. ευρώ, αλλά εγώ θέλω
να μείνω σε σας και με 6 εκατ. ευρώ για χάρη της πολυετούς συνεργασίας μας»,
θα έλεγε ο Ιβάν και θα εξασφάλιζε τα χρήματα
που ήθελε εξ αρχής. Αλλά
οι πολιτικές εξελίξεις τού
έκαναν χαλάστρα.
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Άλλο Ισπανία και Ραούλ Μπράβο,
κι άλλο ΕΠΟ, ΣΥΡΙΖΑ με Sports Radar
την υπόθεση του Ραούλ Μπράβο,
όλα ξεκίνησαν από τη Sports
Radar. Κι έτσι ξετυλίχτηκε το κουβάρι. Στην Ελλάδα του Τσίπρα,
της ΕΠΟ του Γραμμένου, της νταβατζιλίκι
επιτροπείας της FIFA και της UEFA, γιατί
δεν προχώρησε καμία υπόθεση;
Γιατί οι φάκελοι της Sports Radar παραμένουν «θαμμένοι» σε εισαγγελικά
γραφεία; Γιατί η ΕΠΟ της «εξυγίανσης»
δεν επιβάλλει ποινές; Μπορεί να το κά-

νει, με βάση την υπόθεση Σκεντέρμπεου
στην Αλβανία. Υπάρχει στον κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Δεκάδες είναι τα «ύποπτα προς χειραγώγηση» παιχνίδια στην
Ελλάδα. Αλλά η κυβέρνηση του Τσίπρα
δεν θέλησε να τα βάλει με κανέναν, μη
χάσει κανένα ψηφαλάκι.
Και ο Γραμμένος, απλά, εκτελεί εντολές. Το θέμα είναι γιατί αυτοί οι… «φούσκες» της πλάκας από FIFA/ UEFA δεν παρεμβαίνουν να εξεταστούν οι φάκελοι;

Σ

Ο Άγγελος απεσταλμένος
του… Κατρούγκαλου
στην Τουρκία

Στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας, οι Τούρκοι
θεατές γιούχαραν. Περίπου αναμενόμενο, με την τόση φανατίλα
που τους ποτίζει καθημερινά ο Ερντογάν.
Μόλις μία ημέρα πριν, στις 29 Μαΐου, όταν «η Πόλις εάλω», οι
Τούρκοι έκαναν φιέστες μίσους.
Κι ο Άγγελος Αναστασιάδης ενεργούσε σαν απεσταλμένος του… Κατρούγκαλου: «Πρέπει να ευχαριστήσω την ομοσπονδία της Τουρκίας, τον προπονητή και τους παίκτες. Ελπίζω
και πιστεύω στο μέλλον να δοθεί η ευκαιρία και στη δική μας χώρα
να ανταποδώσουμε αυτή τη φιλοξενία».
Μιλάμε για πολύ… πατριωτική στάση, όταν οι Τούρκοι κάνουν
τσαμπουκάδες στο Αιγαίο κι εγκαταστάθηκαν στην ΑΟΖ της Κύπρου κι απειλούν συνέχεια.
Πολύ… ΣΥΡΙΖΟ-κατάσταση ο Άγγελος. Διότι αυτές οι παπαριές περί φιλίας των λαών είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να πει τίποτα
ο Άγγελος και οι ΣΥΡΙΖΑίοι όλοι μαζί για το μουσουλμανικό
κόμμα με αυτοπροσδιοριζόμενους Τούρκους που κατέβηκε στις
εκλογές στη Δυτική Θράκη και σάρωσε;
Είναι προφανές ότι ο Άγγελος πάει με τον… σταυρό στο χέρι.

Τι λέει ο λαός του ΠΑΟΚ
για τους 6.300 «Σλαβομακεδόνες»;
Ο Αλέξης Τσίπρας με τον τιτάνα της
πολιτικής οξυδέρκειας Νίκο Κοτζιά το
κατάφεραν κι αυτό.
Οι 6.300 αυτοπροσδιοριζόμενοι
«Σλαβομακεδόνες» στη Δυτική Μακεδονία να θεωρούνται «δημοκράτες» και
οι υπόλοιποι Έλληνες Μακεδόνες που
κατέβαιναν στα συλλαλητήρια να χαρακτηρίζονται «φασίστες», «εθνίκια», «χρυσαυγίτες», «ακροδεξιοί» και τα ρέστα.
Δεν ήξερε ο πρωθυπουργός ότι κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα; Αν
όχι, δεν κάνει για πρωθυπουργός. Αν,
ναι, τότε είναι ό,τι του αποδίδουν. «Ξε-

πουληματζής» της Μακεδονίας.
Και τι λέει γι’ αυτό το «Σαββιδοτεχνείο», που ήθελε «μαντρωμένους» τους
οπαδούς του ΠΑΟΚ και να μη βγάζουν
άχνα για τη Μακεδονία; Και τι λέει ο Ιβάν Σαββίδης που δεν πήρε θέση;
Κι ο Κυριάκος Κυριάκος τώρα που
θα είναι υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ; Άλλα
ζόρια για τον Κυριάκο στο τετράγωνο.
Προπαντός, ο λαός του ΠΑΟΚ τι λέει
γι’ αυτό, που δεν κατέβηκε στους δρόμους, επειδή τους παραμύθιασαν ότι
δεν τρέχει τίποτα με τη Μακεδονία, αρκεί να έπαιρναν το νταμπλ;

Ο ξάδελφος Τσίπρας
περνάει για… Ινδιάνους
Απάτσι τους οπαδούς
του Παναθηναϊκού

Είχαμε τον Αλέξη που μας
φλόμωσε στο παραμύθι, ήλθε
κι ο ξάδελφος Γιώργος Τσίπρας, διευθυντής του γραφείου ή κάτι τέτοιο. Αν ήμασταν
κυβέρνηση δυο μήνες ακόμα,
θα έμπαιναν οι μπουλντόζες
στον Βοτανικό, είπε ο ξάδελφος Γιώργος.
Κατά τα άλλα, δεν είναι καθόλου προεκλογικό παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε
μας, δηλαδή, και σε δυο μήνες όλα έτοιμα. Και δεν
μας λες, ρε, ξάδελφε Γιώργο, τέσσερα χρόνια τώρα τι
ακριβώς κάνατε για τον Βοτανικό, αφού θέλατε να
φτιάξετε γήπεδο στον Παναθηναϊκό;
Και πού ήσουνα, ξάδελφε Γιώργο, το 2005, όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άφηνε να γίνει γήπεδο γιατί θα τραυματιζόταν η ψυχική υγεία των κορμοράνων;
Ο ξάδελφος Γιώργος, που τον έπιασαν κι αυτόν
τα σορόπια μετά τη σφαλιάρα στις ευρωεκλογές, νομίζει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι Ινδιάνοι Απάτσι, που τώρα κατέβηκαν από τα βουνά και δεν μιλάνε ελληνικά.
Τους πέρασε για ιθαγενείς τους φιλάθλους του
Παναθηναϊκού ο ξάδελφος Γιώργος. Είναι κι αυτός
ένας Τσίπρας…
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Π. ΔΙΑΚΟΦΩΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το άνοιγμα της ΕΠΟ
προς την… Πειραιώς
ιασώτες του δόγματος
που θέλει «των φρονίμων τα παιδιά» να μαγειρεύουν «πριν πεινάσουν» αποδεικνύονται ο Ευάγγελος Γραμμένος και οι πλέον
στενοί συνεργάτες του στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Με τις πολιτικές εξελίξεις να
προδιαγράφουν την αλλαγή στη
διακυβέρνηση της χώρας, άρα και
του Αθλητισμού, ο πρόεδρος της ΕΠΟ επιχειρεί μέσω κάποιων συμβούλων του να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Παρά τις εξαιρετικές σχέσεις του
με τον Γιώργο Βασιλειάδη, ο
Γραμμένος έχει αντιληφθεί πως από τον ερχόμενο μήνα θα κληθεί να
συζητήσει με άλλον υφυπουργό.
Φροντίζει, λοιπόν, να δημιουργήσει
το κατάλληλο υπόβαθρο. Όχι απευθείας ο ίδιος, αλλά μέσω του Παναγιώτη Διακοφώτη και του Αστέριου Αντωνίου.
Ο πρώτος εξελέγη ήδη περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου
με τον συνδυασμό του Γιώργου
Χατζημάρκου, τον οποίο στήριξε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με επισκέψεις στα Δωδεκάνησα.
Όσο για τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας… ουδεπόποτε έκρυψε
τις κομματικές πεποιθήσεις του. Κάποιες φωτογραφίες του με την Ντόρα Μπακογιάννη τον κάνουν να
καμαρώνει.
Κατά σύμπτωση, τόσο ο Αντωνίου, όσο και ο Διακοφώτης ανήκουν στο μπλοκ του Βορρά. Άρα, εκτός από τα κονέ για τον Γραμμένο, σε κάθε ευκαιρία φροντίζουν να
πλέκουν και το εγκώμιο του Ιβάν
Σαββίδη. Έστω και αν γνωρίζουν ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν τρώνε
κουτόχορτο.
Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ έχει δείξει με απόλυτο τρόπο τη συμπάθειά
του στον ΣΥΡΙΖΑ και, όσο φιλότιμες

Θ

και αν είναι οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο σύμβουλοι της ΕΠΟ, τα συναισθήματα στην Πειραιώς δεν αλλάζουν.
«Ποιο εύκολα μπορεί να επιστρέψει ο Διακοφώτης στους παλιούς φίλους του, παρά να πείσει κάποιον στη
Νέα Δημοκρατία να δει με άλλο μάτι
τον Σαββίδη», έλεγε κάποιος που
γνωρίζει και το παρελθόν και το παρόν του επονομαζόμενου και «παππού».
Για τον Γραμμένο, πάντως, έχουν ανοίξει ένα κανάλι επικοινωνίας με την Πειραιώς. Φυσικά, πρέπει να περιμένουμε για να μάθουμε
εάν μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο
και κυρίως αν θα λειτουργήσει χωρίς παράσιτα για τον πρόεδρο της
ΕΠΟ.
Η ουσία είναι ότι στο πάρκο Γουδή επικρατεί ένας αναβρασμός. Από τη μία οι πολιτικές εξελίξεις, από
την άλλη η ολοένα και αυξανόμενη
πίεση από το μπλοκ του Νότου και
τον Ολυμπιακό βάζουν τον Γραμμένο σε δύσκολη θέση.
Όσοι βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, πάντως, λένε ότι μέχρι τις 26
Ιουνίου αποκλείεται να κάνει κάποια
απερισκεψία. Πρόκειται για την ημερομηνία που θα εγκριθεί η έμμισθη σχέση του Γραμμένου με την
ΕΠΟ. Κάτι που περίμενε από την
πρώτη μέρα της εκλογής του.
«Γι’ αυτό θα ηρεμήσει και θα επικεντρωθεί στην άσκηση των καθηκόντων του, για να μπορέσει να διεκδικήσει την επανεκλογή του», λένε συ-

νεργάτες του «δικού μας ανθρώπου».
Στην πρεμούρα του Γραμμένου
να εξασφαλίσει τον μισθό του αποδίδεται και η στάση του απέναντι
στον Μπγιορν Βασάλο την ημέρα
που συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
ζήτησε από τον εκπρόσωπο της
FIFA να αποφύγει τις πολλές αναφορές για τον αναβαθμισμένο ρόλο του Πιετρ Φούσεκ για να μην
προκληθούν αντιδράσεις από τους
συμβούλους του, που δεν βλέπουν
με καλό μάτι την επιτροπεία από
τους διεθνείς φορείς.
Ο Βασάλο ικανοποίησε την επιθυμία του Γραμμένου, καθώς είχε
ενημερωθεί πριν από την άφιξή του
στην Ελλάδα για την ανατροπή των
ισορροπιών στο πάρκο Γουδή. Μόνο
κάποια στιγμή ξέφυγε ο Μαλτέζος
και επικαλέστηκε τις βουλές της
FIFA.

Αλλά, όπως εξήγησε στον Γραμμένο, ήταν ο μοναδικός τρόπος να
κόψει τη φόρα του Νίκου Βακάλη,
ο οποίος εξέφρασε ανοικτά τη διαφωνία του για την παραμονή του
Μέλο Περέιρα στην ηγεσία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. «Εμείς αποφασίζουμε», είπε ορθά-κοφτά ο Βασάλο.
Στην πορεία, βέβαια, ο Γραμμένος και οι συνεργάτες του στην ΕΠΟ τράβηξαν τον δικό τους δρόμο
στην υπόθεση του Κυπέλλου. Πήγαν
κόντρα στη βούληση του Φούσεκ
που ήθελε διπλό τελικό ώστε να υπάρχουν οπαδοί στα δύο γήπεδα.
Αλλά, όπως έλεγαν στο πάρκο
Γουδή, «δεν μπορούμε να τους κάνουμε όλα τα χατίρια. Απλά πήραμε
μία απόφαση για ένα θέμα από τα
πλέον ασήμαντα όσων μας έχουν επιβάλει».
Για να κλείσουμε το θέμα εργασίας, ο Γραμμένος θέλει πλέον να
παραμείνει στην προεδρία της ΕΠΟ
από τη στιγμή που θα πληρώνεται
κιόλας.
Έτσι, επιδιώκει να ανοίξει μία
πόρτα και στη Νέα Δημοκρατία μέσω των συνεργατών του, ενώ φροντίζει με δήθεν συμπεριφορά αντάρτη να κρατάει συσπειρωμένους
τους συμβούλους του, που αντιδρούν στις εντολές των διεθνών
οργάνων επειδή θέλουν να κάνουν
και εκείνοι τα δικά τους παιχνίδια.

Το περιβάλλον
του
Βασιλειάδη
έχει πρόβλημα
με την…
υπερθέρμανση
Η ωραιότερη
ΣΥΡΙΖΟείδηση
σχετικά με τον
Βοτανικό βγήκε από
το… περιβάλλον του
Γιώργαρου
Βασιλειάδη. Ότι η
κυβέρνηση βρίσκεται
σε «προχωρημένες
συζητήσεις με τον
Γιαννακόπουλο».
Δεν το είπε ο ίδιος ο
Βασιλειάδης, που
βάζει και για
βουλευτής και άρα θα
ήθελε ψηφαλάκια,
αλλά το… περιβάλλον
του. Το περιβάλλον,
ως γνωστόν, έχει
προβλήματα
τελευταία με την
υπερθέρμανση του
πλανήτη. Γι’ αυτό,
πρέπει να το
προσέχουμε.
Να μην πετάμε
δηλώσεις-σκουπίδια
στον δρόμο, να
φτιάχνουμε γήπεδα
με σεβασμό στο
περιβάλλον. Και μετά
μίλησε! και τι είπε;
Ότι και το
περιβάλλον.
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Ο Τσίπρας
κράτησε
τον…
Βαρέλα!
Έμεινε ο Βαρέλα στον
ΠΑΟΚ. Με το εισιτήριο
στο χέρι ήτανε να πετάξει για την Αραπιά ο Βαρέλα, γιατί εκεί του δίνανε τα περισσότερα. Έκανε και παιδικό πάρτι στο
σχολείο το παιδί του, έπεσε κορόμηλο το δάκρυ, γιατί είναι πολύ αγαπητό παιδί.
Και τον γυρίσανε πίσω
από το αεροδρόμιο για
να υπογράψει με όσα λεφτά ήθελε. Κα γράφουνε
οι Σαββιδοτέχνες ότι ο Ιβάν έδωσε εντολή «κλείστε τον». Μάλιστα. Μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από
τις σκάλες, ο Ιβάν έπρεπε
κάτι να βρει για ν’ ασχολείται ο λαός του ΠΑΟΚ.
Δηλαδή, άφησε τον άνθρωπο να πακετάρει για
το αεροδρόμιο και μετά
κατάλαβε ότι χρειάζεται
στον ΠΑΟΚ; Και γιατί
δεν το έκανε αυτό από
πριν; Τι άλλαξε; Η σφαλιάρα στον Τσίπρα άλλαξε.
Του στοίχισε κάτι παραπάνω του Ιβάν ο Βαρέλα
με την ήττα του Τσίπρα.
Άμα ο ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε
τα ποσοστά του, τώρα ο
Βαρέλα θα ήτανε μια ωραία ανάμνηση. Άλλωστε, κι ο μικρός
Giorgakis τον αποχαιρέτησε στο instagram. Κανένας αναντικατάστατος, σου λέει. Δηλαδή, σ’
έχουμε γραμμένο κανονικά που φεύγεις.

Χαμένος ο Ιβάν
στις εκλογές,
ψάχνεται με Κυριάκο…
«Πάτωσαν» οι εκλεκτοί του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη στήριξη του
ΠΑΟΚάρχη Σαββίδη
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
εν γίνονται αυτά τα
πράγματα. Πάει ο Αλέξης και χάνει 10-0 σ’ επίσημο
ευρωπαϊκό
ματς και παραμένει προπονητής
στον ΣΥΡΙΖΑ. Λες και δεν έγινε
τίποτα. Και δεν μιλάμε, τώρα, ότι χάνεις 1-0, 2-0, άντε και 3-0,
και τα ρίχνεις στη διαιτησία γιατί δεν υπάρχει VAR στις εκλογές.
Εδώ σου παίρνουνε και τα σώβρακα και τις κάλτσες μαζί, κι εσύ
συνεχίζεις να κάθεσαι στον πάγκο.
Να το κάνει κανένας προπονητής
που κάθεται απάνω στο συμβόλαιο
για να κονομήσει, το καταλαβαίνω.
Λεφτά είναι αυτά. Κορόιδο είναι να
παραιτηθεί;
Ο Αλέξης, όμως, τι δουλειά έχει

Δ

με την αποζημίωση; Αριστερός είναι
ο Τσίπρας, υπεράνω χρημάτων το
παλικάρι, ιδεολόγος αριστερός και
παραμένει προπονητής. Ο Σαμαράς είχε παραιτηθεί για 3,5-0 κι ο
Αλέξης παραμένει με 10-0.
Κόμμα εξουσίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να πάει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός και
να χάσει 10-0 από τον ΠΑΟΚ και να
έλεγε ο Μαρτίνς ότι μπορούμε να
πάρουμε το πρωτάθλημα, θα τον είχανε πάρει με τις ντομάτες. Για τον
Αλέξη, όμως, ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Συνεχίζει σαν τις μπαταρίες
Duracell.
Και πλακώσανε διάφοροι αναλυτές της δεκάρας και σου λέει ότι ο
Αλέξης συνετρίβη κι αραδιάζουνε
ένα κάρο παπαριές. Καμία συντριβή
δεν γνώρισε ο Τσίπρας, λέω εγώ.
Πήρε εκεί γύρω στο 24%, παρά κάτι

ψιλά. Μάλιστα. Λίγο είναι; Πολύ είναι, λέω εγώ.
Τεράστιο είναι το ποσοστό. Τον
ψηφίσανε ένας στους τέσσερις ψηφοφόροι. Κατάφερε, δηλαδή, να
παραμυθιάσει έναν στους τέσσερις.
Τεράστια επιτυχία. Με τόσους νεκρούς στο Μάτι, στη Μάνδρα, το
χαρτζιλίκι στους συνταξιούχους, το
ξεπούλημα της Μακεδονίας και του
Αιγαίου μαζί, και πήρε 24%. Θρίαμβος είναι αυτό το ποσοστό. Για να
ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Είναι, όμως, και το άλλο. Τίγκαραν οι πλατείες από τις διαμαρτυρίες για το ξεπούλημα της Μακεδονίας κι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι χρυσαυγίτες και εθνικιστές όλοι αυτοί
που κρατάνε ελληνικές σημαίες. Κι
από αυτούς ζητούσε να πάρει ψήφους. Από τους φασίστες, δηλαδή.

