






 



Αυτοκτονικά τσαλιμάκια
από την Άγκυρα







• Με τη φωτιά και τα… νεύρα των ΗΠΑ,
της Ελλάδας και της Κύπρου παίζουν οι Τούρκοι







▶ ΣΕΛ. 10
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Η διαβολική
παγίδα της μη
αυτοδυναμίας
• Στη Ν.Δ. δεν θέλουν ούτε να
σκέφτονται το… δεδικασμένο του 1989
όταν ο πατήρ Μητσοτάκης χρειάστηκε
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για να
σχηματίσει κυβέρνηση ▶ ΣΕΛ. 6

  
 
• Δικαστής εμπλεκόμενος στην έρευνα για
τη Novartis ψήφισε υπέρ της ανανέωσης της θητείας
της κας Ελ. Τουλουπάκη και, ύστερα από 22 ημέρες,
συγγενικό του πρόσωπο διορίστηκε στη Γεν. Γραμματεία
Καταπολέμησης της Διαφθοράς
▶ ΣΕΛ. 4-5





ΕΡΤ: Τύφλα να έχει
η Βόρεια Κορέα





ΙΒΑΝ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ:

«Άντε γεια!»
Αλήθειες που καίνε:
• Το πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ
και όχι ο Τσίπρας
• Η Νέα Τούμπα, που θα χτιζόταν
επί ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε στα λόγια
• Το πρόστιμο της ΣΕΚΑΠ χαρίστηκε
στους Ιάπωνες, όχι στον Ιβάν




• Novartis, ρουσφέτια, ΕΡΤ και άλλες
«αταξίες» γυρίζουν μπούμερανγκ στον
ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας
προσπαθεί να ορθοποδήσει από την ήττα
των ευρωεκλογών και να διεκδικήσει ένα
αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει «ζωντανό»
την επομένη των εθνικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου ▶ ΣΕΛ. 7

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΑΣ:

«Διώξτε τον Άγγελο»
ΙΒΑΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟ:

«Θα μείνει…»
• Δεν θέλει
ο Άγγελος στην
Εθνική τους δύο
παίκτες, που
Κλοπ και
Βαλβέρδε τους
θέλουν για τις
Λίβερπουλ και
Μπαρτσελόν;!!!
▶ ΣΕΛ. 14-15
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Ηδ
ία εξαιρετικής έμπνευσης συγγραφική ιδέα του εθνικού μας παραμυθά, του Ευγένιου Τριβιζά, γέννησε
το 1992 το έργο «Τα μαγικά μαξιλάρια». Ήρωάς του ο Αρπατίλαος, βασιλιάς της Ουρανούπολης, ο οποίος με ένα φτερό από κοράκι έγραφε αντιλαϊκούς νόμους, που υποχρέωναν τους υπηκόους του να
δουλεύουν στα ορυχεία και να πληρώνουν βαριά φορολογία, προκειμένου ο ίδιος να γεμίζει με πολύτιμα πετράδια τις 12 κορώνες του. Μέχρι και τις Κυριακές βάφτισε «Προδευτέρες» ο Αρπατίλαος, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα βασιλικά έσοδα.
Η αλαζονεία του μισητού βασιλιά ήταν τέτοια που απορούσε κιόλας με τη χαμηλή δημοφιλία του και προκειμένου να αντιστρέψει το… δημοσκοπικό χαστούκι αποτάθηκε στον μυστικοσύμβουλό του μάγο Σαυρίλιο Βρισελιέ.
«Γιατί δεν με αγαπούν οι υπήκοοί
μου;» ρώτησε ο Αρπατίλαος, για να
πάρει την αποστομωτική απάντηση:
«Δεν σας αγαπούν επειδή τα βράδια ονειρεύονται…» Ο βασιλιάς δεν… έστριψε και ο Σαυρίλιος του εξήγησε ότι οι καταπιεσμένοι πολίτες έβλεπαν στον ύπνο τους τούρτες και πυροτεχνήματα, τα συνέκριναν με τις φυλακές και τα συρματοπλέγματα που έβλεπαν στη μαύρη καθημερινότητά τους
και εύλογα αντιδρούσαν. Η εύκολη λύση για τον Αρπατίλαο ήταν –τι άλλο;– να φορολογηθούν ΚΑΙ τα όνειρα!
Τότε, ο καταχθόνιος μάγος αντιπρότεινε να κατασκευάσουν μαγικά μαξιλάρια που θα προκαλούν εφιάλτες ώστε
να αποδομηθεί το ονειρικό μέτρο σύγκρισης και οι πολίτες να θεωρούν ότι η πνιγηρή πραγματικότητά τους έχει
επιστρέψει σε μία εικονική κανονικότητα.
Όπως λένε και στον κινηματογράφο, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι τελείως συμπτωματική, αλλά στην… Ελλαδούπολη τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Η υπερφορολόγηση και οι νέες περικοπές των συντάξεων ήταν η συνταγή που επέλεξε η κυβέρνηση για να γεμίζει πετράδια το στέμμα του υπερπλεονάσματος, οι φυλακές δεν γέμισαν με τους «σκανδαλιάρηδες» –όπως καταγγέλλονταν– πολιτικούς αντιπάλους, τα μαξιλάρια των προεκλογικών παροχών δεν έκαναν τα… μαγικά τους. Οι δε Αρπατίλαοι του Μαξίμου απορούσαν γιατί οι «υπήκοοι» δεν είναι ευχαριστημένοι και έπεσαν από τα σύννεφα όταν η κάλπη της
26ης Μαΐου έβγαλε το δημοψηφισματικό «άντε γεια». Ακόμη και τώρα που υποτίθεται ότι έχουν λάβει το μήνυμα, βγάζουν από τη ναφθαλίνη το κακοφορμισμένο σκιάχτρο της «καταχθόνιας» Δεξιάς που θα έρθει δήθεν να
σαρώσει εργασιακά δικαιώματα, αμοιβές και κοινωνικό κράτος. Είναι η ίδια μέθοδος του Σαυρίλιου: όσο πιο ζοφερή χρωματίσουμε την επόμενη μέρα τόσο λιγότερη γκρίνια υπάρχει για το παρόν. Με τη διαφορά ότι ο Σαυρίλιος είχε προειδοποιήσει τον Αρπατίλαο ότι το πρόβλημα με τα όνειρα είναι ότι δεν ελέγχονται – και προφανώς ούτε εξαγοράζονται με μοίρασμα επιδομάτων. Αυτά τα όνειρα είναι που ζητούν, τώρα, την αλλαγή της σελίδας. Και αν μπορεί να κάνει κάτι η παρούσα κυβέρνηση, είναι να διαβάσει κάνα παραμύθι εκτός από το να τα
λέει. Κάτι θα διδαχθεί…

Μ

Ελλαδούπολη…
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Ρουσφέτι του
«Ρασπούτιν»
για την
επανεκλογή
της κας
Τουλουπάκη
• Δικαστής εμπλεκόμενος στην έρευνα για τη Novartis ψήφισε
υπέρ της ανανέωσης της θητείας της κας Ελ. Τουλουπάκη και,
ύστερα από 22 ημέρες, συγγενικό του πρόσωπο διορίστηκε
στη Γεν. Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
ανακοίνωση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πρώην επόπτη
της Εισαγγελίας Διαφθοράς στην έρευνα για το
σκάνδαλο της Novartis, Γιάννη Αγγελή, την περασμένη Τετάρτη, 12/6, τάραξε τα λιμνάζοντα νερά κάποιων δικαστικών πεπραγμένων στην προαναφερόμενη υπόθεση και όχι μόνο…
Ως γνωστόν, ο ανώτατος δικαστικός, αναφερόμενος στο άγνωστο –αλλά κατά πολλούς γνωστό– άτομο που έχει το προσωνύμιο «Ρασπούτιν», τόνισε επί λέξει τα εξής:
9)στο εύλογο ερώτημα, ποιος τέλος πάντων είναι ο «πανίσχυρος κ.
Ρασπούτιν» παρακαλώ τον συνάδελφό μου κ. Δασούλα, να αναζητήσει την πορεία και την κατάληξη
της σχετικής ποινικής έρευνας που
έχει διαταχθεί, από την κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στο βαθμό
πάντως που μου το έχει γνωστοποιήσει (το όνομα) η κα Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου (όταν ήμουν το
πλέον «αγαπημένο της παιδί στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου» και
οι απόψεις μας ταυτίζονταν, μέχρι
βαθμού παρεξηγήσεως, ότι δηλαδή
δεν ήμουν μόνο το αγαπημένο της,
αλλά και το «υπάκουο παιδί της»),
αυτός είναι μέλος της κυβέρνησης

Η

και έχει την δυνατότητα να διορίζει
«παιδιά και νύφες» ατόμων που
βρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες
της δικαιοσύνης, «ενδεχομένως δε
και ατόμων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Διορίζει παιδιά
και νύφες ο «Ρασπούτιν»
Ο εντοπισμός του «Ρασπούτιν» από τον
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κ. Γ. Αγγελή «εντός των μελών της κυβέρνησης» και η δυνατότητά του «να διορίζει
παιδιά και νύφες ατόμων σε ανώτερες βαθμίδες της Δικαιοσύνης και ενδεχομένως ατόμων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου»
ήταν ένα πλήγμα για την κυβέρνηση
αλλά και για τους δικαστές και εισαγγελείς του δυναμικού του ΑΠ.
Η «Α» εκ δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ορμώμενη «έψαξε» το θέμα.
Αναζητώντας υπουργικές αποφάσεις
και ΦΕΚ του τελευταίου έτους, συνέλεξε
τα εξής στοιχεία:
Συγγενικό πρόσωπο δικαστικού
του ΑΠ διορίστηκε στη Γεν. Γραμματεία της Εισαγγελίας Διαφθοράς, στις
3 Μαΐου 2019, σε θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έξι μηνών.
Ο παραπάνω διορισμός έλαβε
ΦΕΚ στις 30/5/2019, με το φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 309,
τη δε σχετική απόφαση υπογράφει
η Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κα Αναστασία Ξεπαπαδέα, με αρμοδιότητα
την οποία της έχει εκχωρήσει ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης,
κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Η υπόθεση αυτή, κατά τον κ. Γ. Αγγελή, έχει υπόβαθρο και περιπλέκει τα
διαδραματιζόμενα, που τις τελευταίες
ημέρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας με εκατέρωθεν καταγγελίες του αντεισαγγελέα ΑΠ, της κας Τουλουπάκη, της κας Ξένης Δημητρίου και του
υπουργού Δικαιοσύνης κ. Μιχάλη
Καλογήρου.
Ποια είναι τα στοιχεία που δίνουν
τροφή για τοποθετήσεις και παρεμβάσεις τόσο στην υπόθεση Novartis όσο
και στην ανανέωση θητείας της κας
Τουλουπάκη.
1] Είκοσι δύο ημέρες πριν από τον
διορισμό του συγγενικού προσώπου
του προαναφερόμενου δικαστικού του
ΑΠ, δηλαδή στις 11/4/2019, κατά τη
συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου ο εν λόγω δικαστικός τοποθετήθηκε υπέρ της ανανέωσης της
θητείας της κας Ελένης Τουλουπάκη,
παρά το γεγονός ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες στα «πηγαδάκια» του Α-
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ρείου Πάγου ενώπιον συναδέλφων του
ετοποθετείτο κατά της ανανέωσης της
θητείας της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Ως γνωστόν, η κα Τουλουπάκη, με
τη σύμφωνη γνώμη και τη θετική εισήγηση της κας Ξένης Δημητρίου –η οποία, αν και είχε γνώση των καταγγελιών του Γ. Αγγελή για τα πεπραγμένα
και τις πλημμέλειες των εισαγγελέων
Διαφθοράς, απέκρυψε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τις εκθέσεις
των δύο ΑΡΜΟΔΙΩΝ αντεισαγγελέων
του ΑΠ και εποπτών για την έρευνα της
Novartis από τους εισαγγελείς Διαφθοράς κ.κ. Παπαγεωργίου και Αγγελή–
με ψήφους 8 έναντι 3 ανανέωσε τη θητεία της για δύο ακόμη χρόνια.
Το εάν επιβάλλετο να θέσει η κα Δημητρίου τις παραπάνω εκθέσεις των
προαναφερομένων εποπτών ή να τις αγνοήσει είναι θέμα το οποίο πιθανότατα θα ερευνηθεί σε ποινικό επίπεδο –
διότι σε πειθαρχικό, λόγω της συνταξιοδότησής της στις 30/6/2019, δεν
είναι δυνατόν να ελεγχθεί– μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης και βεβαίως μετά την επιλογή του διαδόχου της
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Από μπλέξιμο σε μπλέξιμο…
2] Η συνέχεια των δικαστικών «μυστηρίων» έγινε ένα μήνα αργότερα, όταν
σε όλα τα καταγγελλόμενα για πλημμέλειες και όχι μόνο κατά την έρευνα της
υπόθεσης Novartis, με την εμπλοκή
των τριών εισαγγελέων Διαφθοράς
(κας Τουλουπάκη, επίκουρων εισαγ-

γελέων κ.κ. Ντζούρα και Μανώλη),
του τέως επόπτη κ. Γιάννη Αγγελή, του
νυν επόπτη κ. Παν. Δρακουμάτσου,
αλλά και του διενεργήσαντος την έρευνα για την «διαρροή» της συνομιλίας
στη Βιέννη μεταξύ των Ελλήνων εισαγγελέων και Αμερικανών συναδέλφων
τους, του αντεισαγγελέα ΑΠ κ. Γρηγόρη Πεπόνη, ενεπλάκη και ο προαναφερόμενος δικαστικός του οποίου το
συγγενικό πρόσωπο, όπως ήδη αναφέραμε, είχε τύχει της ευμενούς αντιμετώπισης από τη Γεν. Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς με εξάμηνο
διορισμό και με μισθό της τάξεως των
1.500 ευρώ μηνιαίως.
Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα
που βεβαίως αναμένεται να απαντηθούν από τον κ. Γιάννη Αγγελή, κατά
πόσο συνδέεται –σύμφωνα με τις αιχμές που υπάρχουν στην ανακοίνωσή
του– ο προαναφερόμενος διορισμός,
με την τοποθέτηση για την ανανέωση
της θητείας της κας Τουλουπάκη και
κυρίως εάν είναι νόμιμο και ηθικό ο εν
λόγω δικαστικός να έχει εμπλοκή στη
συνέχεια της έρευνας.
Η άποψη της «Α» είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός στις ευκαιρίες στη ζωή μεταξύ των παιδιών
δικαστικών λειτουργών και παιδιών
άλλων ατόμων που υπηρετούν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, όπως υπουργεία, σώματα ασφαλείας κ.λπ.
Η ειδοποιός όμως διαφορά για τους
δικαστικούς λειτουργούς έγκειται στο
ότι πρέπει να αποφεύγεται η συμμετοχή
τους σε δίκες ή δικαστικά συμβούλια

με υποθέσεις που σχετίζονται με διορισμούς όπως η προαναφερόμενη περίπτωση. Ας σημειωθεί ότι ο προαναφερόμενος δικαστικός χαίρει εκτίμησης από όλους τους συναδέλφους του
στον Άρειο Πάγο και ουδέποτε έχει δώσει δικαίωμα για κάτι μεμπτό κατά τη
διάρκεια της πολυετούς θητείας του. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό, το ρητό «τα στερνά τιμούν τα πρώτα» ισχύει για
όλους τους κλάδους της κοινωνικής
μας ζωής, καλό θα ήταν πριν από τη
συνταξιοδότησή του να λάβει τις πρέπουσες αποφάσεις και για την υστεροφημία του.

ΕΞΩΔΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΣΤΗΝ «Α»
Με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας στο φύλλο 890 (8-9 Ιουνίου
2019) ο αξιωματικός του Λιμενικού, Παναγιώτης Χριστοφορίδης, απέστειλε στην «Α»
εξώδικη πρόσκληση. Δεδομένου ότι το εξώδικο κοινοποιήθηκε στα γραφεία της «Α» την
Τετάρτη 12 Ιουνίου και εξαιτίας της έλλειψης χρόνου για εξέταση από το νομικό μας επιτελείο, σε συνδυασμό επίσης με την έλλειψη χρόνου για τυποτεχνική επεξεργασία λόγω
της αργίας του Αγίου Πνεύματος, η «Α» δεσμεύεται να δημοσιεύσει αυτούσια την εξώδικη
πρόσκληση του κ. Χριστοφορίδη, στο προσεχές φύλλο μας της 22ας Ιουνίου 2019, μαζί
φυσικά με τη δέουσα απάντησή μας. «Α»
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Οι τάσεις όπως καταγράφηκαν από τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών αλλά και
στους δύο γύρους των αυτοδιοικητικών και μια σειρά
παραμέτρων που σημειώνονται ανάμεσα στην 26η
Μαΐου και την 7η Ιουλίου
δείχνουν ξεκάθαρα πως η
Νέα Δημοκρατία βρίσκεται
αγκαλιά με την αυτοδυναμία, έχοντας κατακτήσει μία
δυναμική που δείχνει δύσκολο να ανασχεθεί. Μία αυτοδυναμία που αν δεν προκύψει, τότε η χώρα θα αναγκαστεί να παίξει στους όρους
του καιροσκοπικού παιχνιδιού του Αλέξη Τσίπρα με την
απλή αναλογική…
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Β

άσει των ίδιων ποιοτικών στοιχείων, αν και η
δυναμική αυτή είχε ως
αρχικό σπινθήρα το αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα, σήμερα πλέον μοιάζει να μετασχηματίζεται σε θετική κυβερνητική δυναμική. Είναι χαρακτηριστικό πως η
ΝΔ έλαβε 43,6% στις περιφερειακές εκλογές, καθώς και σε σύνολο
5.415.675 εγκύρων ψηφοδελτίων,
πήρε 2.360.778 – όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
πήρε μόλις 18,7%. Το παραπάνω
συν τις τάσεις που καταγράφονται
αυτές τις ημέρες δείχνουν όλο και
πιο κοντά την αυτοδυναμία της ΝΔ
και την επιχείρηση «λυμένα χέρια»
του νέου –δυνητικά πάντα– πρωθυπουργού. Η ψήφος στις περιφέρειες
ήταν προάγγελος επιστροφής σε εκλογικά ποσοστά προ κρίσης, δηλαδή άνω του 40%. Επιπροσθέτως,
στις 10,2 μονάδες φθάνει το προβάδισμα – μεσοσταθμική διαφορά
της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, την πρώτη μετά τις ευρωεκλογές, που έκανε η Μetron
Analysis (Alpha). Ειδικότερα, στην
εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει από 37% έως 42,6%. Ποσοστά
συν τοις άλλοις που επαναφέρουν
μια δυναμική της προηγούμενης δεκαετίας και προ υπαγωγής της χώρας στο ΔΝΤ με φόντο το Καστελλόριζο. Οι νέοι αριθμοί, η «γαλάζια»
ηγεμονία στον χάρτη της χώρας και
η επιτυχία της συντηρητικής παράταξης να διεμβολίσει το Κέντρο, αλλά και να πάρει ακόμη και ψήφους
από τον ΣΥΡΙΖΑ (το 11% των ΣΥΡΙΖΑίων πήγαν στη Νέα Δημοκρατία βάσει ευρημάτων των exit
polls) είναι τα νέα δεδομένα.

Η επιτυχία του
αφηγήματος Μητσοτάκη
Για πολλούς τα παραπάνω έχουν
ως αιτία την επιτυχία του αφηγή-
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• Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει κατακτήσει μία δυναμική νίκης
που δείχνει δύσκολο να ανασχεθεί, ωστόσο ο εφησυχασμός είναι κακός
σύμβουλος αφού ελλοχεύει η πιθανότητα της ακυβερνησίας

Η διαβολική παγίδα
της μη αυτοδυναμίας
ματος που επέλεξε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν ήταν μόνο το διαρκές αίτημα για εκλογές από την αρχή του 2016, αλλά και πιο μετά μία σαφής οριοθέτηση στο τι Ελλάδα θέλει και πώς
τη φαντάζεται – με κορμό ανάταξης
τη μεσαία τάξη. Το τελευταίο διάστημα δε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε και κάτι
ακόμη εκλογικά επωφελές.
Μετατόπισε τη συζήτηση στην
όποια θετική ατζέντα δική του και
δεν ετεροπροσδιορίστηκε από την
ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν η Κουμουνδούρου επεχείρησε και επιχειρεί να φτιάξει μια νέα στρατηγική φόβου για ενδεχόμενη διακυβέρνηση της ΝΔ, ο Μητσοτάκης
έχει επιλέξει τη σύνθεση, τις ενωτικές πινελιές και τη στρατηγική
της μετριοπάθειας και των χαμηλών τόνων.
Τα τελευταία έγιναν για μία ακόμη φορά διακριτά στην επίσκεψη
Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα και
ειδικότερα στην πρώτη διήμερη
προεκλογική περιοδεία (Ρόδος -

Καστελλόριζο - Κάλυμνος - Κως).
Εδώ ο πρόεδρος της παράταξης ξεκαθάρισε: «Είμαστε πολύ λίγοι για
να είμαστε διχασμένοι. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την
καλύτερη Ελλάδα που μας αξίζει».
Και συμπλήρωσε για τη Ν.Δ. ότι
«είναι το κόμμα που δεν χωρίζει τους
Έλληνες πολίτες σε πολλούς και σε λίγους, αλλά θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή με όλους τους πολίτες».

Μήνυμα
στον Αλέξη Τσίπρα
Επίσης, έστειλε μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα: «Διαπιστώνω μια απελπισμένη προσπάθεια από τους πολιτικούς μας αντιπάλους να παρουσιάσουν
τη Νέα Δημοκρατία ως ένα σκιάχτρο



που θα φοβίσει τον κόσμο». Η ελπίδα νικάει πάντα τον φόβο, όπως είπε: «Αυτοί που σήμερα επενδύουν
στον φόβο μιας ΝΔ που υπάρχει μόνο
στον δικό τους φαντασιακό κόσμο, θα
δουν το αποτέλεσμα στην κάλπη. Η ελπίδα, όμως, δεν θα είναι μια ελπίδα
φρούδων υποσχέσεων αλλά θα είναι
η ελπίδα της αλήθειας». Στην καμπάνια του φόβου, η ΝΔ θα συνεχίσει
τις επόμενες μέρες να απαντά με καμπάνια προγραμματικών διακηρύξεων. Όπως εκτιμούν στο «γαλάζιο»
επιτελείο, τους εκλογικούς στόχους
βοηθάει η εξαΰλωση των ΑΝΕΛ, η
μη κάθοδος του Ποταμιού, η εσωστρέφεια του ΚΙΝΑΛ και η αποπομπή Βενιζέλου, αλλά πάνω απ’ όλα το ηττοπαθές αφήγημα του ΣΥ-

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΙΧΕ ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1989, ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ Ν.Δ. ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Ο ΠΑΤΗΡ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΡΙΖΑ πως η ΝΔ είναι ήδη κυβερνητική δύναμη εχθρική για τις υποτελείς τάξεις του λαού.

Ο καιροσκοπισμός
με την απλή αναλογική
Είναι κοινό μυστικό πως ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε προς ψήφιση την απλή
αναλογική για να υπονομεύσει την
πολιτική κυριαρχία μιας μελλοντικής κυβέρνησης της κεντροδεξιάς.
Η στάση του μοιάζει επιτομή του
πολιτικού καιροσκοπισμού, αλλά
έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία.
Το ίδιο είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ
πριν από τις εκλογές του 1989, υποχρεώνοντας τη ΝΔ να πάει σε
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για
να μπορέσει ο πατήρ Μητσοτάκης
να σχηματίσει κυβέρνηση.
Επομένως, η διαβολική παγίδα
για τη Νέα Δημοκρατία (σ.σ. και τη
χώρα) βρίσκεται στο ενδεχόμενο
μη αυτοδυναμίας. Διότι τότε ο κίνδυνος να βυθιστεί η Ελλάδα σε έναν φαύλο κύκλο συνεχιζόμενων
εκλογικών αναμετρήσεων, είναι
κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Και
η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια σε συνθήκες οικονομικής αστάθειας, υπό το φάσμα της τουρκικής απειλής.
Αυτή που θα βγει χαμένη από
την «παγίδα» της απλής αναλογικής θα είναι, αρχικά, η Ν.Δ. και
μακροπρόθεσμα το κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αυτό υποστηρίζουν οι υπέρμαχοι της εκ νέου αλλαγής του εκλογικού συστήματος,
συμπληρώνοντας ότι η απλή αναλογική είναι απολύτως ξένη με την
πολιτική παράδοση της Ελλάδας.
Απαιτεί ευρύτατες συμπράξεις και
συναινέσεις, που δεν μοιάζει το
πολιτικό σύστημα έτοιμο να τις αφομοιώσει. Πόσω μάλλον το ίδιο
το εκλογικό σώμα, το οποίο ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε «παρά
φύσιν» κυβερνητικές συμμαχίες,
αδιανόητες προηγουμένως.
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• Novartis, ρουσφέτια, ΕΡΤ και άλλες «αταξίες» γυρίζουν
μπούμερανγκ στον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να
ορθοποδήσει από την ήττα των ευρωεκλογών και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα
που θα τον κρατήσει «ζωντανό» την επομένη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου

Η δεύτερη συνεχόμενη βαριά ήττα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν
τα παλικάρια του και ο ίδιος ο εθνικός κόουτς…
μπορούν! Το ίδιο, όμως, αναρωτιούνται και οι πολιτικοί αναλυτές για τον Αλέξη Τσίπρα και τη δική
του ομάδα, που στα στερνά της πολιτικής θητείας
της δείχνει ανίκανη να γυρίσει το αποτέλεσμα, δεχόμενη το ένα αυτογκόλ πίσω από το άλλο…

Οι άσοι έγιναν
μουτζούρης

Του Νίκου Τσαγκατάκη

«Ρ

ωτάτε έναν μαχητή τι
θα κάνει αν χάσει τη
μάχη. Θα κάνω ό,τι
περνάει από το χέρι
μου για να μη γυρίσει η χώρα πίσω». Με αυτά τα λόγια απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας
σε σχετική ερώτηση του Αντώνη
Σρόιτερ το απόγευμα της Τετάρτης
(σ.σ. στο πλαίσιο της συνέντευξης
που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στον Alpha) για το αν γυρνάει
το αποτέλεσμα των εκλογών και
για το ποιο είναι τελικά το διακύβευμα της κάλπης της 7ης Ιουλίου.
Το ζητούμενο, βέβαια, για τον
πρόεδρο του κόμματος και της κυβέρνησης είναι αν αυτό το… περαστικό από το χέρι του «ό,τι» αρκεί
για να αποτραπεί μία δεύτερη συνεχόμενη –ίσως και με βαρύτερο
«σκορ»– ήττα.
Διότι στον ΣΥΡΙΖΑ έστω κι αν
προς τα έξω διαλαλούν το εύλογο,
δηλαδή την ελπίδα τους να πειστούν οι ψηφοφόροι και να τους
ξαναεμπιστευτούν, εντούτοις ακόμη και τα… παγκάκια της πλατείας
Κουμουνδούρου γνωρίζουν ότι οι
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές
θα είναι για το κόμμα μια πολυμέτωπη μάχη. Μάχη όχι σαν αυτή
που οι Λατίνοι θα χαρακτήριζαν
bellum omnium contra omnes
(σ.σ. «πόλεμος όλων εναντίων όλων»), αλλά σίγουρα μία μάχη που
κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί όχι
μόνο απαξάπασα η αντιπολίτευση,
αλλά πρωτίστως ο ίδιος ο κακός εαυτός του.

διομέγαρο της ΕΡΤ να «αντικαταστήσουν» το βραδινό δελτίο ειδήσεων με την προβολή ολόκληρης
της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο
Μέγαρο Μουσικής, χωρίς μάλιστα
να μεταδώσουν καμία άλλη είδηση. Και εδώ το ίδιο αυτοκτονικό
σενάριο: οι διοικούντες την ΕΡΤ
προφανώς ήθελαν να εμφανιστούν βασιλικότεροι του βασιλέως, το «λυπούμαστε, λάθος» από την
Αγία Παρασκευή δεν εμπόδισε τη
Ν.Δ. να σηκώσει το θέμα και να
σχολιάζει για «μνημείο δημοσιογραφικής ντροπής για τη δημόσια τηλεόραση», ενώ η κυβέρνηση εμμέσως
πλην σαφώς τέθηκε σε θέση άμυνας, χάνοντας μάλιστα την ευκαιρία να επιτεθούν στο κόμμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη για το προ
εξαετίας κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης.

Μπούμερανγκ η Novartis

Τα αυτογκόλ
Τρανό παράδειγμα αυτού του κακού κυβερνητικού εαυτού είναι η
πρόσφατη «αταξία» της Τασίας
Χριστοδουλοπούλου και το
πλήγμα που προκάλεσε στο κόμμα
η μετάταξη της κόρης της στη Βουλή. Όσο μικρό κι αν μοιάζει το ατόπημα μπροστά σε όσα καλά ή
κακά μπορεί να έχει διαπράξει μία
πολύχρονη διακυβέρνηση, οι περισσότεροι ενοχλήθηκαν –και δικαίως– από την ωμότητα της παρα-

δοχής. Κι αν ήταν μόνο αυτό η αυτοαποβολή της από τα ψηφοδέλτια
του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έλυνε το
πρόβλημα. Όμως αυτό που μένει
στο τέλος της ημέρας και παραμονές της μεγάλης προεκλογικής μάχης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί
τον καινούργιο θυρωρό της πελατειακής πολυκατοικίας, προσφέροντας στους αντιπάλους του ακόμη ένα αντιπολιτευτικό επιχείρημα.
Το πόσο κοστίζει επικοινωνια-

κά στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ιστορία
τεκμαίρεται επαγωγικά από τη δημόσια συγγνώμη που αναγκάστηκε να πει ο πρόεδρος του κόμματος από τον τηλεοπτικό αέρα του
Alpha, όταν μάλιστα είναι εκείνος
που δεν έχει μεταμεληθεί για μείζονος σημασίας πολιτικούς χειρισμούς για τους οποίους δέχεται
τους μύδρους της αντιπολίτευσης.
Του ίδιου μεγέθους αυτογκόλ
είναι η… φαεινή ιδέα που είχαν
την περασμένη Δευτέρα στο ρα-

Ο πόλεμος με τα διαγνωστικά
Εκβιασμό της κυβέρνησης μέσω ομηρίας των ασθενών, αλλά και έμμεση πριμοδότηση των νεοδημοκρατικών σχεδίων για τη δημόσια Υγεία, διαβλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την κινητοποίηση των ιδιοκτητών των διαγνωστικών κέντρων. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι αύξηση των υποχρεωτικών
επιστροφών (clawback) δημιουργεί το σοβαρό πρόβλημα στα διαγνωστικά εργαστήρια που έκλεισαν
τα κέντρα τους τη Δευτέρα. Στέκονται, όμως, στην απόφαση των διαμαρτυρομένων να ξανανοίξουν
μεν τα διαγνωστικά, αλλά να υποχρεώνουν τους ασφαλισμένους να πληρώνουν από την τσέπη τους
για τις εξετάσεις! Μάλιστα, τα αρμίδια κυβερνητικά στελέχη πάνε τη σκέψη τους κι ένα βήμα παραπέρα,
διαρρέοντας ότι με το να ζητείται πλέον από τους ασθενείς να πάνε εκείνοι στον ΕΟΠΥΥ ώστε με την απόδειξη ανά χείρας να αποζημιωθούν για την ιατρική δαπάνη, οι ιδιοκτήτες των διαγνωστικών προκαλούν την de facto κατάργηση της σχετικής σύμβασής τους με τον εθνικό οργανισμό υγείας.
Αυτό εκτιμούν στην κυβέρνηση πως πρόκειται για απόπειρα να καλλιεργηθεί το έδαφος για μια
νέα συμφωνία των διαγνωστικών με την επιβολή του ιδιωτικού μοντέλου στην Υγεία, πρακτική για την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τελευταίο αλλά όχι έλασσον πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η υπόθεση Novartis. Στο κυβερνών κόμμα αρνούνται μετά βδελυγμίας τις
κατηγορίες για παρεμβάσεις στη
Δικαιοσύνη, επιμένοντας ότι έπραξαν μόνο όσα δικαιολογούνταν από τον θεσμικό ρόλο τού κάθε στελέχους. Ωστόσο, τα… σκάγια από
τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει
στους κόλπους της Δικαιοσύνης
βάλλουν ευθέως κατά ΣΥΡΙΖΑϊκών
«στόχων». Κι αυτό διότι, ανεξαρτήτως των εκδοχών για το τι πραγματικά έχει συμβεί στη μεγάλη δικαστική υπόθεση, οι καταγγελίες Αγγελή για «Ρασπούτιν» και για «fast
track» διαδικασίες ενοχοποίησης
πολιτικών αντιπάλων, αποτελεί
βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης, που καιρό τώρα ισχυρίζεται ακριβώς αυτό: ότι στην υπόθεση
που ο νυν αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, έχει χαρακτηρίσει
ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει το σχέδιό του για κυνήγι των
πολιτικών αντιπάλων του.
Σημειωτέον ότι το χτύπημα Αγγελή πληγώνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο μαλακό του υπογάστριο, δεδομένου ότι από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας
και οι επιτελείς του είχαν κάνει παντιέρα την κάθαρση. Αλλά, όπως
φαίνεται, τα βαρύγδουπα λόγια –
και… έργα, αν αληθεύουν τα καταγγελλόμενα– γυρνούν μπούμερανγκ
στην κυβερνητική παράταξη.



8 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Στα όρια του αίσχους η κυβερνητική προπαγάνδα
μέσω της ΕΡΤ, η οποία πλέον έχει κι επίσημα μετατραπεί
σε «ΣΥΡΙΖΑ Channel»
Ακόμη και «Στο Κόκκινο»
σέβονται τη δεοντολογία,
όχι όμως στο ραδιομέγαρο
της Αγίας Παρασκευής, όπου διακρίνεται η ιέρεια
της κυβερνητικής δημοσιογραφίας Κατερίνα Ακριβοπούλου
Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

ίναι γεγονός ότι όλες οι
κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση έως σήμερα ενδιαφέρονταν να έχουν υπό τον έλεγχό
τους την ΕΡΤ, προκειμένου να περνούν πιο εύκολα τα μηνύματα που
ήθελαν προς την κοινωνία. Αυτό
έκανε και το ΠΑΣΟΚ, αυτό έκανε
και η Νέα Δημοκρατία, τα δύο κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν τη
χώρα από το 1974 έως το 2015.
Απλά επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση με την ΕΡΤ ξέφυγε με όλη
τη σημασία της λέξης. Μετατράπηκε σε ένα κομματικό φέουδο, όπου
το Μαξίμου τη χρησιμοποίησε με
άθλιο τρόπο για να κάνει προπαγάνδα. Από τη μία να αναδεικνύει
το δήθεν έργο της, και από την άλλη να κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ περιτροπής.
Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε δει απίστευτα πράγματα
στην κρατική τηλεόραση. Δημοσιογράφους-κόλακες, αντί να ασκούν κριτική στους υπουργούς,
να τους εκλιπαρούν ότι δεν «έχετε
δικαίωμα να αποτύχετε». Υπουργούς,
όπως ο Πολάκης, να γυρίζουν την
πλάτη στις οθόνες σε ζωντανή σύνδεση προκειμένου να ανακαλύψουν δήθεν στοιχεία που θα στείλουν στη φυλακή τους πολιτικούς
αντιπάλους. Θυμηθείτε μόνο τη
συνέντευξη του Παύλου Πολάκη
στην εκπομπή «Δεύτερη ματιά» της
Ακριβοπούλου, με την παρουσιάστρια να λέει στον υπουργό:
«Με την ησυχία σας, δεν πειράζει που
βλέπουμε την πλάτη σας». Και λίγο
αργότερα να απαγορεύει στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο να υποβάλλει ερωτήσεις, επειδή δεν είχε πάρει χαρτάκι από
το Μαξίμου για το τι θα ρωτήσει
τον υπουργό.
Όμως, την τελευταία εβδομάδα
η κατάσταση στην ΕΡΤ έχει ανέβει
επίπεδο. Δεν λειτουργεί πλέον ως
δημόσια τηλεόραση, αλλά ανοιχτά
ως ΣΥΡΙΖΑ-chanel. Έτσι, την
προηγούμενη Δευτέρα οι λιγοστοί

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

Τύφλα να έχει
η Βόρεια Κορέα

τηλεθεατές που παρακολουθούν
την ΕΡΤ, σύμφωνα με τις μετρήσεις (εξαιρούνται τα αθλητικά γεγονότα) διαπίστωσαν αυτό που λέμε ότι πλέον η ΕΡΤ έχει μεταβληθεί σε κομματική ραδιοτηλεόραση.
Κόπηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, προκειμένου να μεταδοθεί ζωντανό το σόου του ΣΥΡΙΖΑ από το Μέγαρο Μουσικής, όπου υποτίθεται το κυβερνητικό
κόμμα παρουσίασε το πρόγραμμά
του για την επόμενη τετραετία, ενόψει των εθνικών εκλογών της
7ης Ιουλίου.
Η συγκεκριμένη απόφαση της
διοίκησης της ΕΡΤ προκάλεσε την
οργή όλων των κομμάτων, αλλά
και των τηλεθεατών, ακόμη και
των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που
φάνηκε και από την ανάρτηση που
έκανε ο Θόδωρος Μαργαρίτης,
γνωστό στέλεχος της Ανανεωτικής
Αριστεράς και υποψήφιος στο Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Θόδωρος Μαργαρίτης ήταν στον Συνασπισμό και αποχώρησε μαζί με την
ομάδα Κουβέλη για να φτιάξουν
την ΔΗΜ.ΑΡ. Ο κ. Μαργαρίτης,
λοιπόν, έγραψε: «Πάντως ο αγώνας
που κάναμε ενάντια στο “μαύρο” στην
ΕΡΤ δεν ήταν για να γίνει το σημερινό



Προφανώς,
στο Μαξίμου δεν
το έχουν καταλάβει.
Κάθε φορά που
βγαίνει στον αέρα
η Ακριβοπούλου
προστίθενται σχεδόν
100 ψήφοι ανά ώρα
στη Ν.Δ.
κομματικό κανάλι. Ούτε για το χθεσινό πρωτοφανές κομματικό δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να ντρέπονται!»

Η κορυφή
του παγόβουνου
Βέβαια, το στέμμα της καλύτερης
προπαγανδίστριας τον κερδίζει με
χαρακτηριστική άνεση η κα Κατερίνα Ακριβοπούλου. Η εν λόγω
δημοσιογράφος παρουσιάζει την
εκπομπή «Η ώρα του Μαξίμου»,
συγνώμη, λάθος «Δεύτερη Ματιά»
είναι ο επίσημος τίτλος, αλλά επί
της ουσίας είναι εκπομπή που παράγεται στα υπόγεια του Μαξίμου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπομπή
ανάλογου περιεχομένου απαξιούν
να έχουν ακόμη και στον επίσημο

ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ,
«Στο Κόκκινο», όπου αν μη τι άλλο
προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να διατηρούν κάποια ψήγματα
αντικειμενικότητας. Όμως οι συνάδελφοι «Στο Κόκκινο» στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για οποιοδήποτε θέμα φιλοξενούν απόψεις στελεχών από
όλα τα κόμματα του δημοκρατικού
τόξου.
Στην «Ώρα του Μαξίμου» της Ακριβοπούλου η δεοντολογία έχει
πάει περίπατο. Η προπαγάνδα μισεί τη δεοντολογία. Και η κα Ακριβοπούλου δεν πέφτει σε τέτοια
σφάλματα. Τουναντίον κάνει και το
κάτι παραπάνω για να δείξει στο
Μαξίμου ότι είναι υποστηρίκτρια
του συστήματος μέχρι την τελευταία ώρα, μέχρι τελικής ρανίδας
του αίματος. Αλλά δεν πρέπει να
την αδικούμε. Σε αυτή την εποχή
δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις
τέτοια πιστή οπαδό του καθεστώτος Τσίπρα. Ακόμη και στην «Εφημερίδα των Συντακτών» κρατούν πισινές. Στην «Αυγή» έχουν
αρχίσει να μιλούν για αλαζονεία
και για λάθη που έγιναν σε αυτά τα
4,5 χρόνια. Στην «Ώρα του Μαξίμου» της Ακριβοπούλου δεν αποδέχονται πως ο Τσίπρας έκανε λά-

θη. Είναι σαν να λέμε ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη Βόρεια Κορέα, η Ρι
Τσουν Χι, θα πει κακή κουβέντα
για τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την κα Ακριβοπούλου, η οποία ζήλεψε τη δόξα τής εν λόγω παρουσιάστριας
στη μακρινή Πιονγκ Γιανγκ. Όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
κάτι: Στη Β. Κορέα η παρουσιάστρια με το ροζ κιμονό εάν πει κακή κουβέντα για τον Κιμ θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Βέβαια,
η κα Ρι Τσουν Χι σε ηλικία 75 ετών συνταξιοδοτήθηκε. Στην Αθήνα ευτυχώς η κα Ακριβοπούλου
δεν κινδυνεύει.

Το χυδαίο βίντεο
Τα ξημερώματα της Τρίτης στην εκπομπή της κας Ακριβοπούλου
παρουσιάστηκε ένα χυδαίο βίντεο
με τα δεινά που προκάλεσαν στη
χώρα το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. Με
την πείνα, τα συσσίτια και τις αυτοκτονίες. Τα αγκάθια που ο ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε από το ρόδο. Η εκλεκτή του Μαξίμου εμφανίζεται ιεροκήρυκας με τα λεφτά που πληρώνουμε όλοι εμείς. Και με βάση τις
τελευταίες ευρωεκλογές, μόλις το
23% του πληθυσμού είναι φαν του
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κα Ακριβοπούλου στο χυδαίο βίντεο που παρουσίασε συνέδεσε πρωθυπουργούς με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, απέδωσε πολιτικές ευθύνες σε αυτοκτονίες, σε μία προσπάθεια να τρομοκρατήσει όλους όσοι αποφάσισαν
να αφήσουν το κόμμα του πολυχρονεμένου αγά και να επιλέξουν
κάποιο άλλο και δη τη Ν.Δ.

Το έχει ξανακάνει
Αυτό το άθλιο βίντεο, το οποίο το
έντυσαν και με τη γαϊδουρίτσα τη
«Μαρίζα», δίχως να ζητήσουν άδεια από τον δημιουργό. Ο δημιουργός της «Μαρίζας», της βραβευμένης ταινίας με τη γαϊδουρίτσα, ο
Κωνσταντίνος Κρυστάλλης, αντέδρασε: «ΑΙΣΧΟΣ! Δεν έδωσα την
άδεια για τη χρήση της ταινίας. Κάθε
άλλο παρά πολιτικοποίηση θέλω για
τη Μαρίζα!»
Αλλά σιγά μην ιδρώσει η κα Ακριβοπούλου. Η ιέρεια της αντικειμενικής δημοσιογραφίας έχει
κάνει πολύ χειρότερα. Για παράδειγμα, ποιος θα λησμονήσει όταν
κρυφογέλαγε την ημέρα που ο
πρώην τηλεοπτικός της σύντροφος
Σωτήρης Καψώχας αποκαλούσε
φασίστα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ή όταν η ίδια
αναρτούσε στον προσωπικό της
λογαριασμό στο Facebook τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως επαίτη που
ζητά εκλογές. Προφανώς, στο Μαξίμου δεν το έχουν καταλάβει. Κάθε φορά που βγαίνει στον αέρα η
Ακριβοπούλου προστίθενται σχεδόν 100 ψήφοι ανά ώρα στη Ν.Δ.
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Οι περισσότεροι εντός της
Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το βράδυ της 7ης
Ιουλίου θα ανοίξει ο ασκός
του Αιόλου για την κα Γεννηματά
Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

ι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τον εξοστρακισμό του Ευάγγελου
Βενιζέλου από τη Φώφη Γεννηματά δείχνουν ότι η 7η Ιουλίου θα φέρει εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής. Κι
αυτό διότι το ΚΙΝΑΛ –σύμφωνα με
τις δύο δημοσκοπήσεις της Pulse
και της MRB– κινείται πέριξ του
7% και υπολείπεται τόσο του ποσοστού που απέσπασε στις πρόσφατες ευρωεκλογές (7,8%), όσο
και του στόχου που είναι διψήφιο
ποσοστό, όπως το προσδιόρισε
πολλάκις μέχρι σήμερα ο ευρωβουλευτής και ισχυρός εσωκομματικός αντίπαλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προς το παρόν, όλοι
έχουν κλειστά στόματα στο ΚΙΝΑΛ
και υποστηρίζουν ότι είναι προσηλωμένοι στον στόχο για να ισχυροποιηθεί το κόμμα στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, θέλοντας
να πάρουν πίσω τους δικούς τους
ψηφοφόρους, που έφυγαν προς
τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά.
Όμως είναι ηλίου φαεινότερο ότι
το ΚΙΝΑΛ αυτή την εποχή στην κυριολεξία δίνει μάχη για την 3η θέση. Απλά, επειδή το ΚΚΕ φαίνεται
να μην εισπράττει τη δυσαρέσκεια,
μοιάζει να μην ανησυχεί. Δεν μπο-
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• Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΚΙΝΑΛ θα υποστεί
νέα πτώση μετά τον εξοστρακισμό Βενιζέλου

Σβήνει το καντήλι
(της Φώφης...)
ρούν, όμως, να κοιμούνται ήσυχοι, καθώς το κόμμα του Γιάνη
Βαρουφάκη, το ΜεΡΑ 25, όχι μόνο μπορεί να απειλήσει, αλλά προς
το παρόν δείχνει να έχει καβατζώσει (κατά τη νεανική ορολογία) ένα
σημαντικό μερίδιο της νεολαίας.
Εκεί, δηλαδή, που για το ΚΙΝΑΛΠΑΣΟΚ είναι μαύρη τρύπα.

Τα δύο στρατόπεδα
Όσοι αντέδρασαν εν θερμώ στον εξοστρακισμό Βενιζέλου, ακόμη και
οι πιο σκληροί επικριτές των επιλογών της Φώφης Γεννηματά, αντελήφθησαν ότι η κλιμάκωση της πόλωσης και της εσωστρέφειας δεν εξυπηρετεί κανέναν και πολύ περισσότερο τους ίδιους, έναν μήνα πριν
από τις εκλογές. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν δύο στρατόπεδα εντός του
ΚΙΝΑΛ. Το ένα το αποτελούν οι
προεδρικοί, τα στελέχη που προέρ-

ο διήμερο Τετάρτη 19 Ιουνίου και Πέμπτη 20 Ιουνίου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος την Πέμπτη εγχειρίστηκε στο μάτι (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς), ετοιμάζεται για μία επίδειξη δύναμης, καθώς το
think tank του οποίου ηγείται, ο «Κύκλος Ιδεών», πραγματοποιεί το ετήσιο συνέδριό του με τη συμμετοχή πρωτοκλασάτων ονομάτων της πολιτικής, της επιστήμης και
της διανόησης. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Η ανασύσταση της μεσαίας τάξης», η οποία ως φαίνεται θα
δώσει τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 7ης
Ιουλίου, ανακηρύσσοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
τον επόμενο πρωθυπουργό.
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα πάρουν τον λόγο
οι Αλεξάνδρα Δαλιάνη (Αρχιτέκτων μηχανικός - Πολεοδόμος, Ανώτατη Αρχιτεκτονική σχολή Βιλέτ Παρισίων),
Νίκος Δεμερτζής (καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής και πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ), Καρολίνα Μέρμηγκα
(συγγραφέας), Παναγής Παναγιωτόπουλος (επίκουρος
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), Νίκος Σουλιώτης
(ερευνητής ΕΚΚΕ), Τάσος Γιαννίτσης (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός), Μιλτιάδης Νεκτάριος (Καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην διοικητής ΙΚΑ), Θοδωρής Πελαγίδης (Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Πάνος Τσακλόγλου (Καθηγητής
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), Νίκος Οι-

χονται από το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και αυτοί
που προέρχονται από τη ΔΗΜ.ΑΡ.
και πρόσφατα συνέστησαν με την άδεια της Γεννηματά την κίνηση «Ανανεωτική Αριστερά».
Το άλλο έχει συνταχθεί πίσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη κι εκφράζονται εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τον Γιάννη Μα-

νιάτη, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον
Λεωνίδα Γρηγοράκο, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, αλλά
και από το περιβάλλον του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη,
συν φυσικά όσους «βενιζελικούς»
παρέμειναν στο ΚΙΝΑΛ. Μάλλον
συντάσσεται με αυτό το στρατόπεδο και ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, που είχε εκλεγεί βουλευ-

Τ

Επίδειξη δύναμης
ετοιμάζει ο Βενιζέλος
κονομίδης(Καθηγητής Οικονομικών στο Stern School of
Business, New York University), Γκίκας Χαρδούβελης
(πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Φωκίων Καραβίας (Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE), Παύλος
Μυλωνάς (Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας),
Βασίλης Ράπανος (Πρόεδρος Alpha Bank, πρώην της Εθνικής Τράπεζας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών), Γιώργος Χαντζηνικολάου (Πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών & του Χρηματιστηρίου Αθηνών), Άννα Διαμαντοπούλου (πρώην υπουργός, πρώην
Επίτροπος και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθ-
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τής Επικρατείας με το Ποτάμι τον
Ιανουάριο του 2015. Αυτό το στρατόπεδο κάνει λόγο για μεγάλο κίνδυνο αποσυσπείρωσης προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον εξοστρακισμό του κ. Βενιζέλου.

Ο παράγοντας
Γερουλάνος
Όμως στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν να σκεφτούν και τον παράγοντα Παύλο Γερουλάνο. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας αποτελεί
τον νέο πονοκέφαλο της ηγετικής
ομάδας. Στην Αθήνα πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Ο Παύλος Γερουλάνος ζήτησε
από την κα Γεννηματά να τοποθετηθεί σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ενώ προσφέρθηκε να βοηθήσει στο επικοινωνιακό κομμάτι. Έναν τομέα που
τον κατέχει πολύ καλά και στο παρελθόν έχει να επιδείξει επιτυχημένα αποτελέσματα. Ο κ. Γερουλάνος γνωρίζει πώς να προσελκύει
τον κόσμο και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Κρήτη, προκειμένου
με συγκεκριμένες δράσεις στους
δρόμους να αναδείξει τη σημασία
τού να ισχυροποιηθεί το ΚΙΝΑΛ.
Πάντως, στη Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα
τον κ. Γερουλάνο, καθώς αυξάνονται οι πληροφορίες που θέλουν
τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας να
κινείται υπογείως για μία ενιαία κεντροαριστερά. Μάλιστα, ήδη αναζητούν ποιοι κρύβονται από πίσω
του, καθώς ουδείς θεωρεί ότι ο κ.
Γερουλάνος κάνει το οτιδήποτε
πριν να το έχει ζυγίσει πολύ καλά.

μιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη), Νίκος Βέττας (Γενικός
Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κώστας Μητρόπουλος (Εντεταλμένος
Σύμβουλος PwC Ελλάδος), Γιώργος Βερνίκος (Πρόεδρος
της ΟΚΕ & Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ), Γιώργος Καββαθάς (πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ), Γρηγόρης Μιχαηλίδης (Λέκτορας Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας [UNIC], Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω), Λευτέρης Κουσούλης (Πολιτικός Επιστήμονας),
Δήμητρα Κρουστάλλη (Δημοσιογράφος), Πάσχος Μανδαβέλης (Δημοσιογράφος), Πέτρος Παπασαραντόπουλος
(Συγγραφέας - Αναλυτής), Λαμπρινή Ρόρη (Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Έξετερ),
Χρήστος Χωμενίδης (συγγραφέας), Γιώργος Παγουλάτος
(Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Λουκάς Τσούκαλης (Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Sciences Po, Παρίσι), Δημήτρης Χαραλάμπης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης),
Περικλής Δημητρολόπουλος (Δημοσιογράφος), Αλεξία
Κεφαλά (Δημοσιογράφος στην «Le Figaro»), Γιάννης Κουτσομύτης, (Αναλυτής).
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης με ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με θέμα «Η ανασύσταση της μεσαίας τάξης – προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης». Μία
ομιλία που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από το
σύνολο του πολιτικού κόσμου.
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• Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΜεΡΑ 25 του
Γιάννη Βαρουφάκη κερδίζει το στοίχημα της εισόδου στη Βουλή,
προκαλώντας ζημιά κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στους…
Κωνσταντοπουλο-Λαφαζάνηδες!

Στις 26 Μαΐου το ΜεΡΑ 25, το
κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη,
δεν εξέλεξε τη Σοφία Σακοράφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λίγες ψήφους. Τώρα οι
εκλογολόγοι όλων των αποχρώσεων εκτιμούν πως ο Γιάνης Βαρουφάκης θα επανεμφανιστεί στη Βουλή, αυτήν τη
φορά ως αρχηγός κόμματος.
Έτοιμος να προκαλέσει θόρυβο, όπως έκανε και στην πρώτη θητεία του ως βουλευτής
και υπουργός Οικονομικών
της κυβέρνησης Τσίπρα.

Ο απρόβλεπτος
κύριος «Oυάου»
Δεν ξεχνάμε

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ή

δη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που παρουσίασαν ο ΣΚΑΪ και το
Star δείχνουν ότι το κόμμα του Βαρουφάκη ξεπερνά το όριο του 3% και εισέρχεται
στη Βουλή με 10-11 βουλευτές. Τουναντίον, τα άλλα κόμματα πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η ΛΑΕ τού προσφάτως
παραιτηθέντος από τη θέση του γενικού γραμματέα Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής
Κωνσταντοπούλου και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όχι μόνο απέχουν από το πολυπόθητο
3%, αλλά όλοι μαζί δεν φτάνουν το ποσοστό του ΜεΡΑ 25.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης αυτή την εποχή αποτελεί μόδα για τον ευρύτερο
χώρο της κεντροαριστεράς. Διότι καθαρό αριστερό, με την έννοια που όλοι
γνωρίζουμε, δεν μπορείς να τον πεις
τον Βαρουφάκη. Το στυλ τού ροκ
σταρ, με τα φανταχτερά πουκάμισα και
το ουάου φαίνεται ότι έχει πέραση στη
νεολαία που προσέρχεται για δεύτερη
φορά σε λίγες ημέρες στις κάλπες. Επίσης, προς το παρόν δείχνει να μαζεύει πολλούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοφόρους,
οι οποίοι δείχνουν δυσκολία στο να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν
καμία διάθεση να φθάσουν πιο μακριά
αριστερά, στον χώρο δηλαδή που καταλαμβάνει το ΚΚΕ, ενώ δεν εμπιστεύονται και τους άλλους μικρότερους
σχηματισμούς που υπάρχουν στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά.
Ήδη ο Γιάνης Βαρουφάκης δέχεται επιθέσεις από όλους αυτούς τους
χώρους. Ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε
στον Alpha χαρακτήρισε ως «κάκοσμο
λουλούδι» τον Βαρουφάκη. Είχαν
προηγηθεί δηλώσεις του πρώην υ-

πουργού Οικονομικών κατά του Αλέξη Τσίπρα: «Αντί μιας ειλικρινούς μεταμέλειας και της αρχής μιας δύσκολης και
μακράς πορείας προς την εξιλέωση, ο κ.
Τσίπρας φαίνεται να αποφάσισε ότι θα
πιει μέχρι τέλους το πικρό ποτήρι της άρνησης της πραγματικότητας και της εξαπάτησης του λαού αλλά και του εαυτού του.
Οι Έλληνες πολίτες αξίζουν κάτι καλύτερο.
Ήρθε η ώρα για Ενήλικες στο Δωμάτιο».
Όμως και οι πρώην σύντροφοί του,
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ζωή
Κωνσταντοπούλου, τον κατηγόρησαν
τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Λαφαζάνης
σε δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις του είπε ότι ο Βαρουφάκης ενήργησε ως
προπομπός του 3ου μνημονίου του
Τσίπρα με τη συμφωνία που έκλεισε ερήμην του ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες ημέρες
που ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών. Από την πλευρά της η κα Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα
συνεργαστεί με τον Γιάνη Βαρουφάκη, γιατί όπως είπε «μας διαφοροποιούν
πολύ σοβαρά ζητήματα τόσο με τον ίδιο όσο και με το κόμμα του, τόσο ως προς τις
πολιτικές θέσεις όσο και ως προς τους στόχους. Με σοβαρότερο, το ζήτημα της ασυνέπειας λόγων και έργων. Εμείς αυτά που
λέμε αυτά κάνουμε, δεν είμαστε του “είπαξείπα”, όπως είναι ο συγκεκριμένος πολι-

τικός, και προσωπικά θα πω ότι δεν εξαργύρωσα ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών για να έχω θέσεις εξουσίας, ούτε τις
θέσεις εξουσίας για να πουλάω βιβλία και
να προσκαλώ σε θέαση ταινιών».

Προβληματισμός
Αναμφίβολα η άνοδος του ΜεΡΑ 25,
του κόμματος Βαρουφάκη, προβληματίζει την Κουμουνδούρου, όπως επίσης και τη Χαριλάου Τρικούπη και
τον Περισσό. Το κάθε κόμμα για διαφορετικούς λόγους. Στο ΚΚΕ έχουν κάνει τα ανοίγματά τους και ελπίζουν ότι
θα αυξηθούν οι ψήφοι στις εθνικές εκλογές. Και η παρουσία Βαρουφάκη
τούς δημιουργεί προβλήματα. Ανάλογη ζημιά παθαίνει και το Κίνημα Αλλαγής. Φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενδιαφέρεται πρωτίστως να πιάσει ένα ποσοστό που θα πλησιάζει στο 30% για
να έχει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο
της κεντροαριστεράς. Στην Κουμουνδούρου ανησυχούν μήπως χάσουν τη
νεολαία, καθώς βλέπουν ότι ο Βαρουφάκης γοητεύει τους νέους ψηφοφόρους.
Προς το παρόν, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ παρακολουθούν την πορεία του Βαρουφάκη δίχως να αντιδρούν.

Βέβαια, καλό είναι να μην ξεχνάμε το
ποιος είναι ο Βαρουφάκης. Ότι φέρει
τεράστιες ευθύνες για την «περήφανη
διαπραγμάτευση» του πρώτου εξαμήνου του 2015. Ο κ. Βαρουφάκης απολαμβάνει μία προκλητική προβολή από τα κανάλια σε βαθμό που προκαλεί
απορίες. Διότι η περίπτωση Βαρουφάκη είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Μέχρι πρότινος, οι ίδιοι που σήμερα τον προβάλλουν, περιέγραφαν τις
ευθύνες του για το πρώτο εξάμηνο του
2015, και το πώς θα έπρεπε να διερευνηθούν από τη Βουλή, αν όχι από…
Ειδικό Δικαστήριο. Από υποψήφιος
για… Ειδικό Δικαστήριο, λοιπόν, ο
Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε με…
μόνιμο στασίδι στα κανάλια. Λες και
δεν συνέβη τίποτα.
Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Λόγω της υψηλής
δημοφιλίας του, προσφέρει τηλεθέαση
στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό το
έχτισε ο κ. Βαρουφάκης την εποχή
του αντιμνημονιακού αγώνα, που του
χάρισε την πρώτη θέση στις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015 στη Β΄ Αθήνας με έναν ασύλληπτο αριθμό ψήφων
που ξεπέρασε τις 140.000.
Στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα διορίστηκε υπουργός Οικονομικών και ανέλαβε τη διαπραγμάτευση
με τους δανειστές για ένα πρόγραμμα
διαφορετικό από τα δύο πρώτα μνημόνια τα οποία είχαν επιβληθεί στη χώρα. Έμεινε στη θέση του μέχρι τις 6 Ιουλίου, καθώς μετά το δημοψήφισμα
εκείνου του μήνα διέκρινε ότι είχε πια
τελείως διαφορετική οπτική για την οικονομική πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμβληματική στη θητεία του θα
μείνει η κοινή συνέντευξη Τύπου με
τον τότε πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, στο υπουργείο
Οικονομικών. Μία συνέντευξη Τύπου
που έληξε πρόωρα, με τον Ολλανδό
πολιτικό να ψιθυρίζει στο αυτί του τότε
υπουργού ότι μόλις σκότωσε την Τρόικα.
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• Ο υποψήφιος της Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας μίλησε
στην «Α» για την κάθοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή και για
τη σελίδα που πρέπει να αλλάξει η χώρα

«Θα έχουμε πολλή δουλειά
την επομένη των εκλογών»
Ήταν μόλις 22 ετών ο Φώτης Καρύδας όταν, δημοσιογράφος ων, κάλυψε τον πόλεμο στη Βοσνία. Έστω και
αν στο ενδιάμεσο «έγραψε» μία αξιοσημείωτη διαδρομή
στο επιχειρείν, βρίσκοντας όμως πάντα τρόπους να επιστρέφει στην επίσημη… ερωμένη της δημόσιας γραφής
και λόγου, ο 47χρονος Αιτωλοακαρνάνας με τις μανιάτικες ρίζες ετοιμάζεται για την επόμενη… πολεμική αποστολή του, αυτήν τη φορά στο πεδίο της πολιτικής.
Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη

Η

μάχη της 7ης Ιουλίου θα βρει τον Φ.
Καρύδα στα «χαρακώματα» του Βορείου Τομέα της Β΄ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας και η «Α» μίλησε μαζί του ζητώντας του –μεταξύ άλλων– να εξηγήσει τους λόγους που
τον έκαναν να αποφασίσει να εκτεθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή.
• Κύριε Καρύδα, γιατί επιλέξατε να διεκδικήσετε την ψήφο
των πολιτών στον βόρειο τομέα
της Β΄ Αθήνας;
«Μεγάλωσα στο Ηράκλειο Αττικής,
στην περιοχή Καναπίτσα, και τα τελευταία χρόνια ζω στην Κηφισιά στα
σύνορα με τη Νέα Ερυθραία. Ξέρω
πάρα πολύ καλά το βόρειο κομμάτι
της Αθήνας τόσο στις προνομιούχες
όσο και στις λιγότερο προνομιούχες
γειτονιές, στις οποίες μεγάλωσα. Πιστεύω πως έχω να προσφέρω πολλά
σε αυτές τις περιοχές της Αττικής».
• Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει
να είναι οι πρώτες προτεραιότητες μίας κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας;
«Με τη νίκη στις εθνικές εκλογές, από
την επόμενη κιόλας ημέρα η Ν.Δ. θα
πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα σε πολλαπλά μέτωπα. Από
την Πολιτική Προστασία και την Ασφάλεια, έως την Υγεία, την Παιδεία
και οπωσδήποτε την Οικονομία. Η εκ-

επάγγελμα, στο οποίο το διάβασμα
και η έρευνα να είναι μέρος της δουλειάς μου. Πιστεύω ότι μέσα από αυτά
ο άνθρωπος ανοίγει τους ορίζοντές
του. Κάτι το οποίο έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι ανέπτυξαν
αυτόν τον πολιτισμό μέσα από αυτά
τα χαρακτηριστικά».

κίνηση μεγάλων αλλά και μικρότερων
έργων αποτελεί επίσης προτεραιότητα,
καθώς θα μπορέσουν να προσφέρουν
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στους νέους. Πρόκειται για τομείς στους οποίους η απερχόμενη κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς».
• Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση;
«Πρώτα απ’ όλα, είπε ψέματα στην κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας πρόδωσε τον μέντορά του, την Αριστερά, τους πολίτες
που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα
και στη συνέχεια χρέωσαν τη χώρα με
ένα αχρείαστο μνημόνιο. Ακόμα και
τώρα, ενώ κλείνει ο κύκλος του, συνεχίζει την ίδια τακτική του ψέματος και
του λαϊκισμού. Οι εκλογείς έχουν επιτέλους στα χέρια τους τη δυνατότητα
να αλλάξουν σελίδα, αλλάζοντας με
την ψήφο τους το κλίμα στην οικονομία
και κατ’ επέκταση στη χώρα».
• Αν κάποιος ψηφοφόρος σάς
ρωτήσει γιατί να σας ψηφίσει, τι
θα του απαντούσατε;
«Να με ψηφίσει γιατί είμαι αυτοδημιούργητος, γιατί δουλεύω από τα 17
μου χρόνια και δεν έχω φοβηθεί κανένα επάγγελμα και κανέναν τόπο εργασίας είτε είναι στο Σύνταγμα –τον
τόπο όπου εργάζομαι– είτε είναι στην
πρώτη γραμμή του πολέμου! Να με
ψηφίσει γιατί η απόφασή μου να εκτεθώ στην κεντρική πολιτική σκηνή
είναι αποτέλεσμα της επιλογής του
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να ανοίξει το κόμμα της Ν.Δ. σε νέους ανθρώπους οι

οποίοι για πρώτη φορά ασχολούνται
με τα κοινά. Να με ψηφίσει γιατί είμαι
πρόθυμος να βοηθήσω τους νέους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό
τους και σε μία καλύτερη ζωή πέρα
και πάνω από πρόσκαιρα ψηφοθηρικά επιδόματα. Να με ψηφίσει γιατί είμαι εδώ για να υπηρετήσω και να
προσφέρω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, γιατί επιμένω να πιστεύω στην Ελλάδα και στους Έλληνες, γιατί επιμένω να πιστεύω στην
προκοπή και την αριστεία».
• Δεν σας τρομάζουν οι θέσεις
ευθύνης;
«Καθόλου. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται για να αναλαμβάνουν
υπεύθυνες θέσεις. Ωστόσο, είναι και
κάτι το οποίο καλλιεργείται. Οι θέσεις

ευθύνης έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα
στην πολιτική. Στην πολιτική η ευθύνη
είναι ζητούμενο, γιατί ο λαός με την
ψήφο του εμπιστεύεται τους πολιτικούς
να βελτιώσουν τη ζωή του».
• Ποια ήταν η πρώτη σας δουλειά;
«Η πρώτη μου δουλειά ήταν σερβιτόρος σε ηλικία 16 χρονών στον Μύτικα
Αιτωλοακαρνανίας, όπου έκανα τις
διακοπές μου. Προτίμησα να δουλέψω προκειμένου να εξασφαλίσω παραπάνω χρήματα για τον χειμώνα. Με
αυτή την εμπειρία δούλεψα μετά από
έναν χρόνο σε εστιατόριο στην Κηφισιά και για ένα μικρό διάστημα σε μια
ταβέρνα στην Κρήτη».
• Με τη δημοσιογραφία πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε;
«Η δημοσιογραφία για εμένα κατάφερε να καλύψει ένα κομμάτι το οποίο
έψαχνα. Ήθελα δηλαδή να κάνω ένα

«ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,

ΕΝΩ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ, Ο Κ.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΨΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ»

• Η σημαντικότερη στιγμή της
δημοσιογραφικής σας καριέρας
σας ποια ήταν;
«Θεωρώ ότι ο πόλεμος της Βοσνίας ήταν κάτι το οποίο αποτέλεσε σταθμό
όχι μόνο στην καριέρα μου αλλά και
στη ζωή μου. Ήταν το 1995 όταν βρέθηκα στην οροσειρά του Όσρεν και
την πόλη της Μπανιαλούκα, πριν ακόμη πάω στρατό. Γνώρισα το σκληρό
πρόσωπο του πολέμου και τις δύσκολες στιγμές που περνούσαν οι Σέρβοι
μέσα σε συνθήκες που δεν μπορεί να
τις αντιληφθεί κάποιος που δεν έχει
βιώσει πόλεμο».
• Επίσης έχετε μια επιχείρηση
που σχετίζεται με το διαδίκτυο
και τον τουρισμό, θέλετε να μας
μιλήσετε για αυτό;
«Το 2002 ίδρυσα μία απ’ τις πρώτες
start up εταιρείες για τον ελληνικό
τουρισμό, το touristorama.com. Ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα τόσο στα
νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα
χτυπώντας πόρτες μικρών τουριστικών
επιχειρήσεων. Το touristorama ήταν
από τους πρώτους ταξιδιωτικούς οδηγούς στο internet που πρόβαλλαν την
Ελλάδα στο εξωτερικό».
• Τι είναι για σας οικογένεια;
«Είναι το βασικότερο κύτταρο της κοινωνίας και πιστεύω ότι μέσα από αυτή
ο άνθρωπος μπορεί να πάρει τις σημαντικότερες βάσεις για όλη του τη
ζωή. Η κοινωνικοποίηση που επιτελείται μέσα από την οικογένεια είναι
συστατικό για την επιτυχία. Και την
ευτυχία. Είμαι περήφανος για την οικογένεια που έχω δημιουργήσει με
τη σύζυγό μου, Ματίνα, και τις δύο
κόρες μας».



12 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Σε αυτή την προεκλογική περίοδο το ΚΚΕ απευθύνεται σε
όσους ψηφοφόρους νιώθουν Αριστεροί και προοδευτικοί, αλλά
αποστρέφονται την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

«Aγκαλιά» του
Περισσού στους
εξαπατημένους
ψηφοφόρους
«Μόνοι εναντίον όλων». Αυτό θα μπορούσε να ήταν το
σύνθημα του ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική μάχη, που κατά
πολλούς στον Περισσό θυμίζει τη μητέρα των μαχών μετά
τα όχι τόσο επιτυχημένα αποτελέσματα σε ευρωεκλογές,
περιφερειακές και δημοτικές. Και λέμε τα όχι τόσο καλά αποτελέσματα, διότι όλοι στον Περισσό ικανοποιήθηκαν από
το γεγονός ότι προσπέρασαν τη Χρυσή Αυγή, όμως το ποσοστό του 5,35% είναι πιο μικρό από το 6,11% του 2014.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

λλά και στις περιφερειακές εκλογές τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής
Συσπείρωσης κατέγραψαν πτώση, ενώ από τους δήμους που κατείχε κατάφερε να διατηρήσει μόνο την Πάτρα
με τον Κώστα Πελετίδη, καθώς υπήρξαν απώλειες σε Πετρούπολη,
Καισαριανή, Χαϊδάρι και Ικαρία.
Τώρα το ΚΚΕ ρίχνεται στη μάχη
με το δίλημμα ότι «σε αυτές τις εκλογές κρίνεται κυρίως τι αντιπολίτευση
θα υπάρχει μέσα στη Βουλή και μέσα στον λαό απέναντι στη συντηρητική πολιτική όλων των αστικών κομμάτων». Και πλέον το ΚΚΕ σε αυτή
την προεκλογική περίοδο απευθύνεται σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δημοκράτες
και δεν ξέχασαν, δεν αλλοίωσαν,
μαζί με την τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις αξίες και τα
ιδανικά τους, τους στόχους και τις
ελπίδες τους, δεν τα κατέθεσαν όλα
αυτά στο σύστημα της κάθε είδους
βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης,
στα επιτελεία της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Κι όπως λένε στον Περισσό
«ξέρουν πως οι έννοιες αριστερά,
πρόοδος, δημοκρατία είναι έννοιες α-

συμβίβαστες με την εξαπάτηση, την
κοροϊδία, το ψέμα, την αλαζονεία».
Στόχος, λοιπόν, του ΚΚΕ είναι
να καταφέρει να πείσει όσους προβληματίζονται να ξαναψηφίσουν
ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον φόβο της επανόδου της Ν.Δ. «Το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών ήρθε να επιβεβαιώσει
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη διακυβέρνηση
και τις συμμαχίες του, όχι μόνο δεν
ξεμπέρδεψε με το παλιό, αλλά το ξέπλυνε και το ανέστησε», επισημαίνουν στο ΚΚΕ.

Υποψηφιότητες
Σε αυτή τη συστράτευση που επιχειρεί το ΚΚΕ χωρούν όλοι. Από
τον Θάνο Μικρούτσικο, που θα
είναι στη 12η θέση του Επικρατείας, μέχρι την Κατερίνα Στικούδη,
της οποίας ο σύζυγος (Βαγγέλης
Σερίφης) είναι στέλεχος του ΚΚΕ
και ήταν υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές στην Αττική με το
ψηφοδέλτιο του Πρωτούλη. Αυτό
εξάλλου φάνηκε και στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το κόμμα
στον αίθριο του Περισσού, όπου ανακοινώθηκε ότι η Αλέκα Παπαρήγα θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου
Επικρατείας. Μαζί της, πέραν του
κ. Μικρούτσικου (στο παρελθόν
ήταν υπουργός Πολιτισμού στην
κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
το 1993) θα είναι η κόρη του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, Έρη.
Επίσης, στο ψηφοδέλτιο Επι-

κρατείας θα είναι υποψήφιος ο
Γιώργος Ροΐδης, αντιναύαρχος εν
αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού. Υπήρξε πρόεδρος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
(ΕΑΣ) και πρόεδρος της εταιρίας
«Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής
Πολιτικών Προϊόντων». Ακόμη, υποψήφιοι στο Επικρατείας θα είναι τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Μάκης Παπαδόπουλος και
Λουΐζα Ράζου.

Ο Κουτσούμπας
Σε ό,τι αφορά τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, θα ηγηθεί των ψηφοδελτίων
σε Δυτική Αθήνα και Βοιωτία.
Στον Βόρειο Τομέα θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
κόμματος Θανάσης Παφίλης, ενώ η Λιάνα Κανέλλη (από τα ισχυρά χαρτιά του Περισσού) θα είναι εκ νέου υποψήφια στην Α’ Αθήνας.
Στον Δυτικό Τομέα υποψήφιος
θα είναι ο Γιάννης Πρωτούλης,

μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και
υποψήφιος περιφερειάρχης με τη
Λαϊκή Συσπείρωση στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές. Αντίστοιχα, στην Ανατολική Αττική θα
συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Γκιόκας,
βουλευτής του κόμματος, καθώς
και η ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου.
Ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του κόμματος, όπως και ο Θοδωρής Χιώνης, μέλος του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ, θα βρίσκονται στα
ψηφοδέλτια του Νοτίου Τομέα Αττικής, μαζί με τους καλλιτέχνες
Παύλο Ορκόπουλο και Νικολέτα Βλαβιανού, καθώς και τη δημοσιογράφο Αγλαΐα Κυρίτση, η
οποία τον Ιανουάριο του 2015 είχε
εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά τον Ιούλιο αποχώρησε, λόγω
του 3ου μνημονίου.
Τέλος, η Σεμίνα Διγενή, παρά
το γεγονός ότι εκλέχθηκε στην Ευρωβουλή, παραιτήθηκε και θα είναι υποψήφια στην Α’ Πειραιώς.

Ποντάρει στον Νικολόπουλο ο Λεβέντης
ε μεταγραφές προσπαθεί ο Βασίλης
Λεβέντης να κάνει το μεγάλο άλμα και
από το 1,45% να φθάσει στο πολυπόθητο 3% που εξασφαλίζει εννέα έδρες. Ο στόχος της Ένωσης Κεντρώων μοιάζει ουτοπικός,
αλλά όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να γυρίσουν το ματσάκι.
Πάντως η συνεργασία με το Νίκο Νικολόπουλο προσθέτει δυναμική. Μάλιστα σήμερα
το πρωί όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Νίκος Νικολόπουλος θα συνεδριάσει εκτάκτως η Κεντρική Επιτροπή του Χριστιανοδημοκρατικού
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Κόμματος Ελλάδος για να επικυρωθεί η συνεργασία κι εν συνεχεία οι κ.κ. Νικολόπουλος και
Λεβέντης θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Να σημειωθεί ότι ήδη με την Ένωση Κεντρώων θα είναι υποψήφιος ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κώστας Κατσίκης, ενώ το κόμμα του Λεβέντη θα συνεργαστεί με το Πράσινο
Κίνημα, το οποίο εκτός από υποψηφίους θα επιμεληθεί του προγράμματος για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
την πράσινη ανάπτυξη.

 

Εκτός τόπου και
χρόνου ο
προπονητής της
Εθνικής, αλλά και
οι παίκτες δεν
πάνε πίσω στη
δημιουργία της
παιδικής χαράς
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Ο Άγγελος δεν μπορούσε...
Τα… παλικάρια του;
Του Νίκου Συνοδινού
ον περασμένο Νοέμβριο η Εθνική ομάδα βρέθηκε με δύο προπονητές. Η
ΕΠΟ πριν καν βρει τη χρυσή τομή για
τη λύση της συνεργασίας της με τον
Μίκαελ Σκίμπε, προσλάμβανε τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο
συνεργασίας μέχρι το τέλος των προκριματικών του Euro 2020 αντί 250.000 ευρώ.
Στην πορεία και με… βαρβάτη αποζημίωση ο
Γερμανός αποχαιρετούσε την Ελλάδα, ενώ ο Έλληνας τεχνικός με τις ευλογίες του Ιβάν Σαββίδη
έπιανε δουλειά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η «Α» από τότε είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της, όχι για την ΠΑΟΚοποίηση της Εθνικής ομάδας, αλλά γιατί η επιλογή του Αναστασιάδη, ναι μεν αποτελούσε μια φθηνή λύση
σε περίοδο που το ταμείον είναι μείον, αλλά όχι
και την ενδεδειγμένη.
Ο 65χρονος τεχνικός επέστρεψε στην… ενεργό
δράση μετά την περιπέτεια υγείας της γυναίκας
του. Είχε πει πολλούς μήνες πριν ότι θα είναι διαθέσιμος ξανά από τον Νοέμβριο και, ω του θαύματος, ο Σκίμπε απομακρύνθηκε τον συγκεκριμένο μήνα. Η αλλαγή φρουράς κάθε άλλο παρά
δημιούργησε προσδοκίες για την επιστροφή της
Εθνικής στον δρόμο των επιτυχιών.
Ο Άγγελος Αναστασιάδης, που πάντα αυτοαναγορεύεται κάτι σαν «ιδανικό» του ελληνικού
ποδοσφαίρου, δεν συνήθιζε να συμμετάσχει σε
σεμινάρια Ευρωπαίων προπονητών τα τελευταία
χρόνια. Καλή η εμπειρία και οι γνώσεις, αλλά όταν
το ποδόσφαιρο αλλάζει μέρα με την ημέρα, ο
προπονητής επιβάλλεται να ακολουθεί τις εξελίξεις. Η θρησκεία και δη η Ορθοδοξία είναι σημείο
αναφοράς του ελληνισμού. Ωστόσο, όταν σε όλα
η εξήγηση δίνεται με βάση τη βούληση της Παναγίας, τότε η προσπάθεια των γήινων δυνάμεων περιορίζεται για χάρη των υπερφυσικών.
«Με τη βοήθεια της Παναγιάς, πήραμε το παιχνίδι», έλεγε ο Αγγελάρας όταν κέρδιζε η ομάδα
του. Κι όταν έχανε, «έτσι το ήθελε η Παναγιά». Διότι η Παναγιά είναι δίκαιη. Βλέπει όλες τις ομάδες
με το ίδιο μάτι. Δεν μπορεί να έχει τον Άγγελο
μόνο με νίκες. Του έφερνε και ήττες και ισοπαλίες, όπως είναι το σωστό, δηλαδή. Για κάθε τι η
εξήγηση προσφέρεται από τις βουλές αυτού εκεί
πάνω. Πώς όμως θα πειστούν οι διεθνείς μας γι’
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αυτό; Θα μπορούσαν να μην προσπαθούν, αλλά
να περιμένουν τις νίκες από τον Θεό. Αυτός έχει
τη δύναμη να προσφέρει προκρίσεις.
Η ιστορία ωστόσο στράβωσε με το «καλημέρα». Η ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου είχε φροντίσει η Εθνική να φύγει από το «Καραϊσκάκη», ένα κλασικό ποδοσφαιρικό γήπεδο που ήταν έδρα
της γαλανόλευκης. Η σύγκρουση με τον Ολυμπιακό ήταν μετωπική και το σύστημα ήθελε μετακόμιση στην Τούμπα. Ξαφνικά, ήλθε η ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ ότι η Εθνική
ήταν ανεπιθύμητη στην Τούμπα. Η παρουσία του
Άγγελου δεν βοήθησε ούτε σε αυτό το κομμάτι.
Αναζητήθηκε η εναλλακτική λύση του Παγκρήτιου. Ουσιαστικά όμως δεν αποτελούσε λύση, καθώς έπρεπε να γίνουν έργα για να πάρει
την έγκριση της UEFA. Με τους ρυθμούς της ΕΠΟ κι εφόσον έπρεπε να βρεθούν αλλού τα χρήματα για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, η Εθνική αναγκάστηκε να παίξει στην Αθήνα.
Η πρόβα τζενεράλε για τα εντός έδρας επίσημα παιχνίδια με Ιταλία και Αρμενία; Στην… Τουρκία. Εκεί που η Εθνική έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, καθώς η Παναγιά είπε να χαρούν και οι αλλόθρησκοι.
Ο Άγγελος δεν αντέδρασε, όπως δεν είχε αντιδράσει όταν η ΕΠΟ αποφάσιζε να μεταθέσει
νωρίτερα τον τελικό Κυπέλλου και οι παίκτες θα
έπρεπε να ριχτούν στη μάχη κρίσιμων αναμετρήσεων, μετά από μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας.
Η Εθνική ομάδα πλέον είχε στοιχεία… παιδικής
χαράς. Στα ταξίδια της, μετακομίζει η μισή ΕΠΟ,
προκειμένου να απολαύσει τους διεθνείς μας στον
αγωνιστικό χώρο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, που λίγο
πολύ ήταν αναμενόμενες, τι να περιμένει κανείς;
Οι απανωτές σφαλιάρες στα εντός έδρας παιχνίδια με την Ιταλία και την Αρμενία σφράγισαν
τον αποκλεισμό της Εθνικής από τα τελικά του
EURO 2020. Τα λάθη που έγιναν από τον προπονητή, δεν τα είδε ο Θεός. Τα είδαν ωστόσο όσοι
παρακολούθησαν το παιχνίδι και κυρίως οι… παίκτες.
Ο προπονητής δεν διάβασε τα παιχνίδια. Δεν
μπορείς να βάζεις τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες σε τρία παιχνίδια, πόσω μάλλον όταν
δεν είναι κάποιος υπεύθυνος για τα γκολ που δέχεται. Ο τερματοφύλακας θέλει ψυχολογία και
παιχνίδια για να είναι σε ετοιμότητα.

Ο Αναστασιάδης έδειξε μικρότητα όταν άφησε τον Μανωλά εκτός του αγώνα με την Αρμενία. Απέδειξε ότι του τη φύλαγε. Γιατί μπορεί
να μην είχε καλή απόδοση κόντρα στην Ιταλία,
αλλά δεν μπορεί ν’ αναδεικνύεται ως εξιλαστήριο θύμα.
Μια ομάδα μπορεί να έχει στοιχεία ομοιογένειας και καλής ψυχολογίας, αν αντιμετωπίζεται ως
οικογένεια. Η εικόνα μετά το ματς της Αρμενίας
ανέδειξε ότι και αυτό ο Άγγελος το έχει χάσει.

Πρόκληση και από τον αρχηγό
Ο προπονητής απέδειξε με τα έργα και ημέρες
του σε λίγους μήνες ότι δεν κάνει για την Εθνική
ομάδα. Δεν είναι αυτός που θα εμπνεύσει, πόσω
μάλλον αυτός που θα κοουτσάρει. Όμως και οι
παίκτες έκαναν αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά φάουλ. Δεν χρειάζεται προπονητής για να
μη χάσεις εντός έδρας από την Αρμενία. Ήταν τέτοια η διάθεση και τόσα τα λάθη στον αγωνιστικό
χώρο, που η Εθνική φώναζε ότι… χάσαμε.
Στο ματς με την Ιταλία μπορεί να γελούσαν και
οι πέτρες με όσα έκανε ο Αναστασιάδης, αλλά
κόντρα στην Αρμενία, δεν έπαιξε το σύστημα
«μπάτε σκύλοι αλέστε». Η ανασταλτική λειτουργία της Εθνικής ήταν επιεικώς αστεία και όσα λάθη και να έκανε ο προπονητής, οι παίκτες έχουν το
δικό τους μερίδιο ευθύνης που δεν περιορίστηκε
σε όσα έκαναν στον αγωνιστικό χώρο.
Αμέσως μετά το ματς με την Αρμενία, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, τη στιγμή που έπρεπε να πέσουν οι τόνοι κι εφόσον δεν υπήρχε
βιασύνη για κάτι δραστικό και άμεσο, έριξε λάδι
στη φωτιά. Είπε ότι χρειάζονται αλλαγές στην Εθνική. Αν ήθελε να βάλει και τον εαυτό του στο
πλάνο, θα μπορούσε να δηλώσει απλά την αποχώρησή του. Τα λόγια του ήταν ευθεία βολή για
τον προπονητή.
Ο Αναστασιάδης πήρε την πάσα και ανέδειξε
πόσο άρρωστο είναι το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα. Τα… παιδιά του έγιναν κύριοι. Ο αρχηγός της ομάδας αποκαλείται πλέον ως «ο κύριος Παπασταθόπουλος».
Ο Σωκράτης είπε ότι δεν αξίζουμε την πρόκριση, καθώς ζει την κατάσταση μέσα στα αποδυτήρια. Αυτή η Εθνική δεν βλέπεται, δεν έχει
σχέδιο, δεν πάει πουθενά. Μάλλον αυτά όμως τα
συζητούν μέσα σε μια οικογένεια και δεν τινάζουν
το οικοδόμημα στον αέρα, όσο σαθρό και αν είναι.

Άλλα στους
συλλόγους
Ο Αναστασιάδης έχει πει
πολλά αμίμητα, όπως
ότι:
«Δεν υπάρχουν θέσεις
στο ποδόσφαιρο, δεν
υπάρχουν εξάρια,
εννιάρια, δεκάρια». Τι
θα πει ότι δεν υπάρχουν
θέσεις; Ακόμα και στο
επαναστατικό «Total
Football» του Άγιαξ στη
δεκαετία του ’70, θέσεις
υπήρχαν.
Ο Αναστασιάδης
εκπλήσσει το ίδιο το
ποδόσφαιρο με τα
λεγόμενά του, αλλά και
παίκτες της ποιότητας
του Παπασταθόπουλου
και του Μανωλά, δεν
βγάζουν στον
αγωνιστικό χώρο όσα
και στους συλλόγους
τους.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ια τον Αναστασιάδη εγώ
τα είχα γράψει τότε που έπρεπε. Προ Χριστoύ προφήτης κι όχι μετά. Το μετά
είναι το εύκολο. Τον βάζεις κάτω τον
Άγγελο και τον χτυπάς σαν χταπόδι, γιατί σε βοηθάνε τα αποτελέσματα. Εκ του ασφαλούς, που λένε.
Η «Α» δεν το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Καμία
αξία δεν έχει να είναι πεσμένος ο άλλος στο χορτάρι και να τον βαράς. Έτσι είναι. Τώρα, θα πεις, είδες
κανέναν Άγγελο πεσμένο στο χορτάρι; Κοτσονάτος και ευθυτενής έκανε δηλώσεις μετά το 2-3 με
την Αρμενία. Λες και δεν συνέβη τίποτα απολύτως.
Θα πάμε μέχρι τέλους, σου λέει ο Άγγελος.
Μάλιστα. Του είπε κανένας, δηλαδή, ότι μπορεί
να σταματήσει να παίζει η Εθνική, επειδή δεν έχει
ελπίδες πρόκρισης; Όχι βέβαια. Και το Γιβραλτάρ
μέχρι τέλους τα παίζει τα παιχνίδια. Χάνει συνέχεια,
αλλά δεν τα παρατάει. Και το Σαν Μαρίνο και τα
Φερόες, ό,τι λέει το πρόγραμμα της UEFA κάνουνε.
Έτσι κι ο Αναστασιάδης. Θα πάμε μέχρι τέλους, σου λέει. Το παλικάρι, δηλαδή, ζει σε virtual
reality, δεν εξηγείται αλλιώς. Όπως οι πιτσιρικάδες που κάθονται 20 ώρες σερί στον υπολογιστή
και παίζουνε παιχνίδι και νομίζουνε ότι έξω η κοινωνία είναι γεμάτη από Power Rangers.
Πάμε παρακάτω. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι,
παίρνει ο Άγγελος εκείνο το ύφος του προδομένου από τη ζωή, του καλού παιδιού του ελληνικού
κινηματογράφου, Νίκου Ξανθόπουλου, κι αρχίζει το μοιρολόι. Ούτε καταλάβαινε τι έλεγε.
Ούτε ο Θεός, ούτε ο Αλλάχ μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Όπως ο Νίκος Ξανθόπουλος που
καθότανε στις γραμμές του τρένου σκεπτικός πάνω στον Έβρο και το μελετούσε να φύγει για την
Αθήνα.

Γ

Μήνυση
σε Άγγελο,
Παπ και
Μανωλάς
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Άγγελος Αναστασιάδης τα έβαλε με τον Παπασταθόπουλο. Μάλιστα. Εγώ ένα έχω να πω. Άμα ήμουνα Μανωλάς και Παπασταθόπουλος, θα έφευγα μόνος μου από την Εθνική.
Κύριοι, θα έλεγα, εγώ
παίζω σε υψηλά επίπεδα
και, με τις γελοιότητες
του Άγγελου, μου κάνατε κακό. Πέφτει η τιμή
σου στο χρηματιστήριο.
Εμένα με λένε Μανωλά
και με θέλει η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτνετ και η Γιουβέντους.
Ο προπονητής μάς ξεφτιλίζει και χάνω στο
ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μου διαλύετε το
προφίλ μου, ρίχνετε την
αξία μου. Χαίρετε και καλή τύχη στην Εθνική ομάδα. Το ίδιο κι ο Σωκράτης. Και θα ζητούσα
κι αποζημίωση κιόλας
για μείωση προσωπικότητας και χρηματιστηριακής αξίας.
Έτσι είναι. Μην κοιτάς
που είναι πατριώτες και
θέλουν να προσφέρουν.
Από τα καλύτερα δίδυμα
στην Ευρώπη τούς χαρακτήρισε ο Κιελίνι, κι ο Αναστασιάδης τους διώχνει.

Τον πλησιάζει η μάνα του, η Ελένη Ζαφειρίου, και της λέει ο Ξανθόπουλος «θα φύγω, μάνα,
θα πάω στην Αθήνα», με φωνή που έσβηνε στο τελευταίο φωνήεν. «Να φύγεις παιδί μου, να πας να
βρεις την τύχη σου, να βρεις το ριζικό σου», του
λέει η Ζαφειρίου. Και γυρίζει ο Ξανθόπουλος

απορημένος, «με διώχνεις, μάνα;». Και θα σου πω
πού κολλάει αυτό με τον Άγγελο.
Αρχινάει τις δηλώσεις του, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε, σου λέει. Μάλιστα. Έτσι κι είσαι κανονικός δημοσιογράφος, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή του τραβάς το μικρόφωνο του Άγγελου. Με
συγχωρείτε, κύριε προπονητά, δεν έχετε τον λόγο.
Κι άμα μανούριαζε ο Άγγελος, θεατράλε και
καλά, του λες, μισό λεφτό. Χάσαμε δυο σερί παιχνίδια, το παραδέχεσαι ότι δεν έχεις καταλάβει τι
έγινε και παραμένεις στην Εθνική; Κι άμα δεν κατάλαβες εσύ, ποιος κατάλαβε;
Ο γείτονας; Άμα δεν πήρες χαμπάρι εσύ, πώς
θα τη βοηθήσεις την Εθνική; Αυτό έπρεπε να κάνει
ο δημοσιογράφος. Ο κανονικός δημοσιογράφος.
Τους αφαιρεί τον λόγο.
Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι με τον Αναστασιάδη έγινε μπουρδέλο η Εθνική. Ούτε με τον
Σκίμπε, ούτε με τον Ρανιέρι έγινε μπουρδέλο.
Οι άλλοι δεν τα κατάφεραν, αλλά ήτανε κανονικοί
προπονητές.

Δεν θέλει ο Άγγελος στην Εθνική τους δύο παίκτες, που Κλοπ και
Βαλβέρδε τους θέλουν για τις Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα!!!

Παπασταθόπουλος Μανωλάς:
«Διώξτε τον Άγγελο»
Ιβάν σε Γραμμένο:
«Θα μείνει…»
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Ούτε τον Ζέκα δεξί βάλανε ποτέ, ούτε τον
Σιόβα στα χαφ για να θυμηθεί τα νιάτα του στον
Πανιώνιο, ούτε έκαναν αλλαγές στους τερματοφύλακες γα να μη δυσαρεστήσουν κανέναν, ούτε
τον Φορτούνη σέντερ φορ, ούτε φόρτωσαν
στον Μανωλά την ήττα από την Ιταλία και τον
άφησαν στον πάγκο για τιμωρία. Έτσι είναι.
Είναι και το άλλο το παραμύθι. Και καλά, ήταν
μια οικογένεια η Εθνική. Μάλιστα. Παπάρια μάντολες με ρίγανη μαζί. Ποια οικογένεια, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Ούτε οι ΣΥΡΙΖΑίοι δεν λένε τέτοιες
παπαριές για να κρατηθούνε στην καρέκλα τους.
Να σου πω εγώ πόσο οικογένεια ήταν η Εθνική. Πλημμυρίζει αίματα ο Σιόβας στην περιοχή
των Αρμενίων και πέφτουνε επάνω του μόνο οι
Αρμένιοι ποδοσφαιριστές. Κανένας Έλληνας. Ολόκληρος Μιχιταριάν είναι αυτός που καλεί το
ελληνικό ιατρικό τιμ να μπει μέσα. Είναι οικογένεια αυτό ή μια τρελή οικογένεια με τον Παπαγιανόπουλο και την Αρώνη;
Βάζει γκολ ο Ζέκα και δεν πάει ένας να του
δώσει το χέρι. Βάζει γκολ ο Φορτούνης από τα
καλύτερα όλων των εποχών για την Εθνική και
δεν πάει ούτε ένας να του δώσει συγχαρητήρια.
Κι έχεις και τον Άγγελο να σου λέει ότι χάσαμε επειδή τραυματίστηκε ο Σιώπης. Εντάξει, κι η πλάκα έχει τα όριά της με τις παπαριές του Άγγελου.
Χάνει η Ελλάδα από την Ιταλία, εγώ φταίω,
σου λέει ο Άγγελος. Κι αφού φταις, τι κάνεις;
Φεύγεις. Αυτό κάνεις. Από δηλώσεις μαϊμουδένιες έχουμε χορτάσει. Τι θα πει παίρνω την ευθύνη. Αν πράγματι την έπαιρνες, θα είχε φύγει στο ημίχρονο με την Αρμενία.
Κι όχι να βρίσκεις δικαιολογίες για την ήττα από μια ομάδα που έχει ενάμιση παίκτη, τον Μιχιταριάν και τον Γκαζαριάν. Ο Αναστασιάδης
πουλάει κάτι που δεν είναι. Μούρη ποδοσφαιρική.
Την περικλείει με λαδόκολλα όπως κάνουνε τα
σουβλάκια και τη σερβίρει, κι όποιος τσίμπησε,
τσίμπησε.
Για τις σχέσεις του Αναστασιάδη με τις βεντέτες, σ’ τα είχα γράψει μόλις έβαλε την υπογραφή του. Ότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Κι

αποδείχτηκε. Ο Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά την είπανε στα ίσια στον Γραμμένο. Διώξ’
τονα, ο άνθρωπος δεν ξέρει από μπάλα. Και ρωτούσα, τότε, εγώ. Ποιος ξέρει περισσότερη μπάλα;
Ο Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά ή ο Αναστασιάδης;
Άμα ήξερε ο Άγγελος, θα προπονούσε καμία
μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, κι όχι τον Πλατανιά
και την Κέρκυρα και τον Διαγόρα. Ο Σωκράτης
είχε προπονητή τον Κλοπ και τον Έμερι, ο Μανωλάς απέκλεισε ολόκληρη Μπαρτσελόνα με δικό του γκολ, και οι δυο τους τέθηκαν υπό τις διαταγές του Άγγελου.
Καταλαβαίνεις τώρα τι παίχτηκε; Από τον
Κλοπ και τον Ρούντι Γκαρσία στον Άγγελο.
Σαν να πας, δηλαδή, μια βραδιά στον Πάριο, και
στο καπάκι στον Μαρτάκη.
Ο Αναστασιάδης το έπαιζε πάντα πατερούλης των παικτών. Τα παιδιά και τα παιδιά. Και καλά, τα έχει υπό την προστασία του. Σαν δασκαλάκος της δεκαετίας του ’60 με τη βίτσα στο χέρι.
Δεν θέλει Παπασταθόπουλους και Μανωλάδες στην ομάδα. Του χαλάνε τη μανέστρα.
Τον Μαυρία θέλει και τον Κώτσιρα, να ανάβουνε ένα κερί να έχει ο Θεός καλά τον Άγγελο,
που τους κάλεσε στην Εθνική. Γιατί, αλλιώς, δεν

θα βλέπανε ποτέ Εθνική. Τέτοια παιδιά θέλει ο
Άγγελος. Δεν θέλει τον Τζαβέλα που αρνιότανε να πάει για
κατηχητικό και εκδρομές στο Άγιο
Όρος.
Άσε που ξεφτίλισε τελείως και την
Παναγιά, κάθε φορά που την επικαλείται
να βοηθήσει στην έκβαση ενός αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν είναι κακό να προσεύχεσαι
στην Παναγία άμα πιστεύεις. Από μέσα σου,
όμως. Όχι να την κάνεις σημαία. Μην τρελαθούμε κιόλας.
Κι αντί να σώσει λίγη από την αξιοπρέπειά του
ο Αναστασιάδης, τα βάζει και με τον Παπασταθόπουλο που είπε την αλήθεια, ότι δεν προχωράει έτσι η κατάσταση.
Όποιος δεν μπορεί, να φύγει. Έτσι είπε ο Άγγελος, έτσι κι ο κλώνος Μπασινάς. Να το ακούσουνε στην Ευρώπη να δηλώνει ο Έλληνας προπονητής παγκοσμίως άγνωστος ότι αν δεν του αρέσει του Σωκράτη, να σηκωθεί να φύγει, να την
αποκλείσουνε την Εθνική κι από το EURO 2020 κι
από το Μουντιάλ μαζί. Ποιος είσαι, ρε φίλε, που
μιλάς έτσι; Ο Γκουαρντιόλα είσαι; Ή ο Κλοπ;
Που ο Άγγελος τη μαχαίρωσε την προπονητική, κανένα πρόβλημα για τον Μπασινά. Ο Μπασινάς θα πρέπει να υποχρεώθηκε να διαβάσει
τους βίους των Αγίων, δεν εξηγιέται αλλιώς.
Πριν από το ματς με την Αρμενία ο Μπασινάς
χαρακτήρισε ανθρωποφάγους τους δημοσιογράφους, που κάνανε κριτική στον Αναστασιάδη.
Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, δηλαδή. Δεν τρέχει
τίποτε. Κανένας δεν φταίει. Σάμπως είπε ποτέ ο
Αλέφαντος ότι φταίει; Ίδιο πράγμα είναι με τον
Άγγελο. Της ίδιας σχολής.
Για τον Γραμμένο δεν θα γράψω τίποτα απολύτως. Ο Βάγγος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την πρόσληψη του Άγγελου. Ούτε αυτοί της Εκτελεστικής. Τέτοια μπάλα ξέρουνε κι αυτοί, τέτοιον προπονητή επέλεξαν, πάει και γράφει
ο άλλος.
Παπαριές. Ουδεμία ευθύνη φέρουν. Ο Βάγγος
βρέθηκε πρόεδρος γιατί τον έβαλαν. Είναι δικός
μας, είπε ο Ιβάν. Μάλιστα. Κι από τη στιγμή που ο
Ιβάν τον έβγαλε πρόεδρο με τα 3,5 μιλιόνια που
έριξε στις ΕΠΣ, ποιος προσέλαβε τον Άγγελο;
Ο Γραμμένος; Σοβαροί να είμαστε. Ο Άγγελος εξάγγελος που ήρθε από μακριά, γερμένος
πάνω σ’ ένα δεκανίκι (του Ιβάν;) που τραγουδάει
κι ο Σαββόπουλος.
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Ο Άγγελος
στην Παρί
Σεν Ζερμέν!
Άλλο είναι το ζήτημα με
τον Αναστασιάδη. Η αποζημίωση. Ο Άγγελος
ποτέ δεν παραιτείται από
ομάδες. Τον φεύγουν και
τον πληρώνουν. Σαν τον
Ρανιέρι ένα πράγμα. Μέχρι με τον Κούγια που είναι σφιχτός είναι στα δικαστήρια για την αποζημίωση. Τα λεφτά που πήρες, δώσ’ τα πίσω, του
λέει ο Κούγιας.
Έτσι είναι. Ο Άγγελος τη
ζητάει την αποζημίωση,
γιατί θεωρεί ότι δεν
σφάλει ποτέ και να σηκωθεί να φύγει. Το ζήτημα είναι να τρουπώσεις,
που έλεγε κι ο Βουτσάς.
Άπαξ και τρούπωσες, μετά, όλα είναι εύκολα.
Πας στα δικαστήρια και
ζητάς αποζημίωση. Άπαξ
και θεωρείς ότι είσαι κάτι σαν τον Έλληνα Γκουαρντιόλα ή Κλοπ, θα τα
πάρεις όλα μέχρι κεραίας. Σάμπως ξέρεις τι σου
ξημερώνει.
Φεύγεις από την Εθνική.
Πού θα πας; Στο χωριό
του Γραμμένου; Είναι κι
αυτό μία λύση, αν δεν σε
ζητήσει καμία Μπάγερν,
καμία Παρί Σεν Ζερμέν,
καμία Τότεναμ. Στην
Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να πάει, γιατί κράτησαν τον Βαλβέρδε.
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Του Γιάννη
Φάκαρου
λλαξε πέντε
προπονητές
και χάθηκε το
μέτρο
στις
κλήσεις με συνολικά 89 παίκτες να έχουν κληθεί σε 46
παιχνίδια. Τέτοιες ημέρες πριν
από πέντε χρόνια η Εθνική μας
ομάδα φλέρταρε με την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του
κόσμου.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της
Βραζιλίας και τον αξέχαστο αγώνα
με την Κόστα Ρίκα στη 16άδα, έπαιζε την παράταση με αριθμητικό πλεονέκτημα, δημιουργούσε ευκαιρίες
και τελικά κάμφθηκε στα πέναλτι με
την απόκρουση του Κέιλορ Νάβας
στο χτύπημα του Φάνη Γκέκα.
Το βράδυ της 29ης Ιουνίου του
2014 θα μπορούσε να γίνει προάγγελος για σταθερά καλή πορεία, όπως έγινε και ο αναπάντεχος τίτλος
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
το 2004, αντίθετα όμως είχε τη χειρότερη δυνατή συνέχεια!
Euro της Πορτογαλίας, είπαμε;
Ναι, τέτοιες ημέρες (12 Ιουνίου) είχε
αρχίσει και το όνειρο στο στάδιο
«Ντραγκάο» με το 2-1 επί της διοργανώτριας.
Ακόμα και τους Γιαννακόπουλο
και Μπασινά να ρωτήσεις, που υπηρετούν και σήμερα από άλλο πόστο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αν φαντάζονταν τέτοια πτώση, θα σου γνέψουν σίγουρα αρνητικά…
Κι όμως, η ΕΠΟ του Γραμμένου,
η ΕΠΟ του Γκιρτζίκη και του Σαρρή προηγούμενα, οδήγησε την ομάδα-βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε γενική ανυποληψία.
Σταδιακά και με… ασφάλεια. Και
ο αγώνας με την Κόστα Ρίκα, αντί να
γίνει καλός οιωνός για την επόμενη
μέρα, έγινε άμεσα προάγγελος προβλημάτων με τις ευθύνες της ομοσπονδίας στην αποχώρηση του
Φερνάντο Σάντος, μετέπειτα
πρωταθλητή Ευρώπης και νικητή
του NationsLeague με την Πορτογαλία…
Και μόνο αυτά που έχουν συμβεί
σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι
αρκούν για να φανεί η κατρακύλα.
Από το καλοκαίρι του 2014 που έφυγε ο Σάντος, αλλάξαμε πέντε
προπονητές και κλήθηκαν συνολικά
89 ποδοσφαιριστές! Δεν είναι εύκολο να κάνεις ομάδα έτσι…
Κλήθηκαν παίκτες, ενώ δεν είχαν
ομάδα… Και παλιότερα συνέβη αυτό
και πολύ πρόσφατα. Κλήθηκαν παίκτες, που κανονικά θα είχαν δει κλήση μόνο στα όνειρα τους.
Άλλοι που αποδείχτηκαν απρόθυμοι να βοηθήσουν και γρήγορα έθεσαν εαυτόν εκτός, κι άλλοι που ή-

Ά

Η απίστευτη
γκάφα
με τον
Γιάννου…
Σε αυτή την περίοδο της
πλήρους απαξίωσης για
την Εθνική υπήρξαν φυσικά και λάθη σε οργανωτικό επίπεδο, που
μαρτυρούν ότι κάποια
στιγμή αφέθηκε στην τύχη της.
Αποκορύφωμα η χρησιμοποίηση του Απόστολου Γιάννου, ενώ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.
Στις 17 Νοεμβρίου 2015
η Ελλάδα –στον δεύτερο
αγώνα με τον Σκίμπε
στον πάγκο– απέσπασε ισοπαλία 0-0 από την
Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Γιάννου μπήκε στο
ματς στο 70΄ στη θέση
του Κώστα Μήτρογλου.
Δεν έπρεπε να είναι καν
στην αποστολή όμως,
διότι στο παρελθόν είχε
πάρει μέρος σε δύο αγώνες με την Εθνική παίδων της Αυστραλίας.
Για να είχε δικαίωμα να
αγωνιστεί έπρεπε η ΕΠΟ,
όπως ορίζουν οι κανονισμοί, να είχε αιτηθεί σχετικής απόφασης. Δεν το
έκανε και τον Μάιο του
2016 η FIFA τιμώρησε
την Ελλάδα με ήττα 3-0
στα χαρτιά. Θυμίζουμε
πως ήταν επίσημο φιλικό
και θα μετρούσε η ισοπαλία στη βαθμολογία…
Και πρόστιμο στην ΕΠΟ
πρόστιμο 4.000 ελβετικών φράγκων για τη μη
τήρηση του άρθρου 55,
παρ. 2 του Πειθαρχικού
Κώδικα στην περίπτωση
του τότε επιθετικού του
Αστέρα Τρίπολης.

Η 5ετία
της… σφαλιάρας
Κάθετη πτώση στη διεθνή κατάταξη και ντροπιαστικές ήττες
από τότε που η Εθνική ομάδα έφτασε πολύ κοντά στα
προημιτελικά του Μουντιάλ

ταν μόνο για λίγες παρουσίες και
μετά «φαγώθηκαν». Μέσα στην 5ετία δεν υπήρξε συμμετοχή σε τελικά διεθνούς διοργάνωσης. Αναμενόμενα με τόσα αρνητικά αποτελέσματα.
Από εκείνο το παιχνίδι με την Κόστα Ρίκα, η Εθνική ομάδα έδωσε 46
επίσημα και φιλικά παιχνίδια και έχασε τα 21! Υπάρχουν και 14 νίκες,
αλλά αν κάποιος σταθεί σε ονόματα
θα… μελαγχολήσει.
Σε αυτή την πενταετία οι μόνες
ομάδες που έχουμε νικήσει σε επίσημο ματς είναι οι: Ουγγαρία (δις),
Γιβραλτάρ (δις), Κύπρος (δις), Εσθονία (δις), Φινλανδία και Λιχτενστάιν!
Είπατε τίποτα;
Επιπλέον, το κάζο με την Αρμενία είναι η συνέχεια σε μία σειρά από ταπεινωτικές ήττες. Έχουμε καταφέρει να χάσουμε δύο φορές από τα Νησιά Φερόε και μία από την
Εσθονία, τη Φινλανδία και την Ισλανδία.
Λέμε τώρα για τα 3 γκολ παθητικό σε ένα ημίχρονο και είχε γίνει και
με την Κροατία εντός έδρας τον Ο-

κτώβριο του 2017, όταν το πιο δυνατό σημείο της ομάδας ήταν κάποτε η άμυνα.
Μέσα σε 5 χρόνια η Ελλάδα έχει
κάνει… βουτιά στο FIFA Ranking. Το
2014 ήταν στη 10η θέση παγκοσμίως. Σήμερα βρίσκεται στην 52η,
τη χειρότερη από το 2001. Κι ένα από τα προνόμια που γκρεμίζονται
πια είναι οι ευνοϊκές κληρώσεις λόγω των καλών θέσεων στον πίνακα
αξιολόγησης, οπότε άντε να γίνεις
αισιόδοξος για πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ.
Σε αυτά τα πέντε χρόνια κάθισαν
στον πάγκο της Εθνικής ο Ρανιέρι,
ο Τσάνας, ο Μαρκαριάν, ο Σκίμπε
και ο Αναστασιάδης, ο οποίος επίσης δεν φαίνεται να έχει πολύ μέλλον.
Μπορεί να πάμε σύντομα στον
6ο, όταν από το 2001 έως το 2014
ήταν μόνο δύο οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί.
Ο Γερμανός Σκίμπε έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα με τη σκέψη μήπως βαδίσει στα χνάρια του συμπατριώτη του Ρεχάγκελ, αλλά κανέ-

νας δεν μπόρεσε να σταματήσει τον
κατήφορο.
Οι εξηγήσεις για έλλειψη χημείας
και αυτοματισμών ακούστηκαν αρκετές φορές έπειτα από σκληρές
βραδιές, εσχάτως ακούμε και για τις
κακές σχέσεις μεταξύ των παικτών.
Οι Εθνικές έχουν, έτσι κι αλλιώς,
το μειονέκτημα με τα μικρά διαστήματα προετοιμασίας. Από τη στιγμή
που χάθηκε και το μέτρο στις κλήσεις
διεθνών το πρόβλημα μεγάλωσε.
Εκεί που ο Ότο Ρεχάγκελ κι αργότερα ο Φερνάντο Σάντος δούλευαν με μικρό και συγκεκριμένο
πυρήνα παικτών, φτάσαμε να έχουν
κληθεί συνολικά 89 παίκτες σε αυτά
τα 46 παιχνίδια. Λες και ήμασταν
σταθερά σε περίοδο πειραματισμών.
Το νούμερο είναι υπερβολικό, επιτρέπει σκέψεις για μη αξιοκρατικές διαδικασίες και (πέρα από τις αμαρτίες της εκάστοτε διοίκησης και
μετά παικτών και τεχνικού τιμ) σίγουρα αποτελεί ένα στοιχείο στο
γιατί η ομάδα δεν μπόρεσε να γίνει
ξανά ένα αξιόλογο σύνολο αυτά τα
χρόνια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Το χάσμα Παπασταθόπουλου και ΕΠΟ
έρα από την ξεκάθαρη στήριξη του Ευάγγελου Γραμμένου στον Άγγελο Αναστασιάδη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και μία άλλη διάσταση για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Εθνική ομάδα. Κάποιοι σύμβουλοι της ΕΠΟ βράζουν εδώ και καιρό με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Θεωρούν ότι ο διεθνής στόπερ της Άρσεναλ έχει χρίσει τον εαυτό του ως ισότιμο συνομιλητή τού εκάστοτε Ομοσπονδιακού προπονητή επειδή είναι ο δεύτερος παλαιότερος παίκτης της Εθνικής μετά από τον
Βασίλη Τοροσίδη.
Οι πρώτες γκρίνιες για τον Παπασταθόπουλο ακούστηκαν όταν εμφανίστηκε στην κυριακάτικη εκπομπή του
Open και χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις και για τους παράγοντες της ΕΠΟ, αλλά και για τα μέλη της Εθνικής ομάδας.
Το χάσμα διογκώθηκε όταν στα αυτιά των συμβούλων έφτασαν οι πληροφορίες ότι ο έμπειρος παίκτης ζητούσε και
από τον Μίκαελ Σκίμπε και από τον Άγγελο Αναστασιάδη να μην επιτρέπουν στον Κώστα Βρακά και τον Παναγιώτη Παπαχρήστο να έρχονται σε επαφή με τους διεθνείς. Έστω και αν ο ρόλος τους στην Τεχνική Επιτροπή καθιστά επιβεβλημένη την ενασχόλησή τους με την Εθνική ομάδα. Πετραδάκι-πετραδάκι, λοιπόν, χτίστηκε ο τοίχος
που διαχώρισε τον παίκτη της Άρσεναλ από τη διοίκηση. Ένας τοίχος που έγινε ορατός το βράδυ της Τρίτης, όταν πολλοί σύμβουλοι έλεγαν για τον «Πάπα» ότι έβαλε τον εαυτό του πάνω από την Εθνική ομάδα και επέδειξε έλλειψη σεβασμού στον ρόλο του Ομοσπονδιακού προπονητή. Υπερβολικές κρίσεις, αλλά ενδεικτικές του χάσματος ανάμεσα
στους παράγοντες της ΕΠΟ και τους διεθνείς.

Π

ΕΠΟ: Βαθιά γνώση του
ποδοσφαίρου απ’ τα χωριά τους…
την Ελλάδα για την πρόσληψη του ομοσπονδιακού προπονητή αποφασίζει ο Γραμμένος, ο Βακάλης, ο Βρακάς, ο Διακοφώτης, ο Αντωνίου κ.λπ. Έχουν όλοι τους βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, την οποία απόκτησαν στα χωριά τους.
Οι ίδιοι θα κληθούν να ψηφίσουν και την απόλυση του Άγγελου. Κι η πλάκα είναι ότι ο Βακάλης ζήτησε συγγνώμη για την πρόσληψη κι ο Αντωνίου στήριξε τον Αναστασιάδη. Η ουσία είναι πως όποια απόφαση και να πάρει η ΕΕ, τίποτα δεν αλλάζει. Η ασχετοσύνη παραμένει.

Σ

«Δικός μας» και ο δήμαρχος, μετά τον «δικό μας» Γραμμένο
ήλωση του προέδρου του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάση Κατσαρή, για
τη νέα Τούμπα: «Πρέπει να γίνουν πολλές ρυθμίσεις αλλά επιτέλους έχουμε δικό μας δήμαρχο. Εμείς τον θέλουμε Δήμαρχο
της πόλης αλλά παράλληλα να ικανοποιεί και τα θέματα του ΠΑΟΚ,
αυτό θέλουμε. Δεν θα χρειάζεται να τον ενοχλούμε, αυτός θα μας ενοχλεί».
Μετά το… «δικός μας» ο Γραμμένος, «δικός μας» κι ο δήμαρχος. Ο Κατσαρής δεν διευκρίνισε τι ακριβώς είναι οι «ρυθμίσεις» που πρέπει να γίνουν.
Για το Υπερταμείο, που κατέχει τα επτά στρέμματα στην Τούμπα και δεν τα
δίνει.
Για το μπάσκετ που πάει κατά διαόλου; Περιμένουμε, λέει.

Δ

Πολιτική παρέμβαση
στον διαγωνισμό για
σεκιουριτάδες;
α φασιστικά πανό, που πήγαν να περάσουν σταγονίδια του Χιτλερισμού στο ΟΑΚΑ, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν. Όχι με ευθύνη της ΕΠΟ, αλλά της Αστυνομίας.
Οι αστυνομικοί δημιούργησαν μία ομάδα μαζί με τους
σεκιουριτάδες που έκαναν φύλλο και φτερό ό,τι φασιστικό
είχε επιχειρηθεί να μπει μέσα. Στο μεταξύ, εκκρεμεί κι ένας
διαγωνισμός στην ΕΠΟ για την εκπαίδευση των σεκιουριτάδων όλων των γηπέδων στην επικράτεια.
Και μακάρι να μην είναι αλήθεια ότι τη δουλειά θέλουν να
πάρουν πολιτικά πρόσωπα που δεν έχουν ιδέα με το αντικείμενο. Γιατί, αν την πάρουν, θα έχουμε και πάλι τα φαινόμενα του ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, όπου ο
«πράσινος» σεκιουριτάς επιτέθηκε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Τ
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Άγγελος, ένας αντιφατικός «πατερούλης»
Δεν είναι μόνο οι γραφικότητες του Αναστασιάδη στο γήπεδο και η ανάληψη…
ευθύνης, χωρίς τις συνέπειες μιας παραίτησης. Είναι και οι «υπερβατικές» του
δηλώσεις, απόρροια ενός
ενδόμυχου και
ιδιότυπου «πατερουλισμού».
«Να μπουν
μέσα τα κεφάλια», είπε ο Αναστασιάδης.
Των παικτών
εννοούσε. Και
ποιος άφησε
τα... κεφάλια
τους να βγουν
έξω; Ο ίδιος δεν είχε την ευθύνη; Το δικό
του το κεφάλι έχει μείνει… απ’ έξω δηλαδή.
Τώρα, όσον αφορά ότι ευχαριστιέται
όταν τον αποδοκιμάζουν, ας αποφανθεί

ο Φρόιντ. Εμείς εδώ στην «Α» σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Φυσικά, φάσκει και αντιφάσκει. Δεν μπορεί από τη μία να λέει
ότι ευχαριστιέται να αποδοκιμάζει ο κόσμος, κι από την
άλλη να μιλάει
ότι στενοχωριέται που αποδοκιμάζονται «τα
παιδιά».
Το ένα από τα
δύο συμβαίνει.
Ή χαίρεται και
το θεωρεί ευεργετικό, ή λυπάται. Κι αυτή η εν
γένει φρασεολογία τού… τίποτα, που τη σερβίρει ως… βαθυστόχαστη, βρίσκει ανταπόκριση μόνο σε ερασιτεχνικές ομάδες της δεκαετίας του ’60,
όταν τα παιδιά δεν τελείωναν παρά μόνο το δημοτικό σχολείο.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μανατζαραίοι και «φιλαράκια»
για τον αντικαταστάτη του Άγγελου

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην
ΕΠΟ, με τον Αναστασιάδη.
Θα τον ξαποστείλουν όπως δείχνουν
τα πράγματα και ο καθένας αρχίζει και
γράφει το μακρύ του και το κοντό του.
Ο Ουζουνίδης είναι ο ιδανικός. Ο
Δέλλας είναι ο ιδανικός. Ο Μανόλο Χι-

μένεθ ταιριάζει. Τα γνωστά «παιχνιδάκια» των μανατζαραίων.
Και τα «φιλαράκια» του Τύπου, βέβαια, παίζουν τον ρόλο τους. Κι οι τρεις
προαναφερόμενοι είναι σούπερ πετυχημένοι με τεράστιες… διακρίσεις στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Φοβούνται στην ΕΠΟ
οι γυναίκες μην
τους βγει το όνομα

Ο Δέλλας δυο χρόνια στον Σάντος
και μετά στην Εθνική
Όπως έγραψε η «Α», ο Τραϊανός Δέλλας είναι εκ των υποψηφίων ν’ αντικαταστήσουν
τον Άγγελο Αναστασιάδη (ο άλλος είναι ο Μαρίνος Ουζουνίδης).
Η «Α» αποκαλύπτει σήμερα ότι ο εκτελών χρέη προέδρου Ευάγγελος Γραμμένος είχε
καταλήξει στον Δέλλα, αλλά μεσολάβησε «διαταγή» από βορρά κι έτσι ανέλαβε ο Άγγελος. Εκείνες τις τελευταίες ημέρες του Σκίμπε, ο Δέλλας ήταν καλεσμένος… παντού κι επαναλάμβανε την ίδια ατάκα: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας».
Και καλά, δηλαδή, αν ήταν αυτός στον πάγκο δεν θα τους αδικούσαμε. Μάλιστα. Αν θέλει,
λοιπόν, ο Δέλλας ν’ αναλάβει την Εθνική, ας πάει πρώτα δυο χρόνια κοντά στον Σάντος
να μάθει τη δουλειά και το ξανασυζητάμε.

Ούτε «καλημέρα» δεν λένε στην ΕΠΟ οι
γυναίκες υπάλληλοι μετά το σούσουρο
που προκλήθηκε το Σαββατόβραδο εξαιτίας της διαχυτικότητας μεταξύ δύο συναδέλφων στην αίθουσα VIP του ΟΑΚΑ.
Το θέμα εξελίχθηκε σε βασικό θέμα συζήτησης στα γραφεία της Ομοσπονδίας,
και από το πρωί της Δευτέρας δημιούργησε χάσμα ανάμεσα στις γυναίκες.
Η μία απέφευγε την άλλη, επειδή δεν
γνώριζε ποιες πρωταγωνίστησαν στο τρυφερό ενσταντανέ, και όπως ειπώθηκε σε
άνδρα υπάλληλο «δεν θέλει και πολύ να
μας βγει το όνομα αφού δεν ξέρουμε ποιες
ήταν».
Και φυσικά το κουτσομπολιό και οι ει-

κασίες δίνουν και παίρνουν μέσα από συζητήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών
στους διαδρόμους και στα προσωπικά
γραφεία. Η ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ, λοιπόν, είναι βαριά και πολλοί θεωρούν ότι όσο δημιουργούνται διάφορα περιστατικά, τόσο θα μεγαλώνει το
χάσμα μεταξύ υπαλλήλων, στελεχών και
παραγόντων.
Κι αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα
στην καθημερινότητα και στην ομαλή λειτουργία. Κάτι που έχουν αντιληφθεί τα τελευταία 24ωρα και κάποιοι σύμβουλοι, αλλά τους προέκυψε το θέμα με τον Άγγελο
Αναστασιάδη και έτσι όλα τα άλλα ζητήματα πέρασαν σε δεύτερο πλάνο.



19




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μακεδονία (σκέτο) - Πολωνία στο
EURO 2020 η σκοπιανή τηλεόραση
Αφιερωμένο εξαιρετικά στον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, στον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Γκοτζιά του «ΠΡΑΤΤΩ», για να δουν τι έπραξαν με την προδοτική
συμφωνία των Πρεσπών. Στο παιχνίδι Σκόπια - Πολωνία για τα προκριματικά του
EURO 2020 στα Σκόπια, πώς αποκαλείται η «Βόρεια Μακεδονία» των Τσίπρα και
Κοτζιά; Σκέτο Μακεδονία! Σκέτο. MKD. Αυτό αναγράφει η σκοπιανή τηλεόραση.
Η «Α» επισήμανε πολλές φορές ότι οι Σκοπιανοί θα χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό για να επιβάλουν μ’ αυτό τον τρόπο το σκέτο Μακεδονία, και ιδού η απόδειξη. Μόλις πριν από μερικές ημέρες έγινε και πάλι θέμα η ονομασία του κρατιδίου, όταν η Βαρντάρ Σκοπίων κατέκτησε το τρόπαιο στο Champions League του
χάντμπολ. Χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης και
φώναζε: «Μόνο Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία». Το δήλωσε κι ο αρχηγός της ομάδας, Σταν Στόιλοφ: «Η χώρα μας λέγεται Μακεδονία, όχι Βόρεια Μακεδονία».
Στο μεταξύ διαβάζουμε ότι η Μέρκελ αρνείται την έναρξη των ενταξιακών συζητήσεων των Σκοπίων στην Ε.Ε.

Η επίκληση του Θεού από
προπονητές και γιατρούς
γίνεται λίγο πριν το μοιραίο

Ο Γαβρόγλου και το Τέμενος
έφταιγαν με Ιταλία
Γράφτηκε ότι δεν έβαλε σωστά την ομάδα ο Αναστασιάδης και έχασε από την Ιταλία. Ότι έβαλε τον Ζέκα δεξί μπακ, τον Σιόβα αμυντικό μέσο, και τον Φορτούνη
σέντερ φορ. Κι όμως, υπάρχει σοβαρός λόγος που… αποσυντονίστηκε ο Άγγελος…
Παραμονές του παιχνιδιού, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή και παρουσία του ιμάμη Σίντι Μωχάμεντ Ζάκι πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισλαμικό
Τέμενος Αθηνών.
Κατά την επίσκεψη του υπουργού παραβρέθηκαν και μουσουλμάνοι, Έλληνες
και αλλοδαποί πολίτες διαφόρων κοινοτήτων.
Αν υπήρχε σοβαρό κράτος, θα έπρεπε να είχε ματαιώσει την επίσκεψη για λόγους
εθνικής ασφάλειας…
Επιτρέπεται να έχεις δύσκολο παιγνίδι, να ζητάς τη βοήθεια της Παναγίας και
να βλέπεις τους υπουργούς –φίλους του αφεντικού σου– να πηγαίνουν αντί σε εκκλησία της Ελλάδας, σε μουσουλμανικό τέμενος;
Αυτά έβλεπε ο Άγγελος κι έχασε την μπάλα με την Ιταλία…

Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να πιστεύει σε κάποια θρησκεία,
είναι αναφαίρετο. Και πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστό. Από
αυτό όμως μέχρι την εκμετάλλευση του Θεού, για να καλυφθούν τα δικά μας λάθη και αδυναμίες, υπάρχει τεράστια απόσταση.
Την οποία ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας, Άγγελος Αναστασιάδης, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τη διανύσει. Το
κάνει συχνά-πυκνά. Σχεδόν σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση
επικαλείται τον Θεό. Λες και ο Θεός τον τοποθέτησε στη θέση
του. Εκτός και αν λογίζει τον Ιβάν για Θεό...
Μόνο που δεν είναι ούτε χριστιανικό, ούτε ηθικό να «φορτώνεις» στον Θεό τα λάθη των ανθρώπων. Δεν ήταν θεϊκή επιλογή η χρησιμοποίηση του Ζέκα ως μπακ ή η μη χρησιμοποίηση του (πρώτου σκόρερ στη Super League) Κουλούρη, στην αναμέτρηση με την Ιταλία, διάφορες «ομορφιές»
με την Αρμενία.
Για να τελειώνει το παραμύθι. Όταν οι προπονητές –όπως
και οι γιατροί– επικαλούνται τον Θεό, συνήθως, είναι για να
προετοιμάσουν για το επερχόμενο μοιραίο.
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Η Παναγιά
να δίνει…
«την μπάλα
με τη μία»
Το μέγεθος της
γραφικότητας του
ομοσπονδιακού
προπονητή, όσον αφορά
στην επίκληση των Θείων
για την έκβαση ενός
αγώνα, η «Α» το έγραψε
την ημέρα που
πρωτακούστηκε ότι η
ΕΠΟ θέλει τον Άγγελο
Αναστασιάδη.
Όταν το
«Σαββιδοτεχνείο» έγραφε
ότι ο «μέγας ψυχολόγος»
Άγγελος ανοίγει νέα
σελίδα στην Εθνική.
Κάποιοι, φρόντισαν να
χαρακτηρίσουν «αρετές»
την τακτική προσέγγιση
των ματς και τις
ανορθογραφίες του
Αναστασιάδη. Όπως
αυτές που παρουσίασε
στον αγώνα με την
Ιταλία.
Όσον, δε, αφορά στην…
Παναγιά, καλύτερα να
την αφήσει ήσυχη. Δεν
μπορεί να έχει σχέση η
Πλατυτέρα, αν οι οδηγίες
του ομοσπονδιακού
προπονητή είναι «δίνουμε
με τη μία την μπάλα».
Αυτό είναι ποδοσφαιρικό
αλφαβητάρι.
Η «Α» έγραψε τότε ότι τα
περισσότερα παιδιά της
Εθνικής έχουν
παραστάσεις από μεγάλα
ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα. Κι εκεί
παίζουν ποδόσφαιρο, όχι
μπάλα… αλάνας να
υφίστανται οδηγίες να
παίξουν «με τη μία».
Η «γενναιότητα» του
Άγγελου ότι αναλαμβάνει
την ευθύνη (και δεν
παραιτείται) υπερβαίνει
και την πλέον
κακόγουστη δικαιολογία
ενός υποκριτή υπουργού,
που μοιράζει σανό στον
λαό.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Άγγελος Αναστασιάδης
είναι προπονητής. Έχει
μία ομάδα, με τερματοφύλακες, αμυντικούς,
μέσους κι επιθετικούς. Ο Τσίπρας είναι
προπονητής κι αυτός. Με υπουργούς και
βουλευτές, αντί για παίκτες.
Έχει σέντερ φορ τον Τζανακόπουλο. Για να
βάζει γκολ με το στόμα και να κλέβει την παράσταση, να κάνει δηλώσεις στα κανάλια. Δεκάρι οχτάρι, ο Τσακαλώτος. Αυτός φτιάχνει όλο το
παιχνίδι και συνάμα κόβει τις συντάξεις, φτιάχνει
και έμμεσους φόρους. Καθαρός κόφτης, για να
μαρκάρει τον Άδωνι, ο Πολάκης.
Κι έρχεται το ντέρμπι των ευρωεκλογών και
χάνει 10-0 ο Τσίπρας. Μάλιστα. Κι εγώ δεν σου
λέω να παραιτηθεί από προπονητής. Κι αυτό θα
γίνει αν ξαναχάσει με τέτοιο βαρύ σκορ.
Άλλο θέλω να σου πω. Ο Άγγελος, που είναι
το ίδιο παπατζής με τον Τσίπρα, έκανε αλλαγές
με την Αρμενία. Άσχετα που ξανάχασε. Δεν τράβηξε η ομάδα με την Ιταλία, έκανε αλλαγές. Ο
Τσίπρας κατεβαίνει στο γήπεδο με την ίδια ενδεκάδα, που έχασε 10-0. Είναι σοβαρά πράγματα
αυτά;
Τώρα, αυτά που λέγονται στην πιάτσα ότι ο
Τσίπρας κατεβαίνει με την ίδια ενδεκάδα γιατί
πήρε το ΟΚ ότι θα του βρουν καινούργιο ΑΦΜ από άλλο κόμμα για να φτιάξει κυβέρνηση, αν ο
Μητσοτάκης δεν πάρει αυτοδυναμία, είναι άλλο
πράγμα.
Όπως ο Μπέος, δηλαδή, που δέχεται προτάσεις για να πουλήσει τον ΑΦΜ στον Ηρακλή ή
στον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι και του Τσίπρα
του είπανε ότι θα του βρούνε ΑΦΜ από το ΚΙΝΑΛ.
Κάτι έγραψε στα πονηρά ο Τριανταφυλλόπουλος, απαντώντας στον Χατζή στο twitter.
Και δεν υπάρχει κανένα θέμα, λέω εγώ. Όπως
ο Τσίπρας έκανε πολλές μεταγραφές από άλλες
ομάδες, έτσι μπορεί να αγοράσει ολόκληρες τις
ομάδες. Γι’ αυτό και παρατάσσει την ίδια ενδεκάδα στο γήπεδο.
Ο Αλέξης δεν έχει χαμπάρι από κοουτσάρισμα. Ο Αλέφαντος, για παράδειγμα, θα πετούσε
έξω από την κυβέρνηση τέσσερις-πέντε παίκτες,
μόλις θα είχαν ανακοινωθεί τα exit poll, δεν θα
περίμενε τα τελικά αποτελέσματα.
Τέλος πάντων, παίχτηκε ένα έργο με τη ΣΕΚΑΠ.
Ο Τσίπρας άφησε να σέρνεται ότι χάρισε τα χρέη
του Ιβάν. Κανένα χρέος δεν χάρισε, σου λέω εγώ,
σε κανέναν Ιβάν. Η ΣΕΚΑΠ έχει πωληθεί σε Ιάπωνες, άρα το χάρισμα έγινε σε αυτούς και όχι
στον Ιβάν.
Και μην πει κανένας, τότε γιατί έγινε ολόκληρη
φασαρία, ότι έγινε στη ζούλα χάρισμα στον Ιβάν.
Αυτό ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει φασαρία ότι ο
πρωθυπουργός συνεχίζει να στηρίζει την
ΠΑΟΚάρα και γι’ αυτό υποτίθεται ότι χαρίζει τα
χρέη στον Ιβάν. Είπαμε, ο Αλέξης ψάχνει με το
τουφέκι τις ψήφους.
«Δολώνει» λοιπόν τον λαό του ΠΑΟΚ, μήπως
του βγει. Γιατί με τον Ιβάν τα ’χει σπάσει. Πήρες
χαμπάρι τι έγινε την περασμένη Τρίτη στο OPEN
του Σαββίδη;. Να σ’ το πω εγώ.
Πάει καλεσμένη στου Γιακουμή και στης Κάντζου μία Ευαγγελία Καρακώστα. Υποψήφια
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συστήνεται. Μία Τασία
προς το καλύτερο είναι η Βαγγελιώ. Και τους
πλακώνει στα μπινελίκια, ότι είναι ψεύτες στο κανάλι του Σαββίδη.

Ο

Εντολή Ιβάν
στο Σαββιδοτεχνείο
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Ιβάν
Σαββίδης αποτραβήχτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Τσίπρα και ζύγωσε
στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δόθηκε εντολή και
στο Σαββιδιτεχνείο να απέχει από την προεκλογική περίοδο, να μη χρωματιστεί, όπως έγινε με
τις ευρωεκλογές.
Έτσι και δεις, δηλαδή, τι
γράφανε πριν από τις ευρωεκλογές κατά του Μητσοτάκη και τι δεν γράφουνε τώρα, το καταλαβαίνεις ότι ο Ιβάν τους
ευνούχισε. Κι επάνω που
είχανε βρει τη χαρά τους,
δηλαδή, τους ήρθε η κοτρόνα στο κεφάλι.
Για τον Μαρινάκη, όμως,
κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουν να γράφουν τις
παπαριές τους ότι έχει
συμμαχήσει με τον Μελισσανίδη. Σε όλα τα επίπεδα. Που δεν ισχύει,
βέβαια. Έχει πλάκα, όμως, το ψυχολογικό τραλαλά των Σαββιδοτεχνών. Γράφουνε για τον
Τσίπρα λες και κρατάνε
την αναπνοή τους.

Ιβάν σε Τσίπρα:
« Άντε γεια! »
Αλήθειες που καίνε:
• Το πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ
και όχι ο Τσίπρας
• Η Νέα Τούμπα, που θα χτιζόταν
επί ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε στα λόγια
• Το πρόστιμο της ΣΕΚΑΠ χαρίστηκε
στους Ιάπωνες, όχι στον Ιβάν
Όπως το ακούς. Ψεύτες τους ανέβαζε, ψεύτες
τους κατέβαζε. Μιλάμε ότι μία δεν έπιανε μπροστά της η Γεωργία Βασιλειάδου με τη Μαίρη
Αρώνη και τη Σαπφώ Νοταρά μαζί. Τέτοιο καλαμπούρι. Τούρμπο τον έκανε τον Γιακουμή.
Και στο καπάκι, βγαίνουν ο Χασαπόπουλος
με τον Σαραντάκο και αρχίζουν τις ειρωνείες για
τον Τσίπρα, που είπε ότι θα δημιουργήσει
500.000 νέες θέσεις εργασίας, άμα ξαναβγεί. Και
γιατί μόνο 500.000 κι όχι ένα εκατομμύριο, τον
χλεύασε ο Χασαπόπουλος.
Άπαξ κι ήταν δασκαλεμένοι, λάου-λάου και με
το μαλακό θα την πηγαίνανε και την κυρα-Βαγγελιώ, αλλά και τον Τσίπρα. Γι’ αυτό σου λέω ότι ο Ιβάν δεν ζήτησε τίποτα από τον Τσίπρα. Γιατί τα σπάσανε. Μόνο η «Α» το έγραψε αυτό.
Ο Τσίπρας, όμως, αφού είδε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν έπιασε ούτε το 20%, το παίζει και ό,τι

του κάτσει. Μιλάμε ότι ο Αλέξης έχει καταπέσει
πολύ. Δεν βάζει μυαλό με τα χαστούκια που τρώει. Όπως όταν έκανε το κόλπο με το tweet.
Το οποίο δεν έπιασε, τον γράψανε κανονικά οι
ΠΑΟΚτσήδες. Που στην ουσία τούς έλεγε ότι αυτός τους πήρε το πρωτάθλημα κι όχι η ομαδάρα
που έφτιαξε ο Λουτσέσκου. Τους ξεφτέλισε κι
έκατσε απάνω στο παγωτό στις ευρωεκλογές.
Το κατάφερε κι αυτό ο Αλέξης με τις κουτοπονηριές του ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πεις, ο λαός είναι σαν την πλαστελίνη. Τον
κάνεις όπως θέλεις.
Το δήλωσε κι αυτός ο αριστερός Βούγιας. Δεν
τα βάζεις με τον ΠΑΟΚ, σου λέει ο Σπυρίδων. Για
τον Ταχιάο το είπε, που πήγε κόντρα μανίκι στον
ΠΑΟΚ προεκλογικά. Ο Τσίπρας το κατάφερε κι
αυτό, ρε φίλε. Να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ και να
μην τον ψηφίζουνε οι ΠΑΟΚτσήδες.
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Κι απορώ, δηλαδή, πώς και δεν το σκέφτηκε
αυτό ο Αλέξης, να στείλει τον ξάδερφο στη Θεσσαλονίκη να πάρει μέτρα για τη νέα Τούμπα, όπως στον Βοτανικό.
Μέχρι να έλεγαν κύμινο οι ΠΑΟΚτσήδες, θα το
έχτιζε ο γήπεδο ο ξάδερφος. Είναι ο Ντέιβιντ
Κόπερφιλντ του ΣΥΡΙΖΑ ο ξάδερφος. Εξαφανίζει και φτιάχνει γήπεδα στο λεπτό
Πάμε παρακάτω. Ο Σαββίδης την έκανε από
τον Πούτιν της Ελλάδας. Μάλιστα. Πολιτικό ον
είναι ο Ιβάν. Κι επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να πάει με τον Βαρουφάκη, ούτε με το ΚΙΝΑΛ ή τον
Βελόπουλο. Με τον Μητσοτάκη θα πάει. Όπως
το ακούς.
Τις έχει πάρει τις αποφάσεις του ο Ιβάν. Τώρα,
αν ο Καραπαπάς του έκανε επίθεση, κανένα
πρόβλημα. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο η μπάλα
με την πολιτική, μην τα μπερδεύουμε. Εδώ ολόκληρη ΕΠΟ πάει στον Μητσοτάκη και δεν θα πήγαινε ο Σαββίδης;
Να το τελειώσουμε. Ο Ιβάν θα πιει το αμίλητο
νερό μέχρις τις εκλογές. Πάνε εκείνες οι εποχές
που έλεγε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ
πρωθυπουργός κι ότι ο Τσίπρας είναι Πούτιν. Είδε ότι άλλαξε το έργο.
Τότε, του έκανε ο Τσίπρας. Μόλις έγινε το
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μπαμ με την απέλαση Ρώσων διπλωματών και
βγήκαν κάτι μυστικά προς τα έξω για λαδώματα
στους Σκοπιανούς και τα ρέστα, τότε αποτραβήχτηκε ο Ιβάν.
Δεν μπορεί να παίξει τέτοια παιχνίδια. Το πολύπολύ να πληρώνει κανένα φράγκο για να πάρει
καμιά ψήφο από τους προέδρους ΕΠΣ. Μέχρι εκεί. Το άλλο το παιχνίδι το παίζουν οι Αμερικανοί,
που είναι άριστοι στο πόκερ. Ο Σαββίδης είναι
για καμιά δηλωτή, δεν πάει παραπάνω.
Έχει πλάκα, πάντως, αυτές τις μέρες μετά τις
ευρωεκλογές στη Θεσσαλονίκη. Όλοι θέλουνε να
μιλήσουνε με τον Ιβάν. Με φωτογραφία, βέβαια.
Για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
Όλοι βάζουνε λυτούς και δεμένους. Μέχρι και
δημοσιογράφους από το Σαββιδοτεχνείο βάζουνε
μέσον για μια selfie με τον Ιβάν. Μία φωτογραφία να βγάλω, σου λέει ο άλλος, και βγαίνω βουλευτής. Πάει να πει ότι με γουστάρει ο Ιβάν, οπότε θα δει τις φωτογραφίες ο λαός του ΠΑΟΚ
και θα έχω μεροκάματο για τέσσερα χρόνια.
Θα κάνω και δηλώσεις κάθε μέρα, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ κι ότι συμμάχησαν η ΑΕΚ με
τον Ολυμπιακό, στο περπατητό θα βγω βουλευτής. Είπαμε, όμως, ο Ιβάν δεν παίζει με τον Αλέξη, γιατί ο «σκαφάτος» τα τίναξε τα πέταλα στην
πολιτική. Χαίρετε.

Βέβαια, η «Α» το είχε γράψει ότι ο Τσίπρας
θα έπαιρνε το μακρύτερο. Άπαξ και ξεπουλάς τη
Μακεδονία και σφάζεις στο γόνατο τους Μακεδόνες, θα το βρεις μπροστά σου.
Και τώρα τρέχει και περνάει τροπολογίες και
καλά δήθεν υπέρ του Ιβάν για τη ΣΕΚΑΠ, μήπως
και το γυρίσει. Δεν γυρίζει το έργο. Αυτό το έργο
ούτε η Λίβερπουλ δεν μπορεί να το γυρίσει.
Και τώρα που το θυμήθηκα. Με τη νέα Τούμπα
τι γίνεται; Πότε θα μπούνε οι μπουλντόζες να την
γκρεμίσουνε για να φτιάξουνε την καινούργια;
Στον Βοτανικό, έτσι κι ο ΣΥΡΙΖΑ έμενε μέχρι τον
Οκτώβριο, θα το είχανε φάει το θεμέλιο οι μπουλντόζες. Έτσι είπε ο ξάδερφος Γιωργάκης (γιος
του Ηρακλή) Τσίπρας.
Μιλάμε για παραμύθι από το πρώτο ράφι ο Γεώργιος Τσίπρας, ξάδερφος του Αλέξη. Ποιος
Μαυρογιαλούρος και παπαριές. Βουλευτής Καλοχαιρέτας ο ξάδερφος Τσίπρα. Ετελείωσε, σου
λέει, ο Βοτανικός. Ετελείωσε, όπως έλεγε ο βουλευτής Καλοχαιρέτας.

Μαγκιά
ΠΑΟΚτσήδων
με τα
γκράφιτι
Μεγάλη μαγκιά είναι αυτό που πάνε να κάνουνε
οι ΠΑΟΚΤτσήδες σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων της
πόλης. Να πάνε, δηλαδή,
να καθαρίσουνε όλα τα
γκράφιτι από τα ιστορικά μνημεία. Άπαξ και γίνεται ένα καλό πράγμα,
πρέπει να λέγεται. Κι όχι
να νομίζουν οι ΠΑΟΚτσήδες ότι έχουμε καμιά εμπάθεια. Μαγκιά
τους είναι αυτό.
Πάει ο άλλος ο μαλάκας
και γράφει μαλακίες επάνω στο άγαλμα του Αριστοτέλη. Ρε νούμερο,
ξέρεις ποιος είναι ο Αριστοτέλης; Ολόκληρη την
ανθρωπότητα την έμαθε
να σκέφτεται ο Αριστοτέλης, κύριε μαλάκα. Κι
αντί να φεύγεις εκατό
μέτρα μακριά από το άγαλμα, πας και γράφεις
τη μαλακία σου.
Γράφεις ΠΑΟΚ, Άρης και
ό,τι σου κάτσει εκείνη τη
στιγμή στην γκλάβα. Γι’
αυτό λέω ότι είναι τεράστια μαγκιά αυτό που
κάνουνε οι ΠΑΟΚτσήδες. Και που τα πληρώνει ο Ιβάν, μαγκιά του.
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ΘΕΜΑ

«Κατάπιε» το
μικρόφωνο
ο Ντέμης…
Για να δείτε την
ποιότητα των
ανθρώπων που
κυβερνούν το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Ο
αντιπρόεδρος της ΕΠΟ
Νίκος Βακάλης ήταν
στην αποστολή της
Εθνικής στο φιλικό με
την Τουρκία στην
Αττάλεια.
Δεν γνώριζε καν ότι τα
έξοδα της Εθνικής τα
πλήρωσε η τουρκική
ομοσπονδία! Ξεφτίλα.
Για τον αντιπρόεδρο,
μιλάμε. Δεν άνοιξε το
official match
programme, στον χάρτη
του οποίου δεν υπήρχαν
πέντε ελληνικά νησιά,
γιατί, λέει, είχε τη
φωτογραφία του Κεμάλ!
Το σανό, κατ’ ευθείαν
από τον Μαραθόκαμπο
της Σάμου.
Τρία «ΑΑΑ» ποιότητος.
Και στο ξενοδοχείο δεν
υπήρχε φωτογραφία
του Κεμάλ; Υπήρχε. Ο
Βακάλης κοιμήθηκε
κανονικά. Στο γήπεδο
δεν υπήρχε
φωτογραφία του Κεμάλ;
Φυσικά. Και στο
λεωφορείο υπήρχε που
μετέφερε την αποστολή,
αλλά ο Βακάλης δεν
πρέπει να τον γνώρισε,
πιθανόν γιατί ο Κεμάλ
είχε ξουρίσει το
μουστάκι.
Κι όταν έγραψε η «Α»
ότι το φιλικό το
έκλεισαν ο Τσίπρας με
τον Κατρούγκαλο μετά
από συνεννόηση με τον
Ερντογάν, στον ΣΥΡΙΖΑ
έψαχναν μήπως υπάρχει
κανένας κοριός στο
υπουργείο Εξωτερικών.`

Δεν μπορούν
τα παλικάρια
Το ασύλληπτο μπάχαλο που
αφήνουν πίσω τους οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν βρέθηκε
σε χειρότερο σημείο…
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δημιούργησαν ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο στον χώρο και άνοιξαν τις πόρτες στη διεθνή επιτροπεία της ΕΠΟ για να παρεμβαίνουν και να νομοθετούν, όπως εκείνοι επιθυμούν, να κανονίζουν ακόμη και τον αριθμό των ομάδων που θα παίρνουν μέρος στο
πρωτάθλημα.
Φρόντισαν να ελέγχουν την…
τράπουλα, αφού οι μισές ομάδες

της Super League έχουν συνάψει
τηλεοπτικά συμβόλαια με τη δημόσια τηλεόραση και χρηματοδοτούνται από το κράτος (άρα… ελέγχονται από τον εκάστοτε υφυπουργό
Αθλητισμού), όπως γινόταν παλιά
στη Σοβιετική Ένωση με την ΤΣΣΚΑ
και τη Λοκομοτίβ Μόσχας.
Δεν θα μπορούσε να γινόταν διαφορετικά από την «πρώτη φορά Αριστερά» που διέλυσε μέσα σε μια
κυβερνητική θητεία ακόμη και την
Εθνική ομάδα, αφού έκανε τα χατίρια των εκλεκτών της και προσέλαβε σε κρίσιμες θέσεις τους… φίλους
τους. Αυτοί που προορίζονταν για
τεχνικοί σύμβουλοι στον ΠΑΟΚ βρέθηκαν… ομοσπονδιακοί προπονητές!
Αυτοί που άνοιξαν την πόρτα στη
δήθεν… εξυγίανση, βρέθηκαν να
κάνουν κουμάντο στην ΕΡΤ, και τώρα που αλλάζουν τα πράγματα δηλώνουν ότι… δεν ήταν ποτέ με τον
ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται για τη μεγάλη κωλοτούμπα μήπως και γλιτώσουν τις θέσεις και τον παχυλό
μισθό τους…
Αμ δε… Τους συστήνουμε να…
γυρίσουν πλευρό!

Eπίσημα εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ,
ανεπίσημα πρόεδρος της ΕΠΟ
Απίστευτα πράγματα έγιναν στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας παραμονές του αγώνα με την Ιταλία.
Κανονικά, ο Παπασταθόπουλος με τον Γραμμένο έπρεπε να είχαν
ζητήσει να φύγει και ο Βαγγέλης Γραμμένος. Όχι μόνο ο Αναστασιάδης.
Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι παραμονές του αγώνα με την Ιταλία
ο Γραμμένος πήγε στους διεθνείς και τους είπε πως «…η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε τις ευχές της για καλή επιτυχία»!
Μιλάμε για ασύλληπτες καταστάσεις.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ λειτούργησε ως… ενδιάμεσος του ΠΑΟΚ και μετέφερε τις ευχές μιας ΠΑΕ και όχι τις… δικές του που είναι και ο καθ’ ύλην
αρμόδιος!
Αλλά τι να λέμε τώρα… Οι άνθρωποι μαρτυράνε από μόνοι τους.
Επάξια πήρε τον τίτλο… «ο δικός μας Βαγγέλης» από τον Ιβάν Σαββίδη, ο Γραμμένος!
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ΑΝΑΘΕΜΑ




Είμαστε στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 κι ο
κόσμος διψάει για
μπάλα, κι αφού δεν
βρίσκει εισιτήριο να
μπει στο γήπεδο,
βλέπει το παιχνίδι από
τις γύρω
πολυκατοικίες. Η
φωτογραφία είναι
από το παιχνίδι
Απόλλων Αθηνών Ολυμπιακός στη
Ριζούπολη. Στο
πέρασμα των χρόνων
τα γήπεδα μεγάλωσαν,
αλλά άδειασε ο
κόσμος. Σήμερα, τα
γήπεδα είναι άδεια και
τα παιχνίδια αξίζουν
έναν… φρέντο
καπουτσίνο στα
καφέ…
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Όταν λέγεσαι Κριστιάνο Ρονάλντο και βγάζεις 100 εκατ.
ευρώ τον χρόνο, παίρνεις το ιδιωτικό σου αεροπλάνο και
από το Μιλάνο φτάνεις στο Costa Navarino στη Μεσσηνία.
Μετά, νοικιάζεις ένα ελικόπτερο και πετάς πάνω από τον
νομό. Και μετά, ζεις μέσα στη χλίδα για δέκα ημέρες.
Στο μεταξύ, έχεις καλέσει και τον προσωπικό σου
φωτογράφο για να πουλήσει τις φωτογραφίες σου στα
lifestyle περιοδικά και sites.

Ευχέλαιο, ξεμάτιασμα και 40 μέρες
νηστεία θέλει η Εθνική του Άγγελου
Δύο ματς για τα προκριματικά του EURO 2020,
δύο ήττες ο Άγγελος που ο Σαββίδης τον ήθελε για τεχνικό σύμβουλο στον ΠΑΟΚ, αλλά έκανε πίσω όταν έμαθε ότι επιθυμία του 66χρονου τεχνικού ήταν να κάνει καριέρα προπονητή
στην Εθνική ομάδα.
Έκανε την καρδιά του πέτρα ο Ιβάν, αλλά έδωσε εντολή στον δικό μας Γραμμένο και έγινε
το χατίρι του Άγγελου…

Έλα όμως που ο Θεός θεωρεί ότι η Εθνική
Ελλάδος είναι βουτηγμένη στην αμαρτία και η
Ιταλία με την Αρμενία έχουν… καλύτερους ανθρώπους.
Γι’ αυτό έκανε τα δικά του… ο άλλος από πάνω και τον μπέρδεψε τον Άγγελο. Μία με τον
Ζέκα δεξί μπακ, την άλλη με τον Σιόβα κεντρικό
χαφ, μετά με τον Φορτούνη στη θέση του σέντερ φορ. Ξεκάθαρα τα σημάδια τού… από πάνω.
Κι εκεί που όλοι πίστευαν (μέχρι κι ο Στελάκης που κάθεται δίπλα στον Άγγελο για να…
ξυπνάει παρ’ ότι η πιο σοβαρή ομάδα που έχει
κάνει προπονητής είναι η… Κηφισιά) ότι ο Θεός
θα βοηθούσε με την Αρμενία έριξε μια… ξεγυριστή τριάρα ως απάντηση στην αμαρτία των
Ελλήνων διεθνών.
Φταίει μετά ο προπονητής και πρέπει να παραιτηθεί; Όταν είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα χρειάζεται άμεσα ευχέλαιο, ξεμάτιασμα ένας προς
έναν οι διεθνείς και 40 μέρες νηστεία για να συνέλθει και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα…
Γι’ αυτό λέει συνέχεια ο Άγγελος ότι εκείνος
πιστεύει ότι η Εθνική θα πάει στο EURO του
2020…
Μόλις γίνουν όλα αυτά, θα πετάει η ομάδα!

«Έβγαλαν σπυριά»
με τον Ολυμπιακό
οι ΣΥΡΙΖΑίοι!
Στον τελικό μιας ακόμη ευρωπαϊκής
διοργάνωσης έπαιξε ο Ολυμπιακός. Οι
«ερυθρόλευκοι» έπαιξαν με την Φερεντσβάρος για το Champions League.
Έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν
για δεύτερη φορά τον τίτλο (το είχαν κάνει και πέρσι), αλλά η παρουσία τους και
μόνο σε μια τέτοια διοργάνωση είναι άξια συγχαρητηρίων για όλους πλην
των… ΣΥΡΙΖΑίων, οι οποίοι έβγαλαν σπυριά μόλις απέκτησε ο Ολυμπιακός την
προοπτική κατάκτησης του τίτλου για
δεύτερη σερί χρονιά…
Πού να στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα ο Βασιλειάδης…

Ο Βακάλης,
ο Κεμάλ και
τα 5 νησιά
(που εξαφάνισαν οι
Τούρκοι)
Είναι άλλο να έχεις
παίξει μπάλα, κι άλλο
να κάθεσαι πίσω από
ένα μικρόφωνο και να
κάνεις τον σχολιαστή.
Διότι ωραία αυτά τα
ιστορικά περί…
χριστιανοσύνης (που
κάποια στιγμή άρχισε
να αραδιάζει ο Ντέμης
Νικολαΐδης στη
μετάδοση του αγώνα
της Εθνικής με την
Αρμενία στο κανάλι του
Ιβάν)κι άλλο μια
στοιχειοθετημένη και
εμπεριστατωμένη
κριτική για την Εθνική
ομάδα και τον
προπονητή…
Αυτή την κριτική ο
Ντέμης αδυνατεί να
κάνει για δύο λόγους.
Πρώτον, διότι δεν
μπορεί να συντάξει δύο
προτάσεις μαζί και,
δεύτερον, γιατί γνωρίζει
ότι ο Αγγελάρας
«φυτεύτηκε» στην
Εθνική ομάδα από το
αφεντικό του, τον Ιβάν,
και δεν του αρέσει να
μπαίνει… σε ξένα
χωράφια.
Είναι σαν να έλεγε ο
Αναστασιάδης στον
Κυριάκο Κυριάκο όταν
έφτιαχνε το αθλητικό
τμήμα του «Ε» να μην
έβαζε τον Ντέμη να
κάνει σχόλια, αλλά
τον… Μιχάλη τον
Λεοντιάδη. Θα ’ταν…
unfair και έξω από τα
χωράφια του.
Γι’ αυτό ο Ντέμης ως
γνήσιος υπάλληλος του
Ιβάν κατάπιε το
μικρόφωνο όταν ο
Άγγελος έκανε τη μια…
εξυπνάδα μετά την άλλη
στα δύο παιχνίδια του
EURO 2020.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Μέγα σκάνδαλο με το χωριό του Γραμμένου

Γκρίνιες στο μπλοκ του Βορρά
ια προνομιακή αντιμετώπιση του
Κωνσταντίνου Βρακά και του Περικλή
Λασκαράκη κατηγορούν τον Ευάγγελο Γραμμμένο κάποιοι σύμβουλοι της ΕΠΟ.
Ακόμα και από το στενό περιβάλλον του
προέδρου, δηλαδή, από την ομάδα που αποτελεί το λεγόμενο «μπλοκ του Βορρά».
Ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων και
ο ταμίας έχουν μπει στο στόχαστρο των συναδέλφων τους, επειδή με έναν μαγικό
τρόπο καταφέρνουν να εξασφαλίζουν για
τις πόλεις τους κάθε αξιόλογη ποδοσφαιρική δράση.
Είτε πρόκειται για διεξαγωγή αγώνων
των Εθνικών ομάδων ανεξαρτήτου ηλικίας,
είτε για κάποιες διοργανώσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου. «Τόσα χρόνια πήγαιναν όλα στην Πιερία, τώρα

Γ

στα Ιωάννινα και τον Βόλο», λένε όσοι ζητούν κάποιο… κοκαλάκι.
Για να αποφύγει τους γκρινιάρηδες, ο
Γραμμένος ζητάει να του κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις και υπόσχεται καλύτερη κατανομή των δράσεων.
Επί της ουσίας, πάντως, αντιλαμβάνεται
ο πρόεδρος της ΕΠΟ ότι ο Βρακάς και ο
Λασκαράκης κινούνται πιο γρήγορα από
τους υπόλοιπους συμβούλους και κυρίως
με ξεκάθαρο πλάνο για κάθε τι που διεκδικούν. Αλλά δεν μπορεί να δώσει τέτοια απάντηση σε όσους ζητούν μερίδιο από την
πίτα για να κάνουν τη λεζάντα τους στην
τοπική κοινωνία.
Είναι περίεργες οι εποχές για να προκληθεί ρήγμα στη διοίκηση της ΕΠΟ, και ειδικά στο μπλοκ του Βορρά

Η «Α» είχε αλιεύσει ένα σούπερ ρεπορτάζ για το χωριό του προέδρου της ΕΠΟ, Ευάγγελου Γραμμένου. Ότι ο διαιτητής Βουρνέλης είχε δώσει πέναλτι-«μαϊμού» για να
κερδίσει η Νίκη Ηρακλείου του… προέδρου, τις Ελπίδες Μακεδονικού.
Το pamempala.gr μας έδωσε κι άλλο ρεπορτάζ, ακόμα καλύτερο. Στον αγώνα μπαράζ
της Νίκης με τη Δόξα Ασσήρου (κανονική διάρκεια 2-2), ο διαιτητής Μάστακας έκανε το
απίστευτο. Και στα δύο ημίχρονα της παράτασης έδωσε δύο φορές την μπάλα στη Νίκη
για τη σέντρα!
Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν, «μπάστακας» ο Μάσκατας. Έτσι, η Δόξα αποχώρησε από το γήπεδο και η Νίκη του προέδρου πήρε την άνοδο για την Α΄ κατηγορία. Αναμένεται και φιέστα με καλεσμένο τον πρόεδρο Γραμμένο. Αυτό είναι σωστό. Μάσκατας και Βουρνέλης να ετοιμάζονται για… προωθήσεις.

Ο φόβος της ΕΠΟ
για τα «ύποπτα» παιχνίδια
άτι… ψήνεται με τα «ύποπτα
προς χειραγώγηση» παιχνίδια στην Ελλάδα; Ο Αθλητικός Εισαγγελέας Κωνσταντίνος
Σιμιτζόγλου έστειλε στο υπουργείο Εξωτερικών για μετάφραση,
όπως είναι και το τυπικό, τις εκθέσεις της Sportsradar, που αφορούν στα παιχνίδια Πανιώνιος - Απόλλων Σμύρνης 0-1 τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.
Την ίδια στιγμή, η Εισαγγελία της Αθήνας ερευνά τους φακέλους με τα
ματς του περασμένου Μαρτίου, Κέρκυρα - Παναχαϊκή 0-2 και Απόλλων
Πόντου - Κισσαμικός 1-3. Καλά μέχρι
εδώ. Εκείνα τα ύποπτα προς χειραγώγηση των περασμένων ετών (ουκ εστίν αριθμός), σε ποιο δρόμο βρίσκονται κι ασχολούμαστε μ’ αυτά του
2019; Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο είναι ότι η ΕΠΟ μπορεί να επιβάλει ποινές και χωρίς να γίνει καμία δίκη, με αφορμή την υπόθεση
της αλβανικής Σκεντέρμπεου. Θα το κάνει; Μπα! Διότι, αν στα ποινικά δικαστήρια αθωωθούν οι ένοχοι
(στοιχηματική απάτη), θα πρέπει να… πληρώνει αποζημιώσεις.

Κ

Το μασάζ του Γκαγκάτση
στον Γραμμένο
Ασπίδα προστασίας για τον Ευάγγελο Γραμμένο προσπαθεί να φτιάξει ο
Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά
δύσκολη θέση έπειτα και από το νέο κάζο της Εθνικής ομάδας, η οποία διασύρθηκε από Ιταλία και Αρμενία μέσα στο ΟΑΚΑ.
Για να στηρίξει τον Γραμμένο, πέρα από το καθημερινό μασάζ σε προσωπικό επίπεδο με συνεχείς τηλεφωνικές συζητήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί και διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία.
Όπως, άλλωστε, λέει ο Γκαγκάτσης σε κάθε ευκαιρία, «χτυπούν τον Γραμμένο επειδή δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ κάποιος από τη Θεσσαλονίκη». Προφανώς, ξεχνάει τον πατέρα του ο Μάκης, εκτός
και αν ο Βασίλης είχε απαρνηθεί τα χρόνια της παντοδυναμίας του κάθε
σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα του διότι τον ενδιέφεραν οι άλλες συμμαχίες.
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Οι ενστάσεις του Βρακά και
οι προσπάθειες για εκτόνωση
έχρι και ο Αντώνης
Νικοπολίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ΕΠΟ, στην οποία εργαζόταν ως
προπονητής της Εθνικής Ελπίδων.
Και μόνο το γεγονός ότι προτίμησε τα social media για να κάνει
γνωστή την απόφασή του, ασφαλώς και επιβεβαιώνει την αδυναμία
συνεννόησης ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή τους παίκτες και
τους προπονητές, με εκείνους που
βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.
Οι διοικούντες την ΕΠΟ αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία πως δεν
μπορούν να χωρίσουν δυο γαϊδάρων άχυρο. Ή δεν τους επιτρέπουν
να το κάνουν, για να μπορούν να
τους ελέγχουν.

Μ

Η αποχώρηση του Νικοπολίδη
έσκασε σαν βόμβα στην ΕΠΟ.
Έστω και αν κατά διαστήματα
προσπάθησαν να καλλιεργήσουν το
έδαφος για την αντικατάστασή του.
Τον είχαν στο σημάδι και του χρέωσαν τον αποκλεισμό από τα τελικά
της προηγούμενης μεγάλης διοργά-

νωσης. Τους παράγοντες της ΕΠΟ
ενοχλούσε το γεγονός ότι ο άλλοτε
διεθνής τερματοφύλακας προσλήφθηκε από το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς.
Λες και στην Ομοσπονδία απαιτείται πιστοποιητικό κοινωνικών ή
συλλογικών φρονημάτων.
Υπάρχουν, βέβαια, παράγοντες όπως ο Κωνσταντίνος Βρακάς που
έχουν άποψη, η οποία προσπερνά
τα χρώματα που υπηρέτησε ο κάθε
υποψήφιος για τις Εθνικές ομάδες.
Ο επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής διαφώνησε ακόμα και για τον
Άγγελο Αναστασιάδη.
Επέμενε στην πρόσληψη ξένου
προπονητή, ο οποίος δεν θα επηρεάζεται από τα ΜΜΕ και από τις βουλές των παραγόντων. Για τον Βρακά η πρόσληψη του 66χρονου Μακεδόνα τεχνικού αποτελούσε πισωγύρισμα για την Εθνική ομάδα. Το
είχε πει και ευθέως στον Ευάγγελο Γραμμένο. Αλλά χωρίς να τον
πείσει.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μάλιστα, έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό του συνεργάτη του. «Πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα η πρόσληψη του Άγγελου,
επειδή είναι δική μου επιλογή», είχε
πει τότε.
Ο φόβος, βέβαια, παρέμεινε φωλιασμένος στο μυαλό και την ψυχή
του Γραμμένου.
Για να μην εκτεθεί, λοιπόν, ο Ευάγγελος έπιασε τον Νίκο Βακάλη
και του μετέφερε τον προβληματισμό του, επειδή «κάποιοι από τους
συμβούλους εξέφραζαν αντιρρήσεις
στην επιλογή του Αναστασιάδη». Κι

Ο «εκτελεστικός» που… εκτελεί
διαταγές για τον Άγγελο
Ένα μέλος της Εκτελεστικής της ΕΠΟ, εν όψει της συνεδρίασης την προσεχή Τετάρτη για
την τύχη του Άγγελου, είπε πως δεν πρέπει
να παρθεί απόφαση! Να το αφήσουν το θέμα
να ξεχαστεί και να το… ξαναπιάσουν τον Σεπτέμβριο. Γιατί; Διότι θα πληγωθεί ο… Ιβάν έτσι και διώξουν τον Άγγελο. Άσε που θα βγει
το μήνυμα ότι κουμάντο κάνουν ο Θρύλος και
ο «Τίγρης», κάτι που δεν το θέλει με τίποτα.Γι’
αυτό, συνέχισε ο «εκτελεστικός», το «Σαββιδοτεχνείο» σταμάτησε να γράφει. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά τα περισσότερα Μέσα. Ο «εκτελεστικός» το είπε αυτό κατόπιν… εκτέλεσης διαταγής!

έτσι του ζήτησε στήριξη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
ο Σαμιώτης το έκανε με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο.
«Εγώ συμφωνώ με ό,τι λέει ο πρόεδρος», είχε πει στο «Μακεδονία
Παλάς» ο Βακάλης, και αυτόματα
πέρασε το μήνυμα και στο μπλοκ
του Νότου, ενώ έκοψε την όρεξη
για αντιρρήσεις στους πιο στενούς
συνεργάτες του Γραμμένου.
Ο Βακάλης έγινε ο πρώτος που
μετάνιωσε και πήρε τις πρωτοβουλίες μέσω της ανάρτησης. Αντίθετα,
ο Βρακάς απέφυγε να πάρει θέση
δημόσια με το σκεπτικό ότι «αφού αποδέχθηκα την πρόσληψη, έχω κι εγώ το ίδιο μερίδιο ευθύνης».
Κι ενώ όλοι θεωρούν ότι ο Αναστασιάδης μετράει μέρες στην Εθνική ομάδα, τα πράγματα δεν είναι
τόσο απλά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Αλλά με τις πιθανότητες για
διαζύγιο να ’χουν περιοριστεί όσο
περνούν οι μέρες.
Κυρίως επειδή υπάρχει δυστοκία
για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Με
τη Φινλανδία να ’χει ξεκάθαρο προβάδισμα για τη 2η θέση στον όμιλο

της Εθνικής, όποιος αναλάβει την
τεχνική ηγεσία θα
βρεθεί στη δύσκολη θέση να προετοιμάσει ουσιαστικά την ομάδα για τα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.
Αλλά με ορατό τον κίνδυνο
να καεί έως τότε, εάν τα αποτελέσματα στον δρόμο προς το Euro
συνεχίσουν να είναι όπως μέχρι τώρα, δηλαδή το ένα χειρότερο από τα
άλλα.
Κάποιοι συνιστούν υπομονή μέχρι το ματς στο Ελσίνκι. Με τη λογική ότι πρέπει να πάει η Εθνική στη
Φινλανδία με τον Αναστασιάδη
και αν χαθεί οριστικά η πρόκριση,
τότε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.
Με την ελπίδα πάντα ότι και ο
έμπειρος προπονητής θα αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και θα πάρει μόνος του την απόφαση για αποχώρηση. «Όσο μένει ανοικτή η πρόκριση, ο Άγγελος
αποκλείεται να τα παρατήσει», λένε όσοι ξέρουν καλά τον 66χρονο
τεχνικό. Κι εδώ που τα λέμε, μόνο
άδικο δεν έχουν.
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με
τους διεθνείς που έχουν ενστάσεις.
Πολλοί μεσολάβησαν για να πέσουν
οι τόνοι. Ακόμα και παίκτες που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής προσπάθησαν να καλμάρουν
και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Κώστα Μανωλά.
Λέγεται, μάλιστα, στο πάρκο Γουδή ότι κάποιοι παράγοντες της ΕΠΟ
θέλουν να κλείσουν μία συνάντηση
των παικτών με τον Αναστασιάδη.
Ακόμα δεν είναι βέβαιη η αποδοχή
της πρόσκλησης, αλλά τουλάχιστον
φαίνεται πως κάτι πάει να γίνει.
Έστω και αν, όπως προαναφέραμε, η συνεννόηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι εύκολο…

Ο Άγγελος 1.000 δραχμές
παραπάνω από τον Μπάγεβιτς
Το καλοκαίρι του 1998 ενδιαφέρθηκε για
την αγορά του ΠΑΟΚ Ο εξ Ελβετίας συμπατριώτης μας Αγγελόπουλος. Έβαλε,
τότε, τον πρώην γενικό γραμματέα της ΕΠΑΕ, τον μακαρίτη Μπάμπη Παυλόπουλο, να βρει μια άκρη με τα οικονομικά. Η
ομάδα, ωστόσο, έπρεπε να δουλέψει. Ο
Παυλόπουλος κάλεσε τον Άγγελο Αναστασιάδη ν’ αναλάβει. Αυτός δέχτηκε, υπό
μία προϋπόθεση: Να έπαιρνε 1.000 δραχμές περισσότερες απ ό,τι ο Μπάγεβιτς!
Πάντα θεωρούσε τον Μπάγεβιτς κατώτερό του προπονητή, γι’ αυτό το έκανε. Όπως τον θεωρεί, ακόμα, ο Αλέφαντος.

Ο Γραμμένος,
ο Αναστασιάδης
και οι
χαριεντισμοί
μεταξύ των
υπαλλήλων
Μέχρι τον Ευάγγελο
Γραμμένο έφτασε το θέμα
με το… θέαμα που πρόσφεραν σε Έλληνες και Ιταλούς οι δύο γυναίκες υπάλληλοι της ΕΠΟ που
χαριεντίζονταν στην αίθουσα των VIP του ΟΑΚΑ,
στο παιγνίδι με την Ιταλία.
Εκεί που τα είχε χύμα ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας, του ήρθαν και τσουβαλάτα.
Στον Γραμμένο διατυπώθηκαν παράπονα και από
στελέχη της ΕΠΟ, με το επιχείρημα ότι τέτοιες εικόνες και συμπεριφορές εκθέτουν τους πάντες. «Δεν
μπορούν να χαριεντίζονται
έτσι μπροστά σε όλο τον
κόσμο», ήταν μία από τις
φράσεις που ειπώθηκαν
κατά τη διάρκεια των παραπόνων για τις δύο υπαλλήλους. Φυσικά ο Ευάγγελος δεν μπορούσε να
κάνει κάτι διότι δεν υπέπεσαν στην αντίληψή του όσα του μετέφεραν.
Αλλά ούτως ή άλλως εκείνον τον ένοιαζε περισσότερο η εικόνα της Εθνικής
κόντρα στην Ιταλία και το
ματς με την Αρμενία, διότι
μπορεί να χαθεί το τρένο
της πρόκρισης αρκετά νωρίς, και τότε θα βρεθεί απολογούμενος ακόμα και
στους στενούς συνεργάτες του για την επιλογή
του Άγγελου Αναστασιάδη.
Ο Γραμμένος μίλησε και
την Κυριακή με τον
66χρονο τεχνικό, ο οποίος
τον διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση είναι απολύτως
ελεγχόμενη και ότι η κριτική των ΜΜΕ είναι υπερβολική.
Τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος
της ΕΠΟ όταν του παραπονέθηκαν για τους χαριεντισμούς…
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Στους… ρομαντικούς του
ποδοσφαίρου, η
Λατινική Αμερική
πρεσβεύει το
πραγματικό πάθος, τη
μαεστρία και τις
απόλυτες κόντρες
μεταξύ των εθνικών
ομάδων των κρατών
που έχουν θεοποιήσει
τον «βασιλιά» των
σπορ. To Copa America,
λοιπόν, αναμένεται να
τους καθηλώσει.
Η 46η διοργάνωση θα
διεξαχθεί σε Σάο
Πάολο, Ρίο Ντε
Τζανέιρο, Πόρτο
Αλέγκρε, Σαλβαντόρ και
Μπέλο Οριζόντε. Τα 12
συμμετέχοντα
αντιπροσωπευτικά
συγκροτήματα έχουν
χωριστεί σε τρεις
ομίλους.
Τον 1ο απαρτίζουν
Βραζιλία, Βολιβία,
Βενεζουέλα, Περού. Τον
2ο Αργεντινή,
Κολομβία, Παραγουάη,
Κατάρ, και τον 3ο
Ουρουγουάη,
Ισημερινός, Ιαπωνία,
Χιλή.

Αρχίζει το Copa America, με τους φίλους του ποδοσφαίρου
καθηλωμένους στην ΕΡΤ που θα καλύψει και τα 26 παιχνίδια

Ο Μέσι έτοιμος ν’ αρπάξει
την κούπα στη Βραζιλία
Του Νίκου Συνοδινού
α ξημερώματα του Σαββάτου (15/6) θα γίνει η
σέντρα στο Copa America, την αρχαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, που μετά
από 30 χρόνια θα φιλοξενήσει
και πάλι η Βραζιλία.
Η χώρα του καφέ και της σάμπα
μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του
2014 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, ανέλαβε να φιλοξενήσει και το Copa America, μία
διοργάνωση που μόνος της στόχος
είναι η κατάκτηση μετά από 12 χρόνια αφλογιστίας.
Στη φετινή διοργάνωση, εκτός από τις δέκα ομάδες της CONMEBOL
(Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Νοτίου Αμερικής), θα συμμετάσχουν το
Κατάρ και η Ιαπωνία, οι οποίες είναι
οι δύο προσκεκλημένες και θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν
το τρόπαιο.
Η Ουρουγουάη είναι η ομάδα με
τις περισσότερες κατακτήσεις, το
σύνολο 15, με τελευταία το 2011 σε
μία τρομερή πορεία από το σύνολο
του Όσκαρ Ταμπάρες με πρωταγωνιστή τον Ντιέγο Φορλάν.
Ακολουθεί η Αργεντινή με 14,
αλλά τελευταία φορά που το κατέκτησε ήταν το μακρινό 1993 και με-

Τ

τά η Βραζιλία με 8 και τελευταία
πριν από 12 χρόνια, το 2007.
Ακολουθούν η Παραγουάη με 2
(τελευταία κατάκτηση το 1979), η
Χιλή η οποία είναι η κάτοχος των
δύο τελευταίων, το Περού με τελευταία κατάκτηση το 1975, ενώ από
μία έχουν η Κολομβία (2001) και η
Βολιβία (1963).
Χωρίς κατακτήσεις παραμένουν
οι Βενεζουέλα και Εκουαδόρ.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
1) ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 2) ΒΟΛΙΒΙΑ , 3) ΠΕΡΟΥ, 4) ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Η Βραζιλία ανέλαβε το Copa
America με σκοπό να συνεχίσει την
παράδοση η οποία την θέλει να το
κατακτά όταν το διοργανώνει. Αυτό
συνέβη στις 4 προηγούμενες φορές
(1919, 1922, 1949 και 1989).
Χωρίς ξεκάθαρο ηγέτη μετά και
τον τραυματισμό του Νεϊμάρ, η
«Selecao» θα επιδιώξει να κατακτήσει το 8ο, αφού δεν τα κατάφερε το
2016 στις Η.Π.Α.
Το ρόστερ είναι και πάλι πλούσιο
με ονόματα όπως ο Άλισον, ο Τιάγκο Σίλβα, ο Κασεμίρο, ο Κουτίνιο, ο Φιρμίνο και ο Γκάμπριελ
Ζεσούς, οι οποίοι φυσικά θα καθοδηγούνται από τον Τίτε, που μετά
την αποτυχία της μη κατάκτησης του

περασμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου
στα γήπεδα της Ρωσίας, θέλει να
πάρει τον τίτλο.
Η επόμενη νίκη των Βραζιλιάνων
στο τουρνουά θα είναι η 100ή της
και θα ανεβάσει το ρεκόρ της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα 178
παιχνίδια με 99 νίκες, 35 ισοπαλίες
και 44 ήττες.

ΒΟΛΙΒΙΑ
Η σημαντικότερη παράσταση που έδωσε η «La Verde» ήταν αυτή του
1963, όπου η διοργάνωση έλαβε
χώρα για πρώτη φορά στη Βολιβία
και το τουρνουά ονομάστηκε
«South
American
Soccer
Championship».
Εκτός του γεγονότος ότι το ποδόσφαιρο αναπτύχθηκε, έχοντας ως
σύμμαχο όλη την πόλη της Λα Παζ,
η Εθνική ομάδα της Βολιβίας κατέκτησε το τουρνουά, ένα γεγονός
που προκάλεσε την απόλυτη έκπληξη ανά την υφήλιο.
Προπονητής της ομάδας είναι ο
Εδουάρδο Βιγέγκας, ενώ όλη η
χώρα περιμένει πολλά από τον επιθετικό Μαρσέλο Μάρτινς Μορένο, έναν παίκτη που είναι ιδιαίτερα
γνωστός στους Βραζιλιάνους, καθώς έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων
στις Κρουζέιρο, Φλαμένγκο και
Γκρέμιο.
Η Βολιβία, στα τελευταία επτά

παιχνίδια που έδωσε στη διοργάνωση, νίκησε μόνο σε ένα το 2015, όταν επικράτησε του Εκουαδόρ με 32.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Η Βενεζουέλα είναι η μία από τις
δύο ομάδες της CONMEBOL που
δεν έχουν κατακτήσει το Copa
America. Η άλλη ομάδα είναι το Εκουαδόρ. Ωστόσο, η «La Vino Tinto»
παρουσιάζει μία εξέλιξη του ποδοσφαίρου από το 2000 και έπειτα,
προσθέτοντας τεχνική και οργάνωση.
Το 2007 η χώρα φιλοξένησε για
πρώτη και μοναδική φορά έως σήμερα το Copa America, τερματίζοντας 6η. Η καλύτερή της πορεία σε
τουρνουά ήταν το 2011 στην Αργεντινή, όταν τερμάτισε 4η.
Προπονητής της ομάδας είναι ο
Ράφαελ Δουδαμέλ, ενώ η χώρα
ποντάρει πολλά σε παίκτες όπως ο
Σάλομον Ροντόν, ο Ντάρβιν Μασίς και ο Τόμας Ρινκόν, παίκτες
που αγωνίζονται σε Αγγλία, Ισπανία
και Ιταλία και θέλουν να κάνουν την
έκπληξη στη Βραζιλία.
Η Βενεζουέλα έχει συμμετάσχει
σε 17 Copa America και σε κάθε ένα από τα 4 τελευταία κέρδισε τουλάχιστον έναν αγώνα, ενώ είχε πάρει μόλις μία νίκη στα 13 πρώτα παιχνίδια που είχε δώσει γενικά (3-0 ε-
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ΠΕΡΟΥ
Οι «Incas» έχουν δώσει πολύ καλά
αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια,
αποτέλεσμα μιας γενιάς καλών παικτών, καλής τεχνικής και ταλέντου
με επικεφαλής τον Αργεντινό τεχνικό, Ρικάρντο Γκαρέκα.
Ένα από τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα αυτής της ομάδας ήταν το
εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο
που διεξήχθη στη Ρωσία, μία διοργάνωση που το Περού είχε να συμμετάσχει 36 χρόνια.
Το Περού προκρίνεται στη νοκάουτ φάση σε κάθε μία από τις 8 τελευταίες συμμετοχές του στο Copa
America. Η τελευταία φορά που δεν
το έπραξε αυτό ήταν το 1995, ωστόσο αυτό που ονειρεύονται τώρα
στη χώρα είναι να κατακτήσουν τον
τίτλο μετά τα μακρινά 1939 και
1975. Την τελευταία καλή της θέση
η ομάδα την πήρε το 2015 όταν
τερμάτισε στην τρίτη θέση με προπονητή τον νυν της.
Οι Περουβιανοί έχουν γνωστά ονόματα στη χώρα της Βραζιλίας, όπως ο Κρίστιαν Κουέβα, ο Μιγκέλ Τράουκο και κυρίως ο Πάολο Γκερέρο. Ο τελευταίος είναι ο
πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας με 37 γκολ, ενώ έχει σκοράρει και στις διοργανώσεις του 2011
και 2015.

2ος ΟΜΙΛΟΣ
1) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2) ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3)
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 4) ΚΑΤΑΡ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Η Εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα του Copa America. Με 14 τίτλους στην ιστορία της, η
«Albiceleste» κάνει πάντα τον κόσμο της να ξεσηκώνεται, δεδομένου
ότι συνεχώς είναι υποψήφια για την
κατάκτηση του τροπαίου.
Εκτός από τα 14 τρόπαια που έχουν κατακτήσει, οι Αργεντινοί έχουν και άλλα ιστορικά σημάδια στο
τουρνουά. Είναι οι κορυφαίοι σκόρερ με συνολικά 455 γκολ, ενώ έχουν πετύχει και τη μεγαλύτερη νίκη
απέναντι στο Εκουαδόρ με το εντυπωσιακό 12-0 το 1942.
Σε όλη την ιστορία του τουρνουά, οι «Gauchos» έχουν 119 νίκες περισσότερες από όποια άλλη
ομάδα και μόνο 39 ήττες. Η χώρα επίσης έχει φιλοξενήσει τον θεσμό
τρεις φορές.
Το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο
Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου
παίκτη στον κόσμο πέντε φορές, θέλει να βοηθήσει την ομάδα του να
φτάσει έως το τέλος του δρόμου με
σκοπό να πάρει το πολυπόθητο τρόπαιο και να βάλει τέλος στην «κατάρα» στην οποία έχει περιέλθει η Εθνική ομάδα της χώρας, όντας από
τους πέντε τελευταίους τελικούς που
έχουν διεξαχθεί να έχει παίξει στους
τέσσερις και να τους έχει χάσει.

Δίπλα του φυσικά θα είναι παίκτες όπως ο Αγκουέρο, ο ντι Μαρία και ο ντιμπάλα.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Μια χρυσή γενιά έβαλε και πάλι την
Κολομβία στο «ραντάρ» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία αλλά και του 2018 στη Ρωσία.
Οι «cafetaleros» θα επιδιώξουν
να κατακτήσουν τον τίτλο του Copa
America μετά το 2001, όταν το είχαν σηκώσει στην πρωτεύουσα της
χώρας, την Μπογκοτά.
Η Κολομβία είναι η τελευταία ομάδα που έχει κατακτήσει το τουρνουά και κέρδισε όλα τα παιχνίδια
της. Συγκεκριμένα, το 2001 έκανε
το έξι στα έξι.
Στην τελευταία συμμετοχή της
στο Copa America του 2016 πήρε
την τρίτη θέση στις ΗΠΑ, και στόχος
της φέτος θα είναι να βελτιώσει αυτή την επίδοση και να φτάσει πιο
ψηλά.
Φυσικά, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει κάνει την απαραίτητη κίνηση για να φτάσει έως το τέλος μετά και την πρόσληψη
του πάρα πολύ έμπειρου τεχνικού
Κάρλος Κεϊρόζ. Κατά τα άλλα, ο
πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του 2014, Χάμες Ροντρίγκες, ο Ρανταμέλ Φαλκάο
και ο Χουάν Κουδράδο είναι τα αστέρια της ομάδας.
Στα αξιοσημείωτα η απουσία του
Χουάν Κιντέρο, ο οποίος ταλαιπωρούταν από τραυματισμό τους
τελευταίους δύο μήνες και επέστρεψε στη δράση μόλις λίγες ημέρες
πριν και κρίνεται ανέτοιμος.

Π Α ΡΑ ΓΟΥΑ Η
Η Εθνική ομάδα της Παραγουάης έχει υπάρξει νικητής του Copa
America για δύο φορές, το 1953
και το 1979. Αυτοί οι δύο τίτλοι μαζί με το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το
2004 είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ομάδας.
Επιπλέον, η Παραγουάη έφτασε
τουλάχιστον έως τα ημιτελικά σε
δύο από τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις του Copa America (τελικό
το 2011 και ημιτελικό το 2015), αν
και κέρδισαν μόνο έναν αγώνα από

τους τελευταίους 15 που έπαιξαν (9
ισοπαλίες και 5 ήττες). Η μόνη νίκη
ήταν το 1-0 επί της Τζαμάικας το
2015.
Το 1999 η χώρα φιλοξένησε το
Copa America, όταν και έφτασε έως τα προημιτελικά. Η τρέχουσα
σύνθεση έχει παίκτες όπως ο Φεδερίκο Σανταντέρ και ο ντέρλις
Γκονσάλες και φυσικά ο νυν παίκτης της Νιούκαστλ, Μιγκέλ Αλμιρόν, τους οποίους προπονεί ο πρώην τεχνικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο,
της Σεβίλλης και της Θέλτα, Εντουάρντο Μπερίσο, που αντικατέστησε πριν από λίγους μήνες τον Κολομβιανό Χουάν Κάρλος οσόριο.

Κ ΑΤΑ Ρ
O νέος πρωταθλητής του πρόσφατου Ασιατικού Κυπέλλου, η Εθνική
ομάδα του Κατάρ, θα παίξει στο
Copa America του 2019, ως φιλοξενούμενη και θα κάνει το ντεμπούτο της στο τουρνουά της Νότιας Αμερικής.
Με τον τρόπο αυτό, το Κατάρ θα
είναι η 9η συνολικά προσκεκλημένη ομάδα εκτός της CONMEBOL
που θα αγωνιστεί στη διοργάνωση.
Μεξικό, Κόστα Ρίκα, ΗΠΑ, Ονδούρα, Παναμάς, Ιαπωνία, Τζαμάικα και
Αϊτή οι υπόλοιπες που το έχουν κάνει, ενώ η Ιαπωνία έχει επίσης συμμετάσχει και στη διοργάνωση του
1999 και θα το κάνει και φέτος.
Προπονητής είναι ο Ισπανός Φέλιξ Σάντσεθ Μπλας και στα χέρια
του έχει το βαρύ «πυροβολικό» της
ομάδας, Άλμοεζ Άλι, ο οποίος σκόραρε 9 φορές στο Ασιατικό Κύπελλο.

Στο τελευταίο Παγκόσμιο
Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι η Ουρουγουάη έφτασε έως τα
προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα
νικήτρια του θεσμού, Γαλλία.
Στον τρίτο αγώνα του ομίλου
της, η Ουρουγουάη θα γίνει η
πρώτη ομάδα που θα έχει παίξει
200 αγώνες στην ιστορία του τουρνουά , καθώς, ως σήμερα έχει 197
παιχνίδια με 108 νίκες, 34 ισοπαλίες
και 55 ήττες.

Ε ΚΟΥΑ Δ Ο Ρ
Το Εκουαδόρ, που καθοδηγείται από τον Κολομβιανό, Χερνάν ντάριο Γκόμες, θα αναζητήσει στη
Βραζιλία τον πρώτο τίτλο του Copa
America, καθώς η καλύτερη συμμετοχή που έχει πραγματοποιήσει ήταν το 1993, όταν τερμάτισε στην
4η θέση.
Το βασικότερο «εργαλείο» στα
χέρια του Ερνάν Γκόμες είναι ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντόνιο Βαλένσια, ενώ η χώρα ποντάρει επίσης πολλά στον άλλον
Βαλένσια της ομάδας, τον Ένερ
της Τίγκες, από τη στιγμή που ο Φελίπε Καϊσέδο της Λάτσιο έχει αποσυρθεί από την Εθνική.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Η Εθνική ομάδα της Ιαπωνίας είναι
μία από τις πιο παραδοσιακές ομάδες της Ασίας και είναι η κύρια πρωταθλήτρια της ηπείρου της με 4 τίτλους.
Στην τελευταία διοργάνωση του
Ασιατικού Κυπέλλου, οι Ιάπωνες έφτασαν έως τον τελικό όπου ηττήθηκαν από το Κατάρ.
Η Ιαπωνία ήταν η χώρα που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο
του 2002 μαζί με τη Νότια Κορέα,
όταν και έφτασε έως τους «16». Η
σημερινή ομάδα έχει ποδοσφαιριστές που κάνουν σημαντική καριέρα σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως ο Γιοσίντα, ο οκαζάκι και ο Ινούι, ασχέτως που δεν κλήθηκαν όλοι για το Copa America.

3ος ΟΜΙΛΟΣ
1) ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, 2) ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ,
3) ΙΑΠΩΝΙΑ, 4) ΧΙΛΗ

ΟΥ ΡΟΥ ΓΟΥΑ Η
Η Εθνική Ουρουγουάης είναι η πιο
επιτυχημένη στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς έχει κατακτήσει το
τρόπαιο 15 φορές! Η «Celeste», που
ήταν η πρώτη νικήτρια του θεσμού
το 1916, από το 2006 καθοδηγείται από τον Όσκαρ Ταμπάρες. Η
χώρα ποντάρει πολλά στην επιθετική γραμμή και συγκεκριμένα στο δίδυμο Σουάρες-Καβάνι, αλλά και
στο έτερο δίδυμο, αυτό της αμυντικής γραμμής, Γοδίν-Χιμένες.

ΧΙΛΗ
Η Χιλή είναι η τελευταία νικήτρια
του θεσμού, σηκώνοντας το τρόπαιο το 2015 μπροστά στον κόσμο
της, αλλά και το 2016 στις Η.Π.Α.
Υπό την καθοδήγηση του Κολομβιανού, Ρεϊνάλντο Ρουέδα, η Χιλή
έχει ένα εξαιρετικό σε υλικό ρόστερ
που είναι ικανό να την ξαναφέρει
στην κορυφή. Παίκτες όπως ο Γκάρι Μεδέλ, ο Αρτούρο Βιδάλ αλλά
και ο Αλέξις Σάντσες, έστω και αν
δε βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση, μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνα «ρήγματα»
στις αντίπαλες ομάδες.

Το τηλεοπτικό
πρόγραμμα
Τους 26 αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδώσει
τηλεοπτικά η ΕΡΤ, η οποία γνωστοποίησε το ακριβές πρόγραμμα.
15 ΙουνIου:
Βραζιλία - Βολιβία
(03:30),
Βενεζουέλα - Περού
(22:00)
16 ΙουνIου:
Αργεντινή - Κολομβία
(01:00),
Παραγουάη - Κατάρ
(22:00)
17 ΙουνIου:
ουρουγουάη - Ισημερινός
(01:00)
18 Ιουνίου: Ιαπωνία Χιλή (02:00)
19 ΙουνIου:
Βολιβία - Περού (00:30),
Βραζιλία - Βενεζουέλα
(03:30)
20 ΙουνIου:
Κολομβία - Κατάρ
(00:30),
Αργεντινή - Παραγουάη
(03:30)
21 ΙουνIου:
ουρουγουάη - Ιαπωνία
(02:00)
22 ΙουνIου:
Ισημερινός - Χιλή (02:00),
Περού - Βραζιλία (22:00),