

Σε μία ζαριά παίζει
το ΠΑΣΟΚ η Φώφη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Εφ(η)
όπλου
λόγχη…

Κύριος ήρθε,
κύριος φεύγει
(προς το παρόν…)





• Η άγαρμπη απομάκρυνση Βενιζέλου και το
προειδοποιητικό μήνυμα στον Ν. Ανδρουλάκη



▶ ΣΕΛ. 32
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Οι 2 «γρατζουνιές»
του γαλάζιου
θριάμβου
• Όλο το παρασκήνιο της εκλογής
του Ζέρβα και η αστοχία των επιλογών
της Ν.Δ. σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο





ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Άρνηση
νομιμοποίησης του
κοινοβουλευτικού
«αυθαιρέτου»

Ξένη Δημητρίου
Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου ή στέλεχος
της κυβέρνησης;
• Η προϊσταμένη εισαγγελέας του ΑΠ
διαβίβασε μέσω του τότε υπουργού
Δικαιοσύνης, Στ. Κοντονή, ΑΚΥΡΗ
δικογραφία στη Βουλή για την υπόθεση
Novartis, αφού οι καταθέσεις των
«κουκουλοφόρων» για τις οποίες στήθηκαν
10 κάλπες ήταν στο σύνολό τους ΑΚΥΡΕΣ. Στη
συνέχεια, απέκρυψε από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο την έκθεση-καταπέλτη του επόπτη
της ανάκρισης, Γ. Αγγελή, ώστε να ανανεωθεί
η θητεία της κας Τουλουπάκη ▶ ΣΕΛ. 3-5

• Τσίπρας και
Τσακαλώτος
μοιράζουν λεφτά
παραμονές των
εκλογών, η Κομισιόν
τούς βάζει χέρι, αλλά
τον λογαριασμό
θα κληθεί πληρώσει
ο… Κυριάκος
Μητσοτάκης
• Θυμήθηκαν τους
αντιμνημονιακούς
εαυτούς τους και
τα βάζουν με
τους Θεσμούς
επειδή χτύπησαν
το καμπανάκι
του εκτροχιασμού
▶ ΣΕΛ. 8

Η… ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ





ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ
Παραμύθια ο Αλέξης,
μπορεί ο Μητσοτάκης
• Ένα χρόνο πουλάνε φούμαρα
στους ΠΑΟΚτσήδες και τώρα λένε
ότι δεν προλαβαίνουν λόγω…
εκλογών! Έξαλλος ο Ιβάν με Τσίπρα,
αλλάζει ρότα στο ΟPEΝ και
περιμένει τον Μητσοτάκη
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χι πολλά χρόνια πίσω, όλη η περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο έσφυζε από εμπορική ζωή. Στη συμβολή της οδού
Στουρνάρη με την Πατησίων υπήρχαν αρκετά μαγαζιά που συγκέντρωναν τον μικρομεσαίο οικογενειάρχη που είτε
ήθελε να αγοράσει ηλεκτρικά είδη και έπιπλα για το σπιτικό, ρούχα και βιβλία, ή να φάει κάτι πρόχειρο πριν πάει ή
αφού τελειώσει τη δουλειά.
Δυστυχώς, αυτή η «πιάτσα» δεν υπάρχει πια. Άρχισε να ξηλώνεται λίγο πριν από τη κρίση, μαζί με τα πεζοδρόμια και τις
βιτρίνες που «ξήλωναν» συχνά-πυκνά οι γνωστοί άγνωστοι μπαχαλάκηδες της περιοχής. Οπότε, οι πελάτες άλλαξαν γειτονιά
και πλέον κάνουν αλλού τα ψώνια τους.
Για όσους βιαστούν να εξεγερθούν επειδή παραλληλίζουμε τους ψηφοφόρους-πολίτες με πελάτες και το κυβερνών
κόμμα με εμπορευματικό σταθμό προεκλογικών μποναμάδων, τα παράπονά τους μπορούν να τα κάνουν στους κυβερνητικούς ενοίκους της Ηρώδου Αττικού. Διότι εκεί,
στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας ότι οι πολίτες εγκαταλείπουν την πολιτική πιάτσα του ΣΥΡΙΖΑ,
προσπαθούν να τους δελεάσουν αναβιώνοντας τη
χειρότερη μορφή του πελατειακού κράτους. Ακόμη κι εκείνοι που αμφέβαλλαν ότι η κυβέρνηση
της «πρώτη φορά Αριστεράς» μετέρχεται τέτοιες
πρακτικές, ήρθε η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου να τους χαλάσει το… όνειρο.
Η κυβερνητική βουλευτής, που τυγχάνει πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου, προφανώς μετά το αμίμητο «οι μετανάστες λιάζονται στην Ομόνοια», θέλησε να βγάλει για… ηλιοθεραπεία και την
αξιοκρατία.
Προς τιμήν της, βέβαια, παραδέχτηκε ότι προκειμένου να μεταταχθεί η κόρη της από τα ΕΛΤΑ στη Βουλή όντως αξιοποιήθηκαν αφενός η γνώση του νόμου, αφετέρου οι… γνωριμίες. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Ούτε η συγγνώμη της διά της αποσύρσεώς της από τις βουλευτικές υποψηφιότητες στις εκλογές της 7ης Ιουλίου δεν ακυρώνει το
συμβάν και την πρόθεση.
Πολλώ δε μάλλον, δεν κατευνάζει την κατακραυγή το αίσθημα… αδικίας που εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης, ισχυριζόμενος ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη και είχε τη συναίνεση και άλλων πολιτικών κομμάτων και ως εκ τούτου δεν αισθάνεται «ούτε ίχνος ενοχής και ευθύνης ότι θα πρέπει να είμαστε απολογούμενοι για το ότι γίναμε ίδιοι και κρατήσαμε το
ίδιο καθεστώς με τους προηγούμενους».
Κάπου εδώ επανερχόμαστε στα της «πιάτσας» και στους πελάτες-ψηφοφόρους. Διότι, αν δεν λογίζονταν ως τέτοιοι οι ψηφοφόροι, ουδείς θα διανοείτο να τους δελεάσει μερικές ημέρες προ των εκλογών με μία κατ’ ευφημισμό 13η σύνταξη, με τη
μείωση του ΦΠΑ και με ένα προκλητικό κύμα μετατάξεων και φωτογραφικών ρουσφετολογικών τροπολογιών στο «παρά ένα» του κλεισίματος της Βουλής.
Αν στον κύριο Βούτση αρκεί ότι τα ίδια έκαναν και οι προηγούμενοι, καλό θα ήταν να θυμηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από
τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έδωσε το 2014 ο πρόεδρός του, δεν ψηφίστηκε για να επαναλάβει τα λάθη και τις αβελτηρίες των προκατόχων του.
Αν, πάλι, αισθάνονται ότι η σύγκριση με τα κακώς κείμενα του παρελθόντος τούς ευνοεί, τουλάχιστον ας αντικαταστήσουν
τη λιωμένη καραμέλα του «ηθικού πλεονεκτήματος» με την προτροπή του Όσκαρ Ουάιλντ, ότι «ο μόνος τρόπος για
να απαλλαγείς από τον πειρασμό είναι να ενδώσεις σε αυτόν».
Κάτι τα κότερα, κάτι οι διορισμοί, αυτή φαντάζει πιο τίμια παραδοχή…

Ό

Η ηλιοθεραπεία
της αξιοκρατίας
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Ξένη Δημητρίου
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ή στέλεχος της κυβέρνησης;
Η προϊσταμένη εισαγγελέας του ΑΠ διαβίβασε μέσω του τότε υπουργού Δικαιοσύνης,
Στ. Κοντονή, ΑΚΥΡΗ δικογραφία στη Βουλή για την υπόθεση Novartis, αφού οι καταθέσεις
των «κουκουλοφόρων» για τις οποίες στήθηκαν 10 κάλπες ήταν στο σύνολό τους ΑΚΥΡΕΣ. Στη
συνέχεια, απέκρυψε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την έκθεση-καταπέλτη του επόπτη
της ανάκρισης, Γ. Αγγελή, ώστε να ανανεωθεί η θητεία της κας Τουλουπάκη
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα →
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

H δημοσιοποίηση των αναφορών του αντιεισαγγελέα
ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, που υπήρξε επόπτης της ανάκρισης,
στην υπόθεση της Novartis, την οποία διενεργεί η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, προκάλεσαν σεισμό στο δικαστικό και πολιτικό σκηνικό, καθώς αποκαλύφτηκε η γύμνια της έρευνας από στοιχεία, που σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να στηρίξουν τις ποινικές διώξεις τύπου... Πολάκη, τις οποίες διακαώς επιθυμούσε η
κυβέρνηση.
Γράφει ο Εισαγγελέας
(Σκεπτόμενος)

Ο

ι αναφορές του αντιεισαγγελέα Αγγελή,
που παραιτήθηκε από την εποπτεία της
έρευνας από τον περασμένο Ιανουάριο, κραυγάζοντας
σε όλους τους τόνους «εγώ δεν θα
πάω φυλακή για τη Novartis», καταγγέλλοντας την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη
Τουλουπάκη, και όσα έγιναν στη
συνάντηση με τους Αμερικανούς
εισαγγελείς στη Βιέννη, στο τέλος
του 2018, τα οποία είχε αποκαλύψει η «Α», λειτούργησαν σαν βόμβα, με τις συνέπειες από την έκρηξή της να είναι ακόμη ανυπολόγιστες.
Στις αναφορές του ο κ. Αγγελής
κατήγγειλε σωρεία παραλείψεων
και μεθοδεύσεων στον χειρισμό
της έρευνας για τη Novartis, από
τους εισαγγελείς Διαφθοράς Τουλουπάκη - Μανώλη - Ντζούρα,
κάνοντας λόγο για «σχετική βιασύνη
από πλευράς τους, για να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, για κάποιους πολιτικούς».
Με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας των καταγγελιών του ο αντιεισαγγελέας ΑΠ, Γιάννης Αγγελής, στις αναφορές του, των οποίων ήταν γνώστης πρώτη από όλους η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου, έκανε λόγο για «επιλεκτική έρευνα» από την κα Τουλουπάκη και τους συνεργάτες της, ενώ
καθιστούσε σαφές ότι υπάρχουν
«πειθαρχικώς ελεγκτέες ενέργειες κατά
τον χειρισμό της υπόθεσης από τους
εισαγγελείς».
Ο κ. Αγγελής κατακεραύνωνε
τους χειρισμούς της εισαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη
και όσα έγιναν στο περίφημο ραντεβού των εισαγγελέων Διαφθοράς στη Βιέννη με τους Αμερικανούς. Μπροστά στο βάρος των αποκαλύψεων Αγγελή, η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου αναγκάστηκε τότε να ζητήσει την πειθαρχική διερεύνηση των καταγγελιών
του, την οποία ανέθεσε στον γνωστό ως «αδιάφθορο» αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη.
Η αναφορά Αγγελή, η οποία
κατατέθηκε στην Εισαγγελέα κα
Ξένη Δημητρίου, μαζί με την παραίτησή του από την εποπτεία της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, δεν μπο-

ρούσε να μείνει στα συρτάρια του
δρύινου γραφείου της.
Η κα Δημητρίου, όπως είναι
γνωστό, διέταξε τη διερεύνηση
των καταγγελιών του αντιεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή, που είχε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι
δεν συμφωνούσε με τους χειρισμούς της κας Τουλουπάκη στο
θέμα της Novartis.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης
των καταγγελιών του, ο κ. Αγγελής, ο οποίος ήταν παρών σε όλες
τις διαδικασίες της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργεί το τρίο των εισαγγελέων Διαφθοράς Τουλουπάκη - Ντζούρας
- Μανώλης, είχε υποβάλει νέα,
25σέλιδη αυτήν τη φορά, αναφορά στον αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος είχε αναλάβει να διερευνήσει πειθαρχικά
το σύνολο των καταγγελιών του, οι
οποίες – στη νέα εκδοχή τους, ήταν ακόμη σκληρότερες!
Οι αποκαλύψεις του αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, στη
δεύτερη αναφορά του, στις
21/2/2019, δεν περιορίζονταν
μόνον σε όσα έγιναν στο περίφημο
ραντεβού της Βιέννης, με το τρίο
των εισαγγελέων Τουλουπάκη Ντζούρα και Μανώλη και τους Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά
εξηγούσε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, γιατί δεν συμφωνούσε με τους χειρισμούς της κας Τουλουπάκη στο θέμα της Novartis.
Και ενώ η έρευνα Πεπόνη, την οποία και τότε είχε αποκαλύψει η
«ΑΠΟΨΗ», είχε μόλις ξεκινήσει,
με διαδικασίες fast track, αρχειοθετήθηκε.

Γιατί τόσο γρήγορα
στο αρχείο οι
αναφορές Αγγελή;
Τότε είχαμε διερωτηθεί, πώς τόσο γρήγορα διερευνήθηκαν
τόσο σοβαρές καταγγελίες
και

Όπως ήταν φυσικό, οι τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς εκλήθησαν
ενώπιον του κ. Πεπόνη, δήλωσαν
ότι δεν γνωρίζουν ποιος έκανε τη
διαρροή και εντός πενταλέπτου απεχώρησαν, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Τι απέκρυψε
η κα Ξένη Δημητρίου

πώς οδηγήθηκε στο αρχείο μια τόσο σοβαρή υπόθεση; Απάντηση
δεν πήραμε ποτέ, ωστόσο η αλήθεια ποτέ δεν μένει κρυφή και αυτό επιβεβαιώνεται από όσα επακολούθησαν...
Στην πρώτη πεντασέλιδη αναφορά του, την οποία είχε αποκαλύψει η «ΑΠΟΨΗ», ο κ. Αγγελής
είχε καταγγείλει στην ανώτατη εισαγγελέα ΑΠ όλα όσα έγιναν στη
Βιέννη, που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από την εποπτεία της
έρευνας, καταγγέλλοντας την εισαγγελέα Διαφθοράς ότι: «Αμφισβητεί τις οδηγίες και συστάσεις, που
τις απευθύνω ως επόπτης, όπως π.χ.
να περαιώσει το ταχύτερο δυνατόν την
εκκρεμότητα, που υπάρχει από συστάσεως της υπηρεσίας το 2013 στην
οποία προΐσταται ή να καλεί σε εξηγήσεις μετά το πέρας των δικογραφιών, αμφισβητεί το δικαίωμά μου να

λαμβάνω γνώση των ουσιαστικών
στοιχείων των υπό έρευνα δικογραφιών...» και κατέληγε ότι «επειδή εξ
όλων των ανωτέρω θίγεται η αξιοπιστία μου ως εισαγγελικού λειτουργού... παρακαλώ να με απαλλάξετε
για λόγους ευθιξίας»...

Αποκάλυψη τώρα!
Στο εξώδικο που απέστειλε η κα
Τουλουπάκη προς την εφημερίδα μας, ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες του επόπτη της ανάκρισης,
Γιάννη Αγγελή, εις βάρος της έχουν κριθεί από την προϊσταμένη
της, κα Ξένη Δημητρίου, και έχουν αρχειοθετηθεί προφανώς ως
ανυπόστατες. Επίσης, ισχυρίζεται
ότι και η ανανέωση της θητείας της
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επήλθε και εκ του γεγονότος ότι ουδέν μεμπτόν εις βάρος
της υπήρχε. Η «Α» αποκαλύπτει
σήμερα ότι η αρχειοθέτηση των
καταγγελιών του Γιάννη Αγγελή έγινε από την κα Ξένη Δημητρίου,
η οποία ηθελημένα απέκρυψε το
σύνολο των σοβαροτάτων καταγγελιών του συναδέλφου της
εισαγγελέα, παραγγέλλοντας
στον αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, κ. Γρηγόρη Πεπόνη,
να ερευνήσει ΜΟΝΟ τη διαρροή της συζήτησης που έγινε
στη Βιέννη μεταξύ των Αμερικανών εισαγγελέων,
των Ελλήνων εισαγγελέων Διαφθοράς και του
επόπτη της ανάκρισης, κ. Γ. Αγγελή.

Η εισαγγελέας του ΑΠ υπέπεσε σε
ένα ανεπίτρεπτο ολίσθημα κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων της.
Όπως αποκαλύπτει στην καταγγελία του ο εισαγγελέας Γ. Αγγελής,
οι καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων στους επίκουρους
εισαγγελείς με τη συμμετοχή της
προϊσταμένης τους κας Τουλουπάκη, αποτελούν δικονομικό
σφάλμα, αφού με τη διαδικασία
αυτή η κα Τουλουπάκη αποκτά τις
ιδιότητες του κριτή και του κρινόμενου. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα
εξής: «Κάθε δικογραφία “χρεώνεται”
σε δύο τουλάχιστον επίκουρους εισαγγελείς. Αυτοί υπό τον έλεγχο της
εκάστοτε προϊσταμένης, διενεργούν
τις σχετικές ανακριτικές πράξεις, μετά
το πέρας των οποίων υποβάλλου γραπτή αναφορά-πόρισμα. Στη συνέχεια
δε η προϊσταμένη εισαγγελέας διαφθοράς (στην πράξη μέχρι τώρα η κα
Ράικου ή κα Τουλουπάκη) εγκρίνει ή
δεν εγκρίνει το πόρισμα. Στην πράξη
βέβαια πάντα συμφωνεί με την αναφορά (δεν υπέπεσε στην αντίληψή
μου αντίθετη περίπτωση), αφού αυτή
ουσιαστικώς κατευθύνει και καθοδηγεί τις έρευνες. Ουσιαστικώς δηλαδή
εγκρίνει τις μέχρι τότε ενέργειες, που η
ίδια έχει κάνει. Υπάρχουν όμως και
περιπτώσεις που καλείται να εγκρίνει
και υποθέσεις, στις οποίες η ίδια έχει
συμπράξει ως προανακριτικός υπάλληλος, ακόμα και με την τυπική έννοια του όρου, έχοντας δηλαδή λάβει
(η ίδια) ένορκες καταθέσεις. Π.χ.
στην υπόθεση Novartis έχει η ίδια ένορκες καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες Αικατερίνη ΚΕΛΕΣΗ και Μάξιμο ΣΑΡΑΦΗ. Και ευλόγως προκύπτει το νομικό ερώτημα,
πώς μπορεί η ίδια να εγκρίνει, χωρίς
απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 141
ΠΚΔ) την αρχειοθέτηση (κατ’ άρθρο
43 παρ. 2 ΠΔ) των ιδίων της πράξεων, αφού έτσι θα συμπέσουν στο
πρόσωπο της αμφότερες οι ιδιότητες
του κριτή και του κρινόμενου; Το γεγονός δε ότι, από το νόμο δεν προβλέπεται αναπληρωματικός της (για ποιους λόγους άραγε;), όπως στην εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, καθιστά το εν λόγω νομικό πρόβλημα ακόμα πιο περίπλοκο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ τουλάχιστον ως
“δικονομικό σφάλμα” την σύμπραξη
της ως πρώτης προανακριτικής υπαλλήλου, σε μια ένορκη κατάθεση μάρτυρος, που συμμετέχουν δυο άλλοι (επίκουροι) εισαγγελείς διαφθοράς, τις
πράξεις των οποίων γνωρίζει ότι θα
κληθεί να εγκρίνει στη συνέχεια».
Η «Α», πέραν της γραπτής τοπο-
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• Η «Α» αποκαλύπτει σήμερα ότι η αρχειοθέτηση των καταγγελιών του Γιάννη Αγγελή έγινε από την
κα Ξένη Δημητρίου, η οποία ηθελημένα απέκρυψε το σύνολο των σοβαροτάτων καταγγελιών του
συναδέλφου της εισαγγελέα, παραγγέλλοντας στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γρηγόρη
Πεπόνη, να ερευνήσει ΜΟΝΟ τη διαρροή της συζήτησης που έγινε στη Βιέννη μεταξύ των Αμερικανών
εισαγγελέων, των Ελλήνων εισαγγελέων Διαφθοράς και του επόπτη της ανάκρισης, κ. Γ. Αγγελή.
Συμπέρασμα:

θέτησης του κ. Αγγελή, έθεσε το
παραπάνω θέμα σε πλήθος νομικών αλλά και υψηλόβαθμων δικαστικών λειτουργών. Οι απαντήσεις
που έλαβε ήταν στο σύνολό τους
θετικές για την ακυρότητα των
προαναφερθεισών καταθέσεων.
Με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο εξής απίστευτο για την
κοινοβουλευτική μας δημοκρατία
συμβάν:
• Η κα Τουλουπάκη από άγνοια ή σκοπιμότητα –όπως ισχυρίζεται ο Αντώνης Σαμαράς στην
εις βάρος της μήνυση– διαβίβασε
στην προϊσταμένη της κα Ξένη
Δημητρίου σύνολο ακύρων καταθέσεων των προστατευομένων
μαρτύρων.
• Η κα Ξένη Δημητρίου από
άγνοια ή σκοπιμότητα διαβίβασε
τις προαναφερόμενες καταθέσεις
στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης κ.
Σταύρο Κοντονή.
• Ο κ. Κοντονής από άγνοια ή
σκοπιμότητα διαβίβασε τις προαναφερθείσες καταθέσεις στον πρόεδρο της Βουλής, κ. Βούτση.
• Ο πρόεδρος της Βουλής κ.
Βούτσης από άγνοια ή σκοπιμότητα δεν ζήτησε τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής
για το σύννομο ή μη των προαναφερθεισών καταθέσεων.

Από άγνοια ή σκοπιμότητα όλων των προαναφερομένων
προσώπων στήθηκαν δέκα
κάλπες για δέκα πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ, με προφανή σκοπό την πολιτική εκμετάλλευση
της
υπόθεσης
Novartis ενόψει των προσεχών
εκλογών. Αν μάλιστα ληφθεί
υπ’ όψιν ότι στην καταγγελία
του ο εισαγγελέας Γ. Αγγελής αναφέρει ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς ήθελαν με συνοπτικές
διαδικασίες να ασκήσουν δίωξη στα δέκα πολιτικά πρόσωπα
που αναφέρονται στις καταθέσεις των κουκουλοφόρων –κάτι που απετράπη λόγω της γραπτής τοποθέτησής του ότι επιβάλλεται να κληθούν για εξηγήσεις και τα δέκα πολιτικά πρόσωπα–, τότε το συμπέρασμα για
το ποιος χαρακτηρισμός (άγνοια ή σκοπιμότητα) βαρύνει
περισσότερο όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους επαφίεται στην κρίση των αναγνωστών μας αλλά και στην κρίση
αρμοδίων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι λόγω των κατατεθειμένων μηνύσεων θα κληθούν να αποφανθούν για όλα
τα παραπάνω.

Φαρμακερά τα βέλη του
Γιάννη Αγγελή για τους
εισαγγελείς Διαφθοράς
Ο επόπτης της ανάκρισης στην καταγγελία του δεν περιορίζεται μόνο στην ακυρότητα των καταθέσεων των προστατευομένων μαρτύρων.
Ως γνωστόν, μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας την
περασμένη βδομάδα, η κα Τουλουπάκη ξεκίνησε έναν... πόλεμο

εξωδίκων, στα οποία επιτίθεται με
υποτιμητικούς και προσβλητικούς
χαρακτηρισμούς στον ανώτερό της
αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, χαρακτηρίζοντάς τον «μυθομανή» κ.λπ. Μάλιστα, προς επίρρωση της εντιμότητας και ικανότητάς
της, η κα Τουλουπάκη «πατάει»
στην απόφαση του ενδεκαμελούς
Συμβουλίου του ΑΠ, που αποφάσισε, στις 11 Απριλίου, να παρατείνει τη θητεία της κας Τουλουπάκη στη θέση της προϊσταμένης
της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν
είναι τα εξής:
• Γνώριζαν οι ανώτατοι δικαστές, που αποφάσισαν να παραμείνει η κα Τουλουπάκη στη θέση τής επικεφαλής της Εισαγγελίας
Διαφθοράς, όσα είχε καταγγείλει ο
αντιεισαγγελέας Γιάννης Αγγελής
σε βάρος της, για τους χειρισμούς
της στην έρευνα της Novartis;
• Η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου, που γνώριζε, δεν όφειλε να τους ενημερώσει; Γιατί, εάν
όφειλε και δεν το έκανε, τότε υπάρχει τεράστιο ζήτημα, που εγείρει ευθύνες ακόμη και ποινικές σε
βάρος της κας Δημητρίου, η οποία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω
από τον... φερετζέ μιας κατ’ επίφαση διερεύνησης των καταγγελιών
Αγγελή, που έμεινε στον αφρό και
δεν μπήκε ποτέ σε βάθος..
• Ο κ. Αγγελής, όπως και ο
προκάτοχός του, επίσης επόπτης
της ανάκρισης της Novartis, αντιεισαγγελέας ΑΠ κ. Παπαγεωργίου, γνώριζαν από πρώτο χέρι τους
χειρισμούς της κας Τουλουπάκη
στην υπόθεση. Κι όμως, όταν κρίθηκε η παράταση της θητείας της
κας Τουλουπάκη στη θέση της
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς, στις 11 Απριλίου, ούτε ο

κ. Αγγελής, αλλά ούτε και ο έτερος
πρώην επόπτης της έρευνας ορίστηκαν εισηγητές στο Δικαστικό
Συμβούλιο του ΑΠ, το οποίο αποφάσισε θετικά. Αντίθετα, ορίστηκε
εισηγητής ο αρεοπαγίτης κ. Σαλίχος, ο οποίος δεν γνώριζε την υπόθεση, όπως οι συνάδελφοί του.
Γιατί;
• Γνώριζαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί ότι ο μέχρι πρότινος επόπτης της ανάκρισης για
τη Novartis αντιεισαγγελέας ΑΠ
Γιάννης Αγγελής στην αναφορά
του προς την εισαγγελέα ΑΠ Ξένη
Δημητρίου και προς τον αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη αναφέρει ότι «οι ασχολούμενοι με την
έρευνα εισαγγελείς διαφθοράς διέπραξαν λάθη και σφάλματα τακτικής,
για τα οποία κατά την άποψη μου δέον να ελεγχθούν πειθαρχικώς. Τέτοια
σφάλματα είναι:
»α. Θέση του μετέπειτα κατηγορούμενου Νικόλαου Μανιαδάκη σε καθεστώς προστασίας. Παρά την ύπαρξη
δύο προκαταρκτικών εξετάσεων εναντίον του και παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως εμπλεκόμενος - ύποπτος
στις έστω και παράτυπες πληροφορίες
των αμερικανικών Αρχών, είναι λογικώς ανεξήγητη η ενέργεια να τεθεί υπό
καθεστώς προστασίας.
»Το σημαντικότερο όμως είναι ότι,
με την ενέργεια αυτή, δόθηκε η ευκαιρία στον ίδιο (Νικόλαο Μανιαδάκη)
αλλά και στους άλλους εμπλεκόμενους
να μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά
με την πορεία της έρευνας και έτσι να
προετοιμάζουν την στρατηγική της υπεράσπισής των.
»β. Μη αναγραφή αριθμού πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα έγγραφα των
αμερικανικών Αρχών.
»γ. Μη συνέχιση της δικαστικής
συνδρομής, που άρχισε νομότυπα και
η χωρίς λόγο παύση της.

»δ. Μη διενέργεια συντονιστικών
συναντήσεων στα πλαίσια της
EYROJUST, αλλά αντ’ αυτών οι αμφιβόλου νομιμότητας, άτυπες συναντήσεις με τις αμερικανικές Αρχές, υπό
το πρόσχημα της δικαστικής συνδρομής, χωρίς αυτές να προβλέπονται από το νόμο και χωρίς την τελική λήψη κάποιου συγκεκριμένου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου.
»ε. Μη διερεύνηση κρίσιμων πληροφοριών, που έστω και παράτυπα
δόθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές
(π.χ. πληροφορίες για νομιμοποίηση
χρήματος από συγκεκριμένο εκδότη,
μη διερεύνηση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών.
»στ. Δημιουργία απόλυτων ακυροτήτων με την συμμετοχή της προϊστάμενης της Εισαγγελέως Διαφθοράς
στη λήψη ένορκων καταθέσεων.
»ζ. Προειλημμένη απόφαση για άσκηση ποινικών διώξεων “όπως-όπως,
τύπου fast track”.
»η. Κατάτμηση της δικογραφίας
και τμηματική της εξέταση αφού αυτό
αποδυναμώνει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.
»θ. Γνωστοποίηση απόρρητων
στοιχείων, που λέχθηκαν στη Βιέννη
σε τρίτο άτομο, και η εντεύθεν “κατασκευασμένη “ διαρροή στα ΜΜΕ, γεγονός, που οδηγεί σε σκέψεις “χειραγώγησης” της υπόθεσης».

Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου ή στέλεχος
της κυβέρνησης;
Με όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οι ευθύνες κυρίως
της κας Ξένης Δημητρίου αλλά
και των λοιπών εμπλεκομένων
προσώπων που αναφέραμε
στην υπόθεση Novartis είναι
τεράστιες.
Αντί να ενεργήσει ως όφειλε
ως κορυφαία δικαστικός λειτουργός η κα Δημητρίου, απέκρυψε στοιχεία καταλυτικού
χαρακτήρα κατά την παραπάνω
έρευνα προσφέροντας έτσι «πολύτιμες» υπηρεσίες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα βεβαίως τα παραπάνω
εκτεθέντα πρέπει να ερευνηθούν πλήρως ώστε ο εναγκαλισμός δικαστικών λειτουργών
με την εκάστοτε κυβέρνηση να
σταματήσει να υφίσταται, και
να αποκατασταθεί έτσι το κύρος
της Δικαιοσύνης που σήμερα –
αδικώντας την πλειονότητα των
δικαστών– τείνει να επαληθεύσει τη ρήση «σε διορίζω, με στηρίζεις»…
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Εξώδικο πανικού
στην «Α» από την
κα Τουλουπάκη
Εξώδικο της εισαγγελέως κας Ελένης Τουλουπάκη στην «Α»
με βαρείς χαρακτηρισμούς για «αναληθές» και «συκοφαντικό»
δημοσίευμα και με ανεπίτρεπτους μύδρους για τον ανώτερό
της εν ενεργεία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Γιάννη Αγγελή, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «αναξιόπιστο»
και «συκοφάντη»(!!!) γιατί ως επόπτης της ανάκρισης για την
Novartis έκρινε ως «ανεπαρκείς» τους εισαγγελείς Διαφθοράς
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Της Ελένης Τουλουπάκη του
Χαραλάμπους, Αντιεισαγγελέως
Εφετών Αθηνών, Εισαγγελέως
Διαφθοράς, κατοίκου Αθηνών, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 14
ΚΑΤΑ
1. Tης εφημερίδας «Η ΑΠΟΨΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καβάλας 76 & Άργους 148,
όπως νομίμως εκπροσωπείται,
2. Τού ΒΙΚΤΩΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εκδότη της ανωτέρω
εφημερίδας, κάτοικου ως άνω ομοίως.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
στο Φύλλο του Σαββατοκύριακου
1/2 Ιουνίου 2019 της Εφημερίδας σας, και μάλιστα με πηχυαίο
τίτλο στο πρωτοσέλιδο αυτής,
«Τρέμουν το κελί...» και φωτογραφία μου σε περίοπτη θέση,
δημοσιεύθηκε, τρισέλιδο (σελ. 35), άκρως ανεπέρειστο, απολύτως αναληθές και κατάφωρα
συκοφαντικό σε βάρος μου ανυπόγραφο άρθρο, αναφορικά
με δήθεν πολιτικές μεθοδεύσεις
στο διορισμό της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, με σκοπό τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και την αποφυγή διώξεων για δήθεν παράνομες πράξεις και παραλείψεις δικαστικών λειτουργών (ήτοι δικές
μου) στην υπόθεση μεταξύ άλλων
της Novartis, σε συνδυασμό με τις
δήθεν «βάσιμες» καταγγελίες του
τέως επόπτη Εισαγγελέως Διαφθοράς, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννη Αγγελή, που
είδαν οψίμως το φως της δημοσιότητας. Επί του ανωτέρω ψευ-

δούς δημοσιεύματος της εφημερίδας σας, η οποία έχει κατ’ επανάληψη στοχοποιήσει το πρόσωπό
μου με πληθώρα συκοφαντικών
και ανεδαφικών δημοσιευμάτων,
όπως και στο διαδικτυακό τόπο
www.iapopsi.gr, επάγομαι τα κάτωθι επί τω τέλει της προάσπισης
των θεμελιωδών μου δικαιωμάτων ως ανεξάρτητης και αμερόληπτης Εισαγγελικού λειτουργού, τα
οποία, ανερυθρίαστα και επαίσχυντα, βάλλονται διαρκώς από
συγκεκριμένους δημοσιογραφικούς κύκλους.
Πρωτίστως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση, όλα τα εξιστορούμενα
από τον κ. Αγγελή, έχουν ήδη κριθεί και αξιολογηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ως απολύτως αβάσιμα και αναξιόπιστα. Ειδικότερα, ενόψει των καταγγελλομένων, κληθήκαμε τόσο εγώ όσο
και οι συνεργάτες μου σε παροχή
εγγράφων εξηγήσεων, στο πλαίσιο πειθαρχικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου, μετά το πέρας
της οποίας η υπόθεση αρχειοθετήθηκε, δικαιώνοντας πλήρως τη
δική μας πλευρά για τα όσα αναληθή και συκοφαντικά ανέφερε ο
κ. Αγγελής σε βάρος μου, για τα οποία έχω επιφυλαχθεί να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά
μου. Περαιτέρω, οι ανυπόστατες
ως άνω καταγγελίες διαψεύστηκαν πλήρως, ενώ αντιθέτως αναδείχθηκε και επικυρώθηκε η νομιμότητα των ενεργειών μου στην
εν λόγω έρευνα, εμμέσως, και με
την ανανέωση της θητείας μου ως
Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Ε-

γκλημάτων Διαφθοράς στις 11 Απριλίου 2019, κατά πλειοψηφία,
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
Πέραν, όμως, αυτού, είναι ιδιαιτέρως λυπηρό και εξόχως προβληματικό, να διαρρέουν έγγραφα
από πειθαρχική προκαταρκτική
διαδικασία και δη αρχειοθετηθείσα, ενώ το χρονικό σημείο δημοσίευσης και ανάδειξης του θέματος αυτού δεν είναι διόλου τυχαία, δεδομένων των υφιστάμενων ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, αφής στιγμής μάλιστα αφορά
σε αιτιάσεις του κ. Αγγελή από τις
αρχές του 2019. Η σκοπιμότητα
της δήθεν τωρινής αποκάλυψης -

«διαρροής» τους δεν αφήνει περιθώρια, ειμή μόνο να ομιλούμε για
ξεκάθαρη εργαλειοποίηση των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Το δε συμπέρασμα αυτό, ενισχύεται από το γεγονός ότι ουδείς από
τους δημοσιογράφους της εφημερίδας σας, που επιμελήθηκαν το
εν λόγω θέμα, δεν φρόντισε, ό-

πως επιτάσσει το καθήκον δεοντολογίας, να ελέγξει τη βασιμότητα και την αλήθεια αυτού και να
παρουσιάσει όλες τις πτυχές της
υπόθεσης και ιδίως την κατάληξη
αυτής, προτού προβούν στη δημοσίευσή της. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν έπραξαν ως όφειλαν, αλλά
υιοθέτησαν πλήρως ως αληθή, αξιόπιστα και βάσιμα τα αναφερόμενα, ενώ ουδέποτε υπήρξε
προηγούμενη επικοινωνία ή επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας από
την εφημερίδα σας ή δημοσιογράφους της, πριν από τη σχετική
δημοσίευση, προκειμένου να αναζητηθούν σχετικές διευκρινίσεις επί του θέματος αυτού.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η θέση μου ως Εισαγγελική λειτουργός, υπηρετούσα, μάλιστα,
στη νευραλγική θέση της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν μού επιτρέπει να συμμετέχω στο δημόσιο
διάλογο για την ουσία των υποθέσεων που χειρίζομαι. Οποιαδήποτε ενέργεια ή άλλη διευκρίνιση
από τη μεριά μου, δίνεται αρμοδίως στα οριζόμενα από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
όργανα, που κατ’ αποκλειστική
αρμοδιότητα είναι σε θέση να κρίνουν ενέργειες και συμπεριφορές
καταγγελλομένων και καταγγελλόντων. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο καθήκον μας, πλήρως αποξενωμένοι από πολιτικές σκοπιμότητες από όπου κι αν προέρχονται, παρά τα όσα ψευδή, συνωμοσιολογικά και ανυπόστατα
δημοσιεύονται, συνεχώς, από τα
Μέσα συμφερόντων σας, τα οποία ακολουθούν τη λογική του
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H απάντηση της «Α» στο εξώδικο της
εισαγγελέως κας Ελένης Τουλουπάκη
την προηγούμενη σελίδα δημοσιεύουμε –ως έχουμε υποχρέωση– το πλήρες κείμενο του
εξωδίκου που απέστειλε η εισαγγελέας κα Ελένη Τουλουπάκη στην εφημερίδα που
εκδίδουμε. Αφορμή του εξωδίκου ήταν η δημοσίευση ρεπορτάζ το περασμένο Σάββατο, 1/6, με
τίτλο «Τρέμουν το κελί…». Τα εδάφια του ρεπορτάζ που αφορούσαν την υπόθεση Novartis και
τις ενέργειες της κας Τουλουπάκη ήταν τα εξής (δημοσίευμα της «Α», 1/6/2019):

Σ

«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»
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.

«ρεβανσισμού» στην πολιτική
ζωή, στην οποία (λογική) ουδέποτε συμμετείχαμε και ούτε προτιθέμεθα να συμμετέχουμε.
Ενόψει των ανωτέρω, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΣ για
τα όσα ψευδή και συκοφαντικά σε
βάρος μου δημοσιεύτηκαν κατά
το Φύλλο του Σαββατοκύριακου
της Εφημερίδας σας, και ΣΑΣ
ΚΑΛΩ με την παρούσα, όπως
προβείτε:
α) δημοσίως σε επανορθωτικό
δημοσίευμα στο αμέσως επόμενο
καθημερινό Φύλλο σας, αλλά και
στο Φύλλο του επόμενου Σαββατοκύριακου στις 8/9 Ιουνίου
2019, σύμφωνη με το περιεχόμενο της παρούσας, προς αποκατάσταση της αλήθειας και της πληγείσας τιμής και υπόληψής μου,
β) σε δημόσια δήλωση συγγνώμης για τα όσα ψευδή και συκοφαντικά σε βάρος μου παρουσιάστηκαν στο άρθρο της εφημερίδας σας, άλλως, σε περίπτωση,
που παρέλθει άπρακτη η τεθείσα
προθεσμία, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ρητά
ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου εναντίον
σας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα
την παρούσα προς εκείνους στους
οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση της και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντάς
την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Αθήνα, 3.6.2019
Η εξωδίκως δηλούσα
Διά πληρεξουσίου Δικηγόρου

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 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 βου-

λευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 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.
…………………………………

Novartis, Noor1, Πετσίτης, Βαρουφάκης κ.λπ.
τα «βερεσέδια» του ΣΥΡΙΖΑ (Σάββατο, 1/6)
Όπως 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, 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 καταγγελίες του προϊσταμένου
της ανάκρισης Γιάννη Αγγελή, το περιεχόμενο των οποίων –
σύμφωνα με όσα 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 ανακριτής» αναμένεται να αναζητήσει την πατρότητά του…

Πού θίγεται η κα Τουλουπάκη;
ε ανάλυση και μόνο των παραπάνω εδαφίων, δεν μπορούμε να διακρίνουμε κάποια παράγραφο που να θίγει την κα Τουλουπάκη. Το κυρίως μέρος της εξωδίκου πρόσκλησής της αφορά τα στοιχεία της καταγγελίας Αγγελή που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα»
την επομένη της εκτύπωσης της εφημερίδας μας («Άποψη του Σαββατοκύριακου»: εκδόθηκε το Σάββατο, 1/6. «Πρώτο Θέμα»: εκδόθηκε την Κυριακή, 2/6). Με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ουσία του εξωδίκου της κας Τουλουπάκη αφορά τον συνάδελφό της εισαγγελέα ΑΠ, κ.
Γιάννη Αγγελή, το περιεχόμενο της καταγγελίας του οποίου δημοσίευσε το «Πρώτο Θέμα».
Παρά την προσπάθεια που καταβάλαμε, δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε στοιχεία του δημοσιεύματός μας αναληθή, κατάφωρα συκοφαντικά, ανεδαφικά και άλλους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στο εξώδικο.
Για τους παραπάνω απαράδεκτους και ποινικά κολάσιμους χαρακτηρισμούς η εφημερίδα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, παρά το γεγονός ότι στα 17 χρόνια της έκδοσής της ουδέποτε εστράφη κατά δικαστικού λειτουργού.
Ένα αξιοσημείωτο εδάφιο του εξωδίκου –σύμφωνα με το οποίο επί λέξει αναγράφεται ότι «Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο καθήκον μας, πλήρως αποξενωμένοι από πολιτικές σκοπιμότητες από όπου κι αν προέρχονται, παρά τα όσα ψευδή, συνωμοσιολογικά και ανυπόστατα δημοσιεύονται, συνεχώς, από τα Μέσα συμφερόντων σας, τα οποία ακολουθούν τη λογική του «ρεβανσισμού» στην πολιτική ζωή, στην οποία (λογική)
ουδέποτε συμμετείχαμε και ούτε προτιθέμεθα να συμμετέχουμε»–, αποτελεί κατά την γνώμη μας μνημείο διάστασης λόγων και έργων. Ας μας
επιτρέψει η κα Τουλουπάκη να εκφράσουμε τις αμφιβολίες μας, γιατί όπως θα διαβάσετε παρακάτω, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν «στριμωγμένος στα
σκοινιά», τότε έβλεπαν το φως της δημοσιότητας οι ενέργειες της κας Τουλουπάκη για την υπόθεση Novartis – ενέργειες ως αντίβαρο για τις
οποίες η εισαγγελέας έκανε και υπερωρίες την Κυριακή, ώστε τη Δευτέρα να κοπάσει ο θόρυβος του συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό…

Μ
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• H αυστηρή τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
μεταμνημονιακή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας χαλάει τη…
μανέστρα του ΣΥΡΙΖΑ για νέες προεκλογικές παροχές στους μικρομεσαίους,
με στόχο τον… λογαριασμό να πληρώσει η ΝΔ

Ο Τσίπρας μοιράζει λεφτά,
η Κομισιόν τού βάζει χέρι,
τον λογαριασμό θα
ΕΚΛΟΓΕ
πληρώσει ο Κυριάκος 2019 Σ
Οι εναλλαγές από οργή σε… στοργή και το αντίστροφο
των σχέσεων που έχει αναπτύξει ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ
με τους εκπροσώπους των θεσμών που επόπτευαν (σ.σ.
και συνεχίζουν να εποπτεύουν) τη χώρα επιβεβαιώθηκε
για άλλη μία φορά, με αφορμή την τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κι αν οι ενστάσεις είναι κομψά διατυπωμένες, δεν παύει να είναι ηχηρό το προειδοποιητικό καμπανάκι που χτύπησαν οι Βρυξέλλες, σε μία στιγμή μάλιστα που ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολλαπλά στριμωγμένος στα σκοινιά του εγχώριου πολιτικού ρινγκ.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

κρό βαθμό την μετρίαζαν.

Ό

Η λυπητερή

ταν η Κομισιόν, στο
πλαίσιο των εαρινών προβλέψεών
της στις αρχές
Μαΐου, εκτιμούσε ότι τη διετία 2019-2020 η Ελλάδα
θα επιτύγχανε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, αποδεχόμενη μάλιστα ως βασικό σενάριο εργασίας
ότι η Αθήνα δεν θα εφαρμόσει τη
μείωση του αφορολόγητου ορίου
από το 2020, κάποιοι αναρωτιούνταν για δύο πράγματα: αφενός για
το αν το προεκλογικό παροχολογικό πακέτο Τσίπρα θα έθετε εν αμφιβόλω τους μεταμνημονιακούς
δημοσιονομικούς στόχους και, αφετέρου, αν οι Βρυξέλλες σκόπευαν να τραβήξουν το χαλινάρι.
Η απάντηση δόθηκε άμεσα και
ήταν εύλογη. Με τις δημοσκοπήσεις εν όψει των ευρωεκλογών της
26ης Μαΐου να δείχνουν πανευρωπαϊκά άνοδο των ευρωσκεπτικιστών και ακραίων δυνάμεων,
ουδείς στο κονκλάβιο των Βρυξελλών θα λάμβανε το ρίσκο να υποστηρίξει ανοιχτά τη διατήρηση συνταγών λιτότητας στην Ελλάδα, αντιμαχόμενος μέτρα που σε ένα μι-

Τελικά η κάλπη μίλησε και η… κανονικότητα του καθεστώτος επιτήρησης και «μαλώματος» επανήλθε
δριμύτερη. Την περασμένη Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη… λυπητερή για την
ελληνική οικονομία, λέγοντας απερίφραστα ότι τα δημοσιονομικά
μέτρα που υιοθέτησε στις 15
Μαΐου η κυβέρνηση Τσίπρα (βλ.
μόνιμη 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ
κ.λπ.) συνιστούν κίνδυνο για την
επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ. Σημειώνει, μάλιστα, η Κομισιόν ότι το μέγεθος του
ρίσκου θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των νέων σχημάτων για
εξόφληση των οφειλών με δόσεις
και τον αντίκτυπο που αυτή θα έχει στα υφιστάμενα.
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το… εγκεφαλικό των θεσμών, η ανησυχία των Ευρωπαίων κομισάριων δεν περιορίστηκε
στο φιλολογικό επίπεδο, αλλά κοστολογήθηκε και σε νούμερα. Συγκεκριμένα η έκθεση της Κομισιόν
αναφέρει ότι:

• Για το 2019 και το 2020 οι
ρυθμίσεις οφειλών εκτιμάται ότι
θα έχουν δημοσιονομικό κόστος
της τάξης του 0,3%-0,6% επί του ΑΕΠ, ποσοστά που μεταφράζονται σε
ένα εύρος επιβάρυνσης από 570 εκατ. ευρώ έως 1,14 δισ. ευρώ.
• Για την ίδια εξεταζόμενη περίοδο, οι ψηφισθείσες μειώσεις
στον ΦΠΑ κοστολογούνται δημοσιονομικά το 2019 στο 0,3% του
ΑΕΠ, ήτοι 570 εκατ. ευρώ, και το
2020 στο 0,4% του ΑΕΠ, δηλαδή
760 εκατ. ευρώ.
• Για τη διετία 2019-2020, οι
αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
και η παροχή της λεγόμενης
13ης σύνταξης εκτιμάται ότι θα
κοστίσουν στον προϋπολογισμό

περί το 0,5% του ΑΕΠ ετησίως,
δηλαδή 950+950 εκατ. ευρώ.
Η… σούμα των δανειστών βγάζει ένα αθροιστικό δημοσιονομικό
κόστος που για το 2019 υπολογίζεται σε 1,1%-1,4% του ΑΕΠ (από
2,1 έως 2,6 δισ. ευρώ) και αντίστοιχα για το 2020 εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 1,2%-1,5% του ΑΕΠ,
δηλαδή από 2,3 έως 2,9 δισ. ευρώ.

Ξύπνησε μέσα του
ο Τσίπρας του 2014!
Βασισμένοι στα παραπάνω στοιχεία, οι θεσμοί έστειλαν μέσω της
έκθεσής τους το ξεκάθαρο μήνυμα
στην Αθήνα ότι το φθινόπωρο θα
επανεξεταστεί η συμμόρφωση της
Ελλάδας με τις απαιτήσεις που ο-

ρίζονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θυμίζεται
ότι μέχρι τότε θα έχει προηγηθεί το
Eurogroup της 13ης Ιουνίου, στο
μενού του οποίου θα υπάρχει (σ.σ.
έστω και στο περιθώριο της συνόδου) η χώρα μας και που σύμφωνα
με τα λεγόμενα του αντιπροέδρου
της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, η κουβέντα επί της τήρησης των ελληνικών δεσμεύσεων
για μεταρρυθμίσεις και απαρέγκλιτη δημοσιονομική πορεία θα είναι
μία «δύσκολη συζήτηση».
Αναπόφευκτα αυτή η δημοσιονομική πίεση μεταφέρεται και στο
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Δεδομένου ότι μας χωρίζουν μόλις 4
εβδομάδες από τη «μητέρα των μαχών» της 7ης Ιουλίου, ο Αλέξης
Τσίπρας γνωρίζει ότι δεν έχει πλέον στη φαρέτρα του πολλά όπλα
για να κλείσει την ψαλίδα του 9,5% που τον χωρίζει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τώρα που
είχε σχεδιάσει να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα για τη στήριξη της
μεσαίας τάξης και την ενίσχυση
της ανάπτυξης, είδε τους μέχρι
πρότινος «συντρόφους» της Κομισιόν να απειλούν να αφήσουν μετεξεταστέα την ελληνική οικονομία
εξαιτίας των παροχών. Το ότι οι
ενστάσεις των δανειστών δένουν
τα χέρια του Αλ. Τσίπρα εξηγεί εν
πολλοίς και τον εκνευρισμό που επέδειξε ο πρωθυπουργός την Πέμπτη έξω από τις νεραντζιές του
Μαξίμου.
Εκεί δηλαδή που ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, ενθυμούμενος τον
προ του 2014 αντιμνημονιακό εαυτό του, έκανε λόγο για «ακραίους
συντηρητικούς κύκλους» εντός κι εκτός Ελλάδας που θέλουν να γυρίσουν τη χώρα στα μνημόνια. Εκείνος δε που το τερμάτισε ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που δήλωσε από τηλεοράσεως ότι ο Κλ. Ρέγκλινγκ «λέει ανοησίες» και πως
«αν τον είχα φοιτητή, θα τον έκοβα»
Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιπαρέλθει η κυβέρνηση τον σκόπελο των ενστάσεων που εγείρουν οι
εταίροι για τη γαλαντομία της.
Εκτός, πια, αν το ερώτημα μείνει επίτηδες αναπάντητο, ώστε
στον σκόπελο του αυξημένου δημοσιονομικού λογαριασμού –εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
τη Κομισίον– να προσκρούσει το
καράβι της επόμενης κυβέρνησης,
που κατά τα φαινόμενα θα είναι
αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμμένει στην απόφασή του να μη γίνει η
Ν.Δ. «συνεργός» των κυβερνητικών μεθοδεύσεων, με την ετσιθελική
παράταση των εργασιών της Βουλής ώστε να εξυπηρετηθούν ρουσφετολογικές
διευθετήσεις του σε αποδρομή από την εξουσία ΣΥΡΙΖΑ
Η Νέα Δημοκρατία το είπε
και το έκανε πράξη: καμιά
νομιμοποίηση στην κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία προσπαθεί και την ύστατη ώρα να τακτοποιήσει τους
δικούς της ανθρώπους και
τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Απείχε από τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες μιας «απονομιμοποιημένης» Βουλής –αλλά και
κυβέρνησης–, όπως τις χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας τη σχετική απόφαση,
και δεν μετείχε στον «ελιγμό» του πρωθυπουργού
για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ε

ιδικά για το αφορολόγητο, από την οδό Πειραιώς θύμιζαν ότι η
Ν.Δ. ήταν αυτή που κατέθεσε σχετική τροπολογία στις 9 Μαΐου, καλώντας την
κυβέρνηση να την υπερψηφίσει,
εισπράττοντας όμως την άρνησή
της με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος, ο οποίο βρέθηκε(;) ως διά μαγείας
τώρα.
Η απόφαση Μητσοτάκη να
μην μπει το κόμμα του στο κάδρο
μιας Βουλής που καταγγέλλεται ότι
λειτουργεί ως «πλυντήριο ρουσφετολογικών διευθετήσεων» είχε
προδιαγραφεί –και παραμένει– από την αντίδραση της Πειραιώς
στην προ ημερών συνέντευξη του
Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ. Ξεκαθαρίζοντας ότι η ψήφιση της κατάργησης της μείωσης του αφορολογήτου είναι καλοδεχούμενη, στην
αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζουν ότι ο νυν πρωθυπουργός «σύρεται» να υιοθετήσει την
περί μη μείωσης του αφορολόγητου πρόταση της Νέας Δημοκρατίας «την οποία μόνος του ψήφισε»,
αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει
ότι «οι πολίτες μετρούν πλέον αντίστροφα τις μέρες για να γίνει οριστικά
πράξη η πολιτική αλλαγή που επιθυμούν».

«Βλέπουν» αυτοδυναμία
με 156 έδρες
Με ορίζοντα αυτή την άμεση πολι-

«Γαλάζια» άρνηση
νομιμοποίησης του
κοινοβουλευτικού
«αυθαιρέτου»
τική αλλαγή από το περιβάλλον του
Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζονται ψύχραιμα και χωρίς βερμπαλισμούς οι πολιτικές εξελίξεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει
αισιοδοξία για τη νίκη και την αυτοδυναμία, που μάλιστα εκτιμάται
ότι μπορεί τελικά να μην είναι οριακή, στο εύρος μεταξύ 151-153
εδρών.
Έστω κι αν για λόγους στρατηγικής δεν προβάλλεται προς τα έξω,
«γαλάζιες» πηγές περιέγραψαν στην
«Α» τις παρακάτω εκτιμήσεις:
- Η Ν.Δ. θα κερδίσει με 12 μονάδες τον ΣΥΡΙΖΑ, αγγίζοντας το
ποσοστό 36%-37% έναντι 24% με
25% του κυβερνώντος κόμματος.
- Η επόμενη Βουλή δεν θα είναι
7-κομματική αλλά 6-κομματική, οπότε η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας σκαρφαλώνει στην εκλογή 156 βουλευτών.
- Θεωρούν δύσκολη τη συνερ-

γασία με το Κίνημα Αλλαγής, αλλά
δεδομένου ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. φαντάζει ως το μόνο δυνητικά πρόσφορο κόμμα για πολιτική συναίνεση
και συνεργασία, στην οδό Πειραιώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο
2-3 βουλευτές του Κινήματος να
συνεργαστούν –εάν χρειαστεί– με
την κυβέρνηση της Ν.Δ. Σε αυτήν

τη θεωρητική περίπτωση, η «γαλάζια» νέα διακυβέρνηση θα μπορούσε να τύχει τη στήριξη 158 με 159
βουλευτών.
Ιδανικό σενάριο θεωρείται, εξάλλου, από τα στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας να συνεργαστεί το
κόμμα τους με το ΚΙΝ.ΑΛ., ώστε να
αλλάξουν τον εκλογικό νόμο.

Συσκέψεις επί συσκέψεων για τα ψηφοδέλτια
Πυρετός συσκέψεων επικρατεί στην οδό Πειραιώς, όπου γράφουν και σβήνουν τις λίστες των ψηφοδελτίων, καθώς η προσφορά υποψηφίων είναι μεγάλη. Λίγο πριν από τις τελικές ανακοινώσεις, στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αναμένονται ανατροπές ακόμα και για ονόματα που η συμμετοχή τους εθεωρείτο
δεδομένη μέχρι πρότινος. Κι αυτό διότι επιδιώκεται να σηματοδοτηθεί το άνοιγμα της Ν.Δ. πέραν των
κομματικών τειχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Γιάννη Παπαθανασίου στον Β΄
τομέα Αθηνών, τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης έκοψε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος, αγνοώντας την
«καραμανλική» πτέρυγα που ζήτησε την υποψηφιότητά του.
Αυτό που, πάντως, πιθανότατα θα συμβεί είναι ότι η Ν.Δ. θα αργήσει να ανακοινώσει οριστικά τα ονόματα
όσων θα κατέβουν στον στίβο των εθνικών εκλογών, καθώς υφίσταται ο προβληματισμός ορισμένοι από
τους «κομμένους» που θα δυσαρεστηθούν να αναζητήσουν άλλη πολιτική στέγη.
Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αυτό θα καθυστερήσει περισσότερο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επιλέξει να το καταρτίσει με προσωπικότητες από τον χώρο των επιστημών και των επιχειρήσεων.

Νεωτερισμοί στην επαφή
με τους ψηφοφόρους
Έστω κι αν φαντάζει παράδοξη για
τα ελληνικά προεκλογικά ειωθότα
η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχίσει να κάνει σε επίπεδο επικοινωνίας αυτό που εδώ
και 1,5 χρόνο πράττει, δηλαδή να
αποφεύγει τις πολυπληθείς παλαιοκομματικές συγκεντρώσεις με τα
πλαστικά σημαιάκια, είναι απολύτως συνειδητή. Αντί αυτών η Ν.Δ.
έχει οργανώσει πολλές θεματικές
εκδηλώσεις με μικρότερο ακροατήριο –άλλοτε με νέους, άλλοτε με
αγρότες και άλλοτε με ιδιωτικούς
ή δημόσιους υπαλλήλους στον τόπο εργασίας τους–, το οποίο όμως
διευκολύνει την απευθείας συζήτηση με τους πολίτες υπό τη μορφή ερωταπαντήσεων.
Η στόχευση είναι προφανής:
μέσα από την αναπαραγωγή αυτών
των συζητήσεων σε ένα ευρύτερο
κοινό να απευθυνθεί η παράταξη
όχι μόνο σε όσους την εμπιστεύθηκαν στις τελευταίες εκλογές, αλλά κυρίως στους πολίτες που ακόμη αμφιταλαντεύονται για το τι θα
ψηφίσουν.
Να μπορούν δηλαδή όλοι να αξιολογήσουν με νηφάλιο τρόπο
και χωρίς τις γνωστές κορώνες της
προεκλογικής αντιπαράθεσης, τόσο τις προτεραιότητες της πολιτικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίες όσο και τους τρόπους με τους
οποίους θα επιχειρήσει να της υλοποιήσει αν οι πολίτες την εμπιστευθούν.
Παράλληλα, στην οδό Πειραιώς
προσδίδουν τεράστια σημασία και
στα social media, καθώς μέσω αυτών ενημερώνονται οι νεότερες ηλικίες, οι οποίες είναι και οι πιο
δύσπιστες έναντι του πολιτικού
προσωπικού της χώρας. Και η τακτική που έχει επιλεγεί εκεί είναι
διαφορετική από τις παλιότερες
κλασικές καμπάνιες των κομμάτων. Στη θέση της μαύρης προπαγάνδας, προτιμήθηκε στις τελευταίες εκλογές η επικοινωνία των βασικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας με εύληπτο και πρωτότυπο τρόπο, με σύντομα μηνύματα
και ευφάνταστα εικαστικά, τα οποία
κλικάροντάς τα οδηγούσαν στην επεξήγηση των θέσεων της ΝΔ.
Το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης, που έφερε για πρώτη φορά τη
ΝΔ να προηγείται και σε αυτές τις
ηλικίες, ήταν μια δικαίωση για το
τμήμα που έχει αναλάβει την καμπάνια της Ν.Δ. στο ίντερνετ.
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• Με τη νοοτροπία τζογαδόρου η πρόεδρος του Κινήματος προσπαθεί
να διασωθεί πολιτικά, απομακρύνοντας άγαρμπα τον Βαγγέλη Βενιζέλο
και στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη

Τελικά, ο Βενιζέλος ήταν
το βαρίδι που δεν επέτρεπε στο Κίνημα Αλλαγής να
ανοίξει τα φτερά του και
να ξεφύγει από τα μονοψήφια ποσοστά που έχει
πέσει από τις ευρωεκλογές
του 2014 έως και σήμερα
όσα ονόματα και εάν έχει
χρησιμοποιήσει; Μάλλον
όχι, λένε οι περισσότεροι,
που ξεκίνησαν ως ΠΑΣΟΚ
το 2012 και πέρασαν στην
Ελιά τον Ιούνιο του 2014,
επαναφορά στο ΠΑΣΟΚ
τον Ιανουάριο του 2015,
στη Δημοκρατική Συμπαράταξη τον Σεπτέμβριο του
2015, και τώρα στο Κίνημα Αλλαγής.

Σε μία ζαριά παίζει
το ΠΑΣΟΚ η Φώφη
ρος διαπιστώσει ότι έχει ελπίδα επαναφοράς στην κυβέρνηση μετά
από τρία ή τέσσερα χρόνια με τον
ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό τον Αλέξη
Τσίπρα, δεν θα έχει πρόβλημα να
περιμένει. Εξάλλου, το έχει κάνει
αυτό και με το ΠΑΣΟΚ ουκ ολίγες
φορές.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Άλλη η αιτία…

Γ

ια ποιον λόγο, λοιπόν, αποπέμφθηκε με τέτοιο
σκαιό τρόπο ένας πρώην
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο
οποίος επί τέσσερα χρόνια σήκωσε το βάρος της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης με τον
ΣΥΡΙΖΑ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις; Σίγουρα η δικαιολογία, ότι η
τοποθέτηση Καμίνη στην πρώτη
θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα βοηθήσει τη διεύρυνση και
θα επιτρέψει τον επαναπατρισμό
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν άντεξαν την κυβερνητική συμπόρευση
ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. στην υπό τον Αντώνη Σαμαρά κυβέρνηση της περιόδου Ιούνιος 2012-Ιανουάριος
2015, μπορεί να χαρακτηριστεί επιεικώς ως αστεία. Διότι δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε εάν αυτοί οι ψηφοφόροι τους οποίους υπονοεί η
Χαριλάου Τρικούπη μάλλον δεν
λησμονούν ότι και η νυν πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ ήταν μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά, όντας η πρώτη γυναίκα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (αναπληρωτής του Δημήτρη
Αβραμόπουλου).
Μάλιστα, για την υπουργοποίησή της, στον ανασχηματισμό της
24ης Ιουνίου 2013, επέμεινε αφόρητα ο κ. Βενιζέλος, καθώς στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 η κα
Γεννηματά αν και δεύτερη στο Επικρατείας δεν κατάφερε να εκλεγεί,
σε αντίθεση με ένα μήνα νωρίτερα
(Μάιος 2012). Ο αστικός μύθος
πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη ανα-

φέρει ότι οι πιέσεις της κας Γεννηματά προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν σε καθημερινή βάση. Μάλιστα, οι «γεννηματικοί», αλλά και
οι γνωστοί βασταρούχες του κάθε
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζουν πως πλέον η κα Γεννηματά
επιτέλους απενοχοποιήθηκε από
το προπατορικό αμάρτημά της να
υπηρετήσει ως αναπληρωτής υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου, αποπέμπο-

ντας εκείνον που την έκανε υπουργό.
Είναι όμως αυτή η αλήθεια; Δηλαδή, ότι με την αποπομπή Βενιζέλου θα μπορεί το ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί πολύ πιο εύκολα στους
πρώην «πράσινους» ψηφοφόρους
που παρεπιδημούν στην Κουμουνδούρου. Αναμφίβολα, δεν
μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Όμως είναι η μισή αλήθεια. Αν ο «πράσινος» ψηφοφό-

Έτσι, λοιπόν, καταλήγουμε στην
πραγματική αιτία. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι η κα Γεννηματά και οι συν αυτώ φοβούνται πλέον και τον ίσκιο τους μετά το αποτυχημένο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Διότι ναι μεν μπορεί όλοι
να λένε προς τα έξω ότι το ΚΙΝΑΛ
προσπέρασε τη Χρυσή Αυγή, αλλά
δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιες βασικές παραμέτρους. Πρώτον, το
ποσοστό του 7,8% στις ευρωεκλογές είναι χειρότερο από το 8,02%
του Βενιζέλου ως ΠΑΣΟΚ-Ελιά το
2014. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα
ντουζένια του, ενώ το Ποτάμι είχε
λάβει 6,6%. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
σε πτώση, ενώ το Ποτάμι κατέληξε
στο 1,5%. Αν αυτό δεν είναι ήττα
για το ΚΙΝΑΛ, τι είναι;

Το χειρότερο όλων ήταν ότι οι
εκλεκτοί της Χαριλάου Τρικούπη,
οι Νίκος Παπανδρέου και Γιώργος Καμίνης, πάτωσαν μένοντας
στην 3η και 4η θέση κι επανεξελέγησαν ευρωβουλευτές ο Νίκος
Ανδρουλάκης και η Εύα Καϊλή.
Δύο πρόσωπα που θεωρούνται
πολιτικά παιδιά του Ευάγγελου
Βενιζέλου. Όμως, ειδικά για τον
πρώτο, τα πράγματα είναι αρκετά
διαφορετικά. Ο 40άρης Κρητικός
που πέρασε από τη θέση του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ έχει φτιάξει μία
ισχυρή ομάδα, ελέγχοντας το 40%
του κόμματος σε όλη την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, διατηρεί άριστες σχέσεις και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τους Σταύρο Θεοδωράκη - Γιώργο Γραμματικάκη - Μίλτο Κύρκο - Γιώργο
Μαυρωτά (Ποτάμι), Άννα Διαμαντοπούλου - Γιώργο Φλωρίδη (Ώρα Αποφάσεων), αλλά και
πολλούς από τους εκσυγχρονιστές
του Κώστα Σημίτη.
Στη Χαριλάου Τρικούπη ήλπιζαν ότι από τη στιγμή που ο Ανδρουλάκης (παρά την ισχυρή δύναμή του στη βάση) δεν μετέχει στα

Η περίπτωση Κατσιφάρα - Σπηλιόπουλου
ΓΑΠ ουκ ολίγες φορές είχε απειλήσει με
νέα αποχώρηση από το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ,
εάν υπήρχε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε ξεκαθαρίσει πως θα αποχωρούσε
αμέσως, αν το ΚΙΝΑΛ συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για σχηματισμό κυβέρνησης.
Αυτή η νοοτροπία του κ. Παπανδρέου θυμίζει
κάτι από τη μοιρασιά του Καραγκιόζη: «Τα δικά
μου δικά μου, και τα δικά σου δικά μου». Ναι μεν
να εκλεγεί χωρίς σταυρό ως πρώην πρωθυπουργός, και εν συνεχεία να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην παραδώσει την έδρα. Και μάλλον το ψηστήρι στη Γεννηματά έπιασε τόπο με

Ο

τα όσα συνέβησαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε να στηρίξει τον Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος εδώ και δύο
χρόνια είχε απομακρυνθεί από τη βάση του
ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα.
Μάλιστα, η βάση του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα είχε ενημερώσει τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εάν επιλέξουν
τον Κατσιφάρα, τότε θα τους βρουν αντιμέτωπους.
Οι Πατρινοί καταλόγιζαν στον απερχόμενο περιφερειάρχη ότι τα είχε βρει με τον Χρήστο Σπίρτζη και
δεν έφερνε αντίρρηση στις κατατμήσεις που έκανε
το υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να παίρνει τα
έργα ο Καλογρίτσας. Συνέπεια αυτής της τακτικής,
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Η ΑΠΟΨΗ
Οι γνωστΟι…

βασταρΟΥχεσ τΟΥ
καθε «πρασινΟΥ»
πρΟεδρΟΥ
ΥπΟστηριζΟΥν πωσ
πλεΟν η ΦωΦη
επιτελΟΥσ
απενΟχΟπΟιηθηκε
απΟ τΟ δηθεν
πρΟπατΟρικΟ
αμαρτημα τησ να
Υπηρετησει ωσ
αναπληρωτησ
ΥπΟΥργΟσ αμΥνασ
στην κΥβερνηση
σαμαρα-βενιζελΟΥ,
απΟπεμπΟντασ
εκεινΟν πΟΥ
παρακαλΟΥσε να την
κανει ΥπΟΥργΟ!

Η επόμενη ημέρα
κέντρα αποφάσεων, διότι διαφώνησε με τον τρόπο εκλογής, θα ήταν εύκολη λεία για τους Ν. Παπανδρέου - Γ. Καμίνη. Μάλιστα,
ήδη υπάρχουν εσωκομματικές καταγγελίες ότι η Χαριλάου Τρικούπη διακινούσε μέχρι και σταυρωμένα ψηφοδέλτια για τους δύο εκλεκτούς της. Έλα, όμως, που για
μία ακόμη φορά οι βασταρούχες
της Χαριλάου Τρικούπη δεν κατάλαβαν τι θέλει η κοινωνία. Έτσι, ο
Ν. Ανδρουλάκης εξελέγη με σχεδόν 180.000 σταυρούς, ενώ η
Εύα Καΐλή προτιμήθηκε από πολλούς ψηφοφόρους τού πρώην
γραμματέα.
Το κονκλάβιο των γερόντων
«γεννηματικών» (ήταν δίπλα στον
μπαμπά και κοντά στη θυγατέρα),
μαζί με τους βασταρούχες συνεργάτες που απολαμβάνουν τα οφέλη να είσαι δίπλα στην αρχηγό με
συνεντεύξεις, νταραβέρι, λόμπινγκ και παραγοντισμό, έλαβαν την
απόφαση να διαβεί η κα Γεννημα-

υνήθως οι παρακμάζοντες πολιτικοί οργανισμοί, καλή ώρα όπως το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, έχουν το
ίδιο σύμπτωμα. Χάνουν ψηφοφόρους, αλλά οι οργανωτικές δομές ανθούν απέναντι στην
κοινωνική βάση, η οποία διαρκώς συρρικνώνεται. Οι εσωτερικές δυνάμεις που στήριξαν την
κα Γεννηματά στη σχετικά πρόσφατη διεκδίκηση της αρχηγίας έχουν δύο κύρια ενδιαφέροντα.
Πρώτον, να υπαγορεύσουν μια μετεκλογική πολιτική γραμμή, προσαρμοσμένη στο αποτέλεσμα
της κάλπης, αλλά πάντοτε στη γενική κατεύθυνση της αναβίωσης του άξονα Αριστεράς-Δεξιάς,
όπως μετωνυμικά παρουσιάζεται η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και δεύτερον, να εμποδίσουν την ανάληψη της ηγεσίας από κάποιον μη εκλεκτό τους (εν προκειμένω τον κ. Ανδρουλάκη), εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί επίδικο για οποιοδήποτε λόγο το επόμενο διάστημα. Η παρουσία του κ. Βενιζέλου όχι ως διεκδικητή, αλλά ως εκφραστή μιας διαφορετικής
συνιστώσας του κόμματος, που εκφράστηκε ισχυρά και στην ανοιχτή εσωκομματική διαδικασία, αποτελούσε εμπόδιο και στα δύο σκέλη.
Η κα Γεννηματά έριξε τη ζαριά της. Τώρα περιμένει. Αν έρθουν εξάρες και όντως πιάσει διψήφιο
ποσοστό, θα είναι πανίσχυρη και θα μπορεί να ηγηθεί του ρεσάλτου για επανακατάληψη των ανακτόρων της κεντροαριστεράς. Διαφορετικά, εάν τα ζάρια κάτσουν στα ντόρτια, θα πρέπει να έχει κάνει ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα μπορέσει να αντιδράσει όταν θα ζητούν το κεφάλι της επί πίνακι όλοι αυτοί που τη Δευτέρα επικύρωσαν χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό την απόφασή της.
Και μιλάμε για την Κυριακή, 7/7. Ούτε καν για τη Δευτέρα, 8/7…

Σ

τά τον Ρουβίκωνα. Να αποπεμφθεί
με τρισάθλιο τρόπο ο κ. Βενιζέλος
για να σταλούν μηνύματα προς
τους σφετεριστές του θρόνου.
Ο βασικός αποδέκτης ήταν ο Ν.
Ανδρουλάκης, τον οποίο στήριξε

οι δρόμοι στην περιοχή να μη φτιάχνονταν,
καθώς ο Καλογρίτσας ξέμεινε από χρήμα.
Η Χαριλάου Τρικούπη δεν άκουσε τη βάση και αποφάσισε να στηρίξει τον Κατσιφάρα. Πολλοί στην Πάτρα έκαναν την καρδιά
τους πέτρα και αποφάσισαν να αποδείξουν
την κομματική νομιμοφροσύνη τους. Όταν όμως ο Κατσιφάρας αποδέχθηκε τη στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ, τότε επήλθε η έκρηξη. Ενημερώθηκε η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά κώφευσε. Ακόμη και όταν καταρτίστηκε αντάρτικο
ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον πρώην υφυπουργό των κυβερνήσεων Σημίτη, τον Κώστα Σπηλιόπουλο, οι φωστήρες της Χαριλάου Τρικούπη δεν κατανόησαν τι συμβαίνει.

ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο
Ανδρουλάκης είναι πια πολύ ισχυρός. Δηλαδή, απειλητικός. Επελέγη λοιπόν ως «ερίφιο» (πιθανότατα εν αγνοία του) για την τελετουργία της πολιτικής εκδοροσφα-

Το μόνο που ψέλλισαν ήταν ότι ο κ. Σπηλιόπουλος είναι πολιτικός φίλος του κ. Βενιζέλου. Δεν αντέδρασαν ούτε όταν ο κ. Κατσιφάρας εκδιώχθηκε από μέλη του ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ, όταν πήγε να ψηφίσει στις εσωκομματικές διαδικασίες για την εκλογή συνέδρων
πριν από το συνέδριο στο τέλος Μαρτίου.
Μετά την πρώτη Κυριακή των περιφερειακών εκλογών, όταν ο Κώστας Σπηλιόπουλος έλαβε 12,21%, τους έζωσαν τα φίδια. Ειδικά όταν την ίδια ώρα το ΚΙΝΑΛ στις ευρωεκλογές έλαβε 10,35% κατά μέσο όρο στους
τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα - Ηλεία - Αιτωλοακαρνανία). Δηλαδή, υπήρξαν ΠΑΣΟΚοι που ψήφισαν Σπη-

γής, ο Γιώργος Καμίνης, ο οποίος απέτυχε στις ευρωεκλογές, είναι
ολίγον αριστερίζων, καλό παιδί με
αστική ευγένεια, καθόλου απειλητικός και περνά απαρατήρητος όπου και αν βρεθεί. Δηλαδή, το

λιόπουλο και όχι ΚΙΝΑΛ. Ειδικά στην Αχαΐα
ο Σπηλιόπουλος συγκέντρωσε 16,04% και
το ΚΙΝΑΛ μόλις 9,61%. Όταν την Παρασκευή
31 Μαΐου η Γεννηματά με τον ΓΑΠ πήραν από το χέρι τον Κατσιφάρα και περιόδευσαν
και στους τρεις νομούς, κατάλαβαν ότι όσοι
ψήφισαν Σπηλιόπουλο θα πήγαιναν όλοι
μαζί στον εκλεκτό της Ν.Δ., Νεκτάριο Φαρμάκη. Όπως κι έγινε τελικά.
Ο Παπανδρέου πίεσε τη Γεννηματά να
κάνει άμεσα την κίνηση και την επόμενη ημέρα έγινε το ραντεβού με τον Βενιζέλο, που
σήμανε την απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κάτι που προκάλεσε την
οργή ακόμη και του Κώστα Σημίτη.
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πουλέν της Γεννηματά ως προς
το αριστερό πρόσημο του ΚΙΝΑΛ
στις εθνικές εκλογές, προκειμένου
να γοητεύσει ψηφοφόρους του
ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Γιώργος Καμίνης.

Πνιγμένη στις
αντιφάσεις της
Όμως η κα Γεννηματά, στην αγωνία της να μην αμφισβητηθεί, δεν
κατάλαβε τα μηνύματα της κάλπης. Πως στην Α΄ Αθήνας ο
Παύλος Γερουλάνος, ως υποψήφιος δήμαρχος συγκέντρωσε
το 13,1%, ενώ το ΚΙΝΑΛ σχεδόν
τα μισά 6,33%, ενώ ο Γιάννης
Σγουρός έφτασε το 17,3% ενώ το
ΚΙΝΑΛ πήρε μόλις 5,5% στην Αττική.
Ακόμη και η άρνηση στον Γερουλάνο να είναι υποψήφιος
στην Α΄ Αθήνας αποδεικνύει τον
φόβο της Γεννηματά μήπως χάσει την καρέκλα, κάτι που είναι πιθανό να συμβεί μετά τις εκλογές
της 7ης Ιουλίου. Ο Γερουλάνος
στην Αθήνα έχει ρεύμα, οπότε απειλείται η πρωτιά και η εκλογή
του Κώστα Σκανδαλίδη. Έτσι,
κόβοντας τον Γερουλάνο, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει εξασφαλισμένη την επανεκλογή
του, καθώς το ΚΙΝΑΛ αναμένεται
να βγάλει μία έδρα στην Α΄ Αθήνας. Όμως, εάν το αποτέλεσμα συνολικά για το ΚΙΝΑΛ είναι άσχημο, τότε ο... «σοφός δημογέροντας»
του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει τον δρόμο
για τον επόμενο αρχηγό.
Η αλήθεια είναι ότι με την επιστροφή του στο ΚΙΝΑΛ ο Γιώργος
Παπανδρέου είχε θέσει ζήτημα
για τον Βενιζέλο, κατηγορώντας
τον ότι συνεργάστηκε με τον Σαμαρά –λες και η Φώφη που μπήκε
στη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ως αναπληρώτρια υπουργός ΓΕΕΘΑ, δεν συνεργάστηκε–
λησμονώντας ότι ο ίδιος ο Παπανδρέου το 2011, για να δώσει
το «οκ» ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
να σχηματιστεί η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, απαίτησε τη
συμμετοχή του ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, επιφέροντας
το πρώτο και πιο σοβαρό πλήγμα
στην αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ.
Όλο αυτό το διάστημα, ο Γιώργος Παπανδρέου, διαβάζοντας το
αφήγημα Βενιζέλου για συμμετοχή στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα σε συνδυασμό με τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, πίεζε τη Φώφη Γεννηματά, αφενός μεν να
μην αποδεχθεί την πρόταση, αφετέρου δε να κόψει τον βήχα στον
πληθωρικό Βενιζέλο. Όμως δεν
είναι καθόλου εύκολο να χαλιναγωγήσεις τον Βενιζέλο, ειδικά όταν απολάμβανε τις μάχες στη Βουλή και είχε εξελιχθεί στον φόβο
και τον τρόμο των κυβερνητικών
με τις παρεμβάσεις του στο Κοινοβούλιο.
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ΕυαγγΕλοσ βΕνιΖΕλοσ

κύριος ήρθε
και κύριος φεύγει
(προς το παρόν…)
ο Ευάγγελος βενιζέλος εισήλθε στο πολιτικό σκηνικό
της χώρας κάνοντας θόρυβο.
Ήταν το μακρινό 1989, όταν
αποφάσισε να υποστηρίξει
τον ανδρέα παπανδρέου στην
περιπέτειά του στο Ειδικό δικαστήριο. σε μία εποχή όπου
όλοι απέφευγαν τον ιδρυτή
του πασοκ, αυτός είχε τη διορατικότητα να σταθεί δίπλα
του. δικαιώθηκε πανηγυρικά
και από το 1993 εξελέγη για
πρώτη φορά βουλευτής, αναλαμβάνοντας ένα σωρό κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις ανδρέα παπανδρέου,
κώστα σημίτη, γιώργου παπανδρέου, λουκά παπαδήμου
και αντώνη σαμαρά.
Του μιχάλη κωτσάκου

Ό

πως με θόρυβο εισήλθε
στην πολιτική ζωή, με
τον ίδιο θορυβώδη τρόπο φεύγει, αναγκάζοντας
ακόμη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τον χειροκροτήσουν
στην τελευταία του ομιλία την Πέμπτη
το πρωί. Στο διάστημα που έλαμψε
στον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας,
ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέκτησε φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Όλοι όμως του αναγνωρίζουν,
ακόμη και εάν δεν συμφωνούν μαζί
του, πως σε όλο του τον πολιτικό βίο
δεν μίλησε ποτέ δίχως να επιχειρηματολογήσει. Έτσι απλά για να πάρει τον
λόγο. Είχε άποψη και δεν φοβήθηκε
να την εκφράσει.
Πέρα από την υποκειμενική πολιτική αξιολόγηση, που μπορεί να κινείται
σε ένα ευρύ φάσμα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένας σημαντικός πολιτικός – και χωρίς αμφιβολία ένας από

τους ικανότερους κοινοβουλευτικούς
της Μεταπολίτευσης. Για κάθε σημαντικό πολιτικό, υπάρχει ένα μικρότερο
μέγεθος για να τον αντικαταστήσει. Κάπως έτσι μπορεί να δοθεί μία απλοϊκή
εξήγηση για το πώς σκέφθηκε η κα
Γεννηματά προκειμένου να τον αποπέμψει.
Η αλήθεια είναι ότι διαφωνούσαν
στη στρατηγική. Διαφωνούσαν πολύ
καιρό. Όχι κρυφά. Ο ένας έλεγε ότι το
ΚΙΝΑΛ πρέπει να θέσει ως εκλογικό
δίλημμα να μην είναι αυτοδύναμη η
Ν.Δ., πρέπει να μετάσχει το ίδιο στη μετά τον ΣΥΡΙΖΑ διακυβέρνηση, εξισορροπώντας τις πιο συντηρητικές αποκλίσεις της Δεξιάς. Η Γεννηματά, από
την άλλη, προσπερνά το θέμα, περιμένοντας να το διευθετήσει η αυτοδυναμία της Ν.Δ. Η μία πλευρά απαντούσε
στο «ποια κυβέρνηση θέλουμε;». Η άλλη
πλευρά αναβάλλει το κεντρικό δίλημμα
των εκλογών για μετά τις εκλογές.
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι Γεννηματά και Βενιζέλος δεν διαφωνούσαν απλώς. Συμβίωναν ασύμπτωτοι.
Παρά το γεγονός ότι επί Ευάγγελου
Βενιζέλου η κα Γεννηματά ανέλαβε
(δίχως επιτυχία) την εκπροσώπηση
του ΠΑΣΟΚ το 2012. Εκείνος ούτε να
μείνει μπορούσε, ούτε να φύγει. Γι’ αυτό είχε δημιουργήσει τον κύκλο της
αυτονομίας του (τον όμιλο σκέψης
«Κύκλο Ιδεών»), έναν χώρο παραλλήλως και ερήμην του κόμματος. Εκείνη
δεν μπορούσε ούτε να τον αποδεχθεί,
ούτε να τον περιθωριοποιήσει. Μπορούσε μόνο να τον εξορίσει, όπως το
έκανε: Εξαντλώντας το αρχηγικό της
προνόμιο και επιχειρώντας να αντλήσει γόητρο από το γόητρο του θύματός
της.

Η δικαίωση
Τους πρώτους μήνες της παντοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο μόνος που προέβλεψε ότι
σύντομα η κυβέρνηση Τσίπρα θα υπέγραφε το 3ο μνημόνιο. Και δεν έκανε

Η πανΗγυρικΗ δικαιωσΗ των

προβλΕψΕών του για τΗν
κυβΕρνΗσΗ συριΖα, αλλα και Η
προφΗτικΗ του ομιλια στο 10ο
συνΕδριο του πασοκ τον ιουνιο
του 2015
πίσω στις προβλέψεις του, όταν από
την άλλη πλευρά όχι απλά δεν του απαντούσαν επί της ουσίας, αλλά του επιτίθονταν με ύβρεις και άναρθρες
κραυγές. Ακόμη και σήμερα ενθυμούνται οι πολλοί τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου στον Νίκο Χατζηνικολάου.
«Το 3ο μνημόνιο του κ. Τσίπρα θα καταστήσει παιδική χαρά το mail Χαρδούβελη» , είχε πει, και αυτό το διαπίστωσαν
ακόμη και φανατικοί εχθροί του.
Τότε ήταν που ο κ. Βενιζέλος έχτισε
το αφήγημα περί στρατηγικής ήττας του
ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που οι πολλοί στην Κουμουνδούρου το εξέλαβαν ως απειλή, ενώ οι πιο προχωρημένοι ως συμβουλή

για το ποια πρέπει να είναι η μετεξέλιξη
του ΣΥΡΙΖΑ με το να κάνει στροφή
προς τον εξευρωπαϊσμό του. Κι όταν ο
Βενιζέλος μιλούσε για τα περί στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, έστελνε μηνύματα ότι δεν οδηγούν πουθενά η εργαλειοποίηση διαφόρων θεμάτων ή το
κυνήγι μαγισσών με το να προσπαθείς
να στείλεις στο σκαμνί τους πολιτικούς
σου αντιπάλους, ελπίζοντας πως έτσι
θα κερδίσεις σε εκλογές. Ας μην ξεχνάμε τι είχε πει ο Πολάκης επισήμως σε
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ.

Πού θα στραφούν
Όμως, τα λεγόμενά του απέφυγε να τα
αναλύσει η Κουμουνδούρου, αλλά ακόμη η ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ δεν
μπόρεσε να τα κατανοήσει. Έμεινε στη
συνεργασία στο επόμενο κυβερνητικό
σχήμα και όχι στο πώς θα προσελκύσει νέους ψηφοφόρους. Έτσι, στη Χαριλάου Τρικούπη έριξαν όλο τους το
βάρος στο πώς θα πάρουν πίσω τους
ψηφοφόρους που έφυγαν το 2012 και
το 2015, και όχι πώς θα αλιεύσουν ψηφοφόρους από νέες δεξαμενές.
Έτσι τώρα, στη μετα-Βενιζέλο εποχή, στο ΚΙΝΑΛ ψάχνουν μόνο απογοητευμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν κάνουν καμία προσπάθεια να διεκδικήσουν τους 85.000 ψηφοφόρους του
Ποταμιού. Η απόσυρση του ΚΙΝΑΛ από την αξίωση να εκπροσωπεί αυτή
την πτέρυγα του Κέντρου έχει όντως χαρακτήρα «παραστρατηγικής» ολίσθησης. Δεν θέλει τους επιρρεπείς στη
Ν.Δ. ψηφοφόρους. Δεν θέλει να ψαρέψει στο μεγαλύτερο ρεύμα που αποτύπωσαν οι πρόσφατες κάλπες – το αντιΣΥΡΙΖΑ ρεύμα. Θέλει, χωρίς να αλλάζει την αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορική του, να
αλιεύσει αυτούς που προχθές ψήφισαν
αμεταμέλητοι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, να εξορύξει από τους ψηφοφόρους του τον πασόκο
που έχουν θάψει μέσα τους.
Και εάν η κα Γεννηματά και οι άνθρωποί της προσπαθούν να ψηλώσουν πριονίζοντας ένα πανύψηλο δέντρο, οι απλοί πολίτες αναγνωρίζουν
στον κ. Βενιζέλο ότι στις κρίσιμες ώρες για τη χώρα έβαλε στην άκρη το
προσωπικό πολιτικό του συμφέρουν
και μπήκε μπροστά, γνωρίζοντας ότι
με αυτό τον τρόπο θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος. Κάτι που επί της ουσίας
το παραδέχθηκε και ο ίδιος κατά την
ομιλία του στις 6 Ιουνίου του 2015 στο
10ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. «Εκλέχτηκα
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», είχε πει τότε, «υπό συνθήκες κρίσης. Δεν ξέρω αν θα γινόταν ποτέ αυτό υπό κανονικές συνθήκες.
Ή, μάλλον, η εμπειρία του 2007 με κάνει
να πιστεύω ότι δεν θα γινόταν ποτέ υπό
κανονικές συνθήκες ενός ηγεμονικού, πλειοψηφικού ΠΑΣΟΚ». Η ιστορική αλήθεια
που περιέγραψε τότε ο κ. Βενιζέλος
μάλλον ήταν το μόνο που κατάλαβαν
στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι, φαίνεται σαν να πιστεύουν ότι για να γίνουν
«κανονικό» ΠΑΣΟΚ, αρκεί να διώξουν
τον Βενιζέλο. Πόσο μακριά νυχτωμένοι είναι...
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«Κάθε κεντρική κυβέρνηση
λατρεύει την ομοιομορφία.
Η ομοιομορφία την απαλλάσσει από την ανάγκη να
ασχολείται με άπειρες λεπτομέρειες». Αυτά είχε πει
πριν από 170 χρόνια ο Γάλλος πολιτικός και φιλόσοφος Alexis de Tocqueville
και η φράση αυτή ταιριάζει
γάντι στη Νέα Δημοκρατία,
που σεληνιασμένη από τις
10 μονάδες διαφορά στις
ευρωεκλογές, αλλά και το
ότι ο χάρτης βάφτηκε μπλε
στις περιφερειακές εκλογές, έχει βάλει στην άκρη
την αυτοκριτική για τα λάθη και τις παραλείψεις που
καταγράφηκαν από επιλογές σε ένα σωρό δήμους
της χώρας.
Προφανώς στην Πειραιώς
δεν έχουν διαβάσει ούτε
τον Γάλλο φιλόσοφο, αλλά ούτε και τον Νικολό
Μακιαβέλι, ο οποίος σε μία
από τις ρήσεις του είχε πει
πως «οι άνθρωποι έχουν
το ελάττωμα, όταν έχει νηνεμία, να νομίζουν ότι δεν
θα έρθει ποτέ καταιγίδα
και δεν προετοιμάζονται».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

α όσα συνέβησαν πρωτίστως στη Θεσσαλονίκη, όπου εξελέγη ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας, και δευτερευόντως στο Ηράκλειο με την επανεκλογή του Βασίλη Λαμπρινού αποδεικνύουν κάποιες λάθος επιλογές. Πολλοί εξεπλάγησαν με το
πώς ο Κ. Ζέρβας κατάφερε να κάνει την έκπληξη στη Θεσσαλονίκη,
περνώντας πρώτα στον β΄ γύρο
και εν συνεχεία κάνοντας περίπατο. Όμως από την εκλογή Ζέρβα εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα, που πρέπει να αναλυθούν. Κατ’
αρχάς, από όλα όσα έγιναν στον
δήμο Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται ότι ελάχιστα μπορούν να επηρεάσουν την τοπική κοινωνία οι
λεγόμενοι «καραμανλικοί» που ισχυρίζονται ότι είναι πανίσχυροι.
Η Ν.Δ. επέλεξε να στηρίξει τον
Νίκο Ταχιάο, έναν φιλελεύθερο
κεντροδεξιό με πολλές αντιπάθειες
στη δεξιά πλευρά του κόμματος,
λόγω και του ότι στο παρελθόν κάποιες αιρετικές απόψεις του είχαν
ενοχλήσει. Ως αστικός μύθος λέγεται ότι την υποψηφιότητα του
Νίκου Ταχιάου προωθήθηκε από την Πειραιώς με το σκεπτικό ότι είχε στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εσωκομματικές ε-
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• Όλο το παρασκήνιο της εκλογής του Ζέρβα και η αστοχία των επιλογών
της Ν.Δ. σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο – Οι «καραμανλικοί», ο επίσημος ΠΑΟΚ,
οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» και ο παράγοντας Μπουτάρης που έπαιξαν ρόλο

Οι 2 «γρατζουνιές»
«γαλάζιου» θριάμβου
κλογές για την ανάδειξη πρόεδρου
της Ν.Δ., έναντι του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Όμως το ίδιο είχε κάνει
και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Και
η στήριξη του Ζέρβα μέτρησε περισσότερο, καθώς την εποχή εκείνη ήταν εν ενεργεία δημοτικός
Σύμβουλος με την “Πρωτοβουλία”
του Γιάννη Μπουτάρη (είχαν
προηγηθεί τέσσερα χρόνια σε τρεις
διαφορετικές αντιδημαρχίες) και
η στήριξη έστελνε μήνυμα πως την
επικράτηση Μητσοτάκη ήθελε και
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο
τρόπος που κινήθηκαν οι νεοδημοκράτες της Θεσσαλονίκης μάλλον αποδεικνύει ότι έχουν πολλές
αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα.
Οι «προεδρικοί» στήριξαν με
πάθος την επιλογή της ηγεσίας στηρίζοντας και ψηφίζοντας τον Νίκο
Ταχιάο. Αυτό όμως μάλλον δεν ισχύει για τους «καραμανλικούς»,
που επαίρονται ότι διαθέτουν τεράστια δύναμη. Κάτι που δεν φάνηκε. Διότι επί της ουσίας ούτε τον
Ταχιάο στήριξαν, ούτε τον Γιώργο Ορφανό, ο οποίος είναι γνωστός «καραμανλικός», μπόρεσαν να
επιβάλουν. Ο πρώην υπουργός της
κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή
στηριζόταν ανεπισήμως και από
τον επίσημο ΠΑΟΚ. Μόνο που η
ανεπίσημη στήριξη δεν επαρκούσε για να εισέλθει στον δεύτερο γύρο, καθώς αντέδρασαν οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του
βορρά», που από την αρχή στάθηκαν στο πλευρό ενός δηλωμένου
ΠΑΟΚτσή, του Κωνσταντίνου
Ζέρβα. Ο θριαμβευτής των εκλογών στη Θεσσαλονίκη ήταν ο ίδιος
στο συμβούλιο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και μάλιστα ήταν ο τεχνικός
σύμβουλος την εποχή που κατασκευαζόταν το κλειστό του ΠΑΟΚ
στην περιοχή του Φοίνικα. Επίσης,
ο αείμνηστος πατέρας του Κωνσταντίνου Ζέρβα είχε διατελέσει
πρόεδρος του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Κάτι που δεν το αφουγκράστηκαν
ούτε οι λεγόμενοι «καραμανλικοί»
ούτε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Και κάπου εδώ εισέρχεται και ο
παράγοντας Μπουτάρης. Με τον
απερχόμενο δήμαρχο είχε εκλεγεί
δύο φορές ο κ. Ζέρβας (2010,
2014) και μάλιστα είχε θητεύσει σε
τρεις διαφορετικές αντιδημαρχίες,
πράγμα που έδειχνε ότι ο ίδιος ο
Μπουτάρης τον αντιμετώπιζε από
το «καλημέρα» ως τον διάδοχό του.
Βέβαια, το 2016 Μπουτάρης και
Ζέρβας διαφώνησαν, με τον νέο
δήμαρχο να ανεξαρτητοποιείται. Όμως ο Μπουτάρης σε αυτές τις εκλογές μόνο αμέτοχος δεν έμεινε.
Τουναντίον τουλάχιστον πέντε υποψηφιότητες ήταν του κλίματος
Μπουτάρη. Έτσι έχοντας πέντε υποψηφίους ο απερχόμενος δήμαρ-

χος πόνταρε στο γεγονός ότι όλο
και κάποιος «δικός» του θα ξεπεταγόταν. Κάτι που δεν το κατανόησαν
τα κομματικά επιτελεία.
Φθάνοντας στον δεύτερο γύρο ο
κ. Ταχιάος είχε μόνο τη στήριξη
της επίσημης Ν.Δ. και τίποτε άλλο.
Οι «καραμανλικοί» έμειναν άφωνοι, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ακολούθησε τα
κελεύσματα των οργανωμένων οπαδών κι έσπρωξε με όλα τα μέσα
τον Ζέρβα. Οι ελεγχόμενοι από τον
Γιάννη Μπουτάρη συνδυασμοί
(που όλοι θα συμμετάσχουν στο
νέο Δημοτικό Συμβούλιο) ήταν αναφανδόν υπέρ του κ. Ζέρβα. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε τον Ζέρβα με στόχο να «γρατζουνήσει» τη

Ν.Δ. και να χάσει τον δήμο τουλάχιστον με τον επίσημο υποψήφιο.
Κάπως έτσι καταγράφηκε το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου,
δηλαδή ο Ζέρβας να λάβει το
66,79% και ο Ταχιάος το
33,21%. Δηλαδή, στον δεύτερο
γύρο τον κ. Ζέρβα ψήφισαν επιπλέον 40.000 ψηφοφόροι, ενώ
τον κ. Ταχιάο μόλις 2.000.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιον λόγο η Πειραιώς δεν
«διάβασε» την τοπική κοινωνία. Ή,
πιο σωστά, για ποιο λόγο η κομματική νομενκλατούρα της Θεσσαλονίκης δεν πήρε χαμπάρι τις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας. Διότι
ήταν γνωστό τοις πάσι ότι ο κ. Ζέρβας στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
του 2015 είχε τοποθετηθεί τιμής ένεκεν σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ενώ
στις εσωκομματικές εκλογές του
2016 στήριξε ανοικτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως προείπαμε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ των επαναληπτικών εκλογών ο
πρόεδρος Κυριάκος βημάτιζε νευρικά στο γραφείο του κι έσερνε τα
εξ’ αμάξης σε αυτούς που του εισηγήθηκαν την υποψηφιότητα του
Νίκου Ταχιάου.

Αστοχία και στο Ηράκλειο
Αλλά και στο Ηράκλειο υπήρξε ανάλογη αστοχία.
Για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες το 2014 η
Ν.Δ. κέρδισε τον δήμο Ηρακλείου με τον Βασίλη Λαμπρινό, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την κόπωση των
πολιτών από τις ΠΑΣΟΚικές διοικήσεις επικράτησε
του Γιάννη Κουράκη. Το 2014, λοιπόν, ο Λαμπρινός πέτυχε μία μεγάλη ανατροπή. Αν και υπολειπόταν
12,5 μονάδες (40,92-28,27) στον πρώτο γύρο, επικράτησε στον δεύτερο γύρο με μία μεγάλη διαφορά
σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων (59,24-40,76).
Κι όμως τώρα η Ν.Δ. δεν στήριξε τον δικό της δήμαρχο, αλλά τον Γιάννη Κουράκη με βάση τη δήλωση
που έκανε στο Ηράκλειο ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπεύθυνος για τον Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και οι Ηρακλειώτες, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν το έργο του
Κουράκη, δεν λησμόνησαν ότι τον κατηγορούσε η

Ν.Δ. για λάθη που είχε
κάνει επί της
θητείας του.
Έτσι επανεξελέγη ο κ.
Λαμπρινός με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως το 2014.
Δεύτερος και πάλι με 24,12% έναντι 36,71% του κ.
Κουράκη. Και στον δεύτερο γύρο, παρά το ότι δεν είχε
την κομματική στήριξη της Ν.Δ., επικράτησε με
52,41% έναντι 47,59% του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς οι κομματικοί της Ν.Δ. θεώρησαν ότι
μπορούσαν το 2014 να κατηγορούν τον Κουράκη, ενώ
το 2019 να του δώσουν άφεση αμαρτιών. Οι ψηφοφόροι όμως δεν είναι λωτοφάγοι...
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⇣
Οι Αλβανοί, όπως θα διαβάσετε στη διπλανή στήλη, έφτιαξαν «Εθνική ομάδα της δημοκρατίας
της Τσαμπουριάς» και
παίζουν φιλικά παιχνίδια
και τα μοστράρουν κιόλας στο site τους.
Και μην πει κανένας και
ότι η «Εθνική Καταλωνίας» δίνει φιλικά ματς
και δεν τρέχει τίποτα. Η
«Εθνική Καταλωνίας»
γιατί την έφτιαξε αυτή
την ομάδα; Για την ανεξαρτησία της, βέβαια. Για
να υποστηρίξει τις προσπάθειες που θα έκανε
για την ανεξαρτησία της.
Αυτές οι εθνικές γι’ αυτό
γίνονται, για έναν σκοπό.
Όπου παίζουν, φωνάζουν
για τα «δίκαιά τους». Το
ξέρουν αυτό οι Έλληνες
της Δυτικής Θράκης που
αυτοπροσδιορίζονται
Τούρκοι, όπως είπε αυτή
η κοπέλα που μίλησε στα
κανάλια.

ια τον βιασμό θα σου μιλήσω σήμερα. Κι εγώ
δεν είμαι του γλυκού
νερού, να φωνάζω γι’
αυτόν τον κομψευόμενο τεκνάτο υπουργό, Μιχάλη Καλογήρου, που πήγε
να κάνει πλημμέλημα το κακούργημα. Άπαξ κι είσαι κανονικός δημοσιογράφος,
δεν μένεις στις φωνές.
Ψάξε και βρες γιατί το έκανε αυτό ο μουσάτος. Τότε να σε παραδεχτώ. Ποιος τον έβαλε να το
κάνει τον Μιχαλάκη. Για βιασμό μιλάμε. Έτσι είναι. Ψάξε και βρες ποιος έσπρωξε τον Γιαβρόγλου να γίνει Παιδείας και εξαφάνισε ολόκληρα
κεφάλαια από την ελληνική ιστορία.
Βιασμός. Μάλιστα. Κι όταν ο Αλέξης σού βιάζει το μυαλό, όλα καλά; Όταν οι ΣΥΡΙΖΑίοι σού
βιάζουνε την ψυχή; Κανένα πρόβλημα. Πάει ο Αλέξης και σου ανοίγει το ταμείο και σου δίνει 2
δισ. προεκλογικά και του λένε από την Κομισιόν ότι θα τρακάρει το τρένο.
Γιατί το κάνει αυτό ο Αλέξης; Για να το εκτροχιάσει το τρένο. Γι’ αυτό. Να έρθει ο Μητσοτάκης
να το βρει ανάσκελα και να βάλει ξανά φόρους
για να το σηκώσει. Δεν σηκώνεται αλλιώς.
Κι επειδή θα βάλει φόρους, θα πέσει στις επόμενες εκλογές για να ξανάρθω εγώ. Έτσι σκέφτεται το Αλεκάκι. Μάγκεψε. Και ρωτάω τώρα εγώ.
Είναι ή δεν είναι βιασμός της ψυχής και του μυαλού του Έλληνα αυτό;
Μην πας μακριά, ρε φίλε. Εδώ σου βιάζει το
μυαλό με το κωλοποδόσφαιρο και δεν θα σ’ το
βιάσει με τα λεφτά; Πάει και κλείνει φιλικό με την
Τουρκία, δέκα μέρες μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων, μία μέρα μετά την επέτειο της Άλωσης της
Πόλης. Ιδέα δεν είχανε στην ΕΠΟ ότι κλείστηκε
το φιλικό.
Και το έκλεισε ο Αλέξης ο αριστερόστροφος
στα λόγια με τον μαντιλάκια τον Κατρούγκαλο.
Και τι έγινε στο φιλικό; Ολόκληρο σούσουρο. Δώσανε οι Τούρκοι αυτό το έντυπο πρόγραμμα πριν
από το παιχνίδι. Όπως γίνεται παντού, δηλαδή.
Μάλιστα. Και βάλανε οι Τούρκοι και τον χάρτη
στο Αιγαίο. Τι δουλειά έχει ένα ποδοσφαιρικό
ματς φιλικό με τον χάρτη στο Αιγαίο; Άπαξ και μιλάμε για Τούρκους, έχει και παραέχει.
Ο χάρτης δεν είχε μέσα κάτι ελληνικά νησιά.
Ρόδο, Χάλκη, Σύμη, Νίσυρο και, φυσικά, το Καστελόριζο. Το ανακάλυψε ο δημοσιογράφος της
ΕΡΤ, Δ. Μαλισιώβας, και το πόσταρε στο
FACEBOOK. Και τα άλλα τα νησάκια τα κοντά
στην Τουρκία με θαμπό ροζ χρώμα.
Σου βιάζουν ή όχι και το υποσυνείδητο και το
συνειδητό μαζί ο Αλέξης με τον Κατρούγκαλο;
Διαμαρτυρήθηκε κανένας; Έβγαλε καμία ανακοίνωση η ΕΠΟ ή το υπουργείο των Εξωτερικών;
Ποιος ήταν επικεφαλής του ταξιδιού και δεν μί-

Γ

Στον χάρτη του match program του φιλικού Τουρκίας - Ελλάδας
που έκλεισαν Τσίπρας και Κατρούγκαλος, δεν υπάρχουν Ρόδος,
Σύμη, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, οι «Τσάμηδες» παίζουν
«παιχνίδια» με το Ναγκόρνο Καραμπάχ και μήπως να έχουμε τον
νου μας στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη;

Αλέξη, τα ’μαθες τα νέα;
Τώρα «Εθνική
Τσαμουριάς»
Αργότερα «Εθνική
Δυτικής Θράκης»…
λησε; Ντουμπέκα περιποιημένη. Αυτός δεν είναι
βιασμός της ψυχής σου και του μυαλού σου;
Εγώ σου λέω ότι μ’ αυτό ξεπούλησαν και το
Αιγαίο στους Τούρκους. Άπαξ και το περάσανε
στα μουλωχτά και ότι δεν τρέχει τίποτα, σε βιάζουνε ή όχι;
Πάμε παρακάτω, στο σοβαρότερο. Ξέρουν οι
Κατρούγκαλοι στο Εξωτερικών ότι υπάρχει «Εθνική Τσαμουριάς» στο ποδόσφαιρο και δίνει φιλικά παιχνίδια;
Την έστησαν στην Αλβανία και παίζουν. Την περασμένη εβδομάδα έπαιζαν με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, νίκησαν και 4-1. Έχουν και τη δική τους
ομοσπονδία αυτές οι χώρες που διεκδικούν εδάφη, ανεξαρτησία κ.λπ. Την CONIFA. Δεν είναι αναγνωρισμένη από τη FIFA και την UEFA. Είναι
και το ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο,
βέβαια. Η Απχαζία, η Οσετία, η Δυτική Αρμενία,
το Μονακό κ.λπ. Και μην πει κανένα κορόιδο τι

μας λες, ρε μεγάλε, θα το κάνουμε ολόκληρο σούσουρο επειδή παίζουν μπαλίτσα; Η πολιτική μέσω της μπαλίτσας λανσάρεται και γίνεται συνείδηση. Το Μονακό έφτιαξε αυτή την ομάδα, αλλά
δεν διεκδικεί τίποτα κι από κανέναν. Οι Τσάμηδες
διεκδικούν ή όχι; Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Θυμάστε τι έγινε στην Οσετία με τους κρατούμενους μαθητές στο σχολείο;
Για να το κλείσω. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι
κατέβηκαν αυτόνομοι στη Δυτική Θράκη, Αλέξη.
Και σάρωσαν. Και δεν ασχολήθηκε κανένας, Αλέξη. Έβλεπαν όλοι μια καταγάλανη Ελλάδα στον
χάρτη και ένα λευκό χρώμα στη Δυτική Θράκη.
Και λέει αυτή η εκπρόσωπος ότι είναι Τούρκοι.
Έρχεται και «Εθνική ομάδα Δυτικής Θράκης», πατριώτη Αλέξη; Άμα έρθει, να βάλουμε την Εθνική
μας να παίξει φιλικό. Δεν είναι κακό. Ούτε με την
Τουρκία να παίζουμε είναι κακό, όταν μας έχει στο
στόχαστρο συνέχεια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Με τη
μέθοδο της
απουσίας

Τα μηνύματα που ήθελε να στείλει ο πρόεδρος της ΕΠΟ
και το κάζο της Αττάλειας

Το ταγκό του Γραμμένου
με τη… FIFA στο Παρίσι!
ντόπισε ο Ευάγγελος
Γραμμένος το πρόβλημα
του ελληνικού ποδοσφαίρου! Η ΕΠΟ και το
άθλημα κατ’ επέκταση πάσχουν
στην επικοινωνία!
Το έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας όταν ταξίδεψε στο εξωτερικό για τη Γενική Συνέλευση της
FIFA! Μέχρι την Αθήνα έφταναν οι
γκρίνιες του επειδή «δεν υπήρχε ενημέρωση για τις επαφές μου με
τους παράγοντες από άλλες χώρες»,
όπως έλεγε χαρακτηριστικά.
Αν δεν σεβόμασταν το αναγνωστικό κοινό, θα λέγαμε ότι της κοντής ψ…ής τα μαλλιά τής φταίνε.
Διότι, αν ψάξουμε καλά το ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν κατά την παραμονή του Γραμμένου στο εξωτερικό, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ο Ευάγγελος μάλλον ήθελε να περάσει μηνύματα. Είτε εκδούλευσης σε κάποιους είτε πίεσης
σε άλλους.
Στις συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος της ΕΠΟ με αξιωματούχους
της FIFA, τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν δύο: αφενός η ανάγκη να
απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο
ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
Το είχε καταστήσει σαφές και ο
Χορστ Χούμπελ, αλλά από τότε
πέρασαν τουλάχιστον δύο μήνες.
Μέχρι και ο πρόεδρος της Super
League άλλαξε, μα ο Βασιλομπίλαρος επιβεβαίωσε εκείνους που
τον χαρακτηρίζουν επτάψυχο.
Εδώ, βέβαια, γεννάται μία εύλογη απορία. Τι ήθελε να επικοινωνήσει ο Γραμμένος; Μήπως να στείλει το μήνυμα στη Θεσσαλονίκη και
στον Μάκη Γκαγκάτση ότι δέχεται
πιέσεις για να απομακρύνει τον πατέρα του από το ποδόσφαιρο;
Άλλος λόγος για να δημοσιοποιηθεί η ούτως ή άλλως γνωστή βού-

Ε

ληση της FIFA δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ούτε καν στην άκρη του
τούνελ. Προφανώς και ήθελε ο πρόεδρος της ΕΠΟ να πουλήσει εκδούλευση.
Στη διάρκεια της παραμονής του
στο Παρίσι, ο Γραμμένος άκουσε επίσης τους παράγοντες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να του ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να το
κουνήσει από την Ελλάδα ο Μέλο
Περέιρα.
Του το κατέστησαν σαφές σε όλους τους τόνους πώς πρέπει να
βρει τρόπο ο Ευάγγελος να περάσει
από την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ την επέκταση στο συμβόλαιο
του Πορτογάλου.
Εδώ, βέβαια, έχει μπλέξει ο
Γραμμένος. Γνωρίζει καλά ότι από
την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό θέλουν
να μπλοκάρουν τον Περέιρα. Με
δεδομένο ότι έχουν την πλειοψηφία
στην Εκτελεστική Επιτροπή, η κατάσταση μπερδεύεται.
Ενδεχομένως, λοιπόν, να ήθελε
ο πρόεδρος της ΕΠΟ να ρίξει το
μπαλάκι στο μπλοκ του Νότου για
να τους εκθέσει στα μάτια των ξένων. Εικασίες κάνουμε για να βρού-

με την πηγή της κάψας που έπιασε
τον Ευάγγελο για να δημοσιοποιηθούν όσα συνέβησαν στο Παρίσι.
Εκτός και αν ο άνθρωπος ήθελε
να μάθει ο κόσμος ότι στις εκλογές
ψήφισε τον Τζιάνι Ιφαντίνο, που
όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία, δεν
χρειάστηκε να ψηφίσει. Λες και νοιάζει τους Έλληνες φιλάθλους ποιος
βγήκε πρόεδρος της FIFA. Ειδικά από τη στιγμή που δεν υπήρχε και άλλη υποψηφιότητα.

Το κάζο της Αττάλειας
Τον κόσμο άλλα πράγματα ενδιαφέρουν. Όπως το κάζο της Αττάλειας
με το match program του φιλικού
Τουρκίας - Ελλάδας. Εκεί που η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της γειτονικής χώρας έβαλε έναν χάρτη της
Ελλάδας χωρίς πέντε νησιά από τα
Δωδεκάνησα.
Παρά την εκπροσώπηση της ΕΠΟ από πέντε συμβούλους, η πρόκληση της Άγκυρας πέρασε στο
ντούκου. Ούτε ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Βακάλης, ούτε οι δύο
επικεφαλής των Εθνικών Ομάδων,
ο Κωνσταντίνος Βρακάς και ο
Τάκης Παπαχρήστος, έκαναν κάτι.

Ίσως και να μην το αντιλήφθηκαν
επειδή είχαν εστιάσει αλλού το ενδιαφέρον τους. Όπως και να ’χει, όμως, πρόκειται για ατόπημα των
Τούρκων που δεν θα έπρεπε να μείνει αναπάντητο.
Στο πάρκο Γουδή έχουν αιφνιδιαστεί και από την αδράνεια του
Παναγιώτη Διακοφώτη. Περίμεναν από τον «παππού» να ξεσηκώσει τον κόσμο ως πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Δωδεκανήσων, αλλά αν και πέρασε
μία εβδομάδα, ο… ασύρματος παρέμεινε σε σιγή.
Για ποια επικοινωνία γκρινιάζει,
λοιπόν, ο Γραμμένος; Εδώ δεν
παίρνουν χαμπάρι οι άνθρωποι ότι
οι Τούρκοι βγάζουν τα ελληνικά νησιά από τον χάρτη της χώρας, και
νοιάζονται για να μάθει ο κόσμος
ποιον συνάντησε ο Ευάγγελος στο
Παρίσι;
Λες και πήγε για να χορέψει το
τελευταίο… ταγκό. Αν είχε πάει με
άλλη παρέα ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
ενδεχομένως να έριχνε και τις στροφές του. Με τον Αλέξη Δέδε, όμως,
μάλλον δύσκολα θα ταίριαζαν τα
βήματά τους.

Για το πρόβλημα με τον
Μέλο Περέιρα και την
επέκταση της σύμβασής
του έχει ασχοληθεί η
«Άποψη» και σε άλλο
ρεπορτάζ. Εδώ εμείς θα
πάμε τη βαλίτσα πιο
μακριά, με βάση όσα
αναφέρει ο Ευάγγελος
Γραμμένος στους στενούς
συνεργάτες του.
Με δεδομένες τις
αντιδράσεις από
διάφορες Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών
Σωματείων στην
επικείμενη Γενική
Συνέλευση της ΕΠΟ, ο
πρόεδρος ξέρει ότι πρέπει
να πάει εκεί με
υπογεγραμμένη τη νέα
σύμβαση του
Πορτογάλου
αρχιδιαιτητή.
Για να συμβεί αυτό, όμως,
επιβάλλεται η έγκριση
από την Εκτελεστική
Επιτροπή. Εκεί, όμως, τα
κουκιά δεν βγαίνουν, αν
συμπλεύσουν ο
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Για να λύσει το
πρόβλημα, ο Γραμμένος
ψάχνει κάποιον… ασθενή.
Κάποιον από το μπλοκ
του Νότου που θα
απουσιάσει στην κρίσιμη
συνεδρίαση και έτσι θα
εγκριθεί η επέκταση στο
συμβόλαιο του Περέιρα.
Έστω και με τη διπλή
ψήφο του προέδρου,
στην περίπτωση που
υπάρξει ισοπαλία στα
κουκιά. Πρόθυμος να
ασθενήσει, ωστόσο, δεν
έχει βρεθεί ακόμα.
Το ωραίο της υπόθεσης,
πάντως, είναι ότι ξαφνικά
άρχισαν να
«πυροβολούν» τον
Πορτογάλο και οι
άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Με
πρώτο τον Μάκη
Γκαγκάτση. Για να
στείλουν, τάχα μου, το
μήνυμα πως δεν
νοιάζονται για τον
Περέιρα, τον οποίο
ωστόσο στήριζαν ότι
έγιναν γνωστά τα
μαγειρέματά του στον
τελικό του Κυπέλλου.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Αναξιόπιστη η ΕΠΟ για το Παγκρήτιο
εμπρόστιασε την ΕΠΟ ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού στον δήμο Ηρακλείου, Κώστας Βαρδαβάς.
Επιρρίπτοντάς της απόλυτα την ευθύνη που η
Εθνική δεν θ’ αγωνιστεί στο Παγκρήτιο στάδιο με Ιταλία (8/6), Αρμενία (11/6) και Λίχνενσταϊν (8/9), για
τον 10ο προκριματικό όμιλο του Euro 2020.
Ήταν λάβρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοσταθμό «poltica 89,8», κατά των διοικούντων την ομοσπονδία. Κάνοντας λόγο για αναξιοπιστία και περιγράφοντας την
απόλυτη ανικανότητα.
Όπως χαρακτηριστικά, ανάμεσα
σε άλλα, ανέφερε, «τα 10 που αναλάβαμε τα κάναμε. Η ΕΠΟ είχε να
κάνει ένα πράγμα και δεν το έχει κάνει ακόμα. Κάποιοι δεν τήρησαν την
αρχική συμφωνία»...

Ξ

Μεταξύ άλλων, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου είπε: «Το Ηράκλειο δεν περίμενε την Εθνική ποδοσφαίρου για να καταξιωθεί αθλητικά. Είναι τιμή μας και η πόρτα μας είναι.. ανοικτή.
Απαιτούμε όμως την ελάχιστη αξιοπιστία.
»Έγινε η συνάντηση για την Εθνική και ήταν παρούσα και η
ΕΠΣΗ, που συνήθως δημιουργεί προβλήματα, και συμφωνήσαμε και για το στέγαστρο στο Παγκρήτιο.

VAR: Τσιμουδιά ο «Μελο-μένος» Περέιρα για το VAR
ια το VAR τα γράψαμε 100 φορές
ότι είναι «απάτη» και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από
αυτά που θα λύσει. Είδατε τι έγινε στον
τελικό του Champions League. Δόθηκε
πέναλτι στη Λίβερπουλ για την ίδια φάση που δεν είχε δοθεί στον τελικό ΠΑΟΚ - ΑΕΚ.
Στο ΟΑΚΑ ήταν διαιτητής ο Γερμανός
Τσβάιερ, «VARistas» στον τελικό του Champions League. Στο παιχνίδι
Πορτογαλίας - Ελβετίας, ο Γερμανός Μπριχ καταλόγισε πέναλτι υπέρ των
Πορτογάλων, αλλά γύρισε τη φάση πίσω κι έδωσε πέναλτι υπέρ των Ελβετών για την προηγούμενη φάση.
Κι επειδή όλοι περιμένουν το VAR στην Ελλάδα να «σώσει» το ελληνικό ποδόσφαιρο, η «Α» λέει ότι θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Αλήθεια, στα σεμινάρια που γίνονται στην Ελλάδα, ο Περέιρα τι είπε για όλα αυτά; Τίποτα. Διότι όποιος τρώει (22.500 ευρώ τον μήνα), δεν μιλάει.

Γ

»Καταθέσαμε τη μελέτη μας και τα 10 που αναλάβαμε τα
κάναμε. Η ΕΠΟ είχε να κάνει ένα πράγμα και δεν το έχει κάνει
ακόμα. Δεν έχει απαντήσει ακόμα και έχουμε δυσκολία ακόμα
και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
»[...] Εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε και μάλιστα αλλάξαμε και
τον αρχικό μας σχεδιασμό για να προλάβουμε τα ματς της Εθνικής με Ιταλία και Αρμενία.
»Όλοι έχουμε παρελθόν και απαιτούμε να μας σέβονται.
Και μας και τους Κρητικούς. Ο δήμος είναι εδώ και περιμένει
την Εθνική στο Ηράκλειο.
»Κάποιοι δεν τήρησαν την αρχική συμφωνία. Ο αρχικός
σχεδιασμός ήταν χρονοβόρος, αλλά θα βρίσκαμε μία λύση
για να προλάβουμε τα δύο ματς.
»Η ΕΠΟ ουδέποτε όρισε τεχνικό σύμβουλο(!!!). Εμείς αλλάξαμε τον σχεδιασμό μας. [...]Είμαστε 100% εντάξει. [...]Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τη νοημοσύνη μας. Θα πρέπει
να μας ενημερώσουν, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα».

Κύριε Περέιρα, το ίδιο πέναλτι
στον τελικό δόθηκε… κόρνερ!!!
ο πέναλτι, με το οποίο προηγήθηκε η Λίβερπουλ στον τελικό του
Champions League με αντίπαλο την Τότεναμ άνοιξε εκ νέου τη
συζήτηση για τον Μέλο Περέιρα και τις επιλογές του στον τελικό
του Kυπέλλου.
Ο Σλοβένος διαιτητής Νταμίρ Σκόμινα έδειξε άμεσα την άσπρη
βούλα όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μούσα Σισοκό από την προσπάθεια του Σάντο Μανέ.
Ούτε καν το VAR δεν χρησιμοποίησε ο ρέφερι. Εκτός, βέβαια, κι αν οι
συνάδελφοί του που χειρίζονταν το μηχάνημα του επιβεβαίωσαν την
παράβαση.

Τ

Συλλυπητήρια Πανιωνίου,
Δυναμό Τιφλίδας για τον Γιόχανσον
έθανε ο πρώην πρόεδρος της
UEFA, Λέναρντ Γιόχανσον,
σε ηλικία 89 ετών. Έκανε έργο
ο Σουηδός και στο ποδόσφαιρο και
στο «παραποδόσφαιρο».
Συλλυπητήρια έστειλαν κάποιοι Έλληνες από το… Μονακό και παλιοί

Π

παράγοντες και παίκτες του Πανιωνίου και της Δυναμό Τιφλίδας.
Ο Γιόχανσον είχε δηλώσει ευθέως ότι το ματς εκείνο ήταν «στημένο» για… «δύο στο ημίχρονο, άσος
τελικό» το 2004. Πράγματι, ο Πανιώνιος έχανε 2-0 στο ημίχρονο και
στο δεύτερο το… γύρισε 5-2!
Άπαντες αθώοι από την ελληνική
Δικαιοσύνη, καταδικάστηκε μόνο ο
Κροάτης «εγκέφαλος» Σάπινα.
Ο οποίος Σάπινα είχε πει στον
Γερμανό διαιτητή Χόιτζερ ότι «η Ελλάδα είναι παράδεισος για στημένα
παιχνίδια».

Στην ΑΕΚ ξεσηκώθηκαν άμεσα.
Ο μηχανισμός πήρε μπροστά και άρχισε ένα νέο σφυροκόπημα κατά
του Περέιρα. Με αφορμή, βέβαια, την παρουσία του Φέλιξ Τσβάιερ
στον τελικό του Champions League. Ο Γερμανός ρέφερι ήταν ένας εκ
των τριών χειριστών του VAR. Τον ρόλο του επικεφαλής είχε ο Ολλανδός, Ντάνι Μακέλι.
Το επιχείρημα των «κιτρινόμαυρων» είναι ότι στη Μαδρίτη ο Τσβάιερ
και οι υπόλοιποι του VAR δέχθηκαν πως υπήρξε χέρι - πέναλτι του Σισοκό.
Αντίθετα, όταν κλήθηκε να αποφασίσει για παρόμοια φάση στον τελικό του ελληνικού Kυπέλλου, ο Γερμανός διαιτητής σφύριξε αδιάφορα και έδωσε συνέχεια στο
ματς, αν και οι παίκτες της ΑΕΚ ζητούσαν πέναλτι στο χέρι του Κάνιας.
Η κόντρα ανάμεσα στην «Ένωση» και τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή έχει αρχίσει και, όπως λένε
στο Μαρούσι, «δεν θα τον αφήσουμε σε χλωρό
κλαρί».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Γιάννης –«δεν είμαι του τζάμπα»– Δρόσος, πρώην «εξομαλυντής» και νυν «εξυγιαντής» μέσω της ΕΡΤ είναι ένας έξυπνος
άνθρωπος.
Γι’ αυτό οι έξυπνοι δεν είναι ποτέ τού
τζάμπα. Σχετικά με τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ΠΑΕ, δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα.
Λίγο ασχολείται έως καθόλου μ’ αυτά τα
«κόστος - όφελος» που είπε ο Χατζηδάκης. Γιατί; Διότι δεν θέλει να μπλέξει, αφού
κατά τα φαινόμενα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει πανηγυρικά στις εκλογές.
Και αν η ΝΔ θέσει θέμα ευθυνών, τότε
θα τα φορτώσει όλα στον Βασιλειάδη, με
τον οποίο έχει να πει «καλημέρα» πάνω από
δύο χρόνια.
«Διαταγές εκτελούσα», ένα πράγμα. Και
τώρα που το θυμήθηκα, για τον κυρ-Γιάννη τον «εξομαλυντή - εξυγιαντή».
Τον πληροφόρησαν ότι κάποιος εκ των
στελεχών είπε στον Θεοδωρικάκο ότι ή-

Ο Δρόσος τα φορτώνει όλα στον
Βασιλειάδη; «Διαταγές εκτελούσα»
ταν πάντα με τη ΝΔ. Κι ας τον τοποθέτησε
ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, στην ΕΠΟ και στην Ε-

πιτροπή για τις τηλεοπτικές άδειες. Τι να
πούμε…

Mαύρα φίδια τούς ζώνουν στην ΕΠΟ
με τους μπελάδες του Βρύζα
Φωτιές και στην ΕΠΟ μπορεί να ανάψει η αποκάλυψη για τα δανεικά που
πήρε ο Ζήσης Βρύζας από τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη χωρίς να του τα επιστρέψει.
Ο δικηγόρος του «Σάλπι» κινείται
για την είσπραξη του ποσού που πιστοποιήθηκε με τελεσίδικη απόφαση.
Μεταξύ άλλων απευθύνθηκε και
στην ΕΠΟ, μήπως και βρει από εκεί ένα
μέρος των περίπου 100.000 ευρώ που
επιδικάστηκαν στον πελάτη του. Αλλά
βρήκε στόματα ερμητικά κλειστά.
Υπάρχει, βέβαια, το ελαφρυντικό ότι
η τελεσίδικη απόφαση εκδόθηκε στις
19 Απριλίου 2019 και η εργασιακή σχέση του Βρύζα και της Ομοσπονδίας είχε διακοπεί.
Αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί
πως στο πάρκο Γουδή έκαναν τα πάντα
για να διευκολύνουν τον άλλοτε διε-

θνή επιθετικό στο διάστημα που εργάστηκε ως υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων.
Τον πλήρωναν με επιταγές που κόβονταν προς είσπραξη «εμού του ιδίου», αν και με βάση τη νομοθεσία όφειλαν να καταβάλουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό. Τότε η παρασπονδία της Ομοσπονδίας αποκαλύφθηκε,
όταν κάποιες επιταγές βρέθηκαν σε χέρια τοκογλύφων.
Με την αποκάλυψη για το χρέος του
Βρύζα στον Σαλπιγγίδη ύψους
65.000 ευρώ τα πράγματα παίρνουν
άλλη τροπή, και γι’ αυτό κάποιοι στην
ΕΠΟ άρχισαν να ανησυχούν. Κάποια
στιγμή και τα ρουσφέτια στον Ιβάν κοστίζουν...
Ειδικά όταν έχει δοθεί ακόμα και αποζημίωση, όπως ψιθυρίζεται στους
διαδρόμους...

Ούτε ο Κυριάκος Κυριάκος να σφύριζε…
Πιέζει ο Κύζας για να τον κάνει παρατηρητή ο Γραμμένος. Κάτι τέτοιο ακούγεται και πάλι στη Μακεδονία.
Το ’λεγε τις προάλλες και ο Καλύβας. Διότι κι ο Κύζας «δικός» μας είναι. Αφού υπηρέτησε με πάθος και αυταπάρνηση τη
διαιτησία, τώρα θέλει να την υπηρετήσει κι από άλλο πόστο.
Του παρατηρητή.
Έτσι για την ιστορία, ο Κύζας ήταν διαιτητής σ’ εκείνο το
ματς Κυπέλλου ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 4-0 στην Τούμπα.
Ούτε ο Κυριάκος Κυριάκος τέτοια αντικειμενική διαιτησία.

Είδαν τα λαμόγια φως και μπήκαν. Μόνο
που ο Τάκης δεν μασάει...

Το άνοιγμα του Λασκαράκη
Για την απόκτηση δανεικών ποδοσφαιριστών από τον ΠΑΟΚ
συζητούν οι άνθρωποι του νεοφώτιστου Βόλου, ο οποίος κατά τον Αχιλλέα Μπέο θα αγωνιστεί στη Super League παρά
την επιθυμία διαφόρων να καρπωθούν το ΑΦΜ που έχει η ομάδα της Μαγνησίας.
Την ίδια ώρα, όμως, στο παρασκήνιο φουντώνουν οι συζητήσεις που θέλουν τους Βολιώτες να παίζουν σε διπλό ταμπλό. Όπως λέγεται στην
πιάτσα, ο Περικλής Λασκαράκης έχει κάνει άνοιγμα
προς το μπλοκ του Νότου, που εκφράζεται κυρίως από
παράγοντες που υποστηρίζουν συχνά-πυκνά τις θέσεις
της ΑΕΚ.
Ο ταμίας της ΕΠΟ, βέβαια, εξ αρχής είχε συμπλεύσει με
τον Ευάγγελο Γραμμένο και υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές των επιθυμιών που είχαν στον ΠΑΟΚ.
Ως επιχείρημα για την πεποίθηση
ότι ο Λασκαράκης βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Αθήνα χρησιμοποιείται η αδράνεια που επέδειξε
στη συζήτηση για το μοντέλο του
Κυπέλλου.
Λένε, δηλαδή, στο πάρκο Γουδή
ότι ο Βολιώτης απέφυγε να πάρει
θέση και έτσι διευκόλυνε τον Μηνά
Λυσάνδρου να περάσει τις επιθυμίες του.
Επί της ουσίας, βέβαια, η συμπεριφορά του Λασκαράκη στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν καθορίζει συνολικά τη
στάση του, αλλά κάποιοι επιμένουν πως είναι ξεκάθαρο
δείγμα γραφής.
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Ο Μάκης
πουλάει
παραμύθι
Βγαίνει και ο Μάκης ο
Γκαγκάτσης, ο υιός, και
λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη νέα Τούμπα.
Μάλιστα. Και γιατί δεν
το λύνει; Κράτος δεν είναι ο Σαββίδης; Φίλος
του ΠΑΟΚ δεν είναι ο
Τσίπρας; Σε τέτοιες στιγμές τον θέλεις τον πρωθυπουργό να είναι δίπλα
στην ομάδα κι όχι στη
ΔΕΘ για να κάνει φάτσα
μόστρα φινιστρίνι.
Έτσι είναι. Να βγει να το
πει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ότι πέσαμε έξω με
τον Αλέξη, κάναμε λάθος. Υπάρχει πρόβλημα
με μια τροπολογία, σου
λέει ο Μάκης ο υιός. Και
τον ΠΑΟΚτσή τι τον νοιάζει, ρε Μάκη; Γήπεδο
θέλει, να ξεκαβλώσει.
Και πας και του λες ότι υπάρχει πρόβλημα επειδή
έρχονται εκλογές;
Και τι σημαίνει ότι έρχονται εκλογές; Σταμάτησε
να δουλεύει το κράτος;
Κι αν σταμάτησε, γιατί ο
Αλέξης έβαλε καινούργιους στον Άρειο Πάγο;
Να μην το κουράζουμε.
Γήπεδο ο ΠΑΟΚ θα χτίσει. Όχι με τα λόγια. Διάβασε το διπλανό κομμάτι
και τα ξαναλέμε.

Νέα Τούμπα:
Παραμύθια ο Αλέξης
Μπορεί ο Μητσοτάκης
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
α κάνουμε μια σούμα
για τις εκλογές. Ο λαός του ΠΑΟΚ βγάζει
κυβερνήσεις. Κι άμα
λέμε ο λαός του ΠΑΟΚ, καμία
σχέση με τον Ιβάν και τον Γιωργάκη και το Σαββιδοτεχνείο. Ο
λαός του ΠΑΟΚ. Άλλο πράγμα
είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Εκεί την
πάτησε ο Αλέξης, που έτσι και
τον έπιανε το καλοκαίρι θα κυκλοφορούσε με τη φανέλα του
ΠΑΟΚ στη Μακεδονία, μπας και
έπαιρνε κανένα ξεροκόμματο.
Τον πρόλαβαν τα γεγονότα, ωστόσο, τον Αλέξη. Την έπαθε όπως
η Μπαρτσελόνα με τη Λίβερπουλ
και κρέμασε τ’ αυτιά. Πάει η ζωντάνια του Αλέξη. Άλλον άνθρωπο έβλεπες τις νύχτες της σφαλιάρας,
καμία σχέση με τον ροδαλό τον Τσίπρα και τον σοσιαλιστικό λόγο με
τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Κανένας δεν του είπε, Ανδρέας
γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
Ούτε έβγαζε κανέναν τσογλανισμό ο Ανδρέας, όπως ο Αλέξης. Ο
Ανδρέας έχανε στις εκλογές κι έλεγε ότι κέρδισε η δημοκρατία και ο
κόσμος ξεσκιζότανε στο παλαμάκι,
ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Ποιος Τσίπρας και παπαριές. Ντεμέκ Ανδρέας, που λένε και στη Μακεδονία.
Το πήραμε το μήνυμα, έλεγε ο
Ανδρέας όταν έχανε. Το πήραμε, εί-

Ν

Ένα χρόνο πουλάνε φούμαρα στους ΠΑΟΚτσήδες
και τώρα λένε ότι δεν προλαβαίνουν λόγω
εκλογών… Έξαλλος ο Ιβάν με Τσίπρα, αλλάζει
ρότα στο ΟPEΝ και περιμένει τον Μητσοτάκη
πε και ο Αλεκάκις. Σημασία έχει
πώς το έλεγε ο Ανδρέας και πώς ο
Αλέξης. Κι όχι μονάχα αυτό. Αυτά
τα έλεγε ο Παπανδρέου πριν από
30 χρόνια και τα λέει ο Αλέξης σήμερα. Τουλάχιστον, ας έλεγε, το πήραμε το message για να είναι και
μέσα στην εποχή.
Ξεφύγαμε, όμως, για τον λαό του
ΠΑΟΚ μιλάγαμε. Τεράστιος είναι ο
λαός του ΠΑΟΚ, αυτό έχω να πω εγώ. Τραβάει μονάχος του, χωρίς κα-

νένα χαλινάρι από τον Σαββίδη. Αχειραγώγητος. Αυτό έδειξαν οι εκλογές. Φαγώθηκε το Σαββιδοτεχνείο ότι έπρεπε να ψηφιστεί ο Αλέξης στις εκλογές.
Όχι στα ίσια, βέβαια. Και στα κομμάτια-σανό που τάιζαν τον λαό του
ΠΑΟΚ, δεν ανέφεραν ούτε μια φορά
τη λέξη Μακεδονία. Και καλά, προέχει το καλό του ΠΑΟΚ, όχι η Μακεδονία. Αυτό γράφανε στο Σαββιδοτεχνείο. Κι όχι μονάχοι τους, βέβαια.
Εντολές εκτελούσαν. Δεν γίνεται να
πληρώνει ο Ιβάν κι ο Σαββιδοτέχνης να γράφει ό,τι του κατέβει. Απλά πράγματα είναι αυτά.
Κι έρχονται οι εκλογές και βάζεις
τον έναν πίνακα δίπλα στον άλλονα. Μιλάμε ότι τον Αλέξη τον χτύπησε ρεύμα. Κι εγώ δεν σου λέω ότι
όλοι αυτοί που τον μαυρίσανε τον
Αλέξη ήταν όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Στη Μακεδονία, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ
είχε το επάνω χέρι σε κόσμο πριν από τις Πρέσπες.
Κατραπακιές έφαγε ο Αλέξης.

Κοίτα και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, λένε
τα νούμερα για τον φουκαρά τον Αλέξη. Έχασε 14-0 στην Α΄ Θεσσαλονίκης και 15-0 στη Β΄ Θεσσαλονίκης. Απλά πράγματα είναι αυτά.
Ο λαός του ΠΑΟΚ σού λέει, καλός κι άγιος ο Ιβάν, αλλά πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά ΠΑΟΚ. Κι ο
Αλέξης με τον κολοσσό Νίκο Κοτζιά την έπαιξε στο πόκερ τη Μακεδονία με σημαδεμένη τράπουλα. Αντίο και να μας γράφεις, δηλαδή,
πονηράκο Αλέξη.
Τι έγραψε η «Α» στο περασμένο
φύλλο; Ότι ο Σαββίδης δεν παίζει
κανέναν ρόλο στον λαό του ΠΑΟΚ.
Κανένας δεν επηρεάζει, αυτό έδειξαν οι εκλογές. Τζάμπα που τον έβγαλα και Μπερλουσκόνι της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα.
Και πλακώνουνε τα μπινελίκια
στο facebook οι ΠΑΟΚτσήδες. Κάτω τα χέρια από τον Ιβάν και τα ρέστα. Μάλιστα. Που πάει να πει, δηλαδή, ότι δεν διάβασε κανένας το
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κείμενο. Του λες του ΠΑΟΚτσή,
μπράβο, ρε μάγκα, που είσαι ελεύθερος άνθρωπος, δεν γουστάρεις
κανέναν στο κεφάλι σου, είσαι αδούλωτος, και πάει και σε βρίζει.
Κι όχι ότι με νοιάζει, βέβαια. Δουλειά σοβαρή κάνουμε στην εφημερίδα. Άπαξ κι είναι κολλημένος, δεν
είσαι για μας, τράβα στο Σαββιδοτεχνείο που σ’ τα λέει ωραία. Και γήπεδο σου έφτιαξε το Σαββιδοτεχνείο, να μπεις μέσα τον Σεπτέμβριο.
Κανένας λαός δεν κέρδισε όταν
ταυτίστηκε με τον ηγέτη του. Με κανέναν ηγέτη του. Μόνο οι τυφλόμυγες κι οι τυφλοπόντικες το κάνουνε.
Ο σοβαρός άνθρωπος μπορεί ν’ αποθεώνει τον Μαρινάκη, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Σαββίδη, τον Μελισσανίδη, αλλά κρατάει και μια πισινή.

Κι ο λαός του ΠΑΟΚ απέδειξε
στις εκλογές ότι είναι αυτόβουλος.
Δεν κουμαντάρεται από κανέναν.
Ούτε από τον Σαββίδη, ούτε από τα
tweet του Τσίπρα ότι έχει μερίδιο
στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ.
Διότι, μάγκα μου, πρώτα είναι η
εθνική σου συνείδηση και μετά η
τσέπη σου. Κι ο Τσίπρας σ’ τα πήρε
και τα δυο και ο Ιβάν έκοβε βόλτες
στο Ροστόφ εκείνες τις μέρες των
Πρεσπών. Κι αυτό δεν είναι ψέμα.
Και γράφει ο άλλος στα σχόλιά
του ότι διχάζω τον λαό. Πλάκα μού
κάνεις; Άπαξ και σου γράφω ότι
προέχει η πατρίδα σου κι η τσέπη
σου και μετά ο κάθε ηγέτης που παίζει τα παιχνίδια του, αυτό είναι διχαστικό; Τα μάτια σού ανοίγω. Να
σκέφτεσαι. Να μη σε πιάνει κώτσο
κανένα σαΐνι σαν τον Αλέξη και να
σου πουλάει παραμύθι.
Πάμε παρακάτω. Για τον Ιβάν
Σαββίδη θα σου μιλήσω τώρα. Έγραψα την προηγούμενη φορά ότι

με το ζόρι έβγαλε τον Ζαγοράκη
στα χασομέρια. Κι αρχίζει ο άλλος ν’
απαντάει ότι έβγαλε και τον Ζέρβα.
Μάλιστα. Και γιατί δεν τον έβγαλε
από την πρώτη Κυριακή ο Σαββίδης και το κράτησε σε αγωνία το
παιδί;
Γιατί πήρε σκάρτο 15% την πρώτη Κυριακή, αφού τον υποστήριζε ο
Σαββίδης; Κι αν ο Ταχιάος δεν το
έπαιζε αντι-ΠΑΟΚ λέγοντας να
βγούνε οι σημαίες του ΠΑΟΚ από το
δημαρχείο κι έλεγε και μια καλή
κουβέντα για τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ, θα έβγαινε ο Ζέρβας; Δεν νομίζω. Κι αφού ο Ταχιάος έλεγε τρελίτσες, βγήκε ο Ζέρβας.
Και τι έκανε ο Σαββίδης μετά τη
νίκη του Μητσοτάκη; Έγειρε προς
τα δεξιά. Λογικά πράγματα είναι αυτά για έναν επιχειρηματία. Σήμερα
είναι με τον έναν,
αύριο με τον άλλον.
Όπου φυσάει ο αέρας και φέρνει χρήμα. Να σου πω ποια
είναι η διαφορά; Ο
Σαββίδης
πήγε
στον Μητσοτάκη, δεν ήρθε ο Μητσοτάκης στον Σαββίδη.
Το αντίθετο από αυτό που έκανε
ο Αλέξης, δηλαδή. Ο Αλέξης πήγε
και τον βρήκε τον Ιβάν, γιατί μυρί-

στηκε ψητό από τον λαό του ΠΑΟΚ
και δώσ’ του φωτογραφίες με τον
«δικέφαλο». Ο Σαββίδης πάει για
δεύτερη φορά στον Μητσοτάκη.
Την πρώτη ήταν με τον Μαρινάκη.
Αυτό μόνο εγώ σ’ το έγραψα. Η δεύτερη είναι τώρα.
Πήρες χαμπάρι τι στροφή πήρε
το ΟΡΕΝ του Ιβάν; Ούτε ο Λιούις
Χάμιλτον στην πίστα του Μπαχρέιν,
τέτοια στροφή. Εκεί που χάιδευαν
τους ΣΥΡΙΖΑίους, πάρ’ τα να γουστάρεις. Τελειωμένος είναι ο Αλέξης από το κανάλι του Ιβάν.
Μέχρι και τον Λαζόπουλο τον
ξεφόρτωσε κι αυτόν ο Σαββίδης.

Γιατί τον είχε πάρει τον Λάκη στο
OPEN; Για να περνά τη
γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Πάει ο Λάκης, να ’ταν
κι άλλος. Και γιατί δεν του ανανέωσε τη σύμβαση ο Ιβάν; Τι
κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
Και γιατί πάει στον Μητσοτάκη ο Ιβάν; Για τη νέα Τούμπα. Γι’
αυτό. Είδε κι απόειδε ότι με τον Αλέξη και τον Καμμένο τον Πάνο,
χόρτασε παραμύθι. Μόνο η «Α» σ’
το έγραψε ότι η Τούμπα πάει να γίνει με τη ΝΔ, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το Υπερταμείο, όταν στο Σαββιδοτεχνείο γράφανε για χωροταξικά και άλλες τέτοιες παπαριές.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Αφού υπάρχει πρόβλημα με τη γραφειοκρατία, πού είναι ο Αλέξης να λύσει το πρόβλημα; Μ’ ένα τηλέφωνο
θα μπορούσε να το καθαρίσει. Κι όχι
μονάχα αυτό, αλλά και το Καυτανζόγλειο μαζί. Κι εκεί πρόβλημα υπάρχει.
Τι να σου κάνει, όμως, κι ο Αλέξης. Με τι καρδιά να ασχοληθεί με
το γήπεδο του ΠΑΟΚ όταν οι ΠΑΟΚτσήδες τον έριξαν στο 20% στη
Μακεδονία; Γι’ αυτό πάει στον Μητσοτάκη ο Ιβάν – και καλά κάνει,
δηλαδή. Από παραμύθι είναι χορτασμένος από τον Αλέξη. Αλλού τα
κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι
κότες, λέει ο λαός. Ο Τσίπρας πάει
να φτιάξει νέο γήπεδο στον Παναθηναϊκό τώρα, αφού έφτιαξε στον
ΠΑΟΚ. Δεν πουλάει, πλέον, το παραμύθι στη Βόρεια Ελλάδα και το
μετέφερε στην Αττική.
Σ’ το τελειώνω. Να σου δώσω
και την είδηση. Ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει
γήπεδο. Όπως σ’ το λέω. Ο Μητσοτάκης θα το φτιάξει το γήπεδο και
θα το πιστωθεί ο δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Ζέρβας και οι άλλοι. Ο
μπαμπάς του Ζέρβα έχτισε το γήπεδο, ο γιος θα το ξαναχτίσει.
Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται
να φορέσει καμία φανέλα του ΠΑΟΚ, ούτε στα εγκαίνια δεν θα πάει.
Έτσι θα είναι η κυβέρνησή του. Δεν
πρόκειται να πανηγυρίζει επειδή έφτιαξε ένα γήπεδο σ’ έναν σύλλογο
που εκφράζει τον πόνο από τις χαμένες πατρίδες. Δεν θα γίνει σαν τον
Πολάκη να επικοινωνεί και να πανηγυρίζει ότι τα νοσοκομεία της χώρας για μία μέρα δεν έχουν έλλειψη
από γάζες, άρα κάνει σωστά τη δουλειά του.
Έτσι είναι. Ο Μπουτάρης ό,τι ώρα ήθελε έπαιρνε τηλέφωνο τον
Τσίπρα. Έκανε τίποτα για το γήπεδο
του ΠΑΟΚ; Ενημέρωσε ποτέ τον
λαό του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει πρόβλημα με το Υπερταμείο; Όχι βέβαια.
Κλασικός ΣΥΡΙΖΑίος ο κυρ-Γιάννης. Γι’ αυτό του έφυγε και ο Ζέρβας από την παράταξη.

Ο Φάμελλος
ρητορικά
σκουπίδια
Και τώρα που το θυμήθηκα, για ν’ αποθεώσω
και το Σαββιδοτεχνείο.
Συνέντευξη με τον Φάμελλο είχαν τις προάλλες. Κι αντί να τον βάλουνε κάτω να τον χτυπήσουνε σαν χταπόδι,
τον ρωτάγανε για φρουφρου κι αρώματα. Θα είναι σύμβολο για την πόλη, σου λέει ο Φάμελλος
του Περιβάλλοντος. Μάλιστα.
Για να είναι σύμβολο, όμως, θα πρέπει να χτιστεί
πρώτα. Ή, μήπως, κάνω
λάθος; Είπαμε, όμως, οι
ΣΥΡΙΖΑίοι είναι ατσίδες
στα παραμύθια της γιαγιάς. Δεν υπάρχουν δεύτεροι στην Ελλάδα. Ο
Φάμελλος το ’χτισε ήδη
το νέο γήπεδο της Τούμπας και δεν πήρε κανένας χαμπάρι.
Μέχρι και Μπερναμπέου
το βάφτισε ο Σωκράτης.
Μέχρι και μουσείο έφτιαξε. Και μετά έχτισε
και το γήπεδο στον Βοτανικό. Κανένας δεν
πλήρωσε φόρο για δηλώσεις. Κι αντί να του
πούνε από το Σαββιδοτεχνείο, τι γίνεται και δεν
προχωράει το έργο, τον
αφήσανε να λέει ρητορικά σκουπίδια.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
οιον να πιάσεις και ποιον ν’ αφήσεις. Μάκης
Γκαγκάτσης με τ’ όνομα.
Ο υιός του πατρός. Του
Βασιλομπίλαρου, που έπρεπε να τον είχαν σουτάρει από το ποδόσφαιρο, αλλά
αυτός συνεχίζει κανονικά. Κυριάκος Κυριάκος, ίσον Κυριάκος στο τετράγωνο, όπως του κόλλησα το παρατσούκλι και τον
φωνάζουν έτσι στη Θεσσαλονίκη. Ο αλγεβρικός Κυριάκος, πρώην διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και νυν wanna be
(θέλω να γίνω) ο νέος Βαγγέλης Βενιζέλος
του ΚΙΝΑΛ.
Να μην ξεφύγω, όμως, γιατί άπαξ και καταπιαστείς με τον Βασιλάκη και τον Μάκη και τον Κυριάκο, σε παίρνει το πρωί χωρίς να το καταλάβεις. Ο Μάκης, λοιπόν, με τον Κυριάκο στο τετράγωνο αποφάσισαν να γίνουν παίκτες των συνειδήσεων του λαού του ΠΑΟΚ.
Νομικός είναι ο Μάκης, δεν είναι καλουπατζής - πατωματζής - σοβατεπής. Μακάρι να ήτανε,
βέβαια, γιατί αυτοί έχουν μια αυθεντικότητα. Δεν
το παίζουνε.

Π

Κυριάκος,
ένας
ρομαντικός
δημοσιογράφος
Όπως θα διαβάσετε σε
διπλανή στήλη, ο Μάκης
ο Γκαγκάτσης μίλησε για
τους «δημοσιογράφους
του ΠΑΟΚ», δικαιώνοντας την «Α» που τους
βάφτισε Σαββιδοτεχνείο
που παραμυθιάζει τον
κόσμο.
Ο Κυριάκος στο τετράγωνο μας βγήκε και ρομαντικός της δημοσιογραφίας. Αυτός που έδινε γραμμή, μιλάει για
λειτούργημα. Σκέτη απόλαυση: «Επειδή ανέκαθεν
υπερασπιζόμουν τη δουλειά των δημοσιογράφων, θεωρώ ότι το επίπεδο αναγκαστικά προσαρμόζεται σε εκείνο των
προσφερόμενων θέσεων.
Όσο αυτές μειώνονται,
δεν πληρώνονται καλά
και απαιτούν περισσότερο χρόνο και τρέξιμο, αναγκαστικά πέφτει το επίπεδο.
»Το λειτούργημα πρέπει
να προστατευθεί, να
μπουν κανόνες και να υπάρχει έλεγχος στο ποιος
αποκτά δημόσιο λόγο και
πώς τον διαχειρίζεται. Να
διαχωριστούν τα ξερά από τα χλωρά και να ξαναφτιάξουμε το χώρο, ώστε
ο δημοσιογράφος να επανακτήσει το κύρος του».
Το ξαναλέω. Ούτε οι ΣΥΡΙΖΑίοι τέτοιες παπαριές, από τη μία ο Σαββίδης να έχει δικά του Μέσα κι ο αλγεβρικός Κυριάκος στο τετράγωνο
να μιλάει για κανόνες.

Κι ο Κυριάκος, μορφωμένο παιδί του πανεπιστημίου. Της φιλοσοφικής του Αριστοτελείου. Και
οι δυο έκαναν φοβερές και τρομερές δηλώσεις –
παραμύθι φούρναρης, πιο παραμύθι κι από τον
Τσίπρα, που θα έφτιαχνε γήπεδο στον ΠΑΟΚ.
Πάμε παρακάτω.
Ο Μάκης μίλησε στη Γενική Συνέλευση του
ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και τι είπε; «Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν

στην 3η και στην 4η θέση, δεν υπήρχαν συμμαχίες,
τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, συμμαχούν όλοι
τους για να τον ρίξουν από την πρώτη θέση.
»Είναι προφανής η συμμαχία Ολυμπιακού-ΑΕΚ,
δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε ούτε μπορούν
να το αρνηθούν. Δεν μπορούν να το παραδεχτούν
στον κόσμο τους. Εμάς δε μας ενδιαφέρει, ήμασταν
και θα είμαστε μόνοι.

Σε δύο μόνο θέματα υπάρχει συμφωνία Θρύλου-ΑΕΚ. Στα play offs
ΚΑΙ ο Γραμμένος, και να πάει σπίτι του ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Αν
συμμαχήσουν σε ΕΠΟ και Super League, τότε στον ΠΑΟΚ θα
τρέχουν και δεν θα φτάνουν…

Τρέμει ο Ιβάν
τη συμμαχία



»Μία συνεργασία υπήρχε κάποτε για να πέσει ένα σύστημα, όπως έπεσε, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα υπάρχουν συμμαχίες που τις διαφημίζουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ μέσω των μέσων τους, δεν το φωνάζουν και δεν το παραδέχονται γιατί θα έχουν πρόβλημα με τους φιλάθλους τους».
Δηλαδή, έτσι και είσαι ο Ιβάν Σαββίδης, του
λες του Μάκη, πέρνα από το ταμείο, συν δυο μηνιάτικα παραπάνω, κι αν σε χρειαστώ, θα σε φωνάξω. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι καβάλα στο άλογο,
σάρωσε τα πάντα, ο Σαββίδης βάζει άλλα 15 μιλιόνια για να γίνει ακόμα καλύτερος και ο Μάκης
τρομάζει τον λαό του ΠΑΟΚ με τις συμμαχίες Ολυμπιακού-ΑΕΚ. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
Σκέτη μιζέρια ο Μάκης. Πρώτα βγαίνει η ψυχή
του ανθρώπου και μετά το χούι του. Στη μιζέρια
μεγάλωσε ο Μάκης και την κουβαλάει ακόμα μαζί του.
Και τι τον νοιάζει τον Μάκη άμα συμμαχήσουν
ο Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη; Έχει κανένα
πρόβλημα; «Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα είμαστε μόνοι», σου λέει.
Κι αφού δεν σ’ ενδιαφέρει, τι πας και βάζεις
μπελάδες στους ΠΑΟΚτσήδες; Πάει να πει ότι όχι
μόνο σ’ ενδιαφέρει, αλλά σε πονεί και σε σφάζει.
Αλλιώς, δεν θα το έλεγες. Έτσι είναι, Μάκη, υιέ
του πατρός. Εκτός κι αν ο Μάκης επινόησε εχθρούς για να λέει ότι τους καθαρίζει, για να το
παίζει ο λύνων και ο δένων στο ντεμέκ. Δεν του το
’χω να εκπέμπει σε τέτοια ντεσιμπέλ του Μάκη
να κυνηγάει φαντάσματα και να τα σκοτώνει.
Είναι, όμως, και το άλλο. Ο Σαββίδης δεν είχε
συμμαχία με τον Μελισσανίδη; Τότε γιατί δεν μιλούσε ο Μάκης ο γλυκοφρύδης; Άλλου τύπου
συμμαχία ήταν τότε; Η ίδια ήταν. Τον πούλησε ο
Σαββίδης τον Μελισσανίδη κι έγινε ό,τι έγινε.
Είναι τίποτα κακό; Όπως τότε ο Σαββίδης με
τον Μελισσανίδη έλεγαν ότι ήθελαν να ρίξουν
τη χούντα του Μαρινάκη, για να επιστρέψουν οι
Κυριακές, τώρα ο Μαρινάκης λέει το ίδιο με τον
Μελισσανίδη. Όταν, όμως, ο Σαββίδης πήγαινε
έξω από το σπίτι του Μαρινάκη ή όταν συμμαχούσε μαζί του στο Sofitel, τον Ιούλιο του ’18, ο
Μάκης δεν έβγαζε άχνα. Ούτε ο Κυριάκος.
Για να τελειώνουμε. Καμία συμμαχία δεν υπάρχει μεταξύ της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Απλά, ο
Μάκης πρέπει να στραβοκοιμήθηκε την προηγούμενη το βράδυ, μπορεί να είχε και την μπαλκονόπορτα ανοικτή και να μπούκαρε κανένα κωλοκούνουπο και να του ζωγράφισε τίποτα κιτρινίλες στο δέρμα και μετά τις έξυσε κι έγιναν κοκκινίλες. Και το ’βγαλε το συμπέρασμα, ότι αυτό είναι
προφητεία. Μπορεί να πήγε και σε κανέναν ονειροκρίτη. Κι αυτό της μόδας είναι.
Και τώρα που το θυμήθηκα: Ο Μάκης είπε και
το άλλο το φοβερό και τους ξευτέλισε τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης. Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση Τζήλου, δες, ρε φίλε, τι απάντησε: «Το θέμα Τζήλου είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης και όχι στα δικά μας. Ο ΠΑΟΚ και οι δημοσιογράφοι του πιέζουν για να λυθεί όσο πιο γρήγορα αυτή η υπόθεση».
Ο ΠΑΟΚ κι οι δημοσιογράφοι του. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι δικαιώνεται στο έπακρο η «Α» που κάνα-δυο χρόνια τώρα μιλάει ότι υπάρχει Σαββιδοτεχνείο. Πλάκα κάνουμε τώρα; Τι θα πει ο ΠΑΟΚ κι
οι δημοσιογράφοι του; Έχει ο ΠΑΟΚ δημοσιογράφους δικούς του; Ποιοι είναι και σε ποια Μέσα
του ΠΑΟΚ δουλεύουνε; Είναι στο ΟΡΕΝ; Είναι στο
«Έθνος»; Είναι στο sdna; Κι αυτοί οι συνδικαλιστές στη Θεσσαλονίκη τι λένε γι’ αυτό;
Κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Ένας Κόλκας έγραψε στο facebook: «Επίσης το νέο μου χόμπι είναι να καταγράφω τα δημοσιεύματα που αναδεικνύουν τη συμμαχία ΑΕΚ - Ολυμπιακού κατά του
ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα δημοσίευμα της
εφημερίδας “Άποψης” του Βίκτορα Μητρόπουλου,
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που είναι σχετικά –και συνήθως βολικά για δαύτους– ενημερωμένη σε θέματα κυβερνητικού ρεπορτάζ».
Άλλη μιζέρια κι απ’ εκεί. Μακράν κορυφαία ομάδα ο ΠΑΟΚ, δικαιότατα πήρε το νταμπλ κι ο
Κόλκας ξαναφέρνει τη μιζέρια, επειδή ΑΕΚ κι Ολυμπιακός ζήτησαν να γίνει έλεγχος στις ΠΑΕ.
Δεν πρόλαβε να τελειώσει την ομιλία του ο
Μάκης και στο καπάκι ο υποψήφιος βουλευτής
Κυριάκος στο τετράγωνο έπιασε πόστο στο
SportFm: «Υπάρχει μια συμμαχία όντως φανερή
και αυτό φάνηκε από πρωτοσέλιδα που υπήρξαν
σε φίλα προσκείμενες εφημερίδες τους για τον Περέιρα. Μιλάμε για μια αυτο-ρουφιανιά. Αυτοί είναι
οι συσχετισμοί και φάνηκαν, γι’ αυτό απέσυραν έπειτα και αυτά τα πρωτοσέλιδα.
»Συμμαχία δεν σημαίνει ότι κάτι είναι παράνομο. Αυτό που είπε ο κ. Γκαγκάτσης είναι υπαρκτό,
αλλά όλες οι συμμαχίες είναι ρευστές και αυτό φάνηκε. Είναι μια συγκυριακή συμμαχία που εύκολα
θα διαλυθεί».
Μάλιστα. Ο Κυριάκος στο τετράγωνο συμφώνησε με τον Γκαγκάτση. Και το προχώρησε
κι άλλο ο αλγεβρικός. Ότι οι εφημερίδες έκαναν
αυτορουφιανιά! Μιλάμε, δηλαδή, ότι το παλικάρι
πάει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στην

παρλαπίπα.
Ούτε χρόνο δεν συμπλήρωσε
στη δημοσιογραφία και το παίζει ειδήμονας. Χαμπάρι δεν έχει πάρει τι
σημαίνει δημοσιογραφία, βέβαια. Αν θέλουν οι εφημερίδες να μιλήσουνε με κάλυψη απόκρυψη, χαμπάρι δεν θα έπαιρνε ο
Κυριάκος στο τετράγωνο.
Υποψήφιος βουλευτής είναι τώρα ο τετραγωνάτος Κυριάκος. Τώρα θέλει ψήφους. Γι’
αυτό τον έβαλε το ΚΙΝΑΛ. Κι από πού θα πάρει
ψήφους; Από τον λαό του ΠΑΟΚ, βέβαια. Κι άμα
δεν υπάρχει εχθρός, πώς θα πάει να τον ψηφίσει
ο ΠΑΟΚτσής; Είναι ένα ερώτημα αυτό. Κι έτσι, ο
Κυριάκος κατασκεύασε έναν εχθρό για να λέει
στον λαό του ΠΑΟΚ ότι θα προσπαθήσει να τον
σώσει από τον εχθρό που δεν υπάρχει. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Να σ’ το πω κι αλλιώς όμως. Έτσι σκέφτομαι
εγώ. Δεν σημαίνει ότι ο Μάκης με τον Κυριάκο
σκέφτονται το ίδιο. Αυτοί, ρε, τρέμουνε μήπως και
συμμαχήσουν στ’ αλήθεια ο Μελισσανίδης με
τον Μαρινάκη.
Μέχρι και το πορτοφόλι του Σαββίδη σκέφτονται, που μπορεί να στοιχίσει κάτι παραπάνω για
να φέρει την ΕΠΟ. Τρέμουνε ότι δεν θα έχουνε
διαιτησίες τύπου Κουτσιαύτη και Τσαμούρη.
Χάσανε τον ύπνο τους. Εφιάλτης στον δρόμο με
τις λεύκες...
Για να τελειώνουμε με τον Μάκη και τον Κυριάκο στο τετράγωνο. Συμμαχία ΑΕΚ - Ολυμπιακού δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται. Ο Μάκης
το έβγαλε το συμπέρασμα επειδή ζήτησαν κι οι
δυο να γίνει έλεγχος ιδιοκτησίας των ΠΑΕ, της
Ξάνθης και του Παναιτωλικού, αλλά και άλλων.
Και τι τον νοιάζει τον Μάκη και μιλάει για συμμαχία; Αφού ο Σαββίδης είναι καθαρός και δεν εμπλέκεται σε καμία άλλη ΠΑΕ, ας ζητήσουν να γίνουν εκατό έλεγχοι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
Κι ύστερα, για τον Περέιρα, επειδή δεν τον
γουστάρουν ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μελισσανίδης, δεν πάει να πει ότι συμμάχησαν κιόλας.
Και στο φινάλε, τι τον νοιάζει τον Σαββίδη αν
συμμαχήσουνε; Πρώτη μούρη στο Καβούρι το
παίζει. Υπέρ του 50-50 δεν είναι ο Ιβάν; Ή μήπως
δεν είναι και την ψάχνει με τον Κυριάκο και τον
Μάκη και προετοιμάζει το έδαφος για του χρόνου; Θα επανέλθω.

Ο Κυριάκος
τσιμουδιά
για Τσίπρα,
«άδειασμα»
σε Βενιζέλο
Είναι, όμως, και το άλλο
με τον Κυριάκο Κυριάκο.
Έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο SportFm.
Μάλιστα. Είπε τίποτα για
τον Τσίπρα; Είπε τίποτα
για τη νέα Τούμπα; Όχι
βέβαια. Γιατί τώρα έπρεπε να τα λέει αλλιώς τα
πράγματα.
Μέχρι τώρα την είχε καταβρεί στον ΠΑΟΚ με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που
πήγε στο ΚΙΝΑΛ κι ακούει τη Φώφη να βρίζει τον
Τσίπρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα έπρεπε να λέει κι αυτός τα ίδια. Όσο για τον Βενιζέλο, τον άδειασε κανονικά και με τον νόμο ο Κυριάκος στο τετράγωνο.
«Δεν υπάρχει ανάλυση
του πώς ψήφισε ο κόσμος
στις προηγούμενες εκλογές, οπότε δεν ξέρουμε αν
είναι μια κίνηση που συσπειρώνει ή θα δημιουργήσει απώλειες.
»Ανεξάρτητα από τον κ.
Βενιζέλο, η επιλογή του
κ. Καμίνη σηματοδοτεί τη
διεύρυνση που θέλει να
κάνει το ΚΙΝΑΛ». Το είπα
εγώ, ο αλγεβρικός Κυριάκος θα πάει πολύ
μπροστά.
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Ησυχία δεν έχουν ο
Βασίλης Γκαγκάτσης και
οι υποστηρικτές του. Ο
πρώτος φροντίζει με
διάφορα τρικ να δείχνει
ότι είναι χρήσιμος στο
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο. Τι κι αν
χρησιμοποιεί την
τακτική της πεθεράς με
τη νύφη;
Δημιουργεί,
δηλαδή, θέμα
από το
πουθενά, για
να δίνει μετά
την υποτιθέμενη λύση
και να κορδώνεται πως
μόνο αυτός μπορεί να
βγάλει τη Super League
από αδιέξοδα.
Κάπως έτσι, όμως,
πείθει πολλούς
παράγοντες για τον
ουσιαστικό ρόλο του.
Και παράλληλα, τους
βάζει στη διαδικασία να
αναζητήσουν τρόπους
για να αποτρέψουν την
αποπομπή του από τον
συνεταιρισμό.
Το τελευταίο τέχνασμα
που εμπνεύστηκαν
κάποιοι ονομάζεται
«σύμβουλος του
προέδρου». Το
πρότειναν, μάλιστα,
στον Μηνά Λυσάνδρου.
Λες και ο τελευταίος
δεν γνωρίζει πως στα
κωλύματα εμπίπτει και
αυτό το ενδεχόμενο.
Κι όμως, κάποιοι
παράγοντες επιμένουν
πως ο διευθύνων
σύμβουλος της ΑΕΚ και
πρόεδρος της λίγκας
μπορεί να διασώσει τον
Βασιλομπίλαρο.
Προσωρινά, ο
Λυσάνδρου δεν
τσιμπάει, αλλά από την
άλλη πλευρά ο χρόνος
περνάει και ο
Γκαγκάτσης ζει και
βασιλεύει και τη Super
League διαφεντεύει!

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεχνάσματα
για τη
σωτηρία
του
Γκαγκάτση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΘΕΜΑ

Αυτά καλό είναι να μην γίνονται
Η απάτη Giorgis με
Βαρέλα για το… «ό,τι
πει ο Λουτσέσκου»

Giorgis, ΠΑ(ει)
ΟΚ κι ο Κόνιαρης
Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι ένα σκορποχώρι. Λακίζουνε ο ένας μετά τον άλλον. Ο
Ολυμπιακός πήρε τον Κόνιαρη. Και δεν
είχαμε ούτε ένα ποστάρισμα από το Giorgis, ότι ουδείς αναντικατάστατος, όπως
είχε γράψει για
τον Βαρέλα.
Καρφάκι δεν του
καίγεται του Ιβάν και του μικρού Γιωργάκη.
Λες και δεν έχει
το ίδιο έμβλημα
ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο με τον
ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.

Ο small Giorgakis (μικρός Γιωργάκης) πόσταρε ένα παραμυθάκι γεμάτο σανό στο instagram. Ό,τι ζητήσει ο Λουτσέσκου, λέει
(το ό,τι γράφεται με κόμμα, μικρέ Γιωργάκη,
είναι αναφορικό, ειδικός σύνδεσμος κι όχι «ότι» που γράφεις), θα το έχει.
Και τότε γιατί τον Βαρέλα τον κατεβάσανε από το αεροπλάνο, small Giorgakis; Μετά τον ήθελε ο Λουτσέσκου, μετά που είδε
ότι φεύγει;
Εκτός κι αν νόμιζαν και ο small Giorgis
και ο Λουτσέσκου ότι ο Βαρέλα μπλόφαρε ότι θα έφευγε, οπότε θα έμενε με τα ίδια
λεφτά και κάτι ψιλά παραπάνω.
Δεν έπιασε το κόλπο κι ο Φερνάντο τα
πήρε χοντρά, όπως του
άξιζε. Το σανό το έφαγαν οι ΠΑΟΚτσήδες, ωστόσο.

Υπνωτισμός ΕΠΟ:
Παναθηναϊκοί, όχι
χρυσαυγίτες στο ΟΑΚΑ
Τον έλεγχο στο ΟΑΚΑ, στο παιγνίδι με την Ιταλία, για να
μην περάσουν μέσα οι χρυσαυγίτες, ποιος θα τον κάνει;
Η αστυνομία ή οι σεκιουριτάδες;
Μήπως πρέπει κι οι δυο μαζί; Να θυμίσουμε ότι στο
ματς με την Εσθονία η ΕΠΟ είχε τιμωρηθεί από την UEFA με χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, ούτε τα μισά
από αυτά που παντελονιάζει τον μήνα ο Μέλο Περέιρα.
Κι ακόμα, έχει γίνει και το εξής φοβερό.
Όταν κλήθηκε η ΕΠΟ για «διευκρινίσεις» από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος. Και τι είπαν οι δικηγόροι της;
Ότι δεν ήταν χρυσαυγίτες, αλλά οπαδοί του Παναθηναϊκού!
Πώς το κατάλαβαν αυτό οι ΕΠΟτζήδες; Με τη μέθοδο του… υπνωτισμού. Υπνωτίστηκαν και μίλησαν με
τα πνεύματα, πράσινου χρώματος.



23



www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
8/9 IOYNIΟΥ 2019

ΑΝΑΘΕΜΑ





Για τα προκριματικά του Μουντιάλ 1934 η Ελλάδα είχε
χάσει 4-0 στο Μιλάνο από τη φασιστική Ιταλία του
Μουσολίνι και στον επαναληπτικό δεν κατέβηκε! Η
εφημερίδα «Αθλητικά Χρονικά» έγραψε ότι η ΕΠΟ πήρε
«ρεγάλο» 650 εκατ. λιρετών από τον Μουσολίνι για να
φτιάξει καινούργια γραφεία στην οδό Φυλής.

Στα 1985 ένας
πατέρας
παρακάλεσε τον
Μαραντόνα για ένα
φιλικό με το χωριό
Ακέρα, προκειμένου
να συγκεντρωθούν
χρήματα για τον
άρρωστο γιο του. Ο
πρόεδρος της
Νάπολι αρνήθηκε.
Ο Ντιέγκο πλήρωσε
τη ρήτρα για τυχόν
τραυματισμούς κι
έκανε τις εξής
δηλώσεις: «Να πάει
να γα@@@@ κι ο
πρόεδρος κι η
Lloyd's, ο αγώνας
θα γίνει για το
παιδί». Το ματς
έγινε σε βούρκο κι
ο Μαραντόνα
έπαιξε 90 λεπτά.

Διάλεξη Γραμμένου
στα… καφέ
του Σηκουάνα
Μεγαλεία για τον Ευάγγελο Γραμμένο. Πήρε μέρος στο συνέδριο της FIFA στο Παρίσι. Κι όπως γράφουν όλα τα sites σε copy, θα είχε σειρά επαφών
με κορυφαία στελέχη της FIFA και της UEFA.
Το πιστέψαμε. Γι’ αυτό και πρέπει να δώσει μια
συνέντευξη Τύπου, να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα των εργασιών του συνεδρίου. Εκτός αν
είναι τόσο ταπεινός, που δεν θέλει να μαθευτεί πώς
κατάφερε και λειτούργησε η «εξυγίανση» στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Διότι είναι προφανές ότι όλοι οι ομόλογοί του
αυτό θα του ζητούσαν ν’ αναλύσει. Σε κάνα καφέ στον Σηκουάνα όμως, όχι
στην αίθουσα του συνεδρίου.

Πέντε «θρύλοι» του μπάσκετ
σκοράρουν με τον ΟΠΑΠ για την ΟΣΕΚΑ
Καλάθια για καλό σκοπό σκοράρουν πέντε Έλληνες «θρύλοι» του μπάσκετ, στο
πλαίσιο της ενέργειας «Ηοops for Hope»
που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός
της ΟΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την ομοσπονδία.
Πέντε μοναδικά πορτραίτα των αθλητών θα αποκαλύπτονται μέσα από μπασκετικά challenges, συγκεντρώνοντας
χρήματα για την αγορά ειδικών αμαξιδίων
για τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας της
ΟΣΕΚΑ.
Τα νέα αμαξίδια θα ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών στο 9ο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο (ECMC 2019).
Τα πορτραίτα δημιουργήθηκαν από τον
βραβευμένο illustrator, Χάρη Τσέβη. Αποτυπώνοντας την ιστορία των αθλητών
στον καμβά με έναν μοναδικό τρόπο, ο
καλλιτέχνης χρησιμοποίησε για τα έργα αποκλειστικά αποκόμματα εφημερίδων που
αναφέρονται στον κάθε αθλητή.
Το πρώτο πορτραίτο με τον Παναγιώτη Γιαννάκη αποκαλύφθηκε μετά από έναν αγώνα 3on3 και ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ έδωσε την πάσα για τον
επόμενο αθλητή.

ΓΓΑ και ΕΠΟ
«κουφάθηκαν» από
τις εκλογές;
Την περασμένη Κυριακή
(2/6) άρχισε στο
Ηράκλειο, με τη
συμμετοχή ομάδων από
16 χώρες, το 9ο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου Κωφών.
Η τελετή έναρξης και ο
πρώτος αγώνας,
ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Ισπανία (1-0),
φιλοξενήθηκαν στο
Παγκρήτιο στάδιο. Τόσο
τα δρώμενα –πριν από
το εναρκτήριο
λάκτισμα– όσο και οι
προσπάθειες των 22
ποδοσφαιριστών μέσα
στις τέσσερις άσπρες
γραμμές του γηπέδου,
προκάλεσαν το
χειροκρότημα και τις
επιδοκιμασίες των
παρευρισκομένων.
Τα θετικά συναισθήματα
και τις ωραίες εικόνες
«σκίασε» ένα γεγονός.
Η... ηχηρή απουσία
εκπροσώπων της ΓΓΑ
και της ΕΠΟ. Εκ του
αποτελέσματος
κρίνοντας, μάλλον
θεώρησαν άνευ
σημασίας το 9ο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου Κωφών.
Από τη μια, λοιπόν, οι
διοργανωτές, τα μέλη
των 16 αποστολών και
οι θεατές έδειξαν την
αξία της συμμετοχής
αλλά και μια σημαντική
διάσταση του
αθλήματος. Και από την
άλλη, οι «ταγοί» την
αναλγησία τους και πως
αυτά που κατά καιρούς
λένε, για την κοινωνική
αποστολή του
ποδοσφαίρου και άλλα,
είναι τα «ψεύτικα τα
λόγια τα μεγάλα».
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Του Νίκου Συνοδινού
ταν τον Οκτώβριο του 2015 ο
Γιούργκεν Κλοπ
υπέγραφε στη
Λίβερπουλ επταετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2022, λίγοι πίστευαν ότι θα την οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης. Τελικά ακόμη και η Λίβερπουλ ήθελε τον
Γερμανό της. Ο Κλοπ έβαλε τη
σφραγίδα του όχι μόνο στην κατάκτηση του Champions League,
τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του, αλλά και στην αναμόρφωση μιας ομάδας που βρήκε στο διάβα της μεγαθήρια στο
πρωτάθλημα της Αγγλίας με
μπάτζετ που ζαλίζουν, αλλά σε
λεπτομέρειες δεν έκοψε πρώτη
το νήμα.
Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει ακόμη
τρία χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, βάσει του οποίου εισπράττει 7,8 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά μετά τις επιτυχίες, η
«Fenway Sports Group», ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, έχει
στο πλάνο της να του καταθέσει
πρόταση για περαιτέρω επέκταση
του συμβολαίου του.
Ο Κλοπ στα 51 του διαθέτει χιούμορ και δεν διστάζει να αυτοσαρκαστεί, όπως τότε στην επίσημη παρουσίασή του από τη Λίβερπουλ,
που αποκάλεσε τον εαυτό του
«Normal One», σε αντιδιαστολή με
το «Special One» του Μουρίνιο.
Κάποιοι λένε ότι έχει το κοκαλάκι της
νυχτερίδας, αλλά είναι γεγονός πως
οι γνώσεις του για το ποδόσφαιρο
είναι τεράστιες. Αυτό όμως που τον
κάνει να ξεχωρίζει είναι πως γεννήθηκε για να τον αγαπούν! Τον αγάπησαν στη Μάιντς, τον λάτρεψαν
στην Ντόρτμουντ και τον αγαπούν
μέχρι λατρείας στη Λίβερπουλ.
Μετά από 29 χρόνια, οι reds έφτασαν στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ποιος όμως είναι ο προπονητής με το μαγικό ραβδί που έστειλε στα ουράνια
τους φίλους της Λίβερπουλ;
Ο Γιούργκεν Κλοπ γεννήθηκε
στη Στουτγκάρδη στις 16 Ιουνίου
1967. Ο πατέρας του, Νόρμπερτ,
είχε ήδη δύο κόρες, αλλά ήθελε έναν γιο. Και όταν τον απέκτησε άρχισε να βγάζει πάνω του όλη την ενέργεια ενός γονιού, που ονειρεύεται να κάνει το παιδί του όσα δεν
μπόρεσε να πετύχει ο ίδιος. Παρ’ ολίγον τερματοφύλακας της Καϊζερσλάουτερν ο μπαμπάς Κλοπ (έπαιξε
στα εφηβικά της) «φόρτωσε» τον Γιούργκεν από πολύ μικρό με του κόσμου τις αθλητικές δραστηριότητες.
Σκι τον χειμώνα, τένις το καλοκαίρι

O

Τον έχασε
η… ιατρική
Η ιστορία του Γιούργκεν
Kλοπ αρχίζει από τη
Στουτγκάρδη όπου γεννήθηκε. Από έναν πατέρα που στο παρελθόν υπήρξε τερματοφύλακας
και μέσω του οποίου ο
Κλοπ έμαθε το ποδόσφαιρο.
Στην περίπτωση του
Κλοπ, δεν είχαμε μια ιστορία κεραυνοβόλου έρωτα. Ο νεαρός Γιούργκεν είχε το όνειρο να
γίνει γιατρός αλλά, όπως ομολογεί ο ίδιος,
δεν ήταν τόσο έξυπνος
γι’ αυτό. Ο Κλοπ όμως,
αντίθετα με ό,τι θέλει να
δείχνει ότι πιστεύει, ήταν
ανέκαθεν πολύ έξυπνος.
Και κάποιες φορές το γεγονός ότι δεκάδες ιδέες
πέρναγαν από το μυαλό
του την ώρα που έπαιζε
ποδόσφαιρο ήταν ίσως
από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά του. Παραδέχεται ο ίδιος πως «ποτέ
δεν ήμουν καλός στο να
φέρνω τις ιδέες που είχα
στο μυαλό μου στο χορτάρι: είχα το ταλέντο ενός
ποδοσφαιριστή της 5ης
κατηγορίας και το μυαλό
ενός ποδοσφαιριστή της
Bundesliga. Το αποτέλεσμα ήταν μια καριέρα στη
δεύτερη κατηγορία».

Ο Γιούργκεν Κλοπ οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κορυφή
της Ευρώπης. Ο «Normal One» μελέτησε το ποδόσφαιρο όσο
κανείς άλλος και λατρεύτηκε όπου κι αν εργάστηκε

Το ασχημόπαπο
(ως ποδοσφαιριστής)
που έγινε κύκνος
(ως προπονητής)

και ποδόσφαιρο όλη τη χρονιά. Η
μπάλα ήταν αυτή όμως που κέρδισε τον πιτσιρικά!
Η Γερμανία στέφθηκε Παγκόσμια
Πρωταθλήτρια το 1974. Το επίτευγμα επαναλήφθηκε στην Ιταλία του
1990. Η Γερμανία είχε στις τάξεις
της μοναδικούς μπαλαδόρους. Από

τον Μπεκενμπάουερ, τον Μπράιτνερ και τον Μπόνοφ, μέχρι τον
Ρουμενίγκε και τον Λιτμπάρσκι.
Από τον Φλόε, τον Μάγκατ και τον
Σούστερ, μέχρι τον Καλτς, τον Στίλικε, τον Φίσερ και τον Χάνσι Μίλερ. Κανένας από όλους αυτούς ωστόσο δεν έγινε το «είδωλο» του

Κλοπ. Την καρδιά του Γιούργκεν
είχε «κλέψει» ένας διεθνής μεν, αλλά
όχι ιδιαίτερα τεχνίτης αμυντικός, ο
Καρλ Χάιντς Φέρστερ. Περισσότερο εγκεφαλικός παίκτης, ήταν πέραν των άλλων και ο αρχηγός της
Στουτγκάρδης, της ομάδας της γενέτειράς του, που μαζί με τον πατέρα
του δεν έχαναν αγώνα της.
«Η στάση που είχε μέσα στο γήπεδο, ήταν πάντα πιο σημαντική από το
ταλέντο», θα πει ο Γιούργκεν Κλοπ
κάποια χρόνια αργότερα για τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή.
Ο ίδιος δεν ευτύχησε να φορέσει
τη φανέλα της αγαπημένης του
Στουτγκάρδης. Ξεκίνησε να παίζει
μπάλα στη μικρή Πφορτσχάιμ, βρέθηκε σαν έφηβος για λίγο στη δεύτερη ομάδα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, πέρασε γρήγορα από τη
Βικτόρια Σίντλινγκεν και τη Ροτ Βάις
Φρανκούρτης και «ρίζωσε» για τα
καλά στη Μάιντς.
Το 1989 θα αφήσει πίσω του μια
σειρά από δουλειές μερικής απασχόλησης, όπως σε κατάστημα ενοικίασης βίντεο και σε αποθήκες τροφοδοσίας, και θα υπογράψει το
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πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό
του. Αν και αρχικά θα αγωνιστεί ως
επιθετικός, στη συνέχεια, όπως ο
Φέρστερ, θα καθιερωθεί ως αμυντικός και μέχρι το 2001 θα αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της ενδεκάδας, μετέχοντας σε 325 αγώνες και
σημειώνοντας 52 γκολ.
«Δεν ήταν τεχνίτης, αλλά ήταν
σκληρός και έπαιζε πάντα με πάθος
και δύναμη», θυμάται ο –τότε συμπαίκτης του– Τόμας Τσίμερ.
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Η επιστήμη
του ποδοσφαίρου
Ο Κλοπ δεν έβλεπε το ποδόσφαιρο
μόνο ως παιχνίδι, αλλά το αντιμετώπιζε ως ολόκληρη επιστήμη. Διάβαζε τα πάντα γύρω από αυτό, παρακολουθούσε τεχνικές και συστήματα και μελετούσε κυρίως τον
Βόλφγκανγκ Φρανκ, έναν από
τους πρώτους Γερμανούς προπονητές που επέλεξε τέσσερις παίκτες σε
άμυνα ζώνης και ρόμβο στη μεσαία
γραμμή. Κερδίζοντας τότε έναν μέτριο μηνιαίο μισθό 2.300 μάρκων,
συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αρχίσει να επενδύει στο μέλλον του και
για μέλλον ήθελε αυτό που είχε αρχίσει να λατρεύει, την προπονητική.
Έτσι, αν και παίκτης ακόμη, δύο φορές την εβδομάδα διέσχιζε 250 μίλια για να βρεθεί στην Κολωνία και
να παρακολουθεί μαθήματα στη
θρυλική σχολή προπονητών του Έριχ Ρουτεμέλερ.
Τον Φεβρουάριο του 2001 ο
προπονητής της Μάιντς, Έκχαρντ
Κράουτσουν, απολύθηκε την παραμονή ενός εκτός έδρας αγώνα. Σε
έκτακτη σύσκεψη στο ξενοδοχείο με
τον αθλητικό διευθυντή, Κρίστιαν
Χάιντελ, και τους παίκτες, κρίθηκε
ότι το καλύτερο για τον σύλλογο θα
ήταν να κοουτσάρει την ομάδα ο Γιούργκεν Κλοπ. Όπως κι έγινε, κι
αυτή έμελλε να είναι η αρχή μια
σπουδαίας καριέρας. H Mάιντς κερδίζει 1-0 την Ντούισμπουργκ και
συνολικά κερδίζει τα 6 από τα 7 τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Η ομάδα αγκομαχά, αλλά τελικά σώζεται
χάρη σε αυτό το σερί.
Τα δείγματα ήταν θετικά, καθώς
ο 34χρονος τότε «νεοφώτιστος»
προπονητής άρχισε σταδιακά να μετατρέπει τη Μάιντς, να βάζει το δικό
του στίγμα και τελικά το 2004 την
ανέβασε στην Μπουντεσλίγκα. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια
μικρή ομάδα με έναν από τους χαμηλότερους προϋπολογισμούς, κατάφερε να αγωνιστεί για τρεις διαδοχικές σεζόν στη μεγάλη κατηγορία. Τότε ήταν που εμφανίστηκε η
Ντόρτμουντ και ο Κλοπ ένιωσε έτοιμος να κάνει το άλμα. Όμως δεν
φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα
ως «προδότης». Απεναντίας, αποθεώθηκε στη σκηνή σαν «ήρωας».
Το πρωί της 23ης Μαΐου 2008, έγινε η ανακοίνωση πως θα είναι ο
νέος προπονητής της ομάδας της
Βεστφαλίας. Το ίδιο απόγευμα πήγε
στο κέντρο του Μάιντς για να πει το
«αντίο» στους φιλάθλους και στον

σύλλογο, όπου είχε περάσει 19 χρόνια της ζωής του. Ένα παλιό τραγούδι της Τρούντε Χερ ακουγόταν από τα μεγάφωνα, το «Niemals geht
man so ganz» («Κανείς δεν φεύγει
εντελώς») και 20.000 φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομα του πρώην
–πλέον– προπονητή τους. Εκείνος
δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα
δάκρυά του και υποσχέθηκε στον εαυτό του πως «ποτέ ξανά» δεν θα επιτρέψει να αναπτύξει ένα τέτοιο
συναισθηματικό δέσιμο με έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο.
Στην Ντόρτμουντ έγινε σύντομα
ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Η ομάδα απέδιδε εξαιρετικό και γρήγορο
ποδόσφαιρο, και ταυτόχρονα έπαιρνε και τα αποτελέσματα που αναζητούσε. Μέσα σε μια επταετία
κατέκτησε δύο πρωταθλήματα
(2011, 2012), ένα Κύπελλο (2012),
2 σούπερ καπ (2013, 2014), πήγε
στον τελικό του Champions League
(2013) και πέτυχε και το πρώτο νταμπλ στην ιστορία της (2012). Και ακριβώς όπως στο Μάιντς, έτσι και
στο Ντόρτμουντ, οι οπαδοί όχι απλά
σέβονταν τον Κλοπ ως προπονητή,
αλλά τον αγαπούσαν ως φίλο και
τον ακολουθούσαν ως οδηγό.
Δυστυχώς, ο πατέρας του δεν
ζούσε πια για να δει τα επιτεύγματα του γιου του. Είχε πεθάνει το
2000 από καρκίνο, όμως είχε προλάβει να του περάσει την αφοσίωση για την τελειότητα.
Ο Κλοπ δόθηκε ολοκληρωτικά
στην Ντόρτμουντ και πέτυχε να ελέγχει τα πάντα γύρω από την ομά-

δα. Μιλούσε ο ίδιος προσωπικά με
τους χορηγούς του συλλόγου για να
εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητά τους, είχε την απόλυτη επίβλεψη των τμημάτων υποδομής, μετείχε στις μεταγραφικές διαδικασίες. Παράλληλα,
παρακολουθούσε επί ώρες βίντεο,
πέντε κι έξι ώρες την ημέρα για έναν αγώνα 90 λεπτών, συνέχιζε να
μελετά τακτικές και συστήματα, όχι
όμως και τη στατιστική, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει πως μόνο ένα μικρό μέρος της στατιστικής ανάλυσης και των αριθμητικών δεδομένων τον ενδιαφέρουν πραγματικά.
Όσο κι αν φαινόταν αδύνατον να
συμβεί, έφτασε τελικά η στιγμή που
Ντόρτμουντ και Κλοπ θα ακολουθούσαν χωριστούς δρόμους. Το απόγευμα της 23ης Μαΐου 2015, ακριβώς επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Μάιντς, ο Γερμανός τεχνικός είπε το «αντίο» και
στην Ντόρτμουντ. Μόνο που τώρα
είχε αποφασίσει να καταγράψει εκ
των προτέρων ένα μήνυμα σε βίντεο. Καθώς προβαλλόταν στη μεγάλη οθόνη, ο κόσμος τον αποθέωνε κι αυτός στεκόταν στο κέντρο του
γηπέδου κοιτάζοντας τον εαυτό του
και τα δάκρυα μαζεύτηκαν πάλι στα
μάτια του. «Κανείς δεν φεύγει εντελώς», θα πρέπει να σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή….
Στις 5 Οκτωβρίου 2015 άνοιξε ένας νέος ορίζοντας και μια τεράστια
πρόκληση, καθώς ο Κλοπ συμφώνησε να αναλάβει τη Λίβερπουλ, αντικαθιστώντας τον Μπρένταν Ρό-

τζερς. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου, «βάφτισε» τον εαυτό του «The Normal One»
ως παρωδία του διάσημου
«The Special One», με το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ο ίδιος
ο Ζοζέ Μουρίνιο. Σε αυτά τα
χρόνια κατάφερε με τους «κόκκινους» να φτάσει σε τρεις τελικούς,
στο League Cup το 2016, στο
Europa League το 2016 και το
Champions League το 2018. Το
2019 έμελλε να γράψει χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας. Η νίκη
επί της Τότεναμ στον τελικό της Μαδρίτης οδήγησε τη Λίβερπουλ στην
κατάκτηση του Champions League.
Ποια είναι όμως η φιλοσοφία του
Κλοπ για το ίδιο το ποδόσφαιρο;
«Η διασκέδαση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πάρα πολλά πραγματικά σοβαρά προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο για να κάνουμε ακόμα και το ποδόσφαιρο βαρετό».
Ο Γιούργκεν είναι πολύ ιδιαίτερος. Τα χρόνια που ήταν παίκτης δεν
παράτησε τις σπουδές του. Αντίθετα, πήρε το δίπλωμά του στις Αθλητικές Επιστήμες, φοιτώντας στο
Goethe University of Frankfurt. Πήγε στην Ντόρτμουντ με μικρότερο
συμβόλαιο από αυτό που είχε στη
Μάιντς, πιστεύοντας στον εαυτό
του. Το 2013 έκανε εμφύτευση μαλλιών και δεν είχε κανένα πρόβλημα
να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό. Δεν αποχωρίζεται τα μπέιζμπολ καπέλα,
όπως αυτό με το γούρικο «pöhler»
(«ποδοσφαιριστής» στην τοπική διάλεκτο του Ρουρ) που οδήγησαν 4ο
διαιτητή να του πει ότι... μυρίζει.
Ο Κλοπ δεν δίστασε να τσαλακώσει την εικόνα του, κάνοντας τον
πανηγυρισμό του Ντάνιελ Στάριτζ
σε μικρά παιδιά.
Έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένη την
αίσθηση του χιούμορ και τον Δεκέμβριο του 2014, όταν η Ντόρτμουντ
βρέθηκε στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga, στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του συλλόγου
ο Κλοπ έβαλε τους παίκτες του πίσω από την μπάρα για δύο ώρες, να
σερβίρουν μπύρες στους οπαδούς.
Ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Γερμανός τεχνικός για να ζητήσει συγγνώμη για την κακή πορεία της ομάδας.
Είναι ο μοναδικός προπονητής
που έχει περισσότερες νίκες από ήττες κόντρα στον Πεπ Γκουαρδιόλα (8-6) και περισσότερες νίκες και
κόντρα στον Ζοζέ Μουρίνιο (4-2).
Ο Γιούργκεν Νόρμπερτ Κλοπ
μεταφέρει τη δική του φιλοσοφία
στους παίκτες του: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορίες για το μέλλον, να έχουμε να διηγούμαστε στα εγγόνια
μας».

Η δασκάλα
που έκλεψε
την καρδιά
του Κλοπ
Η Ούλα Σάντροκ αποτελεί το έτερον ήμισυ του
Γιούργκεν Κλοπ. Η Ούλα
δούλευε σε μπαρ στο
Oktoberfest και οι δυο
τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2005.
Η σύζυγος του Γιούργκεν
ήταν δασκάλα, και στο
παρελθόν είχε εργαστεί
για τρία χρόνια σε γερμανικό σχολείο στο Ναϊρόμπι (Κένυα), ενώ τώρα
είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Το 2008
δημοσιεύτηκε το βιβλίο
της «Tom and the Magic
Football», με την ιστορία
να έχει να κάνει με ένα
11χρονο παιδί που βρίσκει μία μπάλα ποδοσφαίρου στη σοφίτα του
σπιτιού του, που τον μετατρέπει σε έναν εκπληκτικό ποδοσφαιριστή.
Δύο χρόνια αργότερα έγραψε το sequel του βιβλίου της, με τον Γιούργκεν Κλοπ να την αποθεώνει για τη δουλειά
της λέγοντας: «Είναι σαν
τον Χάρι Πότερ, αλλά έχει σχέση με το ποδόσφαιρο».
Και οι δύο έχουν αποκτήσει παιδιά από προηγούμενους γάμους τους.
Ο Κλοπ έχει δύο γιους,
με τον έναν εκ των δύο,
τον 30χρονο Μαρκ, να έχει παίξει στο παρελθόν
στην Ντόρτμουντ αλλά
να έχει σταματήσει πρόωρα την καριέρα του εξαιτίας τραυματισμών.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Άρχισε την πίεση
ο ΠΑΟΚ την επομένη
των εκλογών
Το Σαββιδοτεχνείο, ο Ζέρβας και
η… συμφωνία των Πρεσπών!

Γιγαντώθηκε η δυσφορία στον ΠΑΟΚ για
την καθυστέρηση στα έργα του Καυτανζογλείου, που θα επιτρέψουν στον «δικέφαλο» να τρέξει το πλάνο του για την κατασκευή νέου γηπέδου.
Φυσικά, οι διαρροές δεν έγιναν τυχαία

Από τη στιγμή που δεν εξελέγη ο Ορφανός (που είχε και για σύμβουλο τον
Γιώργο Κούδα), ως αντίπαλος του Ταχιάου στον δεύτερο γύρο, ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε όλη τη μάχη στις επαναληπτικές εκλογές με τον… Ζέρβα.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που
προηγήθηκε των εκλογών, φρόντισε με
διάφορους τρόπους να περάσει τα μηνύματά του ο Ιβάν.
Μέχρι κι ο Ζαγοράκης (που πριν από μερικές μέρες είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη
Νέα Δημοκρατία)
πήγε και φωτογραφήθηκε με τον Ζέρ-

την επομένη των εκλογών για την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Ο Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες
του επένδυσαν πολλά στην επικράτηση
του Κωνσταντίνου Ζέρβα όταν τέθηκε
νοκ άουτ ο βασικός εκλεκτός τους, ο

βα και όχι με τον επίσημο υποψήφιο της
Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο Ταχιάος.
Ακόμη και η… μαυρισμένη Νοτοπούλου πήγε με τον Ζέρβα, συντασσόμενη
πλήρως με το κλίμα που καλλιέργησε το
Σαββιδοτεχνείο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να γίνει ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη…
Ας πάνε τώρα οι ψηφοφόροι του
Ζέρβα μαζί με τον
Σαββίδη να κάνουν
αγώνα κατά της…
συμφωνίας των
Πρεσπών, όπως υποσχέθηκε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος
στην εκλογική του
πελατεία!!!

Γιώργος Ορφανός. Επί της ουσίας, βέβαια, στην Τούμπα ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία τους να χάσει τις εκλογές ο Νίκος
Ταχιάος και έκαναν γι’ αυτό οτιδήποτε
περνούσε από το χέρι τους.
Οπότε, την επομένη της εκλογικής μάχης αποφάσισαν να κλιμακώσουν την
πίεσή τους προς κάθε πλευρά για να πετύχουν τον στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τον συμψηφισμό των χρημάτων
που θα διαθέσουν για τα έργα στο Καυτανζόγλειο με το προβλεπόμενο μίσθωμα για τη χρήση του γηπέδου.
Με νέο δήμαρχο ένα μέλος του ΠΑΟΚ,
ο Σαββίδης εκτιμά ότι μπορεί να αυξήσει
την πίεση και προς την κυβέρνηση. Όχι
τόσο στη σημερινή, όσο στην επόμενη.
Αν και ήδη στις διαρροές υπάρχουν
καλυμμένα πυρά και κατά της νυν πολιτικής ηγεσίας του Αθλητισμού, επειδή «ασχολείται με τον Βοτανικό και το γήπεδο
της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια και όχι με τον
πρωταθλητή ΠΑΟΚ», όπως λένε διάφοροι επικοινωνιολόγοι στη Θεσσαλονίκη.

To βλακόμετρο χτύπησε κόκκινο με την
«υφυπουργό» Αθλητισμού, Τσιλιγκίρη
Η Χριστίνα Τσιλιγγίρη του ερασιτέχνη Ολυμπιακού πάει για υφυπουργός
Αθλητισμού, αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές.
Κατ’ ευθείαν. Είναι άνθρωπος του
Μαρινάκη, άρα πάει κατ’ ευθείαν. Γιατί
γράφτηκε αυτό;
Για να αρχίσουν να φοβούνται οι οπαδοί των άλλων ομάδων πως, όταν αναλάβει η Τσιλιγγίρη, ευνοημένος θα

είναι μόνο ο Ολυμπιακός, οπότε να ρίξουν κανένα ψηφαλάκι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η είδηση περιέχει 90% σανό και 10%
διαβολόχορτο, αυτό που μοιάζει με βλίτο, είναι δηλητηριώδες, και πιο… πρόβατο πεθαίνεις.
Η «είδηση» βγήκε από τα υπόγεια
του Μαξίμου και μηρυκάστηκε από τα
ΣΥΡΙΖΟΜέσα. Αυτά που έδιναν τη διαφορά γύρω στο 2,5-3% στις εκλογές.

Κι αν γίνει καμιά «παντρειά» μετά τις
εκλογές, να υπολογίζουμε και τον Κυριάκο Κυριάκο για ΓΓΑ;

Αυτοτρολάρισμα Ρένας: «Δύναμη Ζωής» με 125 νεκρούς
Οι Έλληνες δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν και στην Περιφέρεια, όχι μόνο στις ευρωεκλογές, όπως είπε ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης. Πήγαν κι έβγαλαν τον
Πατούλη περιφερειάρχη. Και τώρα, τι θα γίνει με
τον Βοτανικό; Ποιος θα δώσει τα λεφτά για να χτιστεί το γήπεδο, τώρα που δεν υπάρχει η Ρένα; Αυτό
θα πει αχαριστία. Έτοιμες τις είχε τις μπουλντόζες το
Ρενάκι. Τέλος πάντων, και για έναν ακόμα λόγο έπρεπε να βγει η Δούρου περιφερειάρχης. Διότι έχει
το μεγαλείο ν’ αυτοσαρκάζεται η κοπέλα. Μεγαλείο
είναι ο αυτοσαρκασμός, το αυτοτρολάρισμα.

Δεν είδατε τι έγραφε στις αφίσες της; «Δύναμη
Ζωής», σου λέει το Ρενάκι. «Δύναμη Ζωής» με φόντο
το καμένο Μάτι με τους 101 νεκρούς. Και 25 στη
Μάνδρα, βέβαια. Αυτό είναι «Δύναμη Ζωής» για το
Ρενάκι, που δεν έκλαψε για τους νεκρούς, αλλά όταν
ανακοίνωσε ο Τσίπρας ότι τη στηρίζει.
Κι αυτό δεν το… εκτίμησε ο λαός της Αττικής και τη
«μαύρισε», όπως του μαύρισε η Ρένα την ψυχή, αλλά
και ο Αλέξης που ρωτούσε στα μαύρα τα μεσάνυχτα
πότε θα πετάξουν τ’ αεροπλάνα όταν μετρούσαν νεκρούς.

«Μόνο Μακεδονία»
και «καλός Αλβανός,
ο νεκρός Αλβανός»
Στα Σκόπια έγινε χαμός. Η Βαρντάρ στο χάντμπολ
κέρδισε το Champions League και στην υποδοχή
στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων δημιουργήθηκε
λαοθάλασσα με κατάρες κατά του Ζάεφ και κεντρικό
σύνθημα «Μόνο Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία».
Ο αρχηγός, μάλιστα, της ομάδας, Στόιλοφ, διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου. «Συγγνώμη, είμαστε Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί που βγήκαν στους
δρόμους ήταν αλβανόφωνοι».
Στο αεροδρόμιο, ωστόσο, την αποστολή υποδέχτηκαν… άλλοι Σκοπιανοί με σύνθημα «καλός Αλβανός, ο νεκρός Αλβανός», όπως γράφει το
«france24.com». Η δε ομοσπονδία τους συνεχίζει να
λέγεται «Μακεδονική».
Τι είχε γράψει η «Α» εκείνες τις εφιαλτικές μέρες
των Πρεσπών; Ότι μέσω του αθλητισμού οι Σκοπιανοί
θ’ απαλείψουν το «Βόρεια»!



Του Μανώλη Δράκου
Κίνσεϊ Βολάνσκι είναι
γεννημένη στις 30 Αυγούστου 1996. Ούτε
καν 22 χρονών… Κάποιοι γράψανε ότι η Ρωσίδα
ξανθιά, που κατάφερε να γίνει
παγκοσμίως γνωστή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το βράδυ του
Σαββάτου όταν εισέβαλε στο
γήπεδο του τελικού του
Champions League φορώντας
μόνο ένα μαγιό, το έκανε για να
διαφημίσει το site του συντρόφου της και
διάσημου
YouTuber, Βιτάλι Ντοροβέτσκι.
Μπορεί πράγματι αυτός είναι ήταν ο στόχος της. Ωστόσο, η αλήθεια
είναι πως η «καυτή» Ρωσίδα που διέκοψε τον τελικό-σούπα κόλασε όλο
τον πλανήτη με την ομορφιά της. Η
ξανθιά σεξοβόμβα μπορεί να είναι
μικρή σε ηλικία ωστόσο είναι… γνωστή στον χώρο της πορνοβιομηχανίας. Η Βολάνσκι έχει κάνει φωτογραφήσεις για τα Maxim, Sports
Illustrated και το FHM μεταξύ άλλων, και πλέον συνεργάζεται με τον
27χρονο Βιτάλι Ντοροβέτσκι για
το «Vitaly Uncensored», ένα σάιτ και
το αντίστοιχο κανάλι στο YouTube
με φάρσες ερωτικής φύσης.
Αυτό το όνομα είχε γραμμένο και
στο… δείγμα του μαγιό που φορούσε όταν εισέβαλε στον αγωνιστικό
χώρο, όπου διεξαγόταν ο τελικός
του Champions League.
Η Κίνσεϊ είχε… περισσότερους από 400 χιλιάδες ακολούθους στο
instagram και αυξήθηκαν με ασύλληπτους ρυθμούς και ιλιγγιώδη νούμερα αμέσως μετά την εισβολή της
στο παιχνίδι που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης… Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του συντρόφου της με
το «σκηνικό» της βραδιάς, που δεν
δίστασε να της κάνει… πρόταση γάμου(!) μέσω twitter! Ωστόσο, η… ιστορία με τις «εισβολές» στο γήπεδο
έχει προηγούμενο για τον Βιτάλι
Ντοροβέτσκι!
Ανάλογες «εισβολές» είχε κάνει
και ο Βιτάλι στον τελικό του Μουντιάλ του 2014 αλλά και στο Game
4 των τελικών NBA μεταξύ Καβαλίερς και Γουόριορς. Άνθρωποι του
μάρκετινγκ εξήγησαν ότι η κίνηση
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Κίνσεϊ Βολάνσκι:
Η «καυτή» Ρωσίδα
σεξοβόμβα που
κόλασε τον πλανήτη
στον τελικό του
Champions League
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Το μπλοκ
από το
Instagram

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή του τελικού στο
Champions League ανάμεσα στην Τότεναμ και στη
Λίβερπουλ ήταν η… εισβολή μιας ημίγυμνης
κοπέλας, η οποία αφού έσπασε τα μέτρα
ασφαλείας βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο του
γηπέδου και μέσα σε ελάχιστα λεπτά έγινε το πιο
διάσημο πρόσωπο σε όλο τον πλανήτη!

του ζευγαριού το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ήταν «η επιτομή
του επιθετικού μάρκετινγκ γιατί εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν μπροστά
στην οθόνη τους, οι περισσότεροι άντρες, και είδαν το αποκαλυπτικό μαγιό που ανέγραφε “Vitaly
Uncensored”, το site δηλαδή των ε-

πιχειρήσεων του σύντροφού της».
Το αποτέλεσμα ήταν το κανάλι
VitalyzdTV να φτάσει στους 10 εκατομμύρια subscribers ανεβάζοντας
τα νούμερά του κατά ένα εκατομμύριο μέσα σε λίγες ώρες, διότι μετά
τον τελικό και μόλις αναρτήθηκαν
οι φωτογραφίες της 22χρονης σε-

Από τον Τζίμι Τζαμπ στη Βολάνσκι
O Tζίμι Τζαμπ είναι ο πιο γνωστός εισβολέας
των γηπέδων. Γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου του
1976 στο Σαμπαντέλ της Καταλονίας. Στα τελευταία λεπτά του τελικού του Euro 2004 o Tζίμι Τζαμπ εισέβαλε στο γήπεδο και πέταξε στον
αρχηγό της Πορτογαλίας, Λουίς Φίγκο, μια σημαία της Μπαρτσελόνα γιατί ο Πορτογάλος είχε
αφήσει την Καταλανική ομάδα για να πάει στη
μισητή Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο χρόνια αργότερα, ο
διαβόητος Καταλανός εισέβαλε στο γήπεδο λίγο πριν αρχίσει το 2ο ημίχρονο του ημιτελικού
του Champions League ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ
και την Άρσεναλ και πέταξε μια φανέλα με το
νούμερο 14 στον Ανρύ.

Ένα χρόνο μετά ο Τζίμι ξαναχτύπησε. Συγκεκριμένα εισέβαλε στον τελικό του Champions
League στην Αθήνα ανάμεσα στη Λίβερπουλ
και τη Μίλαν, κρατώντας μια ελληνική σημαία.
Άλλη μια από τις «επιδρομές» του ήταν στον
αγώνα Τουρκία-Γερμανία για το Euro 2008. Τότε μπήκε στο γήπεδο φορώντας μια σημαία του
Θιβέτ και μια μπλούζα που έγραφε: «Το Θιβέτ
δεν είναι Κίνα». Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζίμι
Τζαμπ εισέβαλε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια
του τελικού του Μουντιάλ και προσπάθησε να
φορέσει έναν σκούφο στο τρόπαιο. Στην
Eurovision 2010 μπήκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τους Ισπανούς.

ξοβόμβας όλος ο κόσμος αναζητούσε να βρει εκείνη και το κανάλι με
τις τσόντες.
Ο ίδιος ο Βιτάλι ισχυρίζεται πως
βγάζει 500.000 δολάρια τον μήνα,
αποτιμώντας τη συνολική αξία των
επιχειρήσεών του στα 7 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το APEX Analytix,
εταιρεία
αξιολόγησης
και
marketing αθλητικού περιεχομένου, η διαφημιστική προβολή που απόλαυσε το Vitaly Uncensored μέχρι μισή ώρα μετά τον τελικό αντιστοιχεί σε 3.970.000 δολάρια…
Όσο για την ίδια τη Βολάνσκι,
μέσα σε μία ημέρα εκτοξεύτηκε από
τους 350.000 followers που είχε
στο Instagram, ανεβάζοντας τον αριθμό ακολούθων της στα 2,5 εκατομμύρια λόγω της ημίγυμνης περιβολής της στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο».
Η σελίδα του Βιτάλι, ωστόσο,
στο Instagram είναι ακόμη online
και έχει φτάσει τα 2,6 εκατομμύρια
ακολούθους.

Λίγο μετά την εκτόξευση
των ακολούθων της σε
μερικά… εκατομμύρια, το
Instagram έριξε… πόρτα
στη Ρωσίδα που έγινε
γνωστή σε ολόκληρο τον
κόσμο μετά το «ντου»
στον αγωνιστικό χώρο
του Wanda
Metropolitano με το…
προκλητικό μαγιό.
Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης την μπλόκαρε,
όταν οι ακόλουθοί της εκτινάχθηκαν από
335.000 στα 2,5 εκατομμύρια.
Η… γυμνή εισβολέας, με
τόσο μεγάλο νούμερο ακολούθων στο
instagram, θεωρήθηκε…
influencer, κάτι που μπορούσε να εκμεταλλευτεί
βγάζοντας πολλά λεφτά
και γι’ αυτό τον λόγο το
Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης έκλεισε το προφίλ της.
Η ίδια πάντως είχε προλάβει να ανεβάσει και
σχετική φωτογραφία,
σχολιάζοντας το βλέμμα
του Γουίνκς της Τότεναμ:
«Μήπως απέσπασα υπερβολικά το Νο8;»
Το Instagram δεν επέτρεψε στην 22χρονη σεξοβόμβα να ανοίξει νέο
λογαριασμό, όμως η ίδια
βρήκε τρόπο να… εκφραστεί μέσω του Twitter.
Η Βολάνσκι αποκάλυψε
πως δεν έφυγε από το
γήπεδο με άδεια χέρια.
Συγκεκριμένα, άνθρωπος της UEFA της έδωσε
πλακέτα, η οποία μέσα
είχε εισιτήριο VIP του τελικού, προφανώς για
σουβενίρ ή για ενθύμιο.
Η ίδια έγραψε στο
twitter: «Ένας γλυκύτατος τύπος, ο οποίος δουλεύει στην UEFA, μου έδωσε μια πλακέτα στο αεροδρόμιο».
Ένας άλλος άνθρωπος
αστειεύτηκε λέγοντας
πως έπρεπε να δώσουν
μετάλλιο στη Ρωσίδα
καλλονή για την εμφάνισή της στον τελικό…



Προκλητικός
κι
αμετανόητος…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Πάρτι

Η γιαγιά εμπιστεύθηκε τον Παύλο Γερουλάνο
να της μεταφέρει τα ψώνια από τη λαϊκή
στο σπίτι. Η Φώφη, που φοβάται
και τη σκιά της, αποκλείεται…

Τίναξαν την
μπάνκα στον αέρα
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε ευκαιρία επαναφέρει το
θέμα των χρεών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας ότι τα δύο κόμματα έφαγαν τα λεφτά. Αυτά φυσικά για τις τηλεοράσεις και τα
πάνελ. Διότι, σε ό,τι αφορά στα εσωτερικά
τους, έχουν σε μεγάλη υπόληψη αυτούς που χρεοκόπησαν το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στον πρωινό καφέ του Αλέξη Τσίπρα προστέθηκαν εκτός του πολυπράγμονα Νίκου Μπίστη και οι δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάννης Ραγκούσης. Δηλαδή, οι
δύο γραμματείς που επί ημερών τους στο ΠΑΣΟΚ και με πρόεδρο τον
ΓΑΠ ξετίναξαν την μπάνκα. Προφανώς ο κ. Τσίπρας θέλει ανθρώπους δίπλα του που έχουν το know how για να κάνει το ίδιο στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πολιορκεί τον Βουλγαράκη
Έχει πέραση μαθαίνω τελευταία ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολλοί πρώην βουλευτές και πρώην πολιτευτές της Ν.Δ., κατά βάση, συζητούν το ενδεχόμενο
να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Λύσης ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Με
βάση τις δημοσκοπήσεις, ο Βελόπουλος, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα εισέλθει στη Βουλή με 9-17 βουλευτές. Και οι πρώην της Ν.Δ. από τη στιγμή που είδαν ότι δεν
έχουν τύχη στην Πειραιώς άρχισαν να ρίχνουν γέφυρες προς τον Βελόπουλο. Με την ευκαιρία, να τονιστεί ότι ο αρχηγός της Ελληνικής
Λύσης πολιορκεί τον Γιώργο Βουλγαράκη να είναι υποψήφιος στην
Α΄ Αθήνας. Ο πρώην υπουργός δεν κρύβει την επιθυμία του να συμμετάσχει στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα, καλά πληροφορημένες πηγές
αναφέρουν ότι το είχε συζητήσει με τον Πάνο Καμμένο. Μετά το κάζο
των ΑΝΕΛ, ο Βουλγαράκης το σκέφτεται για τον Βελόπουλο.

Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ επί
δύο Κυριακές να ήπιαν
κώνειο, όμως ευτυχώς
που ήταν το Χαλάνδρι
και γέλασε λίγο το χειλάκι τους. Εκεί ο Σίμος
Ρούσσος (προερχόμενος
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά υποστηριζόμενος από
τον ΣΥΡΙΖΑ) επανεξελέγη
δήμαρχος. Και στο πάρτι
μετείχαν αρκετά στελέχη
της Κουμουνδούρου, με
πρώτους και καλύτερους
τον ξάδελφο Γιώργο Τσίπρα και τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Μόνος
Στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χειροκροτήθηκε ακόμη και από
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Από το κόμμα του, το
ΚΙΝΑΛ, μόνο ένας ήταν εκεί για να τον ακούσει: Ο
Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Θέση-κλειδί
Η καλή επίδοση της Βίκυς
Φλέσσα στις ευρωεκλογές (δεύτερη επιλαχούσα)
τη βάζει γερά στο παιχνίδι για την επόμενη ημέρα
της ΕΡΤ. Η γνωστή δημοσιογράφος μαθαίνω ότι
είναι υποψήφια για θέσηκλειδί στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο λόγος για τον Αλ. Τσίπρα, ο
οποίος στη «φιλική» συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, αφού
είπε τα γνωστά ψέματα που είπε και προεκλογικά κάποια
στιγμή αναφέρθηκε και στην επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Με το γνωστό αλαζονικό ύφος του δήλωσε περήφανος που έβαλε την υπογραφή
του στην περιβόητη συμφωνία
δικαιολογούμενος ότι «καμία
Μακεδονία δεν χάσαμε, αναβαθμίστηκε το κύρος της χώρας, έκλεισε ένα μέτωπο στα βόρεια της
χώρας, ώστε η Ελλάδα να ασχοληθεί με τον πραγματικό κίνδυνο
στην ανατολή όπου βρίσκεται ο
πραγματικός κίνδυνος και ταυτόχρονα τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη επιτηρούν τον εναέριο χώρο
της γείτονος και όχι τα τούρκικα».

Την πλήρωσαν
οι… συσκευές!
Πολλές είναι οι ερμηνείες που δίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Ξεκινούν από το κλασικό ότι φταίει η αποχή, μετά ψελλίζουν εμμέσως
πλην σαφώς ότι έκαναν λάθος οι ψηφοφόροι και άλλα παρόμοια. Το πιο ωραίο είναι πάντως αυτό που ισχυρίζονται ότι ευθύνεται για την ήττα ο
πόλεμος από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και ότι σε αυτόν δεν είχαν «φίλια» ΜΜΕ
για να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο!
Τα λέει δε αυτά η κυβέρνηση που στην καταγγελλόμενη από
το Μαξίμου τοξική επίθεση που δήθεν δέχτηκε από μερικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (σ.σ. εννοούν προφανώς τον μιντιακό όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ΣΚΑΪ
του Γιάννη Αλαφούζου, άντε και το ACTION 24), όταν η λίστα με τα φιλοΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ δεν έχει σταματημό. Τι να ξεχάσουμε; Την πολιτική αβάντα που έχουν προσφέρει το OPEN
και το ΕΘΝΟΣ του Ιβάν Σαββίδη; Τον πολιορκητικό κριό του
Κ. Βαξεβάνη με το Documento και το Κουτί της Πανδώρας;
Την λιγότερο ή περισσότερο διακριτική υποστήριξη των τηλεοπτικών σταθμών KONTRA, Alpha, Star, ANT1 και REAL
Group; Ή μήπως δεν απηχούν ξεκάθαρα τις κυβερνητικές θέσεις οι εφημερίδες ΑΥΓΗ, Εφημερίδα των Συντακτών και Νέα
Σελίδα;
Για να μην αναφερθούμε σε όλο το Ραδιομέγαρο της Αγίας
Παρασκευής, που τα τελευταία 4,5 χρόνια αποτέλεσε την πλέον φιλόξενη «φωλιά» για τις θέσεις και τους εκπροσώπους
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν στην Κουμουνδούρου δεν το προσμετρούν την ΕΡΤ ως τέτοιο κανάλι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσους
τηλεθεατές παρακολουθούσαν τα πολιτικά-ενημερωτικά προγράμματά της και ήθελαν να σπάσουν τις συσκευές τους. Και,
μεταξύ μας, δεν είναι λίγοι αυτοί…
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ΓΟΥΡΛΗΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
Δύο εμφανίσεις στο πλευρό υποψήφιων
περιφερειαρχών έκανε ο Αντώνης Σαμαράς,
δύο μεγαλειώδεις νίκες «έγραψε» στις
αντίστοιχες αυτοδιοικητικές μάχες η Νέα
Δημοκρατία. Και τι μάχες… Ο μεν Nεκτάριος
Φαρμάκης αναδείχτηκε νέος περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας κόντρα στο μεγάλο φαβορί
Απόστολο Κατσιφάρα, ο δε Παναγιώτης
Νίκας αποκαθήλωσε από την περιφέρεια
Πελοποννήσου τον Πέτρο Τατούλη.
Γουρλής και διορατικός ο Αντώνης…

Η ήττα φέρνει (πολλά) νεύρα

Ήττα και από
τους τηλεθεατές…
Μόλις 10%, κάτι λιγότερο από τη διαφορά με
την οποία έχασε από τη Νέα Δημοκρατία, είδαν την απολογητική εν πολλοίς συνέντευξη
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ
και την εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου.
Η αλήθεια είναι ότι για τα εν γένει στατιστικά τηλεθέασης του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού
φορέα, το ποσοστό αποτελεί καλή επίδοση. Αλλά για τον πρωθυπουργό, που από το κόμμα
του επαίρονται ότι μαγεύει τους τηλεθεατές σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10% το
λες και… χυλόπιτα. Και μόνο ότι τον Αλ. Τσίπρα παρακολούθησε ένα 6% νέων σε ηλικία τηλεθεατών δείχνει ότι οι… δύσκολες ερωτήσεις που δέχθηκε, σε συνδυασμό με την… πίεση
που του ασκήθηκε και πολλές φορές τον έφερε σε… δύσκολη θέση, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν «γράφει» όπως τα προηγούμενα
χρόνια, όπως είναι εμφανές ότι οι τηλεθεατές προτίμησαν να δουν «Criminal Minds» στην
αυθεντική τους μορφή, παρά την απομίμηση και μάλιστα με έντονο το στοιχείο της κωμωδίας. Ίσως την επόμενη φορά με τις… σκληρές ερωτήσεις που θα του υποβάλει η κα Ακριβοπούλου ανεβάσει τα νούμερα. Τα δικά του νούμερα εννοείται, και όχι τα «νούμερα» της ΕΡΤ.

Σε ρόλο αναλυτή
του Μαξίμου ο Ηλίας

Ο Παππάς... έφυγε
για το διάστημα!

Είδαν και αποείδαν ότι με τους μαθητές του
Βερναρδάκη δεν βγαίνει άκρη στου Μαξίμου,
και γι’ αυτό ετοιμάζονται να κλείσουν συμφωνία με νέα εταιρεία που θα κάνει μετρήσεις και
θα αναλύει τις τάσεις του κόσμου ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Πάντως, όλα τα ευρήματα θα τα αναλύει πρώτα ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ο οποίος θεωρείται ο «πρύτανης των δημοσκοπήσεων». Ο γνωστός δημοσκόπος, που έχει γράψει ιστορία αναλύοντας
σωστά τις δημοσκοπήσεις και προβλέποντας
με ακρίβεια πολλά εκλογικά αποτελέσματα, θα
έχει ρόλο κεντρικού «εκλογολόγου» της Αριστεράς, ενώ το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θα
τον συμβουλεύεται προκειμένου να προσαρμόζει καταλλήλως την τακτική του κυβερνώντος κόμματος. Απλά, καλό είναι να γνωρίζουν
στο Μαξίμου ότι ο Ηλίας δεν κάνει μαϊμουδιές, όπως τα παιδιά του Βερναρδάκη.

Μετά την ηχηρή καρπαζιά της κάλπης, ο
Νίκος Παππάς κυκλοφορεί όπως ίσως
έχετε παρατηρήσει σε… συσκευασία αστρολόγου του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας συγχρόνως. Με αυτή του την
«ιδιότητα», την οποία απέκτησε λόγω της
υπουργικής ενασχόλησής του με το Διάστημα, αποκάλυψε στην
εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης το ξανασκέφτεται για debate μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το πλέον… διαστημικό είναι ότι λόγω της μη αντίδρασης του
παρευρισκόμενου στο πάνελ, αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη, τα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες Παππά έχουν βάση! Είναι προφανές ότι, όσο μιλούσε ο Παππάς, ο Χατζηδάκης έδινε τόση βάση στα λεγόμενά του ώστε θεώρησε εντελώς περιττό να ασχοληθεί
με τις… πληροφορίες του. Ωστόσο, εδώ που τα λέμε, θα είχε ενδιαφέρον να ερωτηθεί ο κύριος Παππάς, αν έχει ακούσει κάτι
για τον Πετσίτη.

Έντονο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ
της περασμένης Δευτέρας σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24, όπου
ο πρώτος σε σταυρούς
ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος
Ανδρουλάκης, έτρεψε
σε… φυγή τον γραμματέα
της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρλέτη.
Τα αίματα άναψαν όταν ο κ. Σκουρλέτης, εμφανώς εκνευρισμένος
λόγω της συντριβής του
κόμματός του στις αυτοδιοικητικές και τις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, άρχισε να εκτοξεύει κατηγορίες περί
διαφθοράς στελεχών του
ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος
μεταξύ άλλων τις αδιαφανείς δανειοδοτήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.
Ο Κρητικός δεν άφησε αναπάντητη την ατάκα του Π.
Σκουρλέτη και του αντεπιτέθηκε με σφοδρότητα, επισημαίνοντάς του ότι οι δύο πρώην πλέον γραμματείς του
ΠΑΣΟΚ που επί των ημερών τους το κόμμα υπερδανείστηκε με ελεγχόμενες διαδικασίες, βρίσκονται σήμερα
στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ! Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν εννοούσε
άλλους από τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, νυν υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και τον Γιάννη Ραγκούση, όψιμο υπέρμαχο της στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ από
κεντροαριστερές δυνάμεις και φερόμενο υποψήφιο βουλευτή στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος.
Μάλιστα, ο πρόσφατα εκλεγείς ευρωβουλευτής δεν
σταμάτησε εκεί αλλά κάλεσε σε έντονο ύφος τον Π.
Σκουρλέτη να μιλήσει με ονόματα και να σταματήσει την
εκστρατεία λάσπης.
Τότε ήταν που ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ απασφάλισε
και ξεπερνώντας τα όρια απάντησε με προσβλητικούς
χαρακτηρισμούς, λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι ο κ.
Ανδρουλάκης «λερώνει την εκπομπή» με την παρουσία
του και αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής.
Η ήττα φέρνει νεύρα κι άμα δεν κάθεται και η… ριμάδα
η (κατ’ ευφημισμό) προοδευτική διεύρυνση, τότε είναι
που χρειάζονται τα υπογλώσσια…
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Στη ζωή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τυχεροί και οι
ευκαιρίες που τους δίνονται είναι πολλές και σημαντικές. Ο
Σταύρος Θεοδωράκης, όπως χαρακτηριστικά λέει και ο ίδιος,
κέρδισε τα πάντα με τη δουλειά του, δεν του χαρίστηκε τίποτα.
Όμως στην πεντάχρονη ενασχόλησής του με την πολιτική, απώλεσε ένα σωρό ευκαιρίες, αφενός για να ανελιχθεί, αφετέρου
για να μπολιάσει ακόμη περισσότερους με τις ιδέες του, που σε
μία χώρα όπου ανθεί το παράλογο, βρήκε αρκετούς συνοδοιπόρους που διψούσαν για την επικράτηση της λογικής.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

απόφαση για απόσυρση
του Ποταμιού από τις εθνικές εκλογές, και η επί
της ουσίας αναστολή της
λειτουργίας του κόμματος μέχρι τον Σεπτέμβριο που είναι το
συνέδριο επανίδρυσης, στέλνει στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας μία προσπάθεια που συγκίνησε πολύ κόσμο,
κινητοποίησε ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά
στην πορεία τα λάθη του προικισμένου
αρχηγού έφεραν πολύ γρήγορα την εκλογική συρρίκνωση, με συνέπεια να
στείλουν τον ίδιο τον Θεοδωράκη εκτός πολιτικής και τους πιστούς που έχουν μείνει στη Σεβαστουπόλεως να μη
γνωρίζουν τι τους ξημερώνει.
Την πρώτη φορά που ακούστηκε το
όνομα του Στ. Θεοδωράκη για εμπλοκή με την πολιτική ήταν μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ το
2007, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου
επικράτησε του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εκείνη την άνοιξη φερόταν ως υποψήφιος για εκπρόσωπος Τύπου του
ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται ότι το όνομά του «έπαιξε»
επειδή ο Γ. Παπανδρέου συχνά-πυκνά επισκεπτόταν με την τότε σύζυγό
του Άντα το εστιατόριο «Αλάτσι», που
είχε ανοίξει ο γνωστός δημοσιογράφος
από το 2005 στην περιοχή του Hilton,
όπου είχε γίνει σημείο αναφοράς για
καλλιτέχνες και πολιτικούς. Τελικά, ο
Γ. Παπανδρέου επέλεξε για εκπρόσωπο του κόμματος τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου κι εμπιστεύθηκε τον
επικοινωνιακό τομέα στον Παύλο Γερουλάνο.
Όταν το ΠΑΣΟΚ άλλαξε χέρια και ο
τότε πρόεδρος Ευ. Βενιζέλος για να
μπορέσει να σταματήσει την κατρακύλα
του Κινήματος αποφάσισε να συστήσει
την Ελιά, προσκαλώντας σε μία κεντροαριστερή συμμαχία τη ΔΗΜ.ΑΡ.
του Φώτη Κουβέλη, διάφορες κινήσεις και γενικά όλους όσοι ήθελαν να
στρατευθούν σε αυτό τον σκοπό, επανήλθε στην επικαιρότητα το όνομα του
Θεοδωράκη. Τότε, λοιπόν, ο Νίκος
Μπίστης, που δεν αφήνει καμία συμμαχία δίχως να συμμετάσχει, πρότεινε
σε κάποιους ως ιδέα να πείσουν τον
Σταύρο Θεοδωράκη να ηγηθεί αυτής
της προσπάθειας. Μάλιστα, λέγεται ότι
και ο ίδιος είχε συναντηθεί με τον δημοσιογράφο για να τον πείσει. Ο Στ.
Θεοδωράκης αρνήθηκε, αλλά πλέον
στο μυαλό του είχε σφηνώσει η ιδέα
της εμπλοκής του με την πολιτική.

Το εγχείρημα του Ποταμιού
Κάπως έτσι φθάσαμε στις 26 Φεβρουαρίου 2014, τότε που ανακοίνωσε
στους συνεργάτες του στο Protagon.gr
ότι αφήνει τη δημοσιογραφία και ιδρύει κόμμα. Μάλιστα, την ημέρα που ο
Στ. Θεοδωράκης αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκωνα της πολιτικής έστησε σε ραντεβού τον Θοδωρή Κυριακού για να μεταφέρει στον ΑΝΤ1 την
επιτυχημένη εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Το όνομα «Ποτάμι» προέκυψε,
σύμφωνα με τον αστικό μύθο, σε σύσκεψη του Στ. Θεοδωράκη στο πατάρι
του εστιατορίου στην οποία συμμετείχε η Αναστασία Λαμπρία, κόρη του
αείμνηστου Τάκη Λαμπρία και εκδότρια των εκδόσεων «Ποταμός», η οποία
όταν τέθηκε το ερώτημα απάντησε χωρίς περιστροφές: «Ποτάμι».
Το «Ποτάμι» θεωρήθηκε καλό όνομα, διότι προσφέρεται για πολλούς εποικοδομητικούς συνειρμούς. Ποτάμι
είναι ο Αμαζόνιος που ενέπνευσε τον
Τζεφ Μπέζος για την ίδρυση της
Amazon, του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος που μέσα σε 25 χρόνια έχει
κατακτήσει τον κόσμο. Ποτάμι είναι ο
Νείλος, ο Γάγγης, ο Ιλισός. Και φυσικά
παρέπεμπε σε μία χιλιοειπωμένη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».
Από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσής
του, το «Ποτάμι» κέρδισε το επικοινωνιακό παιχνίδι και πολλοί διάσημοι
του λόγου και του στοχασμού έσπευσαν να το στηρίξουν. Μαζί και αρκετοί
εκσυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ, προσωπικότητες της ευρωπαϊκής Αριστεράς,
αλλά και μορφές της φωτισμένης Κεντροδεξιάς είχαν έναν καλό λόγο για
τον δημοσιογράφο, προκαλώντας μεγάλη ενόχληση στους κομματικούς σωματοφύλακες του Αλέξη Τσίπρα.
Η ουρανοκατέβατη έλευση του μποέμ Θεοδωράκη προκάλεσε ταραχή
στην Κουμουνδούρου, η οποία αν κι έβλεπε την εξουσία να έρχεται έτρεμε ακόμη και τη σκιά της. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν
αντιμετώπισαν τον Θεοδωράκη με τον
τρόπο που ο πιεσμένος Ευ. Βενιζέλος,
για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, είχε πει το
αμίμητο «για πρώτη φορά βλέπω μία εκπομπή να γίνεται κόμμα». Μία φράση για
την οποία ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε συγγνώμη αργότερα από
τον ιδρυτή του Ποταμιού.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, αντιμετώπισαν
με διαφορετικό τρόπο την είσοδο του
Θεοδωράκη στην πολιτική. Το «Ποτάμι» αφαιρούσε την αποκλειστικότητα
στο λεγόμενο «καινούργιο», τη μοναδική σταθερή αξία σε ένα εκλογικό σώ-
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Ο άνθρωπος
που έβλεπε
τις ευκαιρίες
να περνούν
μα που είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον για
πολιτικά προγράμματα, ιστορικά προτάγματα και ιδεολογικές παρακαταθήκες. Χωρίς καθυστέρηση τα τρολ της
Κουμουνδούρου πήραν και εκτέλεσαν
την εντολή να στιγματίσουν το νέο κόμμα ως «δημιούργημα της διαπλοκής»
και «κόμμα των συμφερόντων». Παρά
τις λυσσασμένες επιθέσεις της Κουμουνδούρου, το Ποτάμι στις ευρωεκλογές του 2014 απέσπασε το 6,6% εκλέγοντας δύο ευρωβουλευτές, τον αστροφυσικό Γιώργο Γραμματικάκη
και τον υιό του αείμνηστου ηγέτη της ανανεωτικής Αριστεράς Λεωνίδα Κύρκο, τον Μίλτο.
Εκεί έγινε το πρώτο λάθος. Αντί το
Ποτάμι να απαντήσει στα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο ή και χειρότερο τρόπο, προτίμησε να το παίξει αφ’ υψηλού
και φυσικά να μην προσελκύσει τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, που αντιμετώπισαν το νεοσύστατο κόμμα ως
συνάθροιση των ελίτ.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015,

στην... περίφημη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη ο Στ. Θεοδωράκης έδωσε
την εντύπωση στον κόσμο ότι περιμένει πώς και πώς ο Τσίπρας να διώξει
τον Καμμένο και να καλέσει τον ίδιο
στη θέση του. Παρά το γεγονός ότι οι
πιο ψαγμένοι έλεγαν στον κ. Θεοδωράκη ότι «ο Τσίπρας σε εκμεταλλεύεται»,
αυτός επέμεινε στην τακτική των συχνών συναντήσεων στο Μαξίμου, όπου του μετέφερε τα μηνύματα των Ευρωπαίων που έβλεπαν ότι η χώρα οδηγείται στα βράχια.

Αλλεπάλληλα λάθη
Ο επικεφαλής του Ποταμιού ήταν soft
με τον κ. Τσίπρα και ουδέποτε κήρυξε
«ανένδοτο αγώνα» απέναντί του, παρά
το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός προχωρούσε σε διχαστικές πρωτοβουλίες
με κορυφαίο το δημοψήφισμα του
2015. Τότε πρωταγωνίστησε μεν στο
να αλλάξει ο πρωθυπουργός άποψη
και να μετατρέψει το «όχι» σε «ναι», αλλά αρνήθηκε να εκμεταλλευτεί το τάι-

Πού πας χωρίς ΜΜΕ…
αι βέβαια εκεί που ο Σταύρος Θεοδωράκης απέτυχε παταγωδώς, αν και άνθρωπος της δουλειάς, ήταν ότι τα κόμματα δεν μπορούν να πάνε πουθενά, δίχως φίλια ΜΜΕ. Κάτι που τόνισε και ο Νότης Μαυρουδής, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, σε πρόσφατο άρθρο του. Μεταξύ
άλλων ο κ. Μαυρουδής επισημαίνει: «Ο πολιτικός χώρος αυτός, με κεντρώα δημοκρατικά χαρακτηριστικά, υπήρξε το 2015 ο πιο αξιόλογος ενδιάμεσος πολιτικός χώρος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων. Οι πολιτικές παλινδρομήσεις του όμως σε κάποια σημεία έμοιαζαν παλιμπαιδισμοί οι οποίοι το έφθειραν, το κούρασαν και, δίχως να το αντιληφθούν τα ηγετικά στελέχη του, αλλοίωσαν τον χαρακτήρα του, παρ’ όλο που τα βασικά του αξιόλογα στελέχη παρέμειναν σταθερά στις
πολιτικές τους θέσεις και αναλλοίωτα περί δημοκρατικού κοινωνικού και κομματικού φρονήματος.
»Δέχτηκε πολλή λάσπη στην παρατεταμένη εποχή του βρώμικου διαδικτύου των fake news και του

Κ
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μινγκ. Όταν όλα τα κόμματα με ψήφο
στη Βουλή εξουσιοδότησαν τον πρωθυπουργό να διαπραγματευθεί την παραμονή της χώρας στο ευρώ, οι δημοσκόποι και οι επικοινωνιολόγοι ανέλυσαν στον Στ. Θεοδωράκη ένα σχέδιο για να εκτοξευθεί το Ποτάμι και ο
ίδιος να γίνει ο νέος πρωθυπουργός.
Η συμφωνία που έφερε ο κ. Τσίπρας
έμπαζε από παντού. Οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν περάσει ό,τι ήθελαν και ο
κ. Τσίπρας απλά συμφώνησε σε όλα.
Η συμβουλή των ειδικών προς τον κ.
Θεοδωράκη ήταν να βγει στη Βουλή
να καταγγείλει τη συμφωνία που έφερε
ο κ. Τσίπρας και να μην ψηφίσει ο ίδιος και οι βουλευτές του Ποταμιού το

Η ΑΠΟΨΗ



ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ –ΤΟ «ΠΟΤΑΜΙ»–
ΑΦΗΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΛΛΑ
ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΛΑΘΗ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ

3ο μνημόνιο. Κι όπως του είπαν, «θα
είσαι το μοναδικό κόμμα στη Βουλή μαζί
με το ΚΚΕ που δεν θα έχει ψηφίσει μνημόνιο, προσφέροντας μία ελπίδα στον καθημαγμένο λαό». Κι όμως ο Στ. Θεοδωράκης απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο,
απαντώντας ότι «πρώτα οφείλουμε να λειτουργούμε για την πατρίδα». Το Ποτάμι
έτσι μπήκε στο μνημονιακό μπλοκ και

facebook που είναι και η πιο… δημοφιλής πλευρά του internet. Συνηθισμένα πράγματα, θα μου πεις,
στην ελληνική πολιτική ζωή, όπου ο κομματικός ανταγωνισμός δείχνει πως αγνοεί τον πολιτικό πολιτισμό και τέτοιου είδους δεοντολογίες. Το αντιλαμβάνεται κανείς ανάγλυφα και καθημερινά στις
διάφορες δημόσιες γραπτές, οπτικές και ακουστικές παρεμβάσεις με τον γενικό τίτλο: ΜΜΕ.
»Το Ποτάμι, ορφανό από τέτοια Μέσα, πορεύτηκε δύσκολα με τον επιφανή δημοσιογράφο και
Πρόεδρό του να αυτοσχεδιάζει επί της δύσκολης και ασφυκτικής ανάγκης προσδιορισμού του πολιτικού χώρου στον οποίο θα έπρεπε να δράσει και να προχωρήσει. Η αλήθεια είναι πως ο Σταύρος Θεοδωράκης, αν και προοδευτικός άνθρωπος, δυσκολεύτηκε σε κρίσιμες στιγμές να επιλέξει ορθότητα
απόφασης.
»Τώρα, το Ποτάμι μάς τελείωσε. Θα μας λείψει η ύπαρξή του. Τώρα, έμεινα κι εγώ μόνος σε μια όχθη του Ποταμιού. Εάν παραμείνω θα δω όλα τα αναμενόμενα. Ξηρασία και αδρανές τοπίο, μένει να
ψάξω ξανά μια ελπιδοφόρα πολιτική χαραμάδα, να στραφώ κι εγώ στα εναπομείναντα στελέχη του
Ποταμιού τα οποία υπέστησαν το βάρος των προβλημάτων, σε αντίθεση με τους διαφωνούντες που
την… έκαναν σε άλλες κομματικές τρύπες ωσάν τυφλοπόντικες· και αυτοί δεν ήταν λίγοι».

φυσικά ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έχασε
δύο ποσοστιαίες μονάδες και φυσικά
συρρικνώθηκε κοινοβουλευτικά.
Τότε ξεκίνησε και η εσωστρέφεια,
καθώς κατηγορήθηκε ότι διαχειρίστηκε
το Ποτάμι με όρους προσωπικούς και
χωρίς σεβασμό στη συλλογικότητα. Κάπως έτσι, όταν στις αρχές του 2016 εξελέγη πρόεδρος της Ν.Δ. ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ένα μεγάλο μέρος πολιτών που συνδέονταν με το Ποτάμι μετακόμισαν στη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα άρχισε και η διαρροή βουλευτών προς το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ.
Κι όμως, όλα αυτά έγιναν την ώρα
που το Ποτάμι διακρινόταν για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού του,
αλλά και για τη συνέπεια με την οποία
επεξεργάστηκε, κατέθεσε και υποστήριξε προοδευτικές, καινοτόμες και φιλελεύθερες θέσεις.

Ο αποτυχημένος «γάμος»
Κάποιοι πίστευαν ότι ο κ. Θεοδωράκης προκάλεσε περισσότερες συζητήσεις απ’ όση ήταν η πραγματική εκλο-
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γική του απήχηση, αλλά άλλοι υπογράμμιζαν ότι με την κινητικότητα που
τον διέκρινε συχνά επηρέαζε καθοριστικά την πολιτική ατζέντα. Όποια κι αν
είναι η αλήθεια, η μακρόσυρτη συζήτηση για την περίφημη ενότητα της Κεντροαριστεράς οδήγησε στο εγχείρημα
του ενιαίου κόμματος, με τη Φώφη
Γεννηματά να τολμά και να ανοίγει τη
διαδικασία στις αρχές του 2017 και, όπως ήθελε ο κ. Θεοδωράκης, να συμφωνεί σε εκλογή αρχηγού από τη βάση. Οι εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο
και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ο κ.
Θεοδωράκης κι εκεί δεν τα υπολόγισε
σωστά. Πίστευε ότι όσοι περισσότεροι
ψηφοφόροι προσέλθουν, τόσο αυξάνονταν οι δικές του πιθανότητες να ηγηθεί. Υπολόγισε δίχως τους μηχανισμούς του ΠΑΣΟΚ, που στη συγκεκριμένη ψηφοφορία σήκωσαν μέχρι
και… νεκρούς, ενώ του αρνήθηκαν την
ηλεκτρονική ψηφοφορία για όσους έμεναν εκτός Ελλάδας. Όλα αυτά είχαν
ως συνέπεια να λάβει μόνο 24.000 ψήφους και να τεθεί εκτός δεύτερου γύρου.
Η συνέχεια ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη. Ο κ. Θεοδωράκης ακόμη
και σήμερα επιμένει στους συνομιλητές του ότι η συμφωνία με την κα Γεννηματά για το ΚΙΝ.ΑΛ. ήταν για μια
«συνομοσπονδία» ως τις εθνικές εκλογές με κατοχυρωμένη την αυτονομία
του κάθε κόμματος και του κάθε αρχηγού, την οποία η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ. υποτίθεται ότι αγνόησε προχωρώντας σε μονομερείς ενέργειες. Οι
πλησίον της προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ. αναφέρονται στην πολυπραγμοσύνη του
κ. Θεοδωράκη, στην αδυναμία του να
αποδεχθεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας και στο γεγονός ότι δεν τήρησε θεμελιώδεις συμφωνίες με τη Χαριλάου
Τρικούπη για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου λόγου.
Βεβαίως, η υποστήριξη της συμφωνίας με τα Σκόπια, όσο κι αν ήταν συμβατή με την ανοιχτόμυαλη φύση του
Ποταμιού, εμφάνισε και πάλι τον κ.
Θεοδωράκη ως έτοιμο από καιρό να
στηρίξει τον Αλ. Τσίπρα, κάτι που καθόλου δεν άρεσε στους πολίτες που θα
μπορούσαν να ψηφίσουν το Ποτάμι.
Οι οργανωτικές αδυναμίες του Ποταμιού φάνηκαν ουκ ολίγες φορές. Ένα
κόμμα χωρίς τοπικές επιτροπές, δίχως
γραφεία, χωρίς επί της ουσίας βάση.
Ναι μεν γοήτευσε με το ότι δεν είχε
χρέη, αλλά δεν μπορούσε να οργανωθεί και να επιτύχει τη διείσδυση στην
κοινωνία. Το «είμαστε κόμμα αλλιώς» δεν
το κατάλαβε ποτέ ο κόσμος.
Έτσι φθάσαμε στη σκληρή απόφαση
να αναγνωρίσει ο ίδιος ο Θεοδωράκης ότι απέτυχε. Και τώρα κατανοεί ότι
οι εκσυγχρονιστικές θέσεις και ιδέες
στα οικονομικά, στα θεσμικά, στα κοινωνικά και στα εθνικά ζητήματα, μπορεί να ρέουν σαν ποτάμι, αλλά θα εξακολουθήσουν να είναι ένα ποτάμι καλυμμένο, που προχωρά υπογείως κάτω από την μπετοναρισμένη επιφάνεια
των πολιτικών εξελίξεων, όπως ο δυστυχής ποταμός Ιλισός.
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• Το στραπάτσο του -9,5% έφερε λίφτινγκ στην επικοινωνιακή ομάδα
και στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου, με την Ε. Αχτσιόγλου να επωμίζεται
τον εξωραϊσμό της κυβερνητικής εικόνας και τον Π. Σκουρλέτη να αναλαμβάνει
τον συντονισμό της… αντιπολίτευσης προς την αντιπολίτευση

Μετά από ένα μεγάλο
στραπάτσο οι ποδοσφαιρικές ομάδες διώχνουν άρον-άρον τον προπονητή
και κάνουν αλλαγές στη
βασική ενδεκάδα τους. Δεδομένου ότι παρά το 9,35% των ευρωεκλογών
ο «προπονητής» του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παραμένει ακλόνητο μέγεθος, οι
αλλαγές προσώπων στην
επικοινωνιακή ομάδα και
στον «πρωινό καφέ» του
Μαξίμου, ήταν εκ των ων
ουκ άνευ για τον πρωθυπουργό. Όπερ και εγένετο,
αλλά με άγνωστο για την
ώρα αποτέλεσμα...

Εφ(η) όπλου λόγχη…

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας θα επιχειρήσουν τις επόμενες 30 ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η διαδικασία μόνο εύκολη δεν είναι. Ο χρόνος που απομένει μέχρι να ξανανοίξουν οι άδειες –όπως είπε με
νόημα ο πρωθυπουργός– κάλπες
είναι λίγος και τα προβλήματα, αντί
να μειώνονται, πληθύνονται.
Κάτι οι αλλαγές στην ηγεσία της
Δικαιοσύνης, κάτι οι φωτογραφικές νομοθετικές παρεμβάσεις της
τελευταίας στιγμής που ανάγκασαν
τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελο, να
δημοσιοποιήσει την απόφαση να
μη γίνει αποδεκτή καμία βουλευτική τροπολογία, αλλά πάνω από
όλα η κόντρα του Μαξίμου με τους
Θεσμούς για το αν οι παροχές της
κυβέρνησης απειλούν με εκτροχιασμό τη δημοσιονομική σταθερότητα, έφερε εκνευρισμό στην κυβέρνηση και σε θέση άμυνας τον
Αλέξη Τσίπρα.
Έστω κι αν δεν ομολογείται
στον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι
σε αυτό το κλίμα και κουβαλώντας
το -9,35% από το πρώτο εκλογικό
«ημίχρονο» της 26ης Μαΐου το
παιχνίδι δεν ανατρέπεται ολοκληρωτικά. Οπότε, αυτό που απομένει
είναι να αλλάξουν οι εντυπώσεις
και να «ψηθούν» να επιστρέψουν
στη ΣΥΡΙΖΑϊκή κάλπη έστω και λίγοι από τους ψηφοφόρους του
που… αλλαξοπίστησαν!

Το δίδυμο
και «πρωινός καφές»
Αυτό το ιδιότυπο μασάζ θα αναλάβουν επί της ουσίας και μέχρι τις
7 Ιουλίου δύο στελέχη: η Έφη Αχτσιόγλου και ο Πάνος Σκουρλέτης. Υπό την αίρεση κάποιας απρόσμενης αλλαγής ρότας την τελευταία στιγμή, το στρατηγικό πλάνο του Αλέξη Τσίπρα θέλει τη για
λίγο ακόμη υπουργό Εργασίας να
επωμίζεται τον εξωραϊσμό της εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της ανάληψης των καθηκόντων της κυβερνητικής εκπροσώπου. Η
34χρονη διδάκτορας Εργατικού
Δικαίου από την Πέλλα χαίρει της
απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού και εκτιμάται με τον
δυναμικό μεν αλλά ευγενή τρόπο
με τον οποίο πολιτεύεται θα ανασχέσει την τάση φυγής των κεντροαριστερών πολιτών, οι οποίοι καταλογίζουν σε άλλους συντρόφους
της υψηλά ντεσιμπέλ αλαζονείας.
Επειδή, όμως, μιλάμε για μία
προεκλογική εκστρατεία στην οποία έχει επενδύσει πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ, το mission impossible της
σκληρής αντιπαράθεσης με την αξιωματική (και όχι μόνο) αντιπολίτευση ανατέθηκε στον πάντα μάχιμο γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Σκουρλέτη.
Το εν λόγω δίδυμο μοιάζει να έχει μοιραστεί τους δύο πυλώνες

της προεκλογικής στρατηγικής αντεπίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ. Λογικά, η
Έφη Αχτσιόγλου θα είναι αυτή
που θα υπερασπιστεί όχι πομπωδώς αλλά με στοιχεία το κυβερνητικό έργο της κυβερνητικής περιόδου 2015-2019, ο δε Π. Σκουρλέτης θα ανεβάζει όπου κρίνεται
απαραίτητο τους τόνους, σε μία
προσπάθεια να αποδομηθεί η
προγραμματική πρόταση της Νέας
Δημοκρατίας, που στον ΣΥΡΙΖΑ τη
χαρακτηρίζουν ως «καμουφλαρισμένα νεοφιλελεύθερη».
Το έργο του διδύμου Αχτσιόγλου - Σκουρλέτη θα συνδράμουν, εξάλλου, παλιοί αλλά και νέοι «προσκεκλημένοι» του ανανεωμένου «πρωινού καφέ», που ήδη…
σερβίρεται από τα μέσα της εβδομάδας στο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, ο Ευ. Τσακαλώτος, ο Αλ.
Φλαμπουράρης, ο Ν. Παππάς, ο
Αλ. Χαρίτσης, ο Δ. Τζανακόπουλος, αλλά και η Μ. Ξενογιαννακοπούλου, μαζί με τον Ν. Μπίστη
και τον Γ. Ραγκούση, απαρτίζουν

το άτυπο επιτελείο που μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες της 7ης Ιουλίου
θα συνέρχεται κάθε μέρα προκειμένου μαζί με τον προεδρεύοντα
Αλ. Τσίπρα να αναλύουν τις εξελίξεις και να χαράζουν βήμα-βήμα τις
προεκλογικές κινήσεις. Το όνομα
του Χρ. Βερναρδάκη δεν παραλήφθηκε τυχαία, καθώς ο υπουργός
Επικρατείας δεν θα δίνει το «παρών» στο κλειστό κλαμπ των 8+1,
πληρώνοντας –όπως έγραψε και
την προηγούμενη εβδομάδα η «Α»–
το μάρμαρο των λανθασμένων δημοσκοπικών προβλέψεών του.

Στη μάχη του σταυρού
τα βαριά ονόματα
Το κυβερνητικό λίφτινγκ αντανακλάται και στις έντονες διεργασίες
που προηγήθηκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με την
κατάρτιση των βουλευτικών ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένου
του κάκιστου αποτελέσματος των
ευρωεκλογών, αλλά και της ανάγκης να επιδειχτεί το στίγμα της ι-

δεολογικής διασποράς στον χώρο
της Κεντροαριστεράς, η επιλογή
των προσώπων μόνο εύκολη δεν
ήταν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει
και η μεγάλη έκπληξη. Την ώρα
που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η
Κεντρική Επιτροπή επικύρωνε τις
λίστες των υποψηφιοτήτων, οι οποίες βάσει του ρεπορτάζ περιελάμβαναν τα εξής ονόματα:
• ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ: Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νάσος Ηλιόπουλος, Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης,
Δημήτρης Τζανακόπουλος. Για τον Αλέκο Φλαμπουράρη οι πληροφορίες
διίστανται, αφού κάποιοι τον θέλουν να διεκδικεί την ψήφο στην
Α΄ Αθήνας και άλλοι να μην κατεβαίνει καθόλου.
• ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): Ευκλείδης Τσακαλώτος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τάσος Πετρόπουλος, Γιάννης
Μουζάλας, Κώστας Ζαχαριάδης, Αννέτα Καβαδία, Ελένη Αυλωνίτου,
Γιώργος Κυρίτσης. Στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο εικάζεται ότι μπορεί να συμπεριληφθεί και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, που υπό νορμάλ
συνθήκες θα διεκδικούσε την εκλογή του στη Μεσσηνία.
• ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): Νίκος Παππάς,
Θεανώ Φωτίου, Γιάννης Μπαλάφας,
Γιώργος Βασιλειάδης, Νίκος Ξυδάκης,
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Αλέξης
Χαρίτσης, Βασιλική Κατριβάνου, Ραλλία Χρηστίδου.
• ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ): Γιάννης Δραγασάκης, Χαρά Καφαντάρη, Παναγιώτης Ρήγας, Παναγιώτης Κουρουμπλής,
Δημήτρης Βίτσας, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Νίκος Τόσκας.
Στην ασφάλεια, τέλος, του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ –υπό την έννοια της μη διεκδίκησης ψήφου– ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει κατά πληροφορίες
να τοποθετήσει την Έφη Αχτσιόγλου, τον Πάνο Σκουρλέτη, ίσως
και το αουτσάιντερ νυν υπουργό Εθνικής Άμυνας, Βαγγέλη Αποστολάκη.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΟΥΗΔΙΚΗ INTRUM ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Στον αστερισμό των
κερδών πέρασε στο α΄
τρίμηνο του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, αφού από τις ζημίες ύψους 83 εκατ. ευρώ που παρουσίαζε το αντίστοιχο διάστημα του 2018 η συστημική τράπεζα έβαλε
μπροστά το θετικό πρόσημο και στις πρώτες 90
ημέρες του τρέχοντος έτους «έγραψε» μετά από
φόρους κέρδη ύψους
€19.000.000.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
ατήρα της θετικής
χρηματοικονομικής
εικόνας της Τράπεζας Πειραιώς αποτέλεσαν αφενός τα
ενισχυμένα οργανικά έσοδα, αφετέρου τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Στον τελευταίο δείκτη
στέκεται και η διοίκηση Μεγάλου, υπογραμμίζοντας ότι η
προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να
αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το
πρώτο τρίμηνο του 2019, τόσο
ετησίως όσο και σε σχέση με το
δ΄ τρίμηνο του 2018, περιοριζόμενα στα 231 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα τα καθαρά έσοδα τόκων της Τράπεζας Πειραιώς «έτρεξαν» αυξητικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο –κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση– αναρριχόμενα στα
360 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών να διαμορφώνονται σε 69 εκατ. ευρώ,
σταθερά σε ετήσια βάση.

Β

Βελτιωμένη και η
εικόνα του
χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων
Σε ό,τι αφορά το αγκάθι όλων
των εγχώριων συστημικών τραπεζών, την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου τους, στην
Τράπεζα Πειραιώς συνεχίστηκε
στο πρώτο τρίμηνο 2019 η μείωση των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων κατά περίπου 500
εκατ. ευρώ, εκπληρώνοντας τον
εταιρικό στόχο, ενώ ο δείκτης

Δύο ορόσημα για την
Τράπεζα Πειραιώς
κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις διατηρήθηκε στο 49%.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο πλαίσιο του σχολιασμού των αποτελεσμάτων του α΄
τριμήνου, η Πειραιώς βρίσκεται
σε τροχιά επίτευξης του στόχου
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ.
ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
«Η Τράπεζα Πειραιώς, στο
πλαίσιο του επιχειρηματικού της
σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου
και συμπλήρωσε:
«Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους
1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του
έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά
από προβλέψεις προς καταθέσεις
να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα
χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη
ζήτηση για δάνεια».
Δεδομένης της βελτίωσης
που καταγράφει σε όλους τους
τομείς δραστηριότητάς της η
Τράπεζα Πειραιώς –κι αυτό παρά τις προκλήσεις που δεν εξαλειφθεί για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα– η διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου δη-

λώνει την επιμονή της στη
στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων.

Το deal με τους
Σουηδούς
Ως μέρος του παραπάνω στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει να θεωρείται το προ ολίγων ημερών
ανακοινωθέν deal της Πειραιώς
με τη σουηδική Intrum για τη
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της ελληνικής τράπεζας. Όπως έγινε γνωστό, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit
της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις, η οποία σε ποσοστό 80% θα ανήκει στην Intrum
και το υπόλοιπο 20% θα ελέγχει
η Τράπεζα Πειραιώς.
Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε 410 εκατ. ευρώ, ενώ το αντάλλαγμα
για την απόκτηση του 80% από
την Intrum διαμορφώθηκε στα
€328.000.000. Τα βασικά σημεία της συναλλαγής είναι:
• Η νέα εταιρεία διαχείρισης
απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση, για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της
τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που
θα δημιουργούνται. Επιπλέον,

η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται
και ΜΕΑ από τρίτες πηγές.
• Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10ετής και θα
περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές
στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα
λάβει άδεια και θα εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
• Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την
ίδια μετοχική σύνθεση, και θα
διαχειρίζεται το real estate χαρτοφυλάκιο (REOs) της τράπεζας
αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές.Επικεφαλής
του εγχειρήματος, από τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου
των νέων εταιρειών διαχείρισης, θα είναι ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος.

Σε τι ωφελείται η
Τράπεζα Πειραιώς
Η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Intrum εκτιμάται
ότι κατ’ αρχάς θα διευκολύνει
την ελληνική τράπεζα να πετύχει –και ίσως να υπερβεί– τους
στόχους που έχουν τεθεί για τη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ωστόσο η
Πειραιώς αναμένει και σειρά
άλλων ωφελημάτων όπως:
• Η μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την

Υπό κινητοποίηση οι εργαζόμενοι
Το deal της Πειραιώς με την Intrum δεν έχει φέρεΙ μόνο χαμόγελα αλλά και αναστάτωση στους εργαζομένους της τράπεζας, οι οποίοι βρίσκονται σε… στάτους κινητοποιήσεων. Αιτία η αντίθεσή τους
στη μεταβίβαση της εσωτερικής πλατφόρμας των «κόκκινων» δανείων καθώς, όπως ισχυρίζονται οι
εκπρόσωποί τους, αυτό δεν αποκλείεται να σημάνει απολύσεις. Από την πλευρά της η διοίκηση του
ομίλου φέρεται να δεσμεύεται για πλήρη αναγνώριση της υφιστάμενης εργασιακής σχέσης και των
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων από τη νέα εταιρεία, ωστόσο οι ενστάσεις παραμένουν με τους εργαζόμενους να έχουν ήδη προχωρήσει σε 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

εκτεταμένη εμπειρία της Intrum
στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
• Η δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα
υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ.
• Η αναμενόμενη θετική επίπτωση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια της Πειραιώς.
• Η συμμετοχή στην αύξηση
της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης.
• Η εμφάνιση στον ισολογισμό της τράπεζας του ενεργητικού και των εσόδων από το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.
• Η «απελευθέρωση» της διοικητικής ομάδας της Τράπεζας
Πειραιώς να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες,
συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.
Στο τελευταίο στέκεται ιδιαίτερα και ο Χρ. Μεγάλου, ο οποίος
χαρακτηρίζοντας ορόσημο τη
στρατηγική συνεργασία με την
Intrum εξήγησε ότι η κοινοπραξία με τους Σουηδούς «θα μας
βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά
μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα
Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει
μετά τη συναλλαγή θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο
αποτέλεσμα οργανισμός».
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Κατά του
Καπνίσματος
η INTERAMERICAN
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καπνίσματος
στις 31 Μαΐου, η ομάδα
εργαζομένων «It’s4U» της
INTERAMERICAN, που
λαμβάνει σημαντικές
πρωτοβουλίες εντός της
εταιρικής κοινωνίας για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής
και εργασίας του προσωπικού,
ανέδειξε τα αποτελέσματα της
εσωτερικής καμπάνιας για τη
διακοπή της βλαβερής
συνήθειας με τη μέθοδο Allen
Carr, η οποία παρέχεται
δωρεάν στους εργαζομένους
που ενδιαφέρονται.
11 εργαζόμενοι σε σύνολο
21 –δηλαδή περίπου ένας
στους δύο– που
παρακολούθησαν το σεμινάριο,
κατάφεραν να διακόψουν το
κάπνισμα και ήδη έχει
προγραμματιστεί νέο σεμινάριο
για ενδιαφερομένους, στις 18
Ιουνίου. Η μέθοδος «Allen
Carr’s Easyway» είναι μία
επτάωρη συνεδρία που δεν
επικεντρώνεται στους λόγους
για τους οποίους ο καπνιστής
δεν πρέπει να καπνίζει. Κατά τη
διάρκειά της, παρουσία
εκπαιδευμένου εισηγητή,
παρέχονται τακτά διαλείμματα
για κάπνισμα, μέχρι να
φθάσουν οι καπνιστές στο
σημείο να είναι χαρούμενοι που
θα καπνίσουν το τελευταίο
τσιγάρο τους. Το σεμινάριο
ολοκληρώνεται με μια 20λεπτη
χαλαρωτική άσκηση. Σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία
(Eurostat, World Health
Organization, ΕΛΣΤΑΤ), 45%
των Ελλήνων και 25% των
Ελληνίδων καπνίζουν
συστηματικά. Στην Ευρώπη, η
συνήθεια οδηγεί στον θάνατο
700.000 ανθρώπους και είναι
αιτία των θανάτων από καρκίνο
του πνεύμονα κατά 90% στους
άνδρες και κατά 80% στις
γυναίκες, ενώ τα ίδια ποσοστά
αφορούν και σε Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ). Ν.ΤΣ.

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στη φαρέτρα των ΕΛ.ΠΕ.
η Blue Circle Engineering
ην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ενεργειακών παροχών Blue Circle Engineering
Ltd, η οποία ολοκληρώθηκε
στις 31/05/2019, ανακοίνωσε
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Τo deal επετεύχθη μέσω της
HELLENIC
PETROLEUM
CYPRUS HOLDING (HPCH)
LTD, εταιρείας που είναι 100%
θυγατρική των Ελληνικών Πετρελαίων και, όπως λένε οι επιτελείς των ΕΛ.ΠΕ., η εξέλιξη
ανταποκρίνεται στον ευρύτερο
στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού ενεργειακού ομίλου
για ενίσχυση της παρουσίας
του στην Κύπρο, με νέες επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ
κατά την τρέχουσα τριετία.

Τ

αγδαία ανάπτυξη παρουσιάζει ο τεχνολογικός κλάδος στην Ευρώπη, με τον αριθμό των άμεσων ξένων επενδύσεων να
φτάνει την περσινή χρονιά
στον αριθμό ρεκόρ των 1.227
πρότζεκτ, που ποσοστιαία μεταφράζεται σε αύξηση 5% σε
ετήσια βάση. Η διαπίστωση
δεν ξενίζει τους ειδικούς, καθώς πρόκειται για επιβεβαίωση της τάσης όπου την τελευταία πενταετία οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην τεχνολο-

Ρ

Τo deal ανταπο
κρίνεται στον
ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του
ελληνικού ενεργειακού ομίλου για
ενίσχυση της παρουσίας του στην
Κύπρο, με νέες επενδύσεις άνω των 50
εκατ. ευρώ κατά την
τρέχουσα τριετία

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης, ο Όμιλος ΕΛΠΕ και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου στέκονται –για ακόμη μια φορά– αρωγοί στην αναπτυξιακή πο-

ρεία της Κυπριακής οικονομίας
και, ταυτόχρονα, εγγυώνται
στους καταναλωτές την παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
και προϊόντων, με τη διαφοροποίηση και διεύρυνση του ε-

νεργειακού χαρτοφυλακίου της
εταιρείας.

Ανδρέας Σιάμισιης:
«Καλωσορίζουμε την
Blue Circle στη μεγάλη
οικογένεια των ΕΛ.ΠΕ.»
Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν τα ΕΛ.ΠΕ. προς τιμήν των
υπάλληλων της «Blue Circle
Engineering», το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
και γενικός διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.,
Ανδρέας Σιάμισιης, καθώς
και ο γενικός διευθυντής Εγχώριας & Διεθνούς Εμπορίας του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. και διευθύνων
σύμβουλος της ΕΚΟ, Ρομπέρτο Καραχάννας. Στον σύντομο
χαιρετισμό του ο κ. Σιάμισιης

Σε ιστορικά υψηλά οι επενδύσεις στην
γία στην Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν από τα 510 στα
1.227 έργα. Σύμφωνα με το
39% των επενδυτών, ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι αυτός που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της Ευρώπης, ακολουθούμενος από
την καθαρή τεχνολογία
(cleantech - 25%), την ενέργεια και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (21%).

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ευρήματα σχετικής
έρευνας που διενήργησε πρόσφατα η ΕΥ European
Attractiveness survey –
Technology, με τους Βρετανούς να σηκώνουν την ευρωπαϊκή… κούπα στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στον ψηφιακό κλάδο
το 2018 με 288 έργα.
Στον χάρτη της ελκυστικό-

τητας της τεχνολογίας ξεχωρίζουν, επίσης, η Γερμανία και
η Γαλλία, προσελκύοντας 218
και 171 έργα ψηφιακών άμεσων ξένων επενδύσεων αντίστοιχα, σε όλο τον κλάδο
(+2% και -2% σε σχέση με το
περασμένο έτος), ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία (72 έργα)
και η Ισπανία (70 έργα).
Η έρευνα διαπιστώνει ότι η
Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από
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Στην κοινοπραξία Μυτιληναίος-Ξανθάκης η σύμβαση για
την αναβάθμιση τη σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμός - Λουτράκι
Με… λοκομοτίβα την κοινοπραξία Μυτιληναίος-Ξανθάκης θα «τρέξει» η αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει τον Ισθμό με το Λουτράκι. Στις αρχές της εβδομάδας η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ ανακοίνωσε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου
προϋπολογισμού €12.000.000 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, το οποίο θα
πρέπει να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή της μονής μετρικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου που λειτουργεί
τώρα σε ηλεκτροκινούμενη γραμμή κανονικού εύρους, στο τέλος της (σ.σ.

στην περιοχή του Ισθμού) θα συνδεθεί με την υπάρχουσα σιδηροδρομική
γραμμή υψηλών ταχυτήτων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου - Κορίνθου και Αεροδρομίου. Θυμίζεται ότι το έργο δημοπρατήθηκε τον περσινό Μάρτιο και ο αρχικός προϋπολογισμός
του ανερχόταν στο ποσό των 14,88 εκατ. ευρώ. Προσφέροντας έκπτωση
που πλησίαζε το 48%, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε τότε η κ/ξ Μυτιληναίου-Ξανθάκη αλλά η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης καθυστέρησε εξαιτίας ένστασης που υποβλήθηκε. Ν.ΤΣ.

Ταχύτητες-ρεκόρ
στην ασύρματη μετάδοση
δεδομένων πέτυχε η Cosmote

καλωσόρισε την Blue Circle
Engineering Ltd στη μεγάλη οικογένεια –όπως τη χαρακτήρισε– του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
«του ισχυρότερου στην Ελλάδα και ενός εκ των 100 κορυφαίων ενεργειακών
ομίλων του κόσμου», εκφράζοντας την
ιδιαίτερη ικανοποίηση της διοίκησης γι’ αυτήν τη συνεργασία, «η οποία εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την περαιτέρω ενδυνάμωση
της παρουσίας του στην Κύπρο».
Ν.ΤΣ.

Στιγμιότυπα από το καλωσόρισμα των ΕΛ.ΠΕ. σε στελέχη
•
της Blue Circle Engineering. Από αριστερά διακρίνονται:
ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου, Μάριος Λύτρας, ο επικεφαλής της
διεύθυνσης Οικονομικών Θυγατρικών Εξωτερικού του Ομίλου
ΕΛΠΕ, Πάνος Λουκάς, ο γενικός δ/ντής Εμπορίας Ομίλου και
διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟ, Ρομπέρτο Καραχάννας,
η κα Ελένη Πολυκάρπου, ο κ. Άρης Πολυκάρπου, η κα Νίκη
Πολυκάρπου, ο κ. Μάριος Πολυκάρπου και ο κ. Αχιλλέας
Πολυκάρπου, και δεξιά ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου, Γιώργος Γρηγοράς, ο δ/ντής Διεθνούς
Εμπορίας Ομίλου ΕΛΠΕ, κ. Κωνσταντίνος Καραχάλιος,
και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός δ/ντης
Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης.

τεχνολογία στην Ευρώπη

το ένα τρίτο των πόλεων παγκοσμίως με τις περισσότερες πιθα-

νότητες να δημιουργήσουν τον
επόμενο τεχνολογικό κολοσσό.
Δύο ευρωπαϊκές πόλεις συγκαταλέγονται στη λίστα των 10 ελκυστικότερων κέντρων τεχνολογίας: το Λονδίνο και το Βερολίνο, βρίσκονται στην τέταρτη
και την έβδομη θέση αντίστοιχα,
ακολουθώντας το Σαν Φρανσίσκο και την ευρύτερη περιοχή
της Silicon Valley, τη Σανγκάη,
και το Πεκίνο. Στην Ευρώπη, οι

επενδυτές ξεχωρίζουν το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη
Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ,
ως τα πέντε πιο ελκυστικά κέντρα τεχνολογίας.
Ιδιαίτερα κρίσιμο εύρημα της
έρευνας της ΕΥ είναι ότι μεταξύ
των ερωτηθέντων επενδυτών,
το 94% ανέφερε ως «ιδιαίτερα
σημαντικό» ή «σημαντικό» παράγοντα της απόφασης ως προς
το πού θα επενδύσουν την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού
με τεχνολογικά προσόντα.
Ν.ΤΣ.

Ταχύτητες-ρεκόρ στην ασύρματη μετάδοση δεδομένων πέτυχε η
COSMOTE, από τους πρώτους στον κόσμο, αφού σε συνεργασία με την Deutsche Telekom και την Ericsson πραγματοποίησαν πιλοτική μικροκυματική ζεύξη, πετυχαίνοντας ταχύτητες
σταθερά άνω των 100Gbps, δεκαπλάσιες από τις υπάρχουσες εμπορικές λύσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, που αλλάζει τα δεδομένα στην ασύρματη μετάδοση
data από το ακραίο δίκτυο προς το δίκτυο κορμού και απαντά
στην πρόκληση της επίτευξης των πολύ υψηλών ταχυτήτων που
απαιτεί η μετάβαση στα δίκτυα 5ης γενιάς. Έτσι θα μπορούν να
υποστηριχθούν στο μέλλον προηγμένες εφαρμογές όπως ο απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών και οχημάτων, cloud
gaming, 360° video streaming, Virtual Reality, Augmented
Realityκ.α. πάνω σε δίκτυο 5G.
Η μικροκυματική ζεύξη που πραγματοποιήθηκε ήταν μήκους
1,5χλμ και διασύνδεσε το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, με τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του Ομίλου, επιτρέποντας τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες που έφτασαν έως τα 140 Gbps. Η επίτευξη των ταχυτήτων αυτών θα επιτρέψει
την παροχή υπερυψηλών ταχυτήτων Internet μέσω μικροκυματικής ζεύξης παντού, ακόμα κι εκεί όπου η εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών ενδεχομένως να μην είναι δυνατή.
Ο Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου
ΟΤΕ, Γιώργος Τσώνης, υπογράμμισε ότι, ως η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της χώρας, ο ΟΤΕ επενδύει στην ανάπτυξη
προηγμένων τεχνολογικών υποδομών, που θα καλύψουν τις
μελλοντικές ανάγκες των πελατών, και πως οι επαναστατικές
τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης δεδομένων υπερυψηλών
ταχυτήτων, όπως αυτή που δοκιμάστηκε σε συνεργασία με τη
Deutsche Telekom και την Ericsson, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις σύνθετες αρχιτεκτονικές δικτύων 5G, που είναι το
μέλλον των τηλεπικοινωνιών.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και CEO της Ericsson Ελλάδος, Γιώργος Παππάς, δήλωσε υπερήφανος για την παγκόσμια πρωτιά και δεσμεύτηκε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη
της COSMOTE με καινοτόμες τεχνολογίες που θα απλοποιήσουν την ελληνική κοινωνία του μέλλοντος.
Ν.ΤΣ.



Ταξίδεψε για Κρήτη
η Μαριόλα «αγκαλιά»
με το νυφικό της!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
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Ούτε που το καταλάβαμε πότε κύλησε έτσι γρήγορα ο καιρός
και έφτασε επιτέλους η στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο πολυαναμενόμενος γάμος του ηθοποιού, Στράτου Τζώρτζογλου,
και της αγαπημένης του, Σοφίας Μαριόλα. Απόψε, λοιπόν, γάμος
γίνεται στην Κρήτη και, προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια,
η (οσονούπω) νύφη ταξίδεψε στο όμορφο νησί πριν από λίγες ημέρες, έχοντας κυριολεκτικά στην αγκαλιά της το νυφικό της –
την υπογραφή του οποίου έχει ο σχεδιαστής Βλάσσης Χολέβας–
όση ώρα διήρκεσε η πτήση με προορισμό τα Χανιά. Η γοητευτική
ηθοποιός έκανε μάλιστα και μια ανάρτηση στο Instagram, για να
αποδείξει του λόγου το αληθές! Με το καλό!

Ζέτα Θεοδωροπούλου

«Άφησα πίσω μου
το ξανθό μαλλί,
τα… κουνέλια
και τους τίτλους!»
• Η πρώην εκρηκτική τηλεπερσόνα
συστήνεται εκ νέου στο τηλεοπτικό κοινό

T

η θυμόμαστε ως συμπαρουσιάστρια ψυχαγωγικών εκπομπών, σε τηλεοπτικά
κανάλια μικρότερης εμβέλειας, να βάζει
τη δική της χαρακτηριστική πινελιά, που
παρέπεμπε σε καταστάσεις αρκετά ιδιόρρυθμες, κρατώντας στην αγκαλιά της κουνέλια και
κάνοντας τολμηρές αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Η Ζέτα Θεοδωροπούλου και νυν κυρία Ταχτσίδη –αφού είναι σύζυγος του γνωστού ποδοσφαιριστή με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια ό-

Η μεγάλη αγάπη της ζωής της Ντορέττας
Παπαδημητρίου: η μητέρα της!
Είναι και η ίδια μητέρα δύο αγοριών εδώ και κάποια χρόνια,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου δεν εξακολουθεί να νιώθει και η ίδια πάντα παιδί της δικής της μαμάς, στην οποία μάλιστα αφιέρωσε και την πιο πρόσφατη ανάρτησή της στον λογαριασμό της, στο Instagram.
«Να φροντίζεις, να αγαπάς τη μαμά σου και να της το δεί-

χνεις, γιατί πέφτουμε όλοι στην παγίδα τού να θεωρούμε δεδομένο ότι η μαμά μας είναι άτρωτη και θα είναι πάντα εκεί. Μανούλα μου! Είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω! Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, και μας συγκίνησε όλους!
Την ευχαριστούμε πολύ για την υπενθύμιση!

μορφη οικογένεια– εξομολογήθηκε πρόσφατα στην
εκπομπή «Happy Day» ότι όλα τα παραπάνω ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
«Στην αρχή ήθελα να προκαλέσω για να μαθευτώ, γιατί πίστευα ότι όσο πιο αναγνωρίσιμη γίνεσαι, τόσες περισσότερες απολαβές θα έχεις. Οπότε, άρχισα κακώς. Τώρα, άφησα πίσω μου το ξανθό μαλλί, τα κουνέλια και τους
τίτλους! Δεν ήταν αυτό η εικόνα μου, ήταν ένας ρόλος»,
δήλωσε η μελαχρινή πια πρώην παρουσιάστρια, κάνοντάς μας να συνειδητοποιήσουμε για μία ακόμη
φορά ότι τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται…
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• Η γοητευτική παρουσιάστρια έχει την υποστήριξη και των τριών παιδιών της
για τον δεύτερο γάμο της

Όλα έτοιμα για τον παραμυθένιο γάμο
της Μπαλατσινού με τον Κικίλια!

T

ην ημέρα του Αγίου Πνεύματος,
στις 16 Ιουνίου, πρόκειται να γίνει ο παραμυθένιος γάμος της
Τζένης Μπαλατσινού και του
Βασίλη Κικίλια. Η γοητευτική
παρουσιάστρια διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, και η χαρά
της διπλασιάζεται, αφού έχει ξεκάθαρα την
πλήρη συγκατάθεση και υποστήριξη και από
τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τον
πρώην σύζυγό της, Πέτρο Κωστόπουλο.
Μάλιστα, οι κόρες της, Αλεξάνδρα και Αμαλία, θα βρίσκονται δίπλα της έχοντας αφιχθεί από το εξωτερικό όπου διαμένουν, ενώ ο μικρός της γιος, Μάξιμος, θα είναι αυτός που –σύμφωνα με την ίδια την παρουσιάστρια– θα τη συνοδεύσει στην εκκλησία
για να την παραδώσει στον (τρισευτυχισμένο) γαμπρό!
«Έχουμε ισορροπία στο σπίτι και υπάρχει μια
συμβατότητα και… όλα κούμπωσαν!» δήλωσε
σχετικά η Τζ. Μπαλατσινού. Πάντα έτσι ευχόμαστε να «κουμπώνουν» όλα στη ζωή! Για
όλους μας!

Η Μπάρμπα
ανακοίνωσε την
υποψηφιότητά
της με το «κόμμα
της καρδιάς» της!
Την υποψηφιότητά της στις προσεχείς εθνικές εκλογές ως
βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ
έκανε γνωστή στο ευρύ
κοινό η ηθοποιός, Βάνα
Μπάρμπα, μιλώντας
στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου.
Μάλιστα, δεν στάθηκε μόνο στην απλή ανακοίνωση, αλλά αισθάνθηκε την ανάγκη να την

υπογραμμίσει με άφθονο συναίσθημα χαρακτηρίζοντας
την παράταξη ως «το
κόμμα της καρδιάς
της»(!).
Τόνισε ακόμη πως ο
λόγος που θέλει να συμπράξει, είναι ότι η πρόεδρος του κόμματος,
Φώφη Γεννηματά, είναι
μία δυναμική γυναίκα. Η
ισχύς εν τη ενώσει!

Η πλουσιότερη
τραγουδίστρια
στον κόσμο
είναι… ετών 31!
Πρόκειται για μία νεαρή γυναίκα, που όπως αποδεικνύεται από τη μέχρι τώρα πορεία της γνωρίζει όχι
μόνο πώς να κινείται στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας με επιτυχία, αλλά και πώς να αυξάνει συνεχώς τα χρήματά της!
Να σκεφτεί κανείς ότι είναι μόλις 31 ετών και ήδη
έχει καταφέρει ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσός! Η Ριάνα ή Ρόμπιν Ριάνα Φέντι –όπως είναι ολόκληρο
το ονοματεπώνυμό της– διαθέτει περισσότερα χρήματα από διάσημες κυρίες μεγαλύτερές της σε ηλικία, όπως η Μαντόνα, που η περιουσία της ανέρχεται στα 570 εκατομμύρια, η Σελίν Ντιόν που αναφέρεται ότι έχει περιουσία 450 εκατομμύρια και η
Μπιγιονσέ με 400 εκατομμύρια. Μπράβο της!
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Αντιδρώντας στην ενδεχόμενη

κυκλοφορία του νέου τραγουδιού
της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τον τίτλο «Φίλα με», ο Σταμάτης Κραουνάκης υποστήριξε τα εξής, καθώς το τραγούδι της ερμηνεύτριας παραπέμπει σε αντίστοιχο δικό του, που
έχει τον ίδιο τίτλο: «Δηλαδή άμα
το είχα βγάλει χ…ε
με; Τους θεωρώ
κουτούς, όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με τον ίδιο τίτλο
υπάρχουν πολλά τραγούδια, δεν βοηθάει
το καινούργιο να πας να κάτσεις δίπλα σε
ένα που τρέχει ήδη και που είναι σουξέ».
Ευτυχώς που τελικά άλλαξε ο τίτλος του
τραγουδιού της Νατάσας…
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Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟ BULLYING KAI H… ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ Συχνά-πυκνά η εντυπωσιακή
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δέχεται αρκετά σκληρά σχόλια για τις ζουμερές αναλογίες και τις καμπύλες του χυμώδους σώματός της. Όπως και αυτήν τη φορά, που κάποιες αρετουσάριστες φωτογραφίες της όπου ποζάρει στη
θάλασσα, πυροδότησαν ουκ ολίγα από τα παραπάνω σχόλια σε πάνελ πρωινής εκπομπής, που μόνο θετικά δεν
τα λέει κανείς. Σε αυτά τα σχόλια κλήθηκε η παρουσιάστρια να απαντήσει, και υποστήριξε τα εξής:«Νομίζω ότι πλέον έχει πάρει τις διαστάσεις bullying, δηλαδή είναι αστείο να μπαίνει ο Μάιος και να ασχολούνται με το αν είναι φτιαγμένη
η φωτογραφία ή δεν είναι. Τα περιοδικά τούς φτιάχνουν όλους, μόνο εμένα δεν φροντίζουν. Νιώθω καμία φορά ότι το παρακάνουν! Τρεις η ώρα με ντάλα ήλιο και η Ζιζέλ θα έχει κυτταρίτιδα!» Και θα το ξαναπούμε κι εμείς: Σταματήστε να δημιουργείτε στις γυναίκες κόμπλεξ με το σώμα τους! Άλλωστε, οι καμπύλες έχουν (ευτυχώς) επιστρέψει στη μόδα!

media

Η εντυπωσιακή «Playmate
2005» και η δικαστική
διαμάχη της με τον πρώην
Ολυμπιονίκη

Μιλώντας στην εκπομπή του Νί
κου Κοκλώνη «Celebrity
Travel», ο δημοφιλής τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός υποστήριξε ότι «δεν έχω
σηκώσει ποτέ χέρι
σε γυναίκα, αλλά
μου έχει συμβεί να
με χτυπήσει γυναίκα». Ε, όχι και έτσι, κυρίες μου! Η
βία δεν είναι αποδεκτή ανεξαιρέτως φύλου!
Για τη συμμετοχή της στο

«Greece’s Next Top Model», μίλησε η πρώην παίκτρια, Ειρήνη Στεριανού, στην κάμερα του «Happy
Day»: «Με κράτησαν
στο παιχνίδι επειδή
είμαι ωραία κοπέλα
και έχω τηλεοπτικό
ενδιαφέρον!» Εντυπωσιακή κοπέλα είστε, χωρίς αμφιβολία! Ωστόσο, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι για το τηλεοπτικό ενδιαφέρον…
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δωσε και το γνωστό και πανέμορφο μοντέλο, Αναστασία Περράκη,
το «παρών» στο
τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής της Ελεονώρας Μελέτη «Μετά τα Μεσάνυχτα», όπως αρκετοί άλλοι συνάδελφοί της και γενικότερα εκπρόσωποι της ελληνικής σόουμπιζ.
Η ξανθιά καλλονή μίλησε
εκ βαθέων, μη διστάζοντας
να αναφερθεί και στον πολυ-

συζητημένο χωρισμό και τη
δικαστική διαμάχη με τον
πρώην σύζυγό της και Ολυμπιονίκη, Μιχάλη Μουρούτσο.
«Ποτέ δεν έκρυψα ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ μας. Θεωρώ άκομψα αυτά τα οποία γράφτηκαν διότι ήταν πολύ προσωπικά θέματα. Με σόκαρε το ότι
βγήκαν πολλές λεπτομέρειες, υπάρχει ένα παιδί κι έπρεπε να
μπει ένα όριο στο τι γράφεται»,
είπε μεταξύ άλλων η Αναστασία Περράκη.

Η Δέσποινα Βανδή παραχώρη
σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Down Town»,
όπου αποκάλυψε τι είναι αυτό που εκνευρίζει την κόρη της, Μελίνα, στην
εξωτερική εμφάνιση της μητέρας της:
«Αν η Μελίνα με δει να φοράω κάτι πιο
σέξι, δεν της πολυαρέσει. Μου τραβάει τα
ρούχα. Της λέω: “Παιδί μου, το ότι έγινα μάνα σου δεν σημαίνει ότι
καταργήθηκε η σέξι
πλευρά του εαυτού
μου”!» Έχει απόλυτο
δίκιο η μάνα…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Η τροπή που παίρνει μία
σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν υπάρχουν στη μέση παιδιά, όλα τα άλλα (θα έπρεπε) να μπαίνουν σε δεύτε-

ρη μοίρα. Ακόμη και η διάθεση κάποιων «σαρκοβόρων»
δημοσιογράφων να «βγάζουν
από τη μύγα… ξίγκι». Λέμε εμείς τώρα…

Κόντεψε να… λιποθυμήσει η Demy από
τις σόκιν ερωτήσεις του Γεωργαντά!

Είθισται οι δημοσιογράφοι να κάνουν
ενίοτε και ερωτήσεις που προκαλούν
αμηχανία στους συνεντευξιαζόμενους
αλλά όχι και να… λιποθυμήσουν! Κά-

πως έτσι έγιναν τα πράγματα για τον
γνωστό δημοσιογράφο, Θέμη Γεωργαντά, όταν προσπάθησε να εκμαιεύσει
απαντήσεις από την Demy, υποβάλλοντάς της ερωτήσεις σόκιν! Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο ίδιος, μιλώντας
στις τηλεοπτικές κάμερες για την πορεία του, όπου μεταξύ άλλων, ανέφε-

ρε: «Σε συνέντευξη έφερα σε δύσκολη
θέση την Demy. Της έκανα ερωτήσεις
τύπου, “το μέγεθος μετράει;” και κόντευε
να λιποθυμήσει!» Μάλλον η συμπαθέστατη τραγουδίστρια δεν ήταν η κατάλληλη περσόνα για να απαντήσει σε
τέτοιου είδους «πικάντικες» ερωτήσεις…
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Η ΑΠΟΨΗ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΝΙΑ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ «ΕΡΤ2» Τον νέο κύκλο του μαγκαζίνο «Εδώ που τα λέμε»,

•

παρέα με τη δημοσιογράφο, Ρένια Τσιτσιμπίκου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν οι τηλεθεατές από σήμερα, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 15:30 στην «ΕΡΤ2».Πρόκειται για μία εκπομπή
με θέματα που αναφέρονται στην ευεξία, την υγεία, τις σχέσεις, τη διατροφή, το ταξίδι, τις τέχνες, τη μόδα και άλλα πολλά που θα ξεδιπλωθούν στις οθόνες μας. Καλή αρχή!



Η Τζασμίν Γκρέις Γκριμάλντι
είναι το νέο πρόσωπο
που κάνει είσοδο στη διάσημη
τηλεοπτική σειρά



Έρχεται η «γαλαζοαίματη»
κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου,
στο «The Marvelous Mrs. Maisel»!

Σ

ας έχουμε νέα, και μάλιστα
συνδυάζουν όχι μόνο τα εκτός
συνόρων τηλεοπτικά δρώμενα αλλά και μια παράμετρο,
που δεν συναντά κανείς τόσο
συχνά στον εν λόγω χώρο… εκτός του
παλατιού!
Η κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, η Τζασμίν Γκρέις Γκριμάλντι, εί-

ναι το νέο πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει οσονούπω είσοδο στη διάσημη
τηλεοπτική σειρά «The Marvelous Mrs.
Maisel», όπως έγινε γνωστό από τον ξενόγλωσσο Τύπο.
Η Τζασμίν Γκρέις Γκριμάλντι μεγάλωσε
στο Παλμ Σπρινγκς με τη μητέρα της Ταμάρα Ρότολο, η οποία είχε σχέση με τον
πρίγκιπα Αλβέρτο. Γνωρίστηκαν σε διακοπές στην Κυανή Ακτή, αλλά το ειδύλλιό τους έληξε σύντομα. Όταν η Ταμάρα Ρότολο διαπίστωσε πως έμεινε
έγκυος, αποφάσισε
να κρατήσει το παιδί και να το μεγαλώσει μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας.
Η νεαρή ηθοποιός
γνώρισε τον πατέρα
της όταν ήταν έντεκα ετών και από τότε διατηρούν πολύ
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είναι τα ποσοστά τηλεθέασης
που σημειώνει η
εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη
στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha». Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Nielsen», για
τον Μάιο, η εκπομπή «Μετά τα μεσάνυχτα» ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της με ποσοστό τηλεθέασης 20%
στο σύνολο κοινού και με 18,7% στο
δυναμικό κοινό 18-54.
Η Εύα Αντωνοπούλου θα συνε χίσει
να ανήκει στο δυναμικό του
ΣΚΑΪ για τα επόμενα δύο χρόνια,
κλείνοντας ήδη έντεκα χρόνια πετυχημένης πορείας
στο ενημερωτικό
τμήμα του σταθμού, ως παρουσιάστρια
δελτίων ειδήσεων και εκπομπών.
Δεν θα συνεχίσει την επόμενη σε
ζόν στο «Open» o Λάκης Λαζόπουλος. Ο δημιουργός, λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό, θα σταματήσει την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι
Νιουζ» στον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό, και η προβολή της θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.

καλή σχέση, καθώς ο πρίγκιπας Αλβέρτος την αναγνώρισε ως παιδί του το
2006.
Η Γκριμάλντι είναι και εγγονή τής σταρ
του Χόλιγουντ, Γκρέις Κέλι, που παντρεύτηκε τον πατέρα του πρίγκιπα Αλβέρτου, πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό.
Όπως καταλαβαίνετε, πιο «γαλαζοαίματη» σειρά δεν πρόκειται να βρείτε άμεσα
και για πολύ καιρό, οπότε, μόλις αρχίσει
η προβολή της, σπεύσατε!

Δεν θα πήγαινε στο «MasterChef»,
αν γύριζε τον χρόνο πίσω…
Ένας από τους πρώην παίκτες του τηλεοπτικού ριάλιτι μαγειρικής «MasterChef»,
ο Πάνος Τόγιας, αποκάλυψε στη στήλη
«και για πες…» του Παναγιώτη Μουλόπουλου στο «My tv» κάτι που μας έβαλε
σε υπαρξιακές σκέψεις. «Αν γύριζα τον
χρόνο πίσω, ίσως και να μην πήγαινα στο
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«MasterChef». Πόσα πράγματα είναι αυτά που ο καθένας μας ίσως και να μην έκανε αν υπήρχε η δυνατότητα να ξαναπάει… το έργο από την αρχή! Αλλά και από την άλλη, αν δεν τα έκανε, δεν θα ήταν ενδεχομένως ο άνθρωπος που είναι
σήμερα. Μεγάλη συζήτηση…

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της

Αγγελικής Νικολούλη κατέγραψε την υψηλότερη απόδοση της φετινής σεζόν με ποσοστό 28,5% στο σύνολο κοινού και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό με περισσότερες από 16
μονάδες (STAR
12,5%,
ΑΝΤ1
11,7%,
OPEN
7,7%, ΣΚΑΪ 6,7%,). Αντίστοιχα, στο
δυναμικό κοινό σημείωσε 24,7% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με περισσότερες από 10 μονάδες (STAR
14,4%, ΑΝΤ1 12,6%, OPEN 7,5%,
ΣΚΑΪ 6,5%).
Μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι

αρχικά είχε προγραμματιστεί, θα
ρίξει τελικά αυλαία το «Power of
love», σύμφωνα με πληροφορίες του
«Fthis.gr». Αφορμή
για τους πρόωρους
τίτλους τέλους του
πολυσυζητημένου
ριάλιτι της αγάπης,
είναι η προκήρυξη των εθνικών εκλογών που θα γίνουν στις 7 Ιουλίου. Έτσι, ο μεγάλος τελικός του δεύτερου κύκλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου.
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