Αυτούς που αποκαλούσε εθνίκια ο
Καρανίκας.
Γίνονται δεκτές τέτοιες ψήφοι
χρυσαυγιτών και φασιστών κι εθνικιστών; Ένα αριστερό κόμμα και
προοδευτικό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τις
δεχότανε κανονικά τέτοιες ψήφους,
βέβαια. Δεν έχει χρώμα το ψηφαλάκι, Αλέξη. Ό,τι πέσει μέσα, καλοδεχούμενο.



Πάμε στα καλύτερα, τώρα. Στη
Μακεδονία ο Αλέξης πήρε κάτω από το 20%. Μάλιστα. Κανονικά, δηλαδή, αφού δεν άλλαξε προπονητή
ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει ν’ αλλάξει παίκτες,
να πάρει καινούργιους, πρέπει να
κάνει μεταγραφές για τις εθνικές εκλογές.
Δεν γίνεται αυτοί που χάσανε
10-0 να παίξουνε μπάλα. Τελειωμένοι είναι. Κι αν στην Ελλάδα χάσανε
10-0, στη Μακεδονία το σκορ έγραψε 15-0. Μ’ αυτούς τους παίκτες θα
πάει να παίξει στον τελικό τον Ιούλιο;
Εγώ, λοιπόν, θα προτείνω στον
Αλέξη να κάνει δυο κινήσεις να
τους πάρει τα σώβρακα. Να βάλει υποψήφιους βουλευτές τον Βιεϊρίνια και τον Πέλκα. Στο 40% και βάλε θα φτάσει τα ποσοστά του.
Και μην πει κανένας ότι ο Αντρέ
είναι Πορτογάλος. Όπου θέλει ο καθένας βάζει για βουλευτής. Να βάλει τον Βιεϊρίνια και με σύνθημα
«τιναφτόρε». Δεν κάνω καθόλου
πλάκα. Καλοκαίρι έρχεται, ο Βιεϊρίνια είναι με τις πατερίστες από την
εγχείριση που έκανε, να πάει περιοδείες.
Άχαστος θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με
τον αρχηγό Πέλκα μαζί.
Και μην πει κανένας ότι ο Βιεϊρίνια με τον Δημήτρη τον Πέλκα είναι για να παίζουνε μπάλα και δεν
ξέρουνε από εξωτερική πολιτική, μισθούς, συντάξεις και τα ρέστα. Ο
Γεωργούλης, δηλαδή, ξέρει από
Ευρωβουλή;
Η Νοτοπούλου, που ψάχνει
στον πάτο να βρει καμιά ψήφο, τι

ξέρει εκτός από το να είναι όμορφη;
Έχει καμιά οξεία πολιτική σκέψη; Ο
Κωστάκης ο Αρβανίτης βγήκε ευρωβουλευτής επειδή από το πρωί
μέχρι το βράδυ κρατούσε το θυμιατό και λιβάνιζε τον Τσίπρα, και δεν
θα βγει ο Βιεϊρίνια;
Στο άνετο, λέω εγώ. Να παίρνουνε μαζί με τον Πέλκα και τις δυο
κούπες στην περιοδεία στη Μακεδονία. Υπάρχει άνθρωπος που δεν
θα τους ψηφίσει; Αυτό πρέπει να κάνει ο Αλέξης, αλλιώς θα τον φάει η
μαρμάγκα και θα ψάχνει ομάδα να
τον διώξει από προπονητή.
Να το σοβαρέψουμε, όμως. Αρκετά με την πλάκα. Η «Α» κι εγώ
προσωπικά πέσαμε σε μεγάλη γκάφα με τον Ιβάν Σαββίδη. Την πα-

21
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1/2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

τήσαμε. Τι Μπερλουσκόνι της Ελλάδας τον γράψαμε, τι Μακεδονάρχη, τι πρωθυπουργό της Βόρειας
Ελλάδας.
Τζίφος. Τίποτα δεν είναι απ’ αυτά
ο Ιβάν. Της πλάκας ιστορία είναι, τελικά, ο Σαββίδης. Στο τσεπάκι του
τον λαό του ΠΑΟΚ είχε ο Σαββίδης
και ό,τι διαταγή έδινε για τις εκλογές, θα την εκτελούσαν οι ΠΑΟΚτσήδες. Τρίχες.
Ο λαός του ΠΑΟΚ τον έγραψε
κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνι
τον Ιβάν και τον Giorgakis μαζί.
Τον πούλο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μακεδονία. Όπου ανακατεύτηκε ο Ιβάν στις εκλογές, τα έκανε μαντάρα. Ο Ζαγοράκης με την ψυχή στο
στόμα πήγαινε μέχρι τις καθυστερήσεις.
Υποστήριξε τον Ορφανό, τίποτα
κι από ’κεί. Η Νοτοπούλου είναι
άλλο ανέκδοτο. Πανηγυρίζει γιατί έβγαλε δύο έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, όπως και ο Ορφανός με
τον Ζέρβα. Δηλαδή, το κορίτσι είναι ανέκδοτο με τον Τοτό.
Ο Ιβάν έδωσε γραμμή να μην
ψηφιστεί ο Ταχιάος, κι αυτός ήλθε
πρώτος. Ποιος Σαββίδης, πλάκα
κάνουμε τώρα; Την ημέρα των εκλογών οι Σαββιδοτέχνες γράφανε
φοβερά άρθρα για να τυλίξουνε τον
λαό του ΠΑΟΚ.
Μοίραζαν αβέρτα τον σανό. Κάτι
τύποι που νομίζουν ότι είναι παράγοντες του ΠΑΟΚ και το παίζουνε
δημοσιογράφοι, γράφανε τι δεν

πρέπει να ψηφίσουνε οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ. Όχι τι πρέπει να ψηφίσουνε, αλλά τι δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε
να ψηφίσουνε τον Ταχιάο, τον Τζιτζικώστα και ποτέ τη Ν.Δ.
Και κάτσανε επάνω στο παγωτό.
Έτσι είναι, όμως. Άπαξ και νομίζεις
ότι επειδή παίρνεις 100 like μπορείς
να κουμαντάρεις και την ψήφο του
ΠΑΟΚτσή, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Νομίζανε αυτοί οι Σαββιδοτέχνες ότι οι κυβερνήσεις βγαίνουνε
από το Facebook.
Έτσι είναι. Κι ο Ιβάν έπαθε πατατράκ στις εκλογές, όχι μόνο ο Αλέξης. Ο λαός του ΠΑΟΚ, σου λέει, όλα καλά με τον Ιβάν, αυτός μας έβγαλε από το χαντάκι, αλλά δεν είπε
καμιά κουβέντα για τη Μακεδονία,
όταν καιγόταν το πελεκούδι με τα
συλλαλητήρια.
Το ιδιωτικό τζετ έπαιρνε και βουρ
για το Ροστόφ ο Ιβάν, για να μην είναι εδώ. Δεν τα βλέπανε αυτά οι
ΠΑΟΚτσήδες; Τα βλέπανε. Τη Μακεδονία ξεπούλησε ο Τσίπρας με
τον Κοτζιά, και ο Σαββίδης είχε
την απαίτηση από τον λαό του ΠΑΟΚ να πάει να τους ψηφίσει, γιατί
τους πήρε το νταμπλ.
Κι εδώ έκανε λάθος η «Α» με
τους ΠΑΟΚτσήδες. Δεν τρώνε σανό, τελικά, οι ΠΑΟΚτσήδες. Αυτό έδειξε η κάλπη. Ισχυρή συνείδηση έχουν. Την πατήσαμε. Και δεν έχουμε τίποτα συστολές να το παραδεχτούμε. Κάναμε λάθος. Τέλος! Ο λαός του ΠΑΟΚ έβαλε πάνω από τον

ΠΑΟΚ τη συνείδησή του.
Κι ο Ιβάν είδε ότι γυρίζει το έργο,
μετά τις εκλογές. Κι εκεί που τα Μέσα του παίζανε Τσίπρα και τα μυαλά στα κάγκελα, το γυρίζουνε στον
Μητσοτάκη σιγά-σιγά. Ήτανε με
τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πούτιν της Ελλάδας, όπως αποκαλούσε τον Τσίπρα. Είδε ότι ο Αλέξης δεν τραβάει
και το άλλαξε το έργο.
Δύο μέρες πριν από τις εκλογές
έβαλε το Σαββιδοτεχνείο να κάνει
γκάλοπ για το ποιο κόμμα θα ψήφιζαν. Έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από
35%. Και το κατέβασε ο Ιβάν. Σου
λέει, στα σάιτ ψηφίζουνε μόνο κάτι
καμένοι ΠΑΟΚτσήδες που νόμιζαν
ότι ο Αλέξης τους έδωσε το πρωτάθλημα, και δεν το πήρανε ο Βιεϊρίνια κι ο Πέλκας με τον Πασχαλάκη και τον Βαρέλα.
Και δεν είναι κακό, βέβαια, αυτό
που κάνει ο Ιβάν. Φραγκάτος είναι,
φορτωμένος στο ρούβλι. Τη μία ήταν με τον Τσίπρα, τώρα είναι με
τον Μητσοτάκη. Έτσι παίζουν οι
φραγκάτοι. Άλλωστε, όταν είχε πάει
μαζί με τον Μαρινάκη στον Μητσοτάκη, μόνο η «Α» το έχει γράψει αυτό, ότι ο Ιβάν το έπαιζε δίπορτο.
Και καλά έκανε και το είχε δίπορτο. Άμα περίμενε από τον Τσίπρα
και τον Καμμένο τον Πάνο να του
φτιάξει τη νέα Τούμπα, θα νυχτώνανε. Ο Τσίπρας με τον Πάνο ήταν
μόνο για να κρατάνε στα χέρια τους
τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από κοκό, τίποτα, μόνο κακαρίσματα.
Κι ο Μπουτάρης με τις μεγάλες
δηλώσεις και η Περιφέρεια τα ίδια.
Όλοι συμφωνούσαν ότι ο ΠΑΟΚ θα
έφτιαχνε τη νέα Τούμπα και τη χτίζανε κάθε μέρα στο μιλητό. Σου λένε, ο Ιβάν είναι μαζί μας και ο λαός
του ΠΑΟΚ σαν τους τυφλοπόντικες
και θα μας ψηφίσει. Πάτησαν κι αυτή την μπανανόφλουδα.
Πραγματικά, πώς τα φέρνει η καριόλα η ζωή. Να την έχουμε έτοιμη
τη νέα Τούμπα οι ΣΥΡΙΖΑίοι στο
μπλα-μπλα και να έρθει ο Μητσοτάκης να τη χτίσει…

Ο Κυριάκος
στο ΚΙΝΑΛ
«Ο μόνος άνθρωπος που
ξέρει με συνέπεια να
κρατάει τη Θεσσαλονίκη
χαρούμενη! Που η δική
του χαρά σταματάει για
να δουλέψει για τη χαρά
των άλλων... Η παραμονή του Βαρέλα και όσα
έρχονται τις επόμενες
μέρες, έχουν την υπογραφή του!» Αυτό έγραψε στο instagram ο Κυριάκος στο τετράγωνο,
όπως τον βάφτισα εγώ.
Κυριάκος Κυριάκος ίσον
Κυριάκος στο τετράγωνο. Για τον Σαββίδη, βέβαια. Μάλιστα. Ο Κυριάκος στο τετράγωνο θα
είναι υποψήφιος με το
ΚΙΝΑΛ στις εκλογές. Τον
γουστάρουνε στο ΚΙΝΑΛ
γιατί έχει λέγειν. Δεν έχει σημασία τι λέει, αλλά
ότι λέει. Αυτό μετράει.
Εμένα, βέβαια, μου στερεί μεροκάματο αν φύγει
από τον ΠΑΟΚ, αλλά έχω να του δώσω και μια
συμβουλή. Άπαξ κι αρχίσει το Σαββιδοτεχνείο να
γράφει δεξιά κι αριστερά
ότι τον στηρίζει ο Σαββίδης, είναι χαμένος από
χέρι.
Όπου αναμείχτηκε ο
Σαββίδης, στις περασμένες εκλογές, έπεσε σε
μπανανόφλουδα, όπως
μπορείς να διαβάσεις
στη διπλανή στήλη. Από
μακριά κι αγαπημένοι με
τον Ιβάν, αν θέλει να
βγει βουλευτής.
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ΘΕΜΑ

Έρευνα στο
ιδιοκτησιακό
των ΠΑΕ
θέλουν
ΑΕΚ και
Ολυμπιακός
Ελέγχους στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων
των ομάδων θέλουν να
ζητήσουν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, έπειτα από
τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του
Γιώργου Γεωργίου.
Έστω και αν ο γνωστός
δημοσιογράφος παραιτήθηκε από την προεδρία του Απόλλωνα, στο
Μαρούσι και τον Πειραιά θεωρούν πως πρέπει να κινηθούν άμεσα
τα αρμόδια όργανα. Ώστε να εξαλειφθεί και ο
τελευταίος κόκκος καχυποψίας.
Φυσικά και δεν υιοθετούν όσα είπε ο Γεωργίου. Υποστηρίζουν, όμως,
ότι πρέπει να γίνει η έρευνα για να μη μένουν
σκιές. Ξέρουν, βέβαια, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις
αποκλείεται να δείξουν
κάτι οι έλεγχοι, όσο ενδελεχείς και να ’ναι. Αλλά, όπως έλεγαν και οι
Ρωμαίοι, «η γυναίκα του
Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά και να δείχνει».
Ο μόνος ενδοιασμός που
έχουν στο Μαρούσι και
τον Πειραιά αφορά στην
επικοινωνιακή διαχείριση της επιθυμίας τους.
Δεν θέλουν να χρεωθούν την έλλειψη εμπιστοσύνης σε όσα υποστηρίζουν ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός και Ξάνθη, για
να μην πυροδοτήσουν
νέα ένταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Γι’ αυτό και αρχικά ανέλαβαν οι επικοινωνιολόγοι τη διαμόρφωση του
εδάφους με την υπογράμμιση της ανάγκης
να υπάρχει διαφάνεια σε
όλους τους τομείς.

10-0 στο... πρώτο ημίχρονο (ευρωεκλογές).
Και έρχεται και το... δεύτερο (εθνικές).
Πόσο ν’ αντέξουν ο Βασιλειάδης, ο Σκουρλέτης
και τ’ άλλα παιδιά
Χάσανε
30 εκατ.
από την ΕΡΤ
στον ΠΑΟΚ
Δεν… πρόλαβαν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ
της ΕΡΤ να πάρουν τα τηλεοπτικά
δικαιώματα του ΠΑΟΚ και να
πληρώσουν… 30 εκατ. ευρώ για
την επόμενη
τριετία.
Οι πολιτικές
εξελίξεις και η
ανακήρυξη των
εθνικών εκλογών έβαλαν φρένο στα σχέδια της κρατικής τηλεόρασης να πληρώσει ένα…
Champions League για να αποκτήσει τα δικαιώματα του
ΠΑΟΚ.
Όπως κάνανε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 7 ομάδων όπου χρυσοπληρώσανε ομάδες που στην αγορά δεν θα
έπαιρναν περισσότερα από 200
ή 300 χιλιάρικα αν διαπραγματεύονταν τα τηλεοπτικά τους
δικαιώματα.
Τραβάνε τα μαλλιά τους
στον ΠΑΟΚ που χάσανε τέτοια
ευκαιρία… Κι άντε να την ξαναβρούν!

Μιλάει, μιλάει…
ο μικρός Giorgakis
Ο μικρός Γιωργάκης (Giorgakis)
Σαββίδης έκανε ωραίο post στο
instagram. Αν η Αδριατική λίγκα, λέει, δέχεται και ομάδες
ποδοσφαίρου. Μιλάμε για σοφία, τώρα. Τα λέει αυτά ο μικρός Γιωργάκης, όταν μπάσκετ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει.
Έφυγαν όλοι. Ήταν που η οικογένεια Σαββίδη θα «έσωζε» το μπάσκετ δίνοντας εισπράξεις από το ποδόσφαιρο.
Το άλλο, για τον μικρό Giorgakis είναι ότι δεν έγραψε
τίποτα για τον Βαρέλα που έμεινε, τελικά στον ΠΑΟΚ. Βιάστηκε να τον αποχαιρετήσει με τη φράση «ουδείς αναντικατάστατος», μόλις ο Βαρέλα μάζεψε τα πράγματά του για
την Αραπιά.
Κι αφού, μικρέ Giorgakis, ουδείς αναντικατάστατος,
τότε γιατί τον κρατήσατε;

Κι ο Ιβάν ήθελε ν’ αποχωρήσει
από το πρωτάθλημα
Μιας κι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ αποχώρησε από το
ημίχρονο στο ματς με τον Παναθηναϊκό και υποβιβάστηκε στην Α2, με τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής
πλειοψηφίας των οπαδών του, θυμηθήκαμε τι έγινε με τον ΠΑΟΚ τον Μάρτιο
του 2013.
Τότε είχε τιμωρηθεί από την αθλητική
Δικαιοσύνη ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης
και ο Ιβάν ανακοίνωνε επισήμως, με υπογραφή Τσιτστιακόφ, ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει το ενδεχόμενο ν’ αποσυρθεί από το ελληνικό
πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Και τότε, τα social media
πήραν «φωτιά» από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ενεθάρρυναν την προοπτική αυτή.

Ολόκληρη Μακεδονία, με οκτώ ομάδες στις εθνικές κατηγορίες;
Εκλογές είχαμε και θα έχουμε ξανά. Ας ρίξουμε μια
ματιά πόσες ομάδες, από
τις 14 της Super League,
προέρχονται από τη Μακεδονία.
Οι εξής τρεις: ο ΠΑΟΚ,

ο Άρης και η Ξάνθη. Στη
Super League 2, μόλις
δύο: ο Απόλλων Πόντου
και η Δόξα Δράμας. Στη
Football League, τρεις: Ηρακλής, Καβάλα, Βέροια.
Είναι προφανές ότι δεν

υπήρξε ποτέ μια «εθνική
στρατηγική» για τη Μακεδονία.
Τώρα, θα πείτε, ο Τσίπρας την ξεπούλησε ολόκληρη και εμείς ψάχνουνε
να βρούμε ψύλλους στ’ ά-

χυρα; Σωστό κι αυτό.
Απλά, θυμηθήκαμε κάτι
«ψευτονταηλίκια» των
Μακεδόνων βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα ψήφιζαν την τροπολογία Βασιλειάδη.
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ΑΝΑΘΕΜΑ


Παρών στον τελικό
του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών,
Άγιαξ - Παναθηναϊκός
2-0 στο «Γουέμπλεϊ»,
το «χρυσό μπουζούκι»
και αυθεντική μαγκιά
της εποχής, ο Γιώργος
Ζαμπέτας. Κι αφού
είπε, το «Λονδίνο
είναι δυο ώρες δρόμο
με το αερόπλανο» (κι
όχι αεροπλάνο),
ξηγήθηκε στην
γκαρσόνα του
ξενοδοχείου:
«Μαντεμουαζέλ, ένα
κόφι πλιζ (coffee
please) με πολλές
φουσκάλες». Η
γκαρσόνα τον κοίταξε
λοξά και λέει «λόκο
λόκο» (loco, loco),
δηλαδή, τρελός!
Αλλά, ωραίος
τρελός...

Στις 2 Ιουνίου 1971 ο Παναθηναϊκός έπαιξε κι έχασε 2-0 από τον
Άγιαξ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο «Γουέμπλεϊ».
Στο ποδόσφαιρο, παραμένει η μεγαλύτερη διάκριση σε συλλογικό
επίπεδο. Οι Ολλανδοί τού Γιόχαν Κρόιφ πήραν μια μάλλον εύκολη
νίκη με γκολ των Βαν Ντάικ και Άρι Χάαν. Στη φωτογραφία
διακρίνονται ο Μίμης Δομάζος, ο Τάκης Οικονομόπουλος κι ο
Αντώνης Αντωνιάδης πλάι στους θρυλικούς Ολλανδούς.

Ο Βασιλειάδης
κάνει… αντιπολίτευση
με τα τηλεοπτικά!
Άρχισε η αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, πριν καν γίνουν οι
εθνικές εκλογές και πριν γίνει πρωθυπουργός. Διαβάζεις τα απίστευτα.
Ότι, έτσι και βγει, θα κλείσει η ΕΡΤ πάλι. Ότι τινάζονται στον
αέρα όλα τα τηλεοπτικά συμβόλαια που έχει υπογράψει με τις επτά ΠΑΕ. Ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει
σοβαρό πρόβλημα να βρει τα
30 εκατ. ευρώ για τριετές
συμβόλαιο. Το μόνο πράγμα
που απασχολεί αυτή τη στιγμή τη ΝΔ εν όψει των εκλογών του Ιουλίου, δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τα τηλεοπτικά συμβόλαια των
ΠΑΕ.
Μ’ αυτό κοιμάται και μ’
αυτό ξυπνάει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει με το συμβόλαιο του Απόλλωνα Σμύρνης.
Μέγα «γατόνι», τελικά, ο Βασιλειάδης και βρίσκει πάντα
τους «προθύμους» για να κάνει αντιπολίτευση. Διότι στην ουσία,
αυτό γίνεται. Ο Βασιλειάδης κάνει αντιπολίτευση στη νέα κυβέρνηση που δεν έχει προκύψει ακόμα!
Τώρα, αν μετά τις εκλογές η ΝΔ ψάξει για να βρει με ποιον
τρόπο δίνονται ενισχύσεις σε ανώνυμες εταιρείες από το κράτος, το θέμα που θα τεθεί είναι μόνο αν έχει ασυλία ο κυρ-Γιώργης…. Έτσι όμως θα την πληρώσει ο Τζούλιο. Ας πρόσεχε!

Με «πέτσινο» πέναλτι, ο Γραμμένος
αγαπάει και… βοηθάει το χωριό του
Μεγάλη νίκη 1-0 πέτυχε η Νίκη Ηρακλείου Θεσσαλονίκης εις βάρος
της Ελπίδας Μακεδονικού.
Έστω και με πέναλτι στις καθυστερήσεις, που δεν θα το έδινε ούτε ο… Βαγγέλης Γραμμένος, η Νίκη πήρε αυτό που ήθελε για τα μπαράζ ανόδου.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να αισθάνεται περήφανος
για την ομάδα του χωριού του.
Θα ζητήσει, μάλιστα και εξηγήσεις από τον πρόεδρο της
Νίκης, γιατί δεν άφησε το isport.gr να τοποθετήσει κάμερες και περιμετρικά σ’ ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
Βίντεο υπάρχει, αλλά είναι κακής ποιότητας από μόλις μία κάμερα. Κανένας
ψόγος για τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Όλοι αγαπάμε τα χωριά μας. Όπως κι ο υιός
Γραμμένος, που ήταν παρών στο γήπεδο, μη τυχόν γινόταν καμία «στραβή».
Ο δε διαιτητής Βουρνέλης να ετοιμάζεται κι αυτός για άνοδο…

«Χάρηκα πολύ, πρόεδρε»…
«Εγώ καθόλου»
Ο Μελισσανίδης τραπέζωσε τους δημοσιογράφος, όπως συνήθως γίνεται
στο τέλος κάθε σεζόν από τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Δεν είναι τίποτα
κακό.
Πριν από μερικά χρόνια, ένας άλλος
πρόεδρος, ο Μαρινάκης, ζήτησε κι
αυτός να τραπεζώσει τους δημοσιογράφους, πάλι εθιμοτυπικά. Ανέλαβε ένας «παλιός» να κάνει τις συστάσεις.

Σύστησε και κάποιον με τον οποίο ο πρόεδρος
ήταν «στα μαχαίρια».
«Χαίρω πολύ», λέει ο δημοσιογράφος.
«Εγώ, καθόλου», απαντάει ο πρόεδρος.
«Κάγκελο» ο δημοσιογράφος.

Θέατρο
Σπαθάρη
η Super
League
Σε αμείλικτο πόλεμο βρίσκονται οι παράγοντες
της Super League με την
κοινή λογική και τη σοβαρότητα. Έχουν μια
σχέση όπως... «ο διάολος
με το λιβάνι». Από μακριά και... αγαπημένοι.
Σταχυολογικά θυμίζουμε
ότι το περασμένο καλοκαίρι (24/8), μια μέρα
πριν από το προγραμματισμένο εναρκτήριο λάκτισμα, η λίγκα αποφάσισε να διεξαχθεί το
πρωτάθλημα με μη εγκεκριμένη από την ΕΠΟ
προκήρυξη...
Την οποία διατήρησε παρά την αντίθετη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου... Η συνειδητή
παρανομία ήταν ο λόγος
που η προκήρυξη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, δεν υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού.
Πέρυσι η Super League
αρνήθηκε πρόταση να
γίνονται play offs και
για την ανάδειξη του
πρωταθλητή. Κατήργησε
τους αγώνες κατάταξης,
αλλά συμφώνησε να γίνει League Cup, χωρίς
κανένα διακύβευμα.
Αυτός ήταν ένας από
τους λόγους που προκάλεσαν την αντίδραση της
Nova. Με συνέπεια να
μείνουν τηλεοπτικά άστεγες 7 ΠΑΕ. Και –με εντολή Βασιλειάδη– να ανοίξει το ταμείο η ΕΡΤ,
για να γίνει πρωτάθλημα.
Τώρα η Super League
κάνει, ευτυχώς, νέα οπισθοκυβίστηση. Και θεσπίζει αυτό που είχε αρνηθεί. Δηλαδή, play
offs, απ’ όπου θα προκύψει και ο πρωταθλητής.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Φιλικό με τους Τούρκους στην επέτειο της Άλωσης η ΕΠΟ
Η Εθνική Ελλάδος, με εντολή του πρωθυπουργού Τσίπρα, έπαιξε φιλικό παιχνίδι στην Αττάλεια την Πέμπτη 30 Μαΐου κόντρα στην Τουρκία, μία ημέρα μετά την Άλωση της Πόλης το
1453, δέκα ημέρες μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους, τη στιγμή που οι Τούρκοι αμφισβητούν τα πάντα όλα και εγκαταστάθηκαν στην ΑΟΖ της Κύπρου ζητώντας μερίδιο από τους υδρογονάνθρακες και οι αερομαχίες δίνουν και παίρνουν στο Αιγαίο.
Κανονικά, στο γήπεδο θα έπρεπε να βρίσκεται ο ίδιος ο ατζέντης του τελικού, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο υπουργός
Κατρούγκαλος που είχε πει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα
στο Αιγαίο γιατί διαθέτει πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμή, και
τιμής ένεκεν ο Κοτζιάς που είπε πως εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάηδες σχετικά με τους υδρογονάνθρακες. Και να τιμηθούν από το τουρκικό κράτος όλοι τους.
Στα πλαίσια της φιλίας και της καλής γειτονίας φυσικά.
Διότι, ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο ενώνει. Γι’ αυτό ακριβώς έγινε το φιλικό στην Αττάλεια. Επειδή το ποδόσφαιρο ε-

νώνει τους λαούς. Κι αν οι Τούρκοι αμφισβητούν τα πάντα
στο Αιγαίο και κάνουν τσαμπουκάδες, το ποδόσφαιρο θα τους
δείξει τον δρόμο για τις φιλίες των λαών. Κι όπως είχε πει κά-

Ο ΣΥΡΙΖΑγγελος ευχαρίστησε την Τουρκία!
Ο Αναστασιάδης ήταν, λέει, χαρούμενος που ήταν στην
Αττάλεια και που η Τουρκία δέχτηκε αυτό το φιλικό. Θα τρελαθούμε τελείως; Ποιος το έκλεισε το φιλικό με τους Τούρκους; Ο Τσίπρας.
Το είχε ζητήσει ο ίδιος ο Άγγελος; Αν είναι έτσι, να βγει
και να μας το πει, ότι ήταν δική του επιλογή να παίξουμε με
τους Τούρκους που καθημερινά μας απειλούν στο Αιγαίο.
Και πότε την πήρε αυτή την απόφαση ο ομοσπονδιακός
προπονητής; Το ήξερε, κατ’ αρχάς;
Αρκετά το ΣΥΡΙΖΑϊκό δούλεμα, να ευχαριστούμε την
Τουρκία που… δέχτηκε το φιλικό. Τι να κάνει, όμως, κι ο Άγγελος.
Τον έμπλεξαν στα γρανάζια του ΣΥΡΙΖΑ, τον έκαναν ομοσπονδιακό προπονητή και αναγκάστηκε να λέει ψέματα
στη συνέντευξη Τύπου. Είναι κι άνθρωπος της Παναγιάς...

Ο Βαρέλα έμεινε λόγω… εκλογών
Ακόμη και τη «σημαία» του ΠΑΟΚ, τον
Θοδωρή Ζαγοράκη, δεν μπόρεσε να
στηρίξει ουσιαστικά ο Ιβάν Σαββίδης.
Ακόμη φάνηκε πιο αδύνατος από τον
Μπουτάρη στο θέμα του Γιώργου
Ορφανού. Μοιραία το αφεντικό του
ΠΑΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπος με την
προοπτική να εκλεγεί μία κυβέρνηση,
την οποία κόντραρε όπως μπορούσε. Γι’
αυτό και από το πρωί της Δευτέρας έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα ανοικτά μέτωπα. Με πρώτο εκείνο του
Φερνάντο Βαρέλα. Την Παρασκευή,
ο 31χρονος στόπερ χαρακτηριζόταν,
εμμέσως πλην σαφώς, από τον Γιώργο Σαββίδη ως «φιλοχρήματος». Επει-

δή, όμως, κατά τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, «ανάγκα και οι θεοί πείθονται»,
ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ όχι μόνο ξέχασε τις αναρτήσεις του με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία, αλλά το
απόγευμα της Δευτέρας πρόσφερε «γη
και ύδωρ» στον αμυντικό από το Πράσινο Ακρωτήρι για να τον πείσει να παραμείνει στην Τούμπα.
Ο Ιβάν θέλει τη συσπείρωση του κόσμου και ξέρει πως αυτό μπορεί να το
πετύχει με τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις το καλοκαίρι, αλλά και με την
καλή πορεία τον χειμώνα. Εδώ, όμως,
οι εξελίξεις τρέχουν άμεσα. Γι’ αυτό
προτίμησε να ξοδευτεί λίγο παραπάνω,

μήπως και συσπειρώσει τους οπαδούς
γύρω από τις επιλογές του.

ποτε ο αείμνηστος Τζιμάκος Πανούσης, αν οι Τούρκοι με
τον στρατό τους φτάσουν μέχρι την Ακρόπολη, εμείς θα τους
απαγγείλουμε Καβάφη κι έτσι θα τους διαλύσουμε. Ήλθε ο
Ερντογάν και μέσα στα μούτρα του Παυλόπουλου και του
Τσίπρα αμφισβήτησε τα πάντα στο Αιγαίο, κι ο πρωθυπουργός έκλεισε φιλικό.
Γι’ αυτό το φιλικό, για το οποίο η ΕΠΟ δεν είχε ιδέα και μας
το παρουσίασε ξαφνικά μπροστά μας, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑτεχνείο. Όλα καλά. Οι διεθνείς δεν ρωτήθηκαν, ο «μέγας πατριώτης» και χριστιανός Άγγελος Αναστασιάδης δεν έβγαλε άχνα, και οι διεθνείς βρεθήκαν προ εκπλήξεων. Ξεφτίλα.
Ο Αλέξης, βέβαια, το πήρε το μάθημά του από τους Μακεδόνες. Και θα πάρει ακόμα ένα με τη μυστική διπλωματία με
τους Τούρκους στις εθνικές εκλογές.
Για να μάθει ότι αυτός ο κόσμος εδώ, μπορεί να είναι εξαθλιωμένος, αλλά ακόμα διαθέτει και λογική και εθνική συνείδηση και συλλογική μνήμη.

Ο Αλέξης, η… Πάστα
Φλώρα και ο Γεωργίου
Ποιος δεν θυμάται
την Πάστα Φλώρα
σε εκείνη την απίστευτη κωμωδία
με τίτλο «Μια τρελή τρελή οικογένεια»; Τον ρόλο ως
σύζυγος του Διονύση Παπαγιαννόπουλου και μητέρα των Τζένης
Καρέζη, Κατερίνας Γώγου ενσάρκωνε η Μαίρη Αρώνη.
Τι σχέση έχει η Πάστα Φλώρα με το ελληνικό ποδόσφαιρο;
Ήταν μία φράση που είχε χρησιμοποιήσει κάποτε σε μία συνέλευση της αλησμόνητης ΕΠΑΕ ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης.
Ο Mr Μάνος είχε μία διαφωνία με τον Αλέξη Κούγια και
γύρισε και του είπε ότι «εγώ δεν τρώω Πάστα Φλώρα». Η φράση
έμεινε αναπάντητη από τον γνωστό ποινικολόγο.
Όπως αναπάντητες έμειναν για μήνες οι καταγγελίες του ότι άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξάνθης. Με έμμεση ή
άμεση εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη. Διότι, όπως όλοι ξέρουμε, ο
Αλέξης επηρεάζεται ακόμα και από ένα τηλεφώνημα ή από μία
φωτογραφία. Αν του επιτρέψει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ να βγάλουν selfie, άμεσα ο Κούγιας τον αποθεώνει. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, μπορεί να τον πυροβολεί λεκτικά κάθε τρεις και λίγο.
Για να μπούμε στην ουσία του θέματος, το γεγονός είναι ότι ο
Αλέξης έχει πει διάφορα κατά καιρούς χωρίς την παραμικρή
αντίδραση από τον Ιβάν ή από τον Χρήστο Πανόπουλο.
Αναπάντητα έμειναν και τα 10άδες δημοσιεύματα που εδώ
και μήνες ενέπλεκαν έμμεσα ή άμεσα τον ΠΑΟΚ με την Ξάνθη.
Τα καταγράφουμε επειδή αναμένεται να αποτελέσουν την υπερασπιστική γραμμή του Γιώργου Γεωργίου, αν και εφόσον
κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις που έκανε την Κυριακή. Στην πιάτσα, πάντως, βάζουν στοίχημα ότι ο Σαββίδης αποκλείεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
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• Βαράει διάλυση το μαγαζί

Φεύγουν
οι Μιλουτίνοφ,
Πρίντεζης,
Παπανικολάου
Οι κόκκινοι ψάχνουν για ελεύθερους παίκτες
Του Μανώλη Δράκου
Ολυμπιακός έδωσε άδεια στους παίκτες του
να φύγουν για διακοπές, μεσοβδόμαδα. Οι
παίκτες φιλήθηκαν για τελευταία φορά μεταξύ τους, αφού
ουδείς γνωρίζει αν θα δει τον
άλλον τη νέα περίοδο. Οι περισσότεροι είχαν μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα εξοφληθούν τα
όσα τους οφείλονται από τους
Αγγελόπουλους παρά αν θα είναι στο ραντεβού για τη νέα σεζόν. Είναι προφανές ότι οι πρωτοκλασάτοι παίκτες της ομάδας
έχουν δώσει εντολή στους ατζέντηδες να τους βρουν ομάδα αφού με τις παρούσες συνθήκες
δεν έχουν διάθεση να παραμείνουν στο Λιμάνι.
Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν συγκεντρώσει ήδη αρκετές
προτάσεις και μάλιστα από ισχυρά
ευρωπαϊκά κλαμπ και μπορούν να
βρουν καλά συμβόλαια σε ομάδες
της Ευρωλίγκας. Από αυτούς οι Αγγελόπουλοι έκριναν σκόπιμο να
συναντηθούν μόνο με τον Νίκολα
Μιλουτίνοφ δείχνοντας την πρόθεσή τους να τον κρατήσουν στον
Ολυμπιακό, όμως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο…
Για τον Μιλουτίνοφ έχουν δείξει ενδιαφέρον η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η
Μπαρτσελόνα, ενώ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον θέλει στη Φενέρ.

Ο

Στη ρώσικη ομάδα έχουν δύο στόχους στις μεταγραφές και μπορούν
να πληρώσουν μεγάλα συμβόλαια.
Τον Ταβάρες (Νο 1) και τον Μιλουτίνοφ (Νο 2). Ο Χάντερ δεν θα
ανανεώσει. Ως εκ τούτου, οι Μοσχοβίτες μπορούν να δώσουν στον
Σέρβο του Ολυμπιακού προσφορά
που δεν θα ονειρευόταν και να τον
κάνουν δικό τους, αφού οι Αγγελόπουλοι μπορεί να έχουν ένα χρόνο
συμβόλαιο ακόμη μαζί του (έως το
καλοκαίρι του 2020), αλλά δεν θα
του κλείσουν τον δρόμο. Άλλωστε,
είναι αμφίβολο αν μπορούν, με δεδομένο ότι υπάρχουν οφειλές προς
όλους τους παίκτες…
Ο Πρίντεζης είναι ο δεύτερος

μεγάλος στόχος αρκετών ομάδων
της Ευρωλίγκας. Ήδη έχουν δείξει
ενδιαφέρον γι’ αυτόν η Φενέρ, η
Αρμάνι, η Μπαρτσελόνα, ενώ και ο
Σφαιρόπουλος τον θέλει στη Μακάμπι.
Ο 34χρονος –πλέον– παίκτης έγινε τον χειμώνα (χωρίς να το θέλει)
η αιτία να μάθει όλος ο κόσμος τις
μεγάλες οικονομικές οφειλές που έχουν οι Αγγελόπουλοι απέναντι
στην ομάδα με το ηχητικό που διέρρευσε από τα τηλέφωνα των παικτών. Έκτοτε, στον κόσμο του Ολυμπιακού απέκτησε μεγάλες αντιπάθειες και παρ’ ότι έχει συμβόλαιο
δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει
στην ομάδα. Άλλωστε, δεν είναι βέ-
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βαιο ότι το θέλει κι ο ίδιος, αν
κρίνει κανείς απ’ όσα
εμφανιζόταν να λέει
στο περιβόητο ηχητικό
ντοκουμέντο γύρω από τις
οφειλές της διοίκησης προς
το πρόσωπό του. Πάντως, τότε
οι Αγγελόπουλοι τον είχαν
στηρίξει δημόσια, ενώ και τώρα
αυτό που βγαίνει είναι ότι δεν επιθυμούν την αποχώρησή του. Να μείνει θέλουν, αλλά με λίγα λεφτά και
να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Όπως έχουν συμφωνήσει
να πράξουν και με τον Σπανούλη…
Ο τρίτος που κομίζει προτάσεις
στον Ολυμπιακό είναι ο Κώστας
Παπανικολάου, για τον οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη
Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Το πρόβλημα στους «ερυθρόλευκους» είναι συνδυαστικό. Στην Αδριατική Λίγκα δύσκολα θα γίνουν
δεκτοί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει
να φτιάξουν μια ομάδα για την Ευρωλίγκα.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα γίνουν δεκτοί μόνο με αλλαγή του νόμου, όμως αυτό το σενάριο δεν μπορεί να υλοποιηθεί –πλέον– πριν από τις εκλογές. Βέβαια, ο κόσμος
του Ολυμπιακού δεν επιθυμεί να
παίξει η ομάδα στην Α1 και η διοίκηση πιέζει να γίνουν αλλαγές στη
διαιτησία, όμως όλα αυτά απαιτούν
χρόνο, όμως ο σχεδιασμός… δεν
μπορεί να περιμένει.
Φυσικά, όσα γράφτηκαν περί…
Σλούκα, είναι φαιδρότητες του επικοινωνιακού μηχανισμού του Ολυμπιακού. Κι αυτό γιατί ο Έλληνας
γκαρντ έχει στα χέρια του προτάσεις
από την ΤΣΣΚΑ, την Μπαρτσελόνα,
αλλά και τη Ρεάλ, και φυσικά εκκρεμεί και η πρόταση που θα του γίνει
από τη Φενέρ για την ανανέωση του
συμβολαίου του. Είναι επίσης βέβαιο ότι το πορτοφόλι των Αγγελόπουλων δεν αντέχει έναν… Τεόντοσιτς, κάτι που σημαίνει ότι ο
σχεδιασμός γίνεται στη βάση της απόκτησης παικτών όπως ο Κόνιαρης από τον ΠΑΟΚ που έμεινε ελεύθερος και άλλους Έλληνες που δεν
θα έχουν απαιτήσεις για μεγάλα
συμβόλαια, αλλά είναι αμφίβολο αν
μπορούν να αντέξουν το βάρος της
φανέλας…

Έσκασε
το «κανόνι»
Έρευνα για
τις οφειλές
Κι ενώ στον Ολυμπιακό
σταυροκοπιούνται να
κρατήσει ξανά δανεικό
η Χίμκι τον Τίμα και να
γλιτώσουν το
συμβόλαιό του, έσκασε
από την Ευρωλίγκα η
έρευνα για τις οφειλές
της διοίκησης της ΚΑΕ
απέναντι σε παίκτες της
ομάδας.
Η υπόθεση δεν είναι
απλή και αφορά
καταγγελία που έγινε
στην Ένωση των
παικτών. Απόφαση
αναμένεται να βγει
μέσα σε διάστημα ενός
μήνα, όμως θα πρέπει
να σημειωθεί ότι ο
Ολυμπιακός έχει κληθεί
και από την εγχώρια
Επιτροπή
Επαγγελματικού
Αθλητισμού, διότι δεν
έχει καταβάλει τη ρήτρα
της συμμετοχής του στο
πρωτάθλημα, δηλαδή
ένα ποσό της τάξης των
200.000 ευρώ!!!
Όλα αυτά κι ενώ το
επικοινωνιακό επιτελείο
της ΚΑΕ διέδιδε
μεσοβδόμαδα ότι έγινε
το ραντεβού του Μπλατ
με τους Αγγελόπουλους
για τον… σχεδιασμό της
επόμενης σεζόν! Ο
Αμερικανός –που δεν
ξέρει σε ποια
διοργάνωση θα
συμμετέχει ο
Ολυμπιακός– έχει πάρει
το μήνυμα να πάρει
ξένους με μικρά
συμβόλαια και γι’ αυτόν
τον λόγο ψάχνει στην
Τουρκία να βρει τις
λύσεις με παίκτες σαν
τον Τζέρεμι Έβανς της
Νταρουσάφακα ή τον
Τόνι Γέκερι της
Γκαζιάντεσπορ…
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Του Γιάννη Φάκαρου
έρει να τραβάει την
προσοχή. Όχι μόνο
με τα όσα πετυχαίνει, χρόνια τώρα,
στον αγωνιστικό χώρο, αλλά
και με τις κινήσεις του. Ο Κώστας Μήτρογλου των 17 πλέον
τίτλων και των νταμπλ σε τρεις
διαφορετικές χώρες δεν είναι…
συνηθισμένο άτομο.
Είναι εκκεντρικός, «τρελούτσικος» και συνηθίζει πράγματα, που
συζητούνται εκτός αγωνιστικού
πλαισίου. Το θυμηθήκαμε αυτό με
αφορμή την ενέργειά του να πανηγυρίσει με την ελληνική σημαία την
εξασφάλιση του πρωταθλήματος από τη Γαλατάσαραϊ.
Την είχε συνεχώς μαζί του μέσα
στο γήπεδο, βγήκε φωτογραφίες
και μόνος του και με την ομάδα όλη
και με την οικογένειά του κρατώντας περήφανα τη σημαία και φυσικά τις πρόβαλε στα social media.
Δεν έκανε κάτι απίστευτο, θα πείτε, επιτυχία στο ποδοσφαιρικό πεδίο πανηγύρισε, απλά το αξιοσημείωτο είναι ότι το έκανε μέσα στην
Τουρκία. Και ο Βλαχοδήμος με τον
Σάμαρη άνοιξαν ελληνική σημαία
στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα της Μπενφίκα, όμως άλλο
Πορτογαλία, άλλο Τουρκία…
Ο Κώστας Μήτρογλου δεν εί-

Ξ

Και στιγμές
ανθρώπινης
ευαισθησίας
Άλλο η ατίθαση συμπεριφορά βέβαια, και άλλο
οι ευαίσθητες χορδές και
το κοινωνικό πρόσωπο.
Και για να μη λέμε μόνο
για τις στιγμές… έκρηξης, να θυμίσουμε κι ένα
ξεχωριστό στιγμιότυπο
για τον Μήτρογλου, ο οποίος βρέθηκε πριν χρόνια κοντά σε παιδί που
είχε σοβαρό πρόβλημα
υγείας.
Ήταν για την τηλεοπτική
εκπομπή «Πάμε Πακέτο».
Αναφερόταν στην ιστορία μιας γυναίκας, που
αφιέρωσε την ύπαρξή
της στην ανατροφή παιδιού με ειδικές ανάγκες,
το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον δρόμο.
Η ιστορία του μικρού ευαισθητοποίησε την ομάδα του Ολυμπιακού και
ενεργοποίησε την εκπομπή, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα όνειρό του.
Ο νεαρός πήγε στο γήπεδο, παρακολούθησε για
πρώτη φορά στη ζωή του
την ομάδα της καρδιάς
του, τον Ολυμπιακό και
παράλληλα συνάντησε
τον αγαπημένο του παίκτη, τον Μήτρογλου.
Η ιστορία του μικρού
παιδιού είχε αγγίξει πολύ τον ποδοσφαιριστή.
Το παλικαράκι έφυγε τελικά από τη ζωή το 2015.
Σημειωτέον ότι ο Μήτρογλου δεν ήταν πολύ άνετος επικοινωνιακά για
κάποια χρόνια, καθώς
δεν γνώριζε καλά και
την ελληνική γλώσσα.

ναι προκλητικός, πάντως, αν πάει κι
εκεί το μυαλό σας. Κουβαλάει απλά
μια «τρέλα», τη βγάζει συχνά και τα
παραδείγματα πριν από την κίνηση
με τη σημαία είναι ουκ ολίγα.
Είναι διαφορετικά τα περιστατικά βέβαια, δεν συγκρίνονται με αυτό
στο γήπεδο της Γαλατά, ωστόσο τα
αναφέρουμε γιατί όλα κατατείνουν
στην ιδιαίτερη προσωπικότητά του,
στο θράσος του, και σε αυτό που από νεαρός είχε δείξει, ότι πολλές
φορές είναι στον δικό του (ωραίο)
κόσμο…

Οι πανηγυρισμοί σαν…
γκάνγκστερ
Οι πανηγυρισμοί του με τα… πιστόλια, όταν φόρτωνε γκολ τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, είναι μία βασική εικόνα στο
μυαλό των φιλάθλων. Σχημάτιζε με

τα χέρια του δύο πιστόλια και τα
σταύρωνε χιαστί στο στήθος του.
Μέχρι και τον πρόεδρο της ΠΑΕ,
Σωκράτη Κόκκαλη, είχε παραξενέψει αυτός ο πανηγυρισμός, κι όταν τον Νοέμβριο του 2009 τον είχε
ρωτήσει σχετικά στο Ρέντη, το ρεπορτάζ της εποχής αναφέρει ότι του
έκανε παρατήρηση και του ζήτησε
να σταματήσει να πανηγυρίζει με
αυτόν τον τρόπο.
Ο νεαρός τότε Μήτρογλου
δεν… συμμορφώθηκε. «Μεγάλωσα
έτσι στη Γερμανία και το έκανα από
μικρό παιδί με τους φίλους μου όταν
έβαζα γκολ», εξήγησε. Και λίγες μέρες μετά, όταν σημείωσε δύο τέρματα σε βάρος του Παναθηναϊκού
στο «Γ. Καραϊσκάκης» ξανάπιασε…
όπλα. Απλά, τότε δεν θύμισε «πιστολέρο» αλλά σχημάτισε με τα χέρια
ένα… πολυβόλο κι έκανε ότι «πυρο-

βολούσε».
Ο πατέρας του «Μητρογκόλ»
τότε έδωσε ακόμα καλύτερη εξήγηση για την ψύχωση του γιου του με
τα πιστόλια: «Από εφτά ετών τον
φωνάζουν “πιστολέρο” και “κανονιέρη”. Κι αυτό γιατί στη Γερμανία στους
πρώτους σκόρερ όλων των κατηγοριών δεν δίνουν χρυσό παπούτσι, αλλά μια μινιατούρα κανονιού...»
Την άνοιξη του 2011, όταν έπαιζε με τη φανέλα του Πανιωνίου, άλλαξε κάποια στιγμή τον τρόπο πανηγυρισμού του. Έκανε κάτι ακόμα
πιο… παλαβό, και αυτό είχε ως συνέπεια να κληθεί από τον πταισματοδίκη Καλλιθέας ως ύποπτος για
παράβαση διάταξης του νόμου περί
εξωσχολικού αθλητισμού! Αφορμή
η ενέργειά του να κατεβάσει το σορτσάκι του μετά το γκολ που πέτυχε
κόντρα στον Παναθηναϊκό…

Μήτρογλου
Πάντα… τρελούτσικος
και εκκεντρικός
Άπλωσε την ελληνική σημαία στην Τουρκία στους
πανηγυρισμούς της Γαλατάσαραϊ για την κατάκτηση
του πρωταθλήματος, και δεν είναι η πρώτη φορά
που προκάλεσε εντύπωση με ενέργειές του
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θα γυρίσει στη
Μαρσέιγ. «Μη δίνετε σημασία στα…
σκ@@@@ που γράφουν», ήταν η ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ατάκα του για το γκολ έχει
μείνει στην… ποδοσφαιρική ιστορία. «Τρελαίνομαι όταν βάζω
γκολ... Είναι σαν το σεξ», είχε πει κι
αυτό με την… τρέλα το έβλεπαν όλοι στη Super League από τότε που
ήταν νεαρός.
Έκανε συνέχεια πλάκες, έβγαζε
τα φρύδια του, ξύριζε ή κούρευε περίεργα τα μαλλιά του, έκανε τατουάζ, με λίγα λόγια είχε τα γούστα του,
όπως κι άλλοι σύγχρονοι μεγάλοι
ποδοσφαιριστές. Τώρα που πέρασε
τα 30 και είναι οικογενειάρχης πάντως, τα έχει περιορίσει όλα αυτά…

Η πρωτοβουλία
και το χαμένο πέναλτι
στην Κύπρο
Συχνά είχε προβλήματα και με τους
προπονητές λόγω του ατίθασου χαρακτήρα του. Προφανώς έπαιξε κι
αυτό ρόλο στο να τον βλέπουμε να
έχει αλλάξει τόσες ομάδες (όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό) σαν δανεικός.
Αξέχαστο έχει μείνει ένα σκηνικό
με τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον
καθοριστικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανόρθωση στην Κύπρο
για τα play offs του Champions
League, στις 13 Αυγούστου του
2008.
Ο Μήτρογλου πήρε την μπάλα
κι εκτέλεσε πέναλτι αγνοώντας
τον προπονητή του. Τελικά αστόχησε, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να
γνωρίσει εν τέλει τον αποκλεισμό
και να έχει μεγάλη οικονομική χασούρα.
Επιπλέον, το χαμένο πέναλτι κόστισε στον διεθνή επιθετικό τη θέση του στην 11άδα, εκείνος απογοητεύτηκε κι έβγαλε μία νωθρότητα στις προπονήσεις κάνοντας και
κάποια νυχτοπερπατήματα.
Αθλητική εφημερίδα φίλα προσκείμενη στον Ολυμπιακό είχε δημοσιεύσει το 2011 ένα άλλο χαρακτηριστικό σκηνικό από την Κύπρο,
όπου είχε πάει η ομάδα για φιλικά
παιχνίδια.
Όταν ρωτήθηκε ο Ερνέστο
Βαλβέρδε για ποιον λόγο αποφάσισε ν’ αφήσει εκτός αποστολής τον
Μήτρογλου, παρενέβη άνθρωπος
της ΠΑΕ, που βρισκόταν δίπλα στον
Βάσκο τεχνικό, και απάντησε: «Ο
Μήτρογλου επέστρεψε με 17% λίπος. Στα βραβεία της NOVA ήταν
προσκεκλημένος, αλλά δεν ήρθε γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε ξενυχτήσει, είχε πιει και ήταν χάλια»…
Εκείνο το καλοκαίρι ο Μήτρογλου είχε επιστρέψει από τον Πανιώνιο, όπου αγωνίστηκε για έξι μήνες ως δανεικός, και δοκιμαζόταν
στου Ρέντη για να δει το τεχνικό επιτελείο αν θα τον κρατούσε για την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Φοιτητικό «κίνημα»
με το όνομά του

Εν τέλει ο ποδοσφαιριστής από
τις Κρηνίδες της Καβάλας έφυγε
πάλι σαν δανεικός για τον Ατρόμητο
και ο τότε προπονητής του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, Τάκης Λεμονής, είχε δικαιολογήσει τον Βαλβέρδε λέγοντας για τον Μήτρογλου:
«Είναι σπάνιος παίκτης αλλά πρέπει να αλλάξει τον τρόπο, που βλέπει
επαγγελματικά το ποδόσφαιρο. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν δει κάποια
πράγματα, δεν θα κάνει την καριέρα
που του αναλογεί. Είναι ένα πακέτο
που αφορά την προσωπική ζωή, τις

προπονήσεις, την οπτική σχετικά με
το μέλλον του για το ποδόσφαιρο».

Η παρατήρηση για
τους δημοσιογράφους
Πράγματι, στην πορεία άλλαξε προς
το καλύτερο, ωρίμασε και είδε πιο
σοβαρά την καριέρα του. Τα όσα πέτυχε στο εξωτερικό αποδεικνύουν
του λόγου το αληθές.
Επειδή, όμως, δεν μπορεί ν’ αφήσει εντελώς πίσω την εκρηκτική συμπεριφορά, πριν από δύο βδομάδες
έβρισε ουσιαστικά τους δημοσιογράφους, που έγραψαν ότι σίγουρα

Από την εκκεντρική συμπεριφορά
του Μήτρογλου… εμπνεύστηκαν
στο παρελθόν κάποιοι φοιτητές κι
έφτιαξαν… κίνημα στο οποίο χρησιμοποίησαν το όνομά του!
Ήταν στις φοιτητικές εκλογές του
2012 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όπου σπουδαστές για να δείξουν πόσο μεγάλο
θαυμασμό είχαν για τον διεθνή ποδοσφαιριστή δημιούργησαν «κίνημα» με το ονοματεπώνυμό του. Η
παράταξη κατέβηκε με την επωνυμία ΚΩστας ΜΗΤρογλου Η Σωτηρία
(ΚΩ.ΜΗΤ.Η.Σ.) και είχε ως σύμβολο
τον ποδοσφαιριστή να κάνει σούζα
με ένα μηχανάκι με φόντο τον ήλιο
του ΠΑΣΟΚ και χρώμα το νικέλιο.
Ψηφοδέλτιά της, μάλιστα, εντοπίστηκαν σε αρκετά ΑΕΙ και ΤΕΙ της
χώρας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε άλλες πόλεις. Σύνθημα
της παράταξης δε ήταν το «Ερνέστο,
δεν ξεχνώ», επειδή ο Μήτρογλου
δεν είχε καλή σχέση με τον Ισπανό
προπονητή.

Έφτασε τους
17 τίτλους
Χρειάζεται αναφορά και
στους τίτλους του Κώστα Μήτρογλου, γιατί έπειτα κι από τις πρωτιές
στην Τουρκία οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές. Ο διεθνής στράικερ έχει πλέον στο ενεργητικό του εννέα πρωταθλήματα, έξι νταμπλ σε
τρεις διαφορετικές ομάδες.
Στα 31 του χρόνια έχει ήδη παίξει στην Ελλάδα,
την Αγγλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την
Τουρκία, και φυσικά δεν
βάζουμε στην επαγγελματική πορεία τα ποδοσφαιρικά βήματα σε μικρή ηλικία στη Γερμανία.
Έχει στεφθεί πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό,
την Μπενφίκα και τη Γαλατάσαραϊ κι έχει φτάσει
τους συνολικά 17 τίτλους. Είναι ένας εκ των
τριών Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν
αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό
τελικό και το κατάφερε
πέρσι με τη Μαρσέιγ βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτά του Ζήκου
(Μονακό) και του Τζιώλη
(Βέρντερ Βρέμης).
Το παλμαρέ του:
• 2 Πρωταθλήματα με
την Μπενφίκα
• 1 Κύπελλο
Πορτογαλίας
• 1 Λιγκ καπ
• 1 Σούπερ καπ
• 1 Κύπελλο Τουρκίας
με τη Γαλατάσαραϊ
• 1 Πρωτάθλημα
Τουρκίας με Γαλατά
• 6 Πρωταθλήματα με
Ολυμπιακό
• 4 Κύπελλα με
Ολυμπιακό
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• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει

να μείνει χωρίς ροζ χρώμα το βράδυ της Κυριακής στον χάρτη των περιφερειών

Του Μιχάλη Κωτσάκου

νδιαφέρουσες είναι οι
μονομαχίες του δεύτερου γύρου στις περιφέρειες που δεν εξελέγη περιφερειάρχης από τον πρώτο
γύρο, μεταξύ των οποίων
και η πολυπληθέστερη περιφέρεια της Αττικής. Όμως,
πραγματικά η λεγόμενη «μητέρα των μαχών» είναι στην
Πελοπόννησο και σε μικρότερο βαθμό στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα – Ηλεία - Αιτωλοακαρνανία).
Επαναληπτικές εκλογές υπάρχουν σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα,
Στερεά Ελλάδα, Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη, Βόρειο
Αιγαίο και Ιόνια Νησιά. Και
το πιθανότερο είναι και στον
χάρτη των Περιφερειών να
εξαφανιστεί το ροζ χρώμα
του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με δικές
του δυνάμεις διεκδικεί την
Αττική (τρόπος του λέγειν)
και τα Ιόνια Νησιά. Όμως
και στις δύο Περιφέρειες οι
εκπρόσωποι της Κουμουνδούρου ξεκινούν από δυσμενή θέση. Από εκεί και
πέρα, υπάρχουν δύο νεοδημοκρατικοί εμφύλιοι (Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη) και φυσικά το σούπερ ντέρμπι της
Πελοποννήσου μεταξύ Τατούλη - Νίκα.

Ε

Σε πρώτο πλάνο
οι αντάρτες
ΑΤΤΙΚΗ

Βγάζουν σπυράκια με τη Δούρου

Στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Ο Γιώργος Πατούλης έχοντας ως προίκα το 37,64%, σχεδόν
είκοσι μονάδες προβάδισμα από τη Ρένα
Δούρου, απλά περιμένει να έρθει η αυριανή
ημέρα για να επιβεβαιώσει τη νίκη του. Και
μπορεί αρκετοί να αμφιβάλλουν για τον τρό-

Η εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ στην υποψηφιότητα
του Απόστολου Κατσιφάρα μάλλον δημιούργησε προβλήματα, παρά έλυσε για τον ανιψιό του αείμνηστου Γιώργου Κατσιφάρα,
με συνέπεια να κινδυνεύει να χάσει την περιφέρεια από το ίδιο του το κόμμα.
Το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ επέλεξε να δώσει το
χρίσμα σε ένα δικό του παιδί. Τον Απόστολο
Κατσιφάρα, πρώην υπουργό της πρώτης κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
Ο κ. Κατσιφάρας έχοντας εκλεγεί δύο φορές
περιφερειάρχης (2010 και 2014) φάνταζε ως
το απόλυτο φαβορί για τρίτη επικράτηση, μέχρι την ώρα που αποδέχθηκε τηνστήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί σε επίπεδο νομού
Αχαΐας να διατηρεί την πρωτιά, αλλά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης τα στελέχη του
δεν τα ξέρουν ούτε οι θυρωροί της πολυκατοικίας τους, για να χρησιμοποιήσουμε μία
ιστορική φράση του αείμνηστου Γιώργου

πο διοίκησής του, όμως έχει να επιδείξει μία
μακρά αυτοδιοικητική θητεία στον δήμο Αμαρουσίου, όπου πρωτοεξελέγη το 2006 για
να ακολουθήσουν το 2010 και το 2014. Ταυτόχρονα, εδώ και αρκετά χρόνια ηγείται του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το «γαλάζιο»
ρεύμα οδηγεί εκ του ασφαλώς τον Γιώργο
Πατούλη, καθώς περιμένει ότι και ψηφοφόροι των άλλων συνδυασμών θα τον προτιμήσουν στον δεύτερο γύρο. Και μπορεί ο
Γιάννης Σγουρός, που συγκέντρωσε το διόλου ευκαταφρόνητο 17,40%, να μην υπέδειξε ποιον να προτιμήσουν οι ψηφοφόροι του,
όμως το πολυσυλλεκτικό του ψηφοδέλτιο
(με πολλούς υποψήφιους προερχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία) επιτρέπει στον κ. Πα-

τούλη να ελπίζει ότι η σημαντική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του κ. Σγουρού θα κατευθυνθεί σε αυτόν.
Εξάλλου, είναι γνωστό τοις πάσι ότι η κα
Δούρου δεν μπορεί να ελπίζει σε βοήθεια από ψηφοφόρους άλλων συνδυασμών, καθώς οι περισσότεροι ακούν το όνομά της και
βγάζουν σπυράκια. Μάλιστα, από την Κυριακή το βράδυ οι περισσότεροι αναρωτιούνται
με ποιο σκεπτικό βρέθηκαν 300.000 ψηφοφόροι που την εμπιστεύθηκαν, παρά το γεγονός ότι στο βιογραφικό της ως επικεφαλής της Περιφέρειας υπάρχουν 126 μνήματα
από την πλημμύρα στη Μάνδρα και τη φωτιά
στο Μάτι, που «έκατσε στη βάρδιά της», όπως
με θράσος λέει ακόμη και σήμερα η ίδια.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τρέμει τους ΠΑΣΟΚους
ο Κατσιφάρας
Κατσιφάρα, θέλοντας να εξυμνήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μόλις, λοιπόν, ο Κατσιφάρας αποδέχθηκε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, οι ΠΑΣΟΚοι της Αχαΐας αντέδρασαν και
τάχθηκαν στο πλευρό του πρώην υπουργού
των κυβερνήσεων Σημίτη, κι επί σειρά βουλευτή Αχαΐας Κώστα Σπηλιόπουλου, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση με το διόλου
ευκαταφρόνητο ποσοστό του 12,21% και των
47.480 ψήφων. Μάλιστα, στον νομό Αχαΐας
ο Σπηλιόπουλος κατέγραψε το εντυπωσιακό

16,04% και 26.658 ψήφους (παραπάνω από
τους μισούς που πήρε συνολικά). Όπως γίνεται αντιληπτό, στον δεύτερο γύρο τη μάχη
του Νεκτάριου Φαρμάκη (με καταγωγή από
την Αιτωλοακαρνανία) με τον Κατσιφάρα θα
την κρίνουν οι ακραιφνείς ΠΑΣΟΚοι, κυρίως
από την Πάτρα και τις άλλες περιοχές της Αχαΐας. Αν οι ΠΑΣΟΚοι ρίξουν νερό στο κρασί τους, τότε ο Κατσιφάρας θα επιτύχει την επανεκλογή του. Εάν, όμως, οι υποστηρικτές
του Σπηλιόπουλου κρατήσουν την ίδια

σκληρή στάση μέχρι σήμερα, τότε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πρώτη φορά θα έχει «γαλάζιο» περιφερειάρχη. Να σημειώσουμε ότι ο Φαρμάκης στον πρώτο γύρο πήρε 36,96%, ενώ ο Κατσιφάρας 32,93%. Επιμέρους ο εκλεκτός της Ν.Δ. επικράτησε
στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας με 14 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά και στην Ηλεία
με εννέα μονάδες διαφορά. Από την πλευρά
του ο Κατσιφάρας κέρδισε την Αχαΐα, με επτά μονάδες διαφορά.
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο νεαρός
και ο σταρ
Ο Φάνης Σπανός (πρώην αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας του Κώστα Μπακογιάννη) είναι
το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να εκλεγεί νέος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Στον
πρώτο γύρο εξασφάλισε καθαρή διαφορά 50.000 ψήφων από τον δεύτερο Απόστολο
Γκλέτσο, ο οποίος άφησε τον δήμο Στυλίδας για να διοικήσει την περιφέρεια. Αναμφίβολα αποτελεί την έκπληξη ο δημοφιλής ηθοποιός, καθώς άφησε πίσω του τρεις καθαρά
κομματικούς αντιπάλους: τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Αναγνωστάκη, την υποψήφια του ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην υπουργό Κατερίνα Μπατζελή, και τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ
Κώστα Μπασδέκη.
Με βάση την ψήφο των πολιτών στον α΄ γύρο, ο κ. Γκλέτσος για να επιτύχει την ανατροπή θα πρέπει να λάβει τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ (με το οποίο είχε κατέλθει
και υποψήφιος βουλευτής παλαιότερα) και να μειώσει δραματικά τη διαφορά τόσο στην
Εύβοια (έδρα του Σπανού), όσο και στους δύο μονοεδρικούς νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, όπου η διαφορά με τον εκλεκτό της Ν.Δ. ήταν πάνω από τριάντα ποσοστιαίες μονάδες. Στον πρώτο γύρο η συμμετοχή ήταν στο 63,66%. Εάν τώρα προσέλθουν λιγότεροι, ο
Σπανός θα επιτύχει ακόμη πιο εύκολη νίκη.

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ο αντάρτης πείθει τους άλλους
Σε αυτή την περιφέρεια η Ν.Δ. κινδυνεύει να ηττηθεί από ένα
δικό της παιδί, τον
Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος κατήλθε
ως ανεξάρτητος προκαλώντας εντύπωση
γιατί δεν προτιμήθηκε από την Πειραιώς.
Ο κ. Τοψίδης έλαβε το 30,61% δίχως καμία κομματική στήριξη, την ώρα που ο
πρώτος κι επίσημος της Ν.Δ. Χρήστος Μέτιος έλαβε το 34,36%. Τώρα στον δεύτερο

γύρο ήδη οι συνδυασμοί του τρίτου Κώστα Κατσιμίγα (ΣΥΡΙΖΑ, 12,73%) και
του τέταρτου Κώστα
Σιμιτσή (ΚΙΝΑΛ,
10,62%) έχουν δείξει μία προτίμηση
προς τον Τοψίδη,
αλλά μένει να δούμε
εάν τους ακολουθήσουν και οι ψηφοφόροι.
Στον πρώτο γύρο ο Μέτιος επικράτησε
σε Δράμα, Έβρο, Ξάνθη και Ροδόπη, ενώ
ο Τοψίδης σε Θάσο και Καβάλα.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ο αντάρτης πρύτανης
Στο Β. Αιγαίο όλοι ανέμεναν ότι η απερχόμενη περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου θα αντιμετώπιζε στον β΄ γύρο τον εκλεκτό του ΚΙΝΑΛ και εκπρόσωπο της νέας γενιάς, τον Παναγιώτη Χριστόφα,
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑίος Ιωάννης Σπιλάνης ήταν βέβαιο ότι θα πλήρωνε τη μεταναστευτική κρίση που χτύπησε τα νησιά. Κι όμως, η έκπληξη ήρθε από τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη που τερμάτισε δεύτερος
(24,36%) πίσω από την Καλογήρου (30,60%). Ο Χριστόφας έλαβε
19,63%, ο Τάσσιος του ΚΚΕ 10,54% και ο Σπιλάνης 10,37%.
Ο κ. Μουτζούρης (πανεπιστημιακός, πρώην πρύτανης του ΕΜΠ
και νυν πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ), που στο παρελθόν υπήρξε υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ., έχει δίπλα του τον
Παναγιώτη Τσακίρη (πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Μυτιλήνης της Ν.Δ.), τον εν
αποστρατεία ναύαρχο Δημήτριο Παπαγιαννίδη (υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ.), αλλά
και τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, νομάρχη και δήμαρχο Μυτιλήνης, Δημήτρη Βουνάτσο. Τώρα ποντάρει στο ότι οι εκλεκτοί του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ θα στρέψουν τους ψηφοφόρους τους προς τη δική του υποψηφιότητα. Η Καλογήρου ήταν νικήτρια σε Ικαρία, Λήμνο, Σάμο και Χίο, όμως ο Μουτζούρης επικράτησε στο μεγαλύτερο νησί, τη Λέσβο.
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυτή είναι
η «μητέρα των μαχών»
Αναμφίβολα η εκλογική μονομαχία του
δεύτερου γύρου στην περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθία - Αργολίδα - Αρκαδία - Λακωνία - Μεσσηνία) μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως η «μητέρα των
μαχών». Αντίπαλοι ο απερχόμενος περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και ο απερχόμενος δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας.
Ο Π. Τατούλης μέχρι στιγμής έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Το 2010 κατήλθε
ως ανεξάρτητος, λαμβάνοντας τη στήριξη
του ΠΑΣΟΚ κι επικράτησε του πρώην νομάρχη Μεσσηνίας, Δημήτρη Δράκου,
με ποσοστό 52,53% στον δεύτερο γύρο.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Μάιο του
2014 έλαβε το χρίσμα από τη Ν.Δ., το
κόμμα από το οποίο προέρχεται και του
οποίου χρημάτισε και βουλευτής και υπουργός, επικρατώντας του Οδυσσέα
Βουδούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό
59,35% στον δεύτερο γύρο.
Τώρα ο Π. Τατούλης δεν έχει τη στήριξη από κανένα κόμμα. Και μάλιστα στον
πρώτο γύρο πρώτευσε (34,09%) έχοντας
απέναντί του καθαρά κομματικούς υποψήφιους, όπως ο Π. Νίκας (Ν.Δ.), ο Γ.
Δέδες (ΣΥΡΙΖΑ), ο Γ. Μπουντρούκας
(ΚΙΝΑΛ), ο Ν. Γόντικας (ΚΚΕ), ο Θ. Πετράκος (ΛΑΕ), ο Δ. Τζεμπετζής (Χρυσή
Αυγή), η Δ. Λυμπεροπούλου (Οικολόγοι-Πράσινοι) και ο Π. Κάτσαρης (ΑΝΤΑΡΣΥΑ).
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η
Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τεράστια κινητοποίηση υπέρ του Παναγιώτη Νίκα,

ενώ στην τελευταία
προεκλογική συγκέντρωση του «γαλάζιου»
υποψηφίου
στην Τρίπολη μίλησε και ο πρώην
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
αφενός μεν για να επισημάνει τη σημασία μίας καθαρής νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, αλλά και για να τονίσει πως πρέπει η Πελοπόννησος να απαλλαχθεί από
τον Πέτρο Τατούλη.
Κι όμως, στις εκλογές της περασμένης
Κυριακής ο κ. Τατούλης κέρδισε στην
Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία και
την Αρκαδία (στην έδρα του καταγράφοντας διαφορά 25%). Από την πλευρά του
ο κ. Νίκας επικράτησε στη Μεσσηνία με
21 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά.
Πλέον το παιχνίδι στον δεύτερο γύρο
παίζεται στο τι θα πράξουν οι ψηφοφόροι του κυβερνητικού υποψηφίου Γιώργου Δέδε, ο οποίος την τετραετία 20102014 ήταν αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας του Τατούλη.
Ο κ. Δέδες, ο οποίος υπήρξε και στενός συνεργάτης του Χρήστου Σπίρτζη
στο υπουργείο Υποδομών (γενικός γραμματέας), ψηφίστηκε από 51.436 πολίτες
της Πελοποννήσου, έχοντας πάρει τους
περισσότερους (σχεδόν τους μισούς)
στον νομό Κορινθίας (20.985). Οπότε όλα θα κριθούν από τη συμπεριφορά αυτών των ψηφοφόρων.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ο αντάρτης της Ν.Δ.
έχει τον πρώτο λόγο
Το Ιόνιο είναι η μοναδική ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να δει ροζ χρώμα
στον χάρτη των περιφερειών, αφού ο απερχόμενος περιφερειάρχης, Θόδωρος Γαλιατσάτος, είναι βέρος ΣΥΡΙΖΑίος. Όμως, με
βάση το τι έγινε στον πρώτο γύρο, ο Γαλιατσάτος δεν έχει πλέον
το πάνω χέρι, καθώς τερμάτισε δεύτερος με ποσοστό 22,16%, πίσω από την εκλεκτή της Ν.Δ., την πρώην ευρωβουλευτή Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η οποία έκοψε πρώτη το νήμα με
29,50%.
Τώρα στον δεύτερο γύρο η κα Κράτσα έχει να υπολογίζει σε
μία μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων, καθώς ο αντάρτης της Ν.Δ. Σπύρος Σπύρου κατετάγη τρίτος με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 18,40% και των 20.219 ψήφων.
Ο κ. Σπύρου, που στο παρελθόν είχε εκλεγεί δύο φορές βουλευτής Κερκύρας της Ν.Δ.
(1996 και 2000), ενώ το 2010 εξελέγη περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, λόγω και του
ρεύματος που υπάρχει πανελλαδικά για τη Ν.Δ., θα συνταχθεί με την κα Κράτσα.
Επίσης η κα Κράτσα μπορεί να περιμένει ψήφους και από τον 5ο της κατάταξης,
τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ, τον Αλέξη Αλεξάκη που έλαβε το 8,79% των ψήφων. Εξαιρετικά καλά πήγε η Αλεξάνδρα Μπαλού (ΚΚΕ), που έπιασε το 11,93%, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι από τον Περισσό θα δοθεί γραμμή για αποχή.
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• ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Στις μεγάλες πόλεις της χώρας το κυβερνών
κόμμα καταποντίστηκε, καθώς πολλοί από τους υποψηφίους του δεν κατάφεραν
να περάσουν ούτε καν στον δεύτερο γύρο

Σβήστηκαν από τον
αυτοδιοικητικό χάρτη
οι εκλεκτοί του ΣΥΡΙΖΑ
Πριν από λίγες εβδομάδες, σε αφιέρωμα της «Α» για τις δημοτικές εκλογές είχαμε γράψει ότι το κυβερνών κόμμα θα υποστεί πανωλεθρία στις περισσότερες πρωτεύουσες
των νομών. Τελικά, το εύρος της συντριβής είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στη Θεσσαλονίκη η Κατερίνα Νοτοπούλου και στον Πειραιά ο Νίκος Μπελαβίλας κατατροπώθηκαν, ενώ ο Νάσος Ηλιόπουλος στην Αθήνα θα αναγκαστεί να υποστεί μία συντριβή
στον δεύτερο γύρο, που δεν θα έχει υπάρξει όμοιά της στην ελληνική ιστορία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

μως τα πράγματα για
τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη χειρότερα και
στις μεγάλες πόλεις
της περιφέρειας, αλλά και στην Αττική, όπου από τους

εκλεκτούς του κυβερνώντος κόμματος πολύ δύσκολα οι τοπικοί
άρχοντες που θα εκλεγούν θα ξεπερνούν τους πέντε.
Αναμφίβολα η μεγάλη μάχη
που προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτή της Θεσσαλονίκης. Μία μάχη όπου το φαβορί

των εκλογών θα αντιμετωπίσει την
έκπληξη της εικοσαετίας. Διότι η
δεύτερη θέση που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θυμίζει τις επιδόσεις της πρώτης φοράς που ήταν υποψήφιος ο Σπύρος Βούγιας το μακρινό 1994. Είναι χαρακτηριστικό του μεγέθους της έκ-

πληξης που προκάλεσε ο κ. Ζέρβας, η αντίδραση του Νίκου Ταχιάου, που δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι «στη στρατηγική του δεύτερου γύρου δεν είχαμε υπολογίσει αυτό το δίδυμο». Τουναντίον, είχαν εξεταστεί όλα τα πιθανά σενάρια με
αντιπάλους τον Γιώργο Ορφανό,
την Κατερίνα Νοτοπούλου, ακόμη και τον Σπύρο Βούγια.
Ο Κ. Ζέρβας είναι αυτό που λέμε η νέα φουρνιά της Θεσσαλονίκης με κεντροδεξιές καταβολές, αλλά που επιθυμεί να αφήσει πίσω
την εσωστρέφεια και έχει ποτιστεί
με τη φιλοσοφία του απερχόμενου

δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, με
τον οποίο εξελέγη δύο φορές δημοτικός σύμβουλος (2010-2014)
κι αξιοποιήθηκε σε θέσεις-κλειδιά
(σε τρεις αντιδημαρχίες).
Επίσης στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και μία άτυπη μονομαχία Άρη-ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Ταχιάος είναι δηλωμένος Αρειανός, ενώ ο
Ζέρβας είναι φίλος του ΠΑΟΚ και
την τριετία 1994-1997 ήταν μέλος
του Δ.Σ. του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και
λόγω επαγγέλματος (πολιτικός μηχανικός) τεχνικός σύμβουλος, υπεύθυνος για την ανέγερση του
κλειστού γηπέδου στον Φοίνικα.

Πολλές οι αμφίρροπες μάχες και στην Αττική
την πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, την Αττική, μπορεί τα βλέμματα να πέφτουν πάνω στην Αθήνα και τον Πειραιά, όμως οι πραγματικές μάχες
είναι στα προάστια. Και το λέμε αυτό, καθώς σε Αθήνα και
Πειραιά οι Κώστας Μπακογιάννης και Γιάννης Μώραλης
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εκλεγούν.
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν
δώσει βάρος σε πέντε
δήμους, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Ζωγράφου, Αιγάλεω και Αγία Παρασκευή. Από αυτούς
τους δήμους οι περισσότερες πιθανότητες
να κερδίσουν είναι στο
Χαλάνδρι, όπου ο νυν
δήμαρχος Σίμος Ρούσσος, προερχόμενος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έχει πάρει κεφάλι από
τον πρώτο γύρο με ποσοστό 32,22%, ενώ ο

Σ

αντίπαλός του και πρώην δήμαρχος, ο Γιώργος Κουράσης
ξεκινά τον δεύτερο γύρο με 21,29%. Απλά ο κ. Κουράσης
έχει δεξαμενές ψήφων να ελπίζει, καθώς στον πρώτο γύρο ήταν υποψήφιοι άλλοι τέσσερις υποψήφιοι από τη Ν.Δ.
Στην Αγία Παρασκευή ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς έχοντας προβάδισμα 27,12% και αρκετές δεξιές ψήφους που στήριξαν κι άλλους υποψήφιους της Ν.Δ. είναι
το φαβορί απέναντι στον απερχόμενο δήμαρχο Γιάννη
Σταθόπουλο, με 26,53%, ο οποίος είναι υποστηριζόμενος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Αγία Βαρβάρα φαβορί είναι ο επανακάμψας πρώην δήμαρχος Λάμπρος Μίχος (πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στενός πολιτικός φίλος της Λούκα Κατσέλη) κόντρα στον «πράσινο» Γιώργο Καπλάνη. Στον Άγιο Δημήτριο η δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου που στο παρελθόν
έχει εκλεγεί και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει προβάδισμα έναντι του «γαλάζιου» Χρήστου Πρεκετέ.
Για μία ακόμη θητεία παλεύει ο «πράσινος» Νίκος Σαράντης στον δήμο Αγίων Αναργύρων, έχοντας ισχυρό αντίπαλο τον Γιώργο Τσίρμπα.
Στο Αιγάλεω αναμένεται να αλλάξει χέρια ο δήμος. Ο
«γαλάζιος» Γιάννης Γκίκας με 25,87% στον πρώτο γύρο

φέρεται φαβορί έναντι του ΣΥΡΙΖΑίου Δημήτρη Μπίρμπα
(26,05%), καθώς έχει δεξαμενές για να φτάσει στο πολυπόθητο 50 συν 1.
Μεγάλο προβάδισμα έχει στο Μαρούσι ο Θόδωρος Αμπατζόγλου (33,88%) έναντι του πρώην αντιπεριφερειάρχη της Δούρου, του Γιώργου Καραμέρου, που στον
πρώτο γύρο έπιασε το 24,28%. Τώρα στον δεύτερο γύρο
ο Αμπατζόγλου έχει να περιμένει βοήθεια, ενώ οι δεξαμενές του Καραμέρου μάλλον έχουν εξαντληθεί. Στα γειτονικά Βριλήσσια αναμένεται μεγάλη μάχη, καθώς ο υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Ξένος Μανιατογιάννης
(29,43%) έχει αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα από τον
Αργύρη Ντινόπουλο (27,06). Το παιχνίδι θα παιχθεί για
το εάν τελικά οι ψηφοφόροι ακούσουν το κάλεσμα του
τοπικού ΚΙΝΑΛ να ψηφίσουν Μανιατογιάννη.
Στον Βύρωνα αναμένεται να υπάρξει αλλαγή φρουράς.
Ο ΣΥΡΙΖΑίος δήμαρχος Γρηγόρης Κατοπώδης (22,02%)
μάλλον θα γνωρίσει την ήττα από τον νεοδημοκράτη Χρήστο Γώγο (23,44%). Και στον δήμο Ζωγράφου αναμένεται αλλαγή ηγεσίας, καθώς η υποστηριζόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Σταματία Καφατσάκη-Βλάχου μπορεί να έχει αποκτήσει βραχεία κεφαλή (25,38%), αλλά έχει ισχυρό αντί-
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Οι περίπατοι
Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, σε Αθήνα και Πειραιά τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Γιάννης Μώραλης
απλά θα περιμένουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ για να πανηγυρίσουν την
εκλογή τους.
Στην Αθήνα η διαφορά του Μπακογιάννη με τον Ηλιόπουλο είναι
σχεδόν τριάντα μονάδες και καλύπτεται μόνο εάν... παραιτηθεί ο Μπακογιάννης. Ειδικά μετά την ανακοίνωση του Παύλου Γερουλάνου
ότι δεν στηρίζει κανέναν από τους δύο μονομάχους η νίκη του Μπακογιάννη αναμένεται με διαφορά ρεκόρ.
Και στον Πειραιά ο Γιάννης Μώραλης έχει το πάνω χέρι,
καθώς έχει κι αυτός μεγάλη διαφορά από τον κ. Βλαχάκο. Ο
τρίτος της παρέας, ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπελαβίλας αναγκαστικά δεν μπορεί να υποστηρίξει κανέναν. Τον
μεν Μώραλη λόγω του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον δε Βλαχάκο για να μην προσθέσει πόντους στη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, οι σύνδεσμοι οπαδοί του
ΠΑΟΚ με ανακοινώσεις τους καλούν τους φίλους του «δικεφάλου»
να στηρίξουν και να εκλέξουν νέο
δήμαρχο της πόλης τον κ. Ζέρβα.
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, η μάχη προβλέπεται αμφίρροπη, καθώς και οι δύο ποντάρουν σε σημαντικές δεξαμενές ψήφων. Διότι μπορεί ο Νίκος Ταχιάος να είναι ο εκλεκτός της Ν.Δ.,
όμως και ο Ζέρβας έχει τις ίδιες
καταβολές και μάλιστα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ήταν
στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Α΄
Θεσσαλονίκης σε μη εκλόγιμη θέ-

ση. Η διαφορά είναι ότι ο κ. Ζέρβας έχει να περιμένει ψήφους και
από την κεντροαριστερά, καθώς έχει να επιδείξει τη συνεργασία με
τον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και
το ότι δεν έχει κομματική στήριξη.

Πού είναι οι ΣΥΡΙΖΑίοι;
Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ στον
δεύτερο γύρο ελπίζει ότι θα... πανηγυρίσει στη Λάρισα, όπου ο νυν
δήμαρχος, ο Απόστολος Καλογιάννης (τον οποίο στηρίζει μαζί
με το ΚΙΝΑΛ), αντιμετωπίζει την εκλεκτή της Ν.Δ., Ρένα Καραλαριώτου.

παλο τον «γαλάζιο» Βασίλη Θώδα, ο οποίος εκτός του
21,83% που έχει ως προίκα, ελπίζει ότι θα πάρει και τις ψήφους του επίσης γαλάζιου Παναγιώτη Αγγελόπουλου.
Στην Ηλιούπολη έχουμε ενδοΠΑΣΟΚική μάχη, καθώς ο
δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος (30,73%) θα αντιμετωπίσει τον αντιδήμαρχο του Γιώργου Χατζηδάκη
(16,00%). Στην Καισαριανή ο ανεξάρτητος προερχόμενος
από το Ποτάμι Χρήστος Βοσκόπουλος (28,62%) πιέζει τον
νυν δήμαρχο του ΚΚΕ, Ηλία Σταμέλο (29,87%). Στον δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος, που στηρίζεται στην ΑΕΚ και προέρχεται από
το ΠΑΣΟΚ, προηγείται (29,47) του νυν δημάρχου Άρη Βασιλόπουλου (22,97%).
Πολύ κοντά στην επανεκλογή τους είναι οι νυν δήμαρχοι Νίκος Μπάμπαλος (44,57%) στο Ηράκλειο και Νίκος
Ζενέτος (49,58%) στο Ίλιον, ο Χρήστος Βρεττάκος
(45,77%) στον δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο Τάσος
Μαυρίδης (42,22%) στον δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, ο Αθανάσιος Ζούτσος (47,64%) στην Παλλήνη, ο Ευάγγελος
Μπουρνούς (43,80%) στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
Στην Καλλιθέα ο «γαλάζιος» Δημήτρης Κάρναβος
(42,80%) είναι το φαβορί έναντι του πρώην δημάρχου
προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ Κώστα Ασκούνη (29,23%).
Νεοδημοκρατική μάχη στην Κηφισιά με τον πρώην Νίκο
Χιωτάκη (29,18%) να προηγείται του νυν Γιώργου Θωμάκου (23,09%).

Στην Αλεξανδρούπολη ο Νεοδημοκράτης Λαμπάκης είναι το
φαβορί κόντρα στον ΠΑΣΟΚο Ζαμπούκη. Το ίδιο ισχύει και στη
Μυτιλήνη με τον Στράτο Κυτέλη
(Ν.Δ.) να έχει μεγάλη απόσταση από τον Μιχάλη Μαμάκο (ΚΙΝΑΛ). Αμφίρροπη είναι η μάχη
στη Χίο, όπου ο Καρματζής (Ν.Δ.)
έχει μικρό προβάδισμα από τον
πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
Κώστα Τριαντάφυλλο.
Στο Αγρίνιο έχουμε κι εκεί μία
μάχη από τα παλιά. Ο νεοδημοκράτης Γιώργος Παπαναστασίου
κόντρα στη Χριστίνα Σταρακά από το ΚΙΝΑΛ. Στην Πάτρα φαβορί
είναι ο εκλεκτός του ΚΚΕ, Κώστας
Πελετίδης, απέναντι στον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛ Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Ο νυν δήμαρχος Πελετίδης έχει τεράστια διαφορά από
τον απερχόμενο αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας.

Στην Κοζάνη έχουμε κεντροαριστερή μάχη, καθώς ο εκλεκτός του
ΚΙΝΑΛ Λάζαρος Μαλούτας
προηγείται του Ελευθέριου Ιωαννίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στα Ιωάννινα ο προερχόμενος από τη
ΔΗΜ.ΑΡ., Θωμάς Μπέγκας, αντιμετωπίζει τον στηριζόμενο από
το ΚΙΝΑΛ Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει πάρει σβάρνα όλα τα προγνωστικά. Στην Καρδίτσα υπάρχει μονομαχία Ν.Δ.-ΚΙΝΑΛ με αντιπάλους τον Βασίλη
Τσιάκο και τον Φώτη Αλεξάκο.
Στη Λαμία υπάρχει νεοδημοκρατική μονομαχία με τον Ευθύμιο
Καραΐσκο ακλόνητο φαβορί, καθώς έχασε την εκλογή του από τον
πρώτο γύρο για λίγες ψήφους απέναντι στον πρώην βουλευτή Νίκο
Σταυρογιάννη. Στη Χαλκίδα η Ελένη Βάκα από τη Ν.Δ. είναι φαβορί έναντι του Χρήστου Παγώνη από το ΚΙΝΑΛ.

Στον Κορυδαλλό ο ΠΑΣΟΚος δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης (37,34%) προηγείται με διαφορά του «γαλάζιου»
Νίκου Χουρσαλά (21,30%). Στον δήμο Μεταμόρφωσης ο
δήμαρχος Μιλτιάδης Καρπέτας (28,78%) υπολείπεται κατά δέκα μονάδες του Ευστράτιου Σαραούδα (38,26%).
Σίγουρα υπάρχει αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Ιωνία, καθώς
ο ΣΥΡΙΖΑίος δήμαρχος της πόλης Ηρακλής Γκότσης έμεινε
τρίτος και τώρα θα μονομαχήσουν ο επίσημος του ΚΙΝΑΛ
Παναγιώτης Μανούρης (35,76%) με την προερχόμενη από
τον ίδιο χώρο αντάρτισσα Δέσποινα Θωμαΐδου (21,36%).
Κεντροαριστερή μάχη και στη Νέα Σμύρνη, όπου ο νυν
δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης (ΚΙΝΑΛ) προηγείται σχεδόν
δώδεκα μονάδες (36,96%) του πρώην δημάρχου και γνωστού ΣΥΡΙΖΑίου Γιώργου Κουτελάκη (25,05%). Στο Παλαιό
Φάληρο μάχονται δύο από τα παιδιά του απερχόμενου δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη. Σαφέστατο φαβορί ο Γιάννης
Φωστηρόπουλος (44,60%) έναντι του επίσης νεοδημοκράτη Ανδρέα Δούμα (11,77%).
Στην Πεντέλη ο μόνιμος δήμαρχος Δημήτρης ΣτεργίουΚαψάλης (31,39%) κινδυνεύει με ήττα για πρώτη φορά, καθώς η Δήμητρα Κεχαγιά με 28,48% μοιάζει να ενσαρκώνει
την αλλαγή φρουράς που επιζητούν οι δημότες.
Για μία ακόμη φορά στο Πέραμα υπάρχει η γνωστή μονομαχία του Γιάννη Λαγουδάκου (30,63%) με τον Γιάννη
Λαγουδάκη (25,84%), που είναι ο νυν δήμαρχος.
Στην Πετρούπολη ο δήμαρχος του ΚΚΕ Ευάγγελος Σίμος

Στην Καλαμαριά ο Θεοδόσης
Μπακογλίδης από το ΚΙΝΑΛ είναι το φαβορί έναντι του «γαλάζιου» Γιάννη Δαρδαμακέλη. Εμφύλια μάχη στην Κατερίνη, όπου
θα μονομαχήσουν οι «γαλάζιοι»
Σάββας Χιονίδης και Κώστας
Κουκοδήμος. Στο Ηράκλειο της
Κρήτης ο Γιάννης Κουράκης (ΚΙΝΑΛ) έχει προβάδισμα έναντι του
Βασίλη Λαμπρινού (Ν.Δ.). Ανάλογο προβάδισμα έχει ο επίσης
«πράσινος» Γιώργος Μαρινάκης
στο Ρέθυμνο έναντι του «γαλάζιου»
Θόδωρου Νίνου. Τα Χανιά το πιθανότερο είναι να βαφτούν μπλε
με τον Αριστείδη Παπαδογιάννη. Στη Ρόδο ο «γαλάζιος» Αντώνης Καμπουράκης έχει προβάδισμα έναντι του νυν «πράσινου» δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου. Τέλος, στη Σπάρτη υπάρχει «γαλάζιος» εμφύλιος με τους Σταύρο
Αργειτάκο και Πέτρο Δούκα.

(23,70%) έχει πιεστεί από τον Στέφανο Βλάχο (17,36%).
Ο άλλος δήμαρχος του ΚΚΕ ο Μιχάλης Σελέκος στο Χαϊδάρι προσπαθεί να διατηρήσει τον θώκο, αλλά υπολείπεται. Έχει 25,57% και ο αντίπαλός του ο «πράσινος» Ευάγγελος Ντηνιακός στον πρώτο γύρο επικράτησε με 41,09%.
Τεράστια νεοδημοκρατική μάχη στον δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού. Ο νυν δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης βλέπει το
φάσμα της ήττας για πρώτη φορά από το 2010. Στον πρώτο γύρο κατέγραψε ποσοστό 40,26%, ενώ ο πρώην αντιδήμαρχός του Δημήτρης Γαλάνης προηγείται με 43,04%.
Εδώ τη μάχη θα την κρίνει ο επίσης νεοδημοκράτης Νίκος
Κανελλάκης (11,22%). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η
νύφη της Μαρέβας Μητσοτάκη είναι υποψήφια με τον κ.
Γαλάνη, και γι’ αυτόν τον λόγο η σύζυγος του αρχηγού της
Ν.Δ. εμφανίστηκε σε μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις
του συνδυασμού.
Στον δήμο Μαραθώνα-Νέας Μάκρης ο Σπύρος Λιβαθηνός υπολείπεται κατά 11 μονάδες (28,37%) του Στέργιου Τσίρκα (28,37%) σε μία προσπάθεια που κάνουν οι δύο
συνδυασμοί για να στρώσουν τον ενιαίο δήμο που υπέστη τα πάνδεινα από τον τυφώνα Ηλία Ψινάκη.
Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μονομαχία
στον δήμο Σαρωνικού, όπου ο πρώην αντιπεριφερειάρχης της Ρένας Δούρου, ο Πέτρος Φιλίππου (45,08%),
προηγείται του νεοδημοκράτη Γιώργου Σοφρώνη και νυν
δημάρχου, ο οποίος κατέγραψε ποσοστό 39,47%.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ
ΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ

Περνώντας το κατώφλι
των γραφείων του oργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», με αφορμή τα
σεμινάρια επιμόρφωσης
για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών
που συνδιοργάνωσε πρόσφατα σε συνεργασία με
την Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου, αλλά και με το
βλέμμα στραμμένο στην
25η Μαΐου, ημέρα που έχει
καθιερωθεί επίσημα ως
«Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών», η
«Α» συνάντησε τον Πρόεδρο, κ. Κώστα Γιαννόπουλο, και μίλησε μαζί του εφ’
όλης της ύλης.
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά

Α

ν ενωθούμε όλοι,
θα τα καταφέρουμε!» είναι το μήνυμα που χάραξε
το 1995 με τα
παιδικά του δαχτυλάκια στο ημερολόγιό του ο γιος του Ανδρέας,
δίνοντας την ιδέα για την ίδρυση
του Οργανισμού λίγο πριν από την
αναχώρησή του για το τελευταίο
του ταξίδι. Και όπως παραδέχτηκε
και ο ίδιος ο K. Γιαννόπουλος,
καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, νιώσαμε ότι μας παρακολουθούσε κι εκείνος από κάπου εκεί ψηλά και χαμογελούσε…

«

• Ποιος ήταν ο κύριος στόχος
των σεμιναρίων που έλαβαν
χώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Πάτρα αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών;
«Αυτό, το οποίο επιδιώξαμε κατά κύριο
λόγο, ήταν να ενισχυθεί η ποιότητα της
συνεργασίας όλων των θεσμικών εμπλεκόμενων φορέων, αρχών και υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας όλο το 24ωρο. Αυτοί οι φορείς είναι τα στελέχη
της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της
Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ομάδων διάσωσης, εθελοντών,
και φυσικά της Εισαγγελίας του Αρείου

• Η «Α» συνάντησε τον πρόεδρο του
«Χαμόγελου του Παιδιού» και μίλησε μαζί
του εφ’ όλης της ύλης

«Ποτέ δεν πρέπει
να σταματάει
η αναζήτηση ενός
χαμένου παιδιού»
Πάγου. Επίσης, μέσα από τεχνικές προσομοίωσης περιστατικών βάλαμε τα δυνατά μας για να εκπαιδευτούν στο πώς
θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα διάφορα περιστατικά που σχετίζονται με
τις εξαφανίσεις παιδιών.
»Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ανήκει στην εισαγγελέα κα Ξένη
Δημητρίου, η οποία προσπαθεί από
την πλευρά της να βάλει τα θεμέλια
έτσι ώστε να υπάρξει στο μέλλον μια
υγιής νομοθετική ρύθμιση, η οποία
να βάζει τάξη σε θέματα που αφορούν
ζωές παιδιών αλλά και ενηλίκων».
• Πόσο πρόθυμη είναι η εκάστοτε κυβέρνηση στο να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα
της αποστολής σας;
«Ξεχάστε την κυβέρνηση και βάλτε σε
πρώτο πλάνο τους θεσμούς του κράτους, που είναι στην ουσία οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή!
Διαθέτουν πολύ ιδιαίτερες ευαισθησίες, οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους που περιμένεις να είναι
σκληροί. Έχουν ψυχούλα πολύ πιο
ευαίσθητη σε κάποια πράγματα. Για
εμένα είναι άλλο οι κομματικές κυβερνήσεις –οι οποίες δεν μας έχουν
προσφέρει καμία βοήθεια– και άλλο
οι θεσμοί του κράτους».
• Στο πλαίσιο των σεμιναρίων
παρουσιάστηκε και το νέο πρόγραμμα-εργαλείο, το λεγόμενο
«Missing Alert». Πότε υπολογίζετε να τεθεί σε λειτουργία;
«Από εμάς είναι έτοιμο! Πατάς ένα
κουμπί και λειτουργεί! Πρόκειται για
ένα πρόγραμμα που έχει ως σκοπό να

μας βοηθάει να εντοπίζουμε άτομα που
πάσχουν από αυτισμό ή άλλες παθήσεις πριν αυτά κινδυνεύσουν. Ωστόσο, ακόμη περιμένουμε την έγκριση
από την ΕΛ.ΑΣ., και η διαδικασία καθυστερεί χωρίς να γνωρίζω το γιατί…»

εντοπίστηκαν 33, και τα περισσότερα από αυτά ήταν κορίτσια.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
«Αυτό παρατηρείται κυρίως επειδή τα
κορίτσια –ιδίως οι έφηβες– είναι πιο
ευάλωτα και επηρεάζονται ευκολότερα
από κάποιον στο διαδίκτυο που θα
τους πει ότι θα τους προσφέρει την καλύτερη ζωή. Επίσης, συμβαίνει και σε
περιπτώσεις κοριτσιών που η οικογένειά τους τα κακοποιεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την περίπτωση μιας
13χρονης, την οποία είχαμε εντοπίσει
μέσω του μηχανισμού “Amber Alert”,
και πήγα και την είδα τότε στο νοσοκομείο. Κάποιος της είχε πουλήσει αγάπη και το κορίτσι αυτό θα κατέληγε,
χωρίς να το καταλάβει, στην πορνεία».

• Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το πρώτο τετράμηνο του 2019 αναζητήθηκαν 37 εξαφανισμένα παιδιά και

• Ποιες είναι οι ενέργειες που
ακολουθούνται, μόλις τίθεται σε
λειτουργία ο μηχανισμός
«Amber Alert», που σηματοδοτεί

την εξαφάνιση κάποιου παιδιού;
«Πριν αυτός τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι όντως πρόκειται για εξαφάνιση. Καλούν οι ενδιαφερόμενοι τη γραμμή 116000, και
μετά από την παραπάνω διαδικασία κινητοποιούμαστε ανάλογα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι
το “Amber Alert” πρέπει να τίθεται σε
λειτουργία μόνο σε περιπτώσεις που
φαίνεται ότι όντως υπάρχει κίνδυνος!»
• Ποιο είναι το πιο δύσκολο περιστατικό που αντιμετωπίσατε
μέχρι στιγμής;
«Χωρίς δεύτερη σκέψη η περίπτωση
του Άλεξ, το οποίο ήταν και η αφορμή
για να στηθεί και να αρχίσει να λειτουργεί το “Amber Alert”. Είχαμε κάνει τεράστιες προσπάθειες, φάγαμε
κλειστές πόρτες, ταλαιπωρηθήκαμε
αρκετά. Μετά από αυτό, ο συγκεκριμένος μηχανισμός έγινε συνήγορος
των παιδιών ασχέτως καταγωγής. Έτσι, τα παιδιά έχουν κοντά τους ένα
εργαλείο, το οποίο μεριμνά για εκείνα
και την ασφάλειά τους».
• Για πόσο καιρό αναζητάτε
παιδιά αφότου δηλωθεί η εξαφάνισή τους;
«Ποτέ δεν αρχειοθετείται μια περίπτωση αναζήτησης, αν το παιδί δεν
βρεθεί. Γι’ αυτό έχουμε και την τεχνική της ψηφιακής ενηλικίωσης στις
φωτογραφίες (π.χ. Μπεν, Μαντλίν),
που δείχνει πώς είναι κατά προσέγγιση η εξωτερική εμφάνιση των εξαφανισμένων παιδιών, που δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Δεν πρέπει ποτέ να σταματάει η αναζήτηση, γιατί έχουμε δει
και από τα διεθνή φαινόμενα ότι έχουν βρεθεί παιδιά ακόμη και μετά από δεκαπέντε χρόνια!»
• Ποιο είναι το μήνυμά σας με
αφορμή την 25η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων
Παιδιών;
«Να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, να γυρίσουν στο σπίτι τους, στην οικογένειά
τους. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μόνο του στον δρόμο, και να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του
για να επιβιώσει. Αυτή τη στιγμή η
κοινωνία πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της και να μην αφήνει
κανέναν να παίζει με τη ζωή και τις τύχες των παιδιών μας! Επιδιώκουμε
φροντίδα, μια ζεστή αγκαλιά και νοιάξιμο για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως!»
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ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 64%
ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Η
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΚΑΙ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Πλήρως ανακαινισμένος
και έτοιμος προς χρήση
είναι από την περασμένη
Πέμπτη (30/5) ο τέταρτος –και μεγαλύτερος–
όροφος του παιδιατρικού νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», μετά την αποπεράτωση και την παράδοση του έργου που
«έτρεξε» ο ΟΠΑΠ.

«Αυτοδυναμία» ΟΠΑΠ
στη στήριξη των παιδιών
κός πολίτης.
«Η ανακαίνιση των δυο παιδιατρικών νοσοκομείων συνεχίζεται. Η
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας μας δίνει χαρά και δύναμη
να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Οι
μέτοχοι, η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι πράκτορες του ΟΠΑΠ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
που θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για τη νέα γενιά», είπε, εξάλλου,
στον χαιρετισμό του ο επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών
Υποθέσεων του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου.

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ι συγκεκριμένες
εργασίες ανακαίνισης που περιελάμβαναν δύο νοσηλευτικές μονάδες,
συνολικής έκτασης 1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών, εντάσσονται στο πρότζεκτ ολικής ανακαίνισης που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ
στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Η
Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης
και Αγλαΐας Κυριακού».
Τα νέα έργα, στις δύο νοσηλευτικές μονάδες του παιδιατρικού νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τον πλήρη εκσυγχρονισμό
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και
εξαερισμού, καθώς και τον εφοδιασμό με τον απαραίτητο γραφειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εκτενείς χρωματικές και
διακοσμητικές παρεμβάσεις, οι
οποίες δημιουργούν πλέον ένα
ευχάριστο περιβάλλον νοσηλείας για τους μικρούς ασθενείς.

Ο

Υψηλοί
προσκεκλημένοι…
Η σπουδαιότητα του έργου καταδεικνύεται, εξάλλου, από
τους υψηλούς προσκεκλημένους που έδωσαν το «παρών»
στη σχετική τελετή εγκαινίων,
μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν
οι παρουσίες του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, και του υπουργού
Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.
Ευχαριστώντας όλους όσοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο
έργο, το οποίο υποστηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά της χώρας,

«Πολύτιμος αρωγός
μας ο ΟΠΑΠ»

ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, υπογράμμισε ότι για περισσότερα από 60 χρόνια, η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του
Οργανισμού και εξήγησε ότι, μέ-

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ

ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ
ΠΛΗΡΩΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

σα σε 5 χρόνια από την έναρξη
του έργου, έχει ανακαινιστεί με
τη συμβολή του ΟΠΑΠ το 64%
των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ,
Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε υπερήφανος για το φιλόδοξο έργο
της πλήρους ανακαίνισης των
δύο μεγαλύτερων ελληνικών
παιδιατρικών νοσοκομείων
της χώρας, διευκρινίζοντας ότι «μέχρι σήμερα, έχουμε παραδώσει 24 έργα, συμπεριλαμβανο-

μένων 18 νοσηλευτικών μονάδων,
που αλλάζουν τα δύο νοσοκομεία
και προσφέρουν αναβαθμισμένο
περιβάλλον νοσηλείας σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά».
Ο α΄ αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύρος Φωκάς, υπογράμμισε ότι η ανακαίνιση των
δυο παιδιατρικών νοσοκομείων αποτελεί μια μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία,
με τον ΟΠΑΠ να στέκει αρωγός
της ελληνικής κοινωνίας και αναδεικνύεται ως το καλύτερο
παράδειγμα υπεύθυνος εταιρι-

Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο ανακαίνισης στα δύο νοσοκομεία «Η
Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριακού» τον Απρίλιο του 2014, στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 64% του έργου. Συνολικά, έχουν παραδοθεί
24 έργα ανακαίνισης, μεταξύ
των οποίων 18 νοσηλευτικές
μονάδες, συνολικής έκτασης
11.540 τετραγωνικών μέτρων
και δυναμικότητας 415 κλινών.
Τα παραπάνω στοιχεία δικαιώνουν την τοποθέτηση του κοινού διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Εμμανουήλ Παπασάββα, ο οποίος με αφορμή την παράδοση του έργου
δήλωσε:
«Ο ΟΠΑΠ είναι πολύτιμος αρωγός μας. Από την πρώτη στιγμή
στάθηκε δίπλα μας, εντάσσοντας
την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της
χώρας στο πρόγραμμα Εταιρικής
Υπευθυνότητάς του. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΟΠΑΠ για την ευγενή προσφορά και
την άψογη συνεργασία από το
2014, που ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο έργο ζωής».
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Καναδέζικο
deal για
την Intralot
Ένα νέο deal, αυτήν τη φορά στον
Καναδά, ανακοίνωσε στην αρχή
της εβδομάδας η INTRALOT Inc.
Το υπογεγραμμένο συμβόλαιο μεταξύ της θυγατρικής της
INTRALOT Α.Ε. στην Αμερική και
της λοταρίας της Κυβέρνησης της
British Columbia στον Καναδά
(BCLC) αφορά την προμήθεια λοταριακού κεντρικού συστήματος
μέσω της πρωτοποριακής της
πλατφόρμας Lotos X, την προμήθεια ολιστικής λοταριακής λύσης
με τα τελευταίας τεχνολογίας
τερματικά της INTRALOT, που
διαθέτουν την καινοτόμο τεχνολογία κάμερας, την προμήθεια επιπρόσθετων προϊόντων λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης.
Το πλάνο ανάπτυξης της BCLC
που βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνει νέα λοταριακά τερματικά, αυτόνομους ελεγκτές τυχερών δελτίων, εκτυπωτές και οθόνες, καθώς και συναφή συστήματα λογισμικού. Με την έναρξη
του έργου μέσα στο οικονομικό
έτος 2021/22, θα είναι δυνατή η
κάλυψη των διαρκών αναγκών
των πρακτόρων και των παικτών
με ταχύτερη αγοραστική εμπειρία, αναβαθμισμένη λειτουργικότητα και ένα πιο φιλικό προς τον
χρήστη τερματικό.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση
της BCLC με την INTRALOT έχει
αρχική διάρκεια 5 ετών –με δυνατότητα επέκτασης μέχρι επιπλέον 6 χρόνια–, ενώ η αρχική αξία του συμβολαίου για την υλοποίηση των νέων λοταριακών
τερματικών και συστημάτων, καθώς και των Gaming Engine
Services, ανέρχεται σε 24,5 εκατ.
καναδικά δολάρια και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό επενδύσεων της BCLC για το οικονομικό έτος 2021-22.
Ν.ΤΣ.

• ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η «Ενέργεια για Ζωή»
ταξιδεύει και χτίζει
«Γέφυρες με την Ευρώπη»
ε πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκληρώθηκε ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός, με σκοπό τη διάχυση
των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος συνδιοργανώθηκε με την Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ στο
πλαίσιο του προγράμματος «Η
Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει».
Το πρόγραμμα τελεί υπό την
αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Το θέμα του μαθητικού διαγωνισμού ήταν «Αναπτύσσω
μια δράση η οποία συνδυάζει έναν ή περισσότερους από τους
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με άξονες την καινοτομία
και την εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην καθημερινότητα».
Στόχο της πρωτοβουλίας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση των
μαθητών για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο, η αναζήτηση βιώσιμων
πρακτικών, καθώς και η ανά-

Μ

ληψη δράσης για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του τόπου τους.
Η καινοτομία της δράσης
που επέλεξαν οι μαθητές, η ανάπτυξη και διατύπωση της ιδέας τους, η παρουσίασή της
μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων, καθώς και η δυνατότητα
πρακτικής εφαρμογής - υλοποίησης του στόχου, αποτέλεσαν τα κριτήρια βάσει των οποίων η επιτροπή αξιολόγησε
τις ομάδες που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό.

Στην Άρτα η πρωτιά
Την πρωτιά κέρδισε η ομάδα
«ΓΕΦΥΡΟ…ΠΟΙΗΤΕΣ», αποτελούμενη από 9 μαθητές της
Α΄ Λυκείου του 4ου Γενικού
Ενιαίου Λυκείου Άρτας, η οποία εργάστηκε πάνω στον Στόχο 11 των ΣΒΑ του ΟΗΕ «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες» και παρουσίασε τις ιδέες
της για τον Άραχθο ποταμό και
τον τρόπο που αυτός θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της Άρτας σε μια πόλη ασφαλή και βιώσιμη χωρίς απο-

κλεισμούς. Οι μαθητές, ορμώμενοι από την αγάπη τους για
την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, την πολιτιστική κληρονομιά και το μέλλον της Άρτας,
«χάραξαν» ένα μονοπάτι κατά
μήκος του ποταμού που καταλήγει στο θρυλικό γεφύρι.
Καθ’ όλη τη διαδρομή, παρατηρώντας τον περιβάλλοντα
χώρο, εντόπισαν και κατέγραψαν κομβικά σημεία στα οποία
δύναται να αναπτυχθούν αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.ά. δραστηριότητες. Στη
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Συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς σε μεγάλες διεθνείς συναλλαγές
Τον αποκλειστικό ρόλο του Συντονιστή και Αποκλειστικού Διοργανωτή (Global Coordinator και Mandated Lead Arranger) είχε η Τράπεζα Πειραιώς στη χρηματοδότηση για την εξαγορά μετοχών της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ, από την Invel Real Estate BV. Η εξαγορά
των μετοχών χρηματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω ενός Κοινοπρακτικού Δανείου (Syndicated Term Loan Facility) ύψους €159.727.010
στο οποίο συμμετείχαν εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD), η Astro Bank,
καθώς και η ελληνική τράπεζα. Σημειώνεται ότι η Invel στο πλαίσιο
της εξαγοράς έλαβε τη στήριξη μεγάλων θεσμικών επενδυτών, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας ιδιωτικής εταιρίας επενδύσεων

Castlelake L.P., καθώς και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων. Η εξαγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, ενώ επιπλέον η Τράπεζα ανέλαβε τη Θεματοφυλακή καθώς και τον
ρόλο της Τράπεζας Λογαριασμών. Σύμφωνα με την επικεφαλής της
Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Ελένη Βρεττού, η παραπάνω συναλλαγή επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, υποστηρίζοντας σημαντικές συναλλαγές διεθνούς ενδιαφέροντος. «Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές προοπτικές της χώρας» είπε χαρακτηριστικά. Ν.ΤΣ.

Δωρεά drone
στην Πυροσβεστική
από τους Μύλους Λούλη

Η νικήτρια ομάδα βρέθηκε στις Βρυξέλλες και μεταξύ άλλων τα μέλη της συνάντησαν τον Ευρωπαίο
επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δ. Αβραμόπουλο

συνέχεια, τις αναπαρέστησαν
προκειμένου να ελέγξουν τη
λειτουργικότητά τους, δημιουργώντας έτσι μια διαδρομή που
προσφέρεται για πεζοπορία,
ποδηλατοδρομία, αναψυχή και
ψυχαγωγία.

Το μεγάλο βραβείο
και η συνάντηση
με Αβραμόπουλο
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν
συνολικά 22 ομάδες μαθητών
από σχολεία της περιφέρειας.
Το βραβείο για τη νικήτρια ομάδα ήταν ένα τριήμερο ταξίδι
στις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα
του Βελγίου και διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί - συνοδοί επισκέφτηκαν
μνημεία και αξιοθέατα της πόλης, το Ευρωκοινοβούλιο και
την έδρα της Ε.Ε., ενώ είχαν
συνάντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δ. Αβραμόπουλο, καθώς και τον υπεύθυνο Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο
του Περιφερειακού Κέντρου
Πληροφόρησης του ΟΗΕ, Δ.
Φατούρο, στους οποίους και

παρουσίασαν τις ιδέες τους για
τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα, τους δόθηκε
η δυνατότητα να γνωρίσουν την
Εκπαιδευτική Βαλίτσα των 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του ΟΗΕ. Ένα διαδραστικό
παιχνίδι που δημιουργήθηκε
από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με χορηγία του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το
οποίο θα ταξιδέψει την επόμενη σχολική χρονιά σε πολλά
σχολεία της Ελλάδας. Η πρώτη
παρουσίαση του καινοτόμου
εκπαιδευτικού εργαλείου έγινε
στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και
στο Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλες. Οι μαθητές
και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων υποδέχθηκαν
τους μαθητές από την Άρτα, έπαιξαν από κοινού το εκπαιδευτικό παιχνίδι, αντάλλαξαν
ιδέες για εφαρμόσιμες πρακτικές υλοποίησης των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιούργησαν δεσμούς φιλίας.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί
συνέβαλαν στη διάχυση όλων
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια για την ου-

σιαστική και δυναμική παρουσία τους. Επέστρεψαν ευαισθητοποιημένοι στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και αποφασισμένοι να γίνουν πρεσβευτές
της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην
πόλη τους, τονίζοντας μάλιστα
με ενθουσιασμό την αποκόμιση πλούσιων παραστάσεων
και ερεθισμάτων, καθώς και τη
διεύρυνση γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων που απέκτησαν από την επίσκεψή τους
στο κέντρο της Ευρώπης.
Η αγάπη όλων των μαθητών
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τον τόπο τους, η αγωνία τους για τη βιώσιμη ανάπτυξή του, η σύνεση, η ωριμότητα, η ομαδικότητα, η ευαισθησία και το πλήθος των εφαρμόσιμων ιδεών που πρότειναν, τους καθιστά όλους νικητές και εμάς ιδιαίτερα υπερήφανους. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει
να στηρίζει προγράμματα και
πρωτοβουλίες που έχουν ως
στόχο τη διάχυση των εννοιών
που συνδέονται με τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και το όραμα της Ευρώπης του 2030.
Ν.ΤΣ.

Άσκηση πυρόσβεσης γενικού συναγερμού και εκκένωσης των κτιρίων της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης πραγματοποίησε πριν από μερικές ημέρες η εταιρεία «Μύλοι Λούλη», σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία του κλιμακίου Δρυμώνας-Αλμυρού. Μάλιστα, στο πλαίσιο της άσκησης η εταιρεία δώρισε στο Πυροσβεστικό Σώμα ένα drone τελευταίας τεχνολογίας, με σκοπό να καλυφθούν
σημαντικές ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής.
Τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που υλοποιούν οι Μύλοι Λούλη, έκανε ο προϊστάμενος του
πυροσβεστικού κλιμακίου Δρυμώνα, υποπυραγός Παναγιώτης
Γκουγκουτούδης, ο οποίος παρουσίασε το σενάριο σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της εταιρείας. Την άσκηση παρακολουθήσαν
και αξιολόγησαν ο διοικητής της ΠΥ Βόλου-Μαγνησίας, ο διοικητής
της ΠΥ Αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου, ο διοικητής και ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος Αλμυρού, ενώ τον δήμο Αλμυρού
εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Νικοβιώτης. Oι εργαζόμενοι της Μύλοι Λούλη, που έλαβαν μέρος είχαν τη δυνατότητα
να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την ετοιμότητά τους τόσο για την
προστασία του εργοστασίου της εταιρείας, όσο και της ευρύτερης
περιοχής.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο διευθυντής του εργοστασίου των Μύλων Λούλη, Λεωνίδας Κοζανίτης παρέδωσε το drone
στον υποπυραγό Παναγιώτη Γκουγκουτούδη, ο οποίος, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για την ευρύτερη κοινωνική προσφορά
της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ν.ΤΣ.
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Η Νάντια Μπουλέ έσπευσε να

τηλεφωνήσει στην εκπομπή «Στη
Φωλιά των Κου Κου» μετά από σχόλια
που έκαναν
στο πάνελ για
εκείνη και το
θέμα του γάμου, και να
βάλει τα πράγματα στη θέση
τους: «Η σχέση μου με τον
γάμο παραμένει προβληματική. Δεν νομίζω
πως θα συμβεί ποτέ. Θεωρώ πως χειρότερη
δέσμευση σου προκαλεί παρά ασφάλεια».
Όπως αισθάνεται ο καθένας…
Ο δημοφιλής ηθοποιός και πλέ
ον ευρωβουλευτής, Αλέξης Γεωργούλης, παραχώρησε προ ημερών
μια συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Πουφ»,
όπου μίλησε
περί… φαντασιώσεων: «Όταν είχα μπει
στη διαδικασία να δω στο
θέατρο τι γίνεται, είχα φαντασίωση με γνωστή Ελληνίδα, δεν θα πω
όνομα για να μη θίξουμε οικογένειες. Αφού πέρασαν τα χρόνια, έγινε πραγματικότητα!» Αυτά είναι «κατορθώματα»…
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy

Day», η πρώην συμπαρουσιάστρια του Πέτρου Πολυχρονίδη, στον
«Τροχό της Τύχης»,
Τζούλια Νόβα, εκμυστηρεύτηκε πώς
φαντάζεται τον γάμο
της: «Είμαι ικανή να
κάνω γάμο με αθλητικά και φόρμα! Η εκκλησία με αγχώνει, οπότε δεν ξέρω εάν θέλω να παντρευτώ
στην εκκλησία!» Μέχρι να υλοποιηθεί
με το καλό, έχετε καιρό να το σκεφτείτε
ακόμη…
Ο Σάκης Ρουβάς κλήθηκε να

σχολιάσει τα φετινά τραγούδια
που ακούστηκαν στη «Eurovision» και
ρωτήθηκε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου αν θα ξαναπήγαινε
στον διαγωνισμό τραγουδιού: «Τώρα
πια δεν θα ξαναπήγαινα, αλλά σίγουρα ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει».
Το παν είναι
να νιώθει κανείς υπερήφανος για όλα όσα έχει κάνει…
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Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΠΕΓΚΥΣ ΖΗΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΗ… ΦΟΥΡΕΪΡΑ Μιλώντας
για την «Eurovision» στην κάμερα της εκπομπής «Στη φωλιά των Κου Κου», η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κόρη της κατατάσσει τη μητέρα της δεύτερη, μετά τη συμπάθειά της
στην Ελένη Φουρέιρα! «Η Ελένη είναι η αδυναμία της κόρης μου! Εμένα με έχει μετά την Ελένη! Μου
κάνει κριτική για τα πάντα, γιατί μάλλον έχει πάρει το μανατζερικό του μπαμπά. Την ακούω, γιατί θεωρώ
ότι από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια!», τόνισε η γοητευτική τραγουδίστρια. Μακάρι αυτή την τακτική να την εφαρμόζαμε όλοι μας τελικά. Να ακούμε περισσότερο τα παιδιά και ενίοτε τους… τρελούς, αν είναι να οδηγούμαστε έτσι στην ανακάλυψή της. Της αλήθειας!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Συγκλόνισε η Τάμτα Μαστοράκη
με τις αποκαλύψεις της για το
«My Style Rocks»!

Η

Τάμτα Μαστοράκη είναι
μια εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο
του μόντελινγκ, όπως επίσης
είναι και πρώην παίκτρια του
ριάλιτι μόδας του «ΣΚΑΪ», το
δημοφιλές «My Style
Rocks 2».
Θυμόμαστε ότι την παρα-

κολουθούσαμε να παρουσιάζει καθημερινά μαζί με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες τις
στιλιστικές της προτάσεις
στην πασαρέλα του παιχνιδιού, και δεν κρύβουμε ότι ανήκε στις κοπέλες εκείνες, οι
οποίες δεν είχαν περάσει καθόλου απαρατήρητες.
Ξαφνικά, όμως, η ίδια επέλεξε να αποχωρήσει οικειο-

Με δάκρυα στα μάτια, η πρώην παίκτρια
του ριάλιτι μόδας μίλησε για τις δύσκολες
στιγμές στο σόου

θελώς χωρίς να εξηγήσει το
γιατί!
Μετά από αρκετούς μήνες
έλυσε τη σιωπή της, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή
«Ευτυχείτε»: «Ταλαιπωρήθηκα
πάρα πολύ, δεν πέρασα καλά,
είχα φτάσει 47 κιλά! Ήθελα να
φύγω δύο εβδομάδες πριν, αλλά η παραγωγή μού έλεγε ότι με
θέλει, ότι είμαι φαβορί. Δεχόμουν πολλή πίεση και από τα
κορίτσια και από την κριτική επιτροπή.
»Κάναμε 20 ώρες γύρισμα
και ούτε μία ώρα διάλειμμα. Πήγα στο νοσοκομείο, η πίεσή μου
είχε ανέβει πολύ και οι γιατροί
φοβήθηκαν μην έπαθα εγκεφαλικό. Λιποθύμησα και δεν θυμόμουν τίποτα. Ήμουν πολύ χάλια, για ένα μήνα δεν έβγαινα»,
αποκάλυψε η Τάμτα Μαστο-

Γιατί έπεσαν «τίτλοι τέλους» στον γάμο
της Δραγούνη και του Αργυρόπουλου;
Για τον λόγο που οδήγησε στο παρελθόν στη λήξη του γάμου της με τον Δημήτρη Αργυρόπουλο μίλησε πρόσφατα η σχεδιάστρια μόδας Σήλια Δραγούνη,
στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα».
«Η αλήθεια για τον λόγο χωρισμού μας με τον Δημήτρη δεν ήταν λόγω της ασθένειας ή λόγω των θεμάτων που είχε με το αλκοόλ. Νομίζω ότι τελικά μάλλον
δεν ταιριάζαμε. Πιο πολύ ταιριάζουμε σαν φίλοι παρά σαν ζευγάρι», εξομολογήθηκε η ίδια.
Κάτι παραπάνω θα ήξεραν οι δυο τους, οπότε εμάς δεν μας πέφτει λόγος…

ράκη. Είπαμε να «ανοίγουμε
τα φτερά» και να διεκδικούμε
τα όνειρά μας, αλλά σαφώς όχι σε βάρος της σωματικής
και ψυχικής υγείας μας. Εκεί
δεν χωρά καμία διαπραγμάτευση για κανενός είδους όνειρο!
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Η ΑΠΟΨΗ

ΕΣΤΕΛΝΕ ΤΟΝ ΣΟΦΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Η ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ! Αυτό θα πει σύντροφος… με τα όλα του! Και πολυάσχολος,

Inside

και δοτικός και έτοιμος να παραστεί στο πλευρό της (ετοιμόγεννης) συζύγου του ανά
πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και μέσα στα άγρια μεσάνυχτα! Αυτό συνέβη και στην
περίπτωση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού, κατά την περίοδο που
εκείνη ήταν έγκυος, όπως ανέφερε η ίδια η παρουσιάστρια του «Alpha»: «Ξυπνούσα
μέσα στη νύχτα και δίψαγα. Και βαριόμουν να πάω μέσα στην κουζίνα και τον σκούνταγα και
έλεγα στον Θέμη “αχ, λίγο νεράκι”. To ήθελα δροσερό». Χαλάλι της!



Τα είπαν όλα… με το νι και με το σίγμα
στο «Τhe 2night show»

STOrIES



Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας
Χατζίδου - Παύλου λίγο πριν έλθει
στον κόσμο το πρώτο τους παιδί!

Α

ν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα
από τα πιο ευτυχισμένα και ταιριαστά ζευγάρια στην ελληνική
σόουμπιζ, που σύντομα θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας
και (σε περίπου τέσσερις μήνες) θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί,
το οποίο θα είναι κοριτσάκι.
Η τραγουδίστρια, Ελένη Χατζίδου, και ο Ετεοκλής Παύλου βρέθηκαν καλεσμένοι στο
«Τhe 2night show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησαν για την πρώτη φορά που
είδαν ο ένας τον άλλον και το πώς έμαθαν ότι
περιμένουν την άφιξη του «πελαργού».
«Είχα πάει με πόνους στην κοιλιά στο νοσοκομείο και όταν χρειάστηκε να κάνω ακτινογραφία,
με ρώτησαν αν υπάρχει ενδεχόμενο εγκυμοσύνης. Για να σιγουρευτώ, έκανα τεστ εγκυμοσύνης
και σύντομα η νοσοκόμα μάς ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα!» δήλωσε η τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας επίσης ότι το όνομα που θα δώσουν στη μικρή τους είναι Μελίτα-Δήμητρα.
Τέτοια θέλουμε να διαβάζουμε! Ευχάριστα
και θετικά!

Ο αθλητικός συντάκτης, Νίκος

Μορτάκης, άφησε την τελευταία του
πνοή σε ηλικία 62 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Ο
δημοσιογράφος ήταν
για τέσσερα χρόνια
διευθυντής στο περιοδικό «Θύρα 7»,
πέρασε από τα τηλεοπτικά κανάλια «TVMagic», «AΡΤ», «Τηλετώρα», «Action 24»
και «Κανάλι Ένα» του Πειραιά και παράλληλα ασχολήθηκε και με το ραδιόφωνο.
Καλό Παράδεισο…
«Βουνό» σχηματίζουν πλέον οι αι
τήσεις για την εγκατάσταση κεραιών στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία αδυνατεί να προχωρήσει στην αδειοδότησή
τους μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, του ΣΗΛΥΑ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών). Η ΕΕΤΤ αναμένεται να λειτουργήσει ειδική επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα εκατοντάδες
αιτήματα για εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων σε όλη την Ελλάδα.
Υποχρέωση για την υποβολή έκθε
σης προς το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης και το υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής μέσα στο πρώτο
δίμηνο κάθε έτους έχουν οι τηλεοπτικοί
σταθμοί που έλαβαν άδεια εθνικής εμβέλειας όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου περί πρόσβασης των ΑμεΑ στις τηλεοπτικές τους υπηρεσίες. Οι περισσότεροι εκ των σταθμών δείχνουν να έχουν
συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.
Σε συνέχεια της πρόσφατης ανα
κοίνωσης της ανανέωσης προβολής του «The Ellen DeGeneres Show»

Η Σπυριδούλα του «MasterChef»
πήγε σε δοκιμαστικό με... ύφος ντίβας!
Δεν πρόλαβε να «αποφοιτήσει» από το
ριάλιτι μαγειρικής «MasterChef», και εκτός από την άμεση πρόταση που δέχτηκε να περάσει από οντισιόν για τη στήλη
μαγειρικής σε εκπομπή, η φιναλίστ Σπυριδούλα Καραμπουτάκη ξεκίνησε και τις
απαιτήσεις των καταξιωμένων σταρ!
Σύμφωνα με την εκπομπή της Κατε-
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ρίνας Καινούριου, η Σπυριδούλα τα πήγε
πολύ καλά στο δοκιμαστικό, αλλά το ύφος της ήταν… χιλίων καρδιναλίων, έχοντας λόγο για όλα, από το μακιγιάζ της
μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια
δημιουργώντας πρόβλημα στην παραγωγή.
Ε, όχι κι έτσι, Σπυριδούλα μας!

στην Αμερική, για τα
επόμενα χρόνια, η
«Nova» εξασφάλισε
και αυτή παράλληλα
το Νο1 αμερικανικό
τηλεοπτικό show, το
οποίο θα συνεχίσει
να προβάλλεται από
Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, από το ψυχαγωγικό
κανάλι της συνδρομητικής πλατφόρμας,
το «Novalifε».
Όπως διαβάζουμε στην «Espresso»,

φήμες λένε ότι η νέα διοίκηση του
«Alpha» δεν φαίνεται να έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει ένα χρυσό
συμβόλαιο, όπως είναι αυτό της δημοσιογράφου, Βίκυς
Χατζηβασιλείου.
Λέγεται ότι η ίδια έχει
δεχτεί τηλεφώνημα
για να μετακομίσει
στην τηλεοπτική στέγη του «ΣΚΑΪ» ή του
«Open» από την επόμενη σεζόν.

 

Ποιος είναι ο «Batman», που…
φυλάει τα νώτα της Σοφίας Καρβέλα;

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Είναι μια νεαρή κοπέλα, που έχει χαράξει τον δικό της δρόμο στη ζωή αρνούμενη να ζήσει στη σκιά των διάσημων γονιών της. Ο λόγος για την
κόρη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, Σοφία, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Αμερική μαζί με την οικογένειά της.
Η ίδια πριν από λίγο διάστημα εξομολογήθηκε δημόσια πως σε ηλικία
είκοσι ετών αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, δείχνοντάς
μας ότι δεν διστάζει να «τσαλακώνει» δημόσια την εικόνα της προκειμένου να πει τη δική της αλήθεια.
Έτσι και πρόσφατα, στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram, παραδέχθηκε πως «ζω μέσα στο απόλυτο χάος και τον εσωτερικό θόρυβο και
πολύ συχνά δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Βρίσκω την ομορφιά σε άσχημες αλήθειες και γλυκά
ψέματα. Και συνεχίζω να πηγαίνω όπου με βγάλουν οι αντοχές μου. Δεν είναι πάντα υπέροχα. Αλλά
τουλάχιστον έχω τον “Batman” να φυλά τα νώτα μου».
Όπου «Batman», ο μικρότερος γιος της. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από έναν. Και είναι τυχεροί όσοι τον βρίσκουν…

Το συγκινητικό μήνυμα υπέρ της ζωής έχει
την υπογραφή της Μαρίας Μενούνος!
• Η πανέμορφη Ελληνίδα έκανε στο Instagram μια
ελπιδοφόρα ανάρτηση για την υγεία της μητέρας της

Ν

ιώθουμε σαν να ήταν χθες, όταν
η δική μας Μαρία Μενούνος,
που θριαμβεύει στον χώρο της
τηλεόρασης στην Αμερική, είχε
ανακοινώσει από το προφίλ της
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της, Λίτσα Μενούνος,
είχαν διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο.
Η ίδια η Μαρία κατάφερε με τη δύναμη της
θέλησής της και τη βοήθεια ενός επιτελείου ικανότατων επιστημόνων να ξεπεράσει το δύσκολο αυτό εμπόδιο στη ζωή της και να αφήσει
πίσω της την ασθένεια. Αυτό ακριβώς συνέβη
τώρα και στην αγαπημένη της μητέρα, και από
τη χαρά της έσπευσε να το μοιραστεί διαδικτυακά: «Η μητέρα μου πήρε καλά αποτελέσματα
στην πρόσφατη μαγνητική που έκανε. Είμαστε απίστευτα ευλογημένοι και δεν παίρνουμε αυτές τις
στιγμές ως δεδομένες».
Τα πιο υπέροχα νέα! Και όντως, κάτι τέτοιες
στιγμές είναι εξαιρετικά σπάνιες και πολύτιμες
και ως τέτοιες πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε!

Ο Μπραντ Πιτ... κοιμάται
όρθιος στη Βενετία
Αφού βρέθηκε στη Βενετία ο διάσημος σταρ του
Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, είπε εκτός από τα ψώνια και τις φωτογραφίες να κάνει και μια βόλτα
παραπάνω, βρε αδερφέ!
Έτσι περπάτησε ασταμάτητα, πηγαίνοντας
μάλιστα να επισκεφθεί και την Μπιενάλε Τεχνών μαζί με φίλους. Κάτι η κόπωση μετά από
τόσες ώρες βαδίσματος, κάτι η υπερένταση και

ο ενθουσιασμός, με το που μπήκε στο θαλάσσιο
ταξί, αυτό ήταν! Δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει
έναν υπνάκο!
Ο φωτογραφικός φακός τον «τσάκωσε» να
κοιμάται στη θέση που καθόταν, ρίχνοντας στο
πρόσωπο το καπέλο που φορούσε για να μην
τον ενοχλεί το φως. Βλέπετε, ακόμη και οι σούπερσταρ έχουν τις ανάγκες των κοινών θνητών!
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• Το πιο δύσκολο περιστατικό που έχει
αντιμετωπίσει ο Ντέμης Βαλκάνος
ως σωματοφύλακας της διάσημης οικογένειας

Ο «φύλακας-άγγελος»
των αδελφών Καρντάσιαν
είναι Έλληνας!

Χ

ωρίς αμφιβολία, δεν είναι και μικρό πράγμα το να έχεις
υπό την προστασία σου ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά αρκετά
μέλη μιας οικογένειας. Και μάλιστα, όταν αυτή η οικογένεια είναι μία από τις διασημότερες του πλανήτη, τότε
η όλη αποστολή δυσκολεύει ακόμη περισσότερο!
Αυτό φαίνεται ότι αντιμετωπίζει καθημερινά ο ελληνικής καταγωγής σωματοφύλακας των Καρντάσιανς, Ντέμης Βαλκάνος, ο οποίος όχι μόνο είναι γοητευτικός αλλά έχει και άφθονα αποθέματα υπομονής, αν σκεφτεί κανείς πόσες ιδιοτροπίες καλείται να καλύπτει
επιστρατεύοντας τα μπράτσα και το χαμόγελό του!
Ο ίδιος αποκάλυψε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ποιο είναι το πιο
δύσκολο περιστατικό που έχει ζήσει στο πλευρό των Καρντάσιανς:
«Πριν από λίγους μήνες ήμουν με κάποια από τις Καρντάσιανς –δεν θα
πω με ποια– και χτυπάει συναγερμός φωτιάς! Θυμάμαι με πόση απόγνωση
έψαχνε να με βρει, γιατί πάντα με ψάχνουν προκειμένου να τους διαβεβαιώσω ότι όλα είναι καλά! Την άρπαξα, πήγαμε επάνω, κάναμε κλήση
για ελικόπτερο, ωστόσο δεν χρειάστηκε να το πάρουμε γιατί αποδείχτηκε
πως ήταν λάθος ο συναγερμός», δήλωσε ο Ντέμης Βαλκάνος.
Δύσκολοι καιροί για σωματοφύλακες!
Ωστόσο, ο εν λόγω Έλληνας «φύλακας-άγγελος» πάντα βρίσκει
τον τρόπο και τα καταφέρνει!

Πρόβα νυφικού για τη μέλλουσα κυρία Κικίλια!
Η όμορφη και μέλλουσα νύφη Τζένη Μπαλατσινού βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία,
που οδηγεί κατευθείαν στα σκαλιά της εκκλησίας και από εκεί μόνιμα στην αγκαλιά του τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, Βασίλη Κικίλια!
Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για τη μεγάλη ημέρα, που έχει προγραμματιστεί –εκτός απροόπτου λόγω των επικείμενων εκλογών– για τη
16η Ιουνίου, στον ναό των Αγίων Ισιδώρων
στον Λυκαβηττό. Μιλώντας η… οσονούπω κυρία Κικίλια στην πρωινή εκπομπή του «Ant1»,
αποκάλυψε τα εξής:
«Μετά τις 5 Ιουνίου θα κάνω ολοκληρωμένες πρόβες για το νυφικό, το οποίο είναι πολύ απλό, και είναι μια πολύ όμορφη δημιουργία των
Zeus & Dione. Η τελετή θα είναι λιτή, αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι να βιώσουμε το μυστήριο,
και να νιώσουμε την κατάνυξη και την ευλογία»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Με το καλό!

Δεν χορταίνει να παίζει
με τον μικρό Μάξιμο
η Αθηνά Οικονομάκου!
Μπορεί ο χρόνος της να είναι περιορισμένος λόγω των άφθονων επαγγελματικών της υποχρεώσεων, ωστόσο πάντοτε φροντίζει να περνάει
άπειρες ώρες με τον γιο της η Αθηνά
Οικονομάκου, τις οποίες αρκετά
συχνά απαθανατίζει σε φωτογραφίες
που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Αυτήν τη φορά, η πανέμορφη ηθοποιός σκέφτηκε να αξιοποιήσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον λαμπερό ήλιο και την άνοδο
της θερμοκρασίας και να απολαύσει ανέμελες στιγμές με τον
μικρό Μάξιμο δίπλα στη θάλασσα.
Κάτι τέτοιες στιγμές είναι τελικά που αξίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή!
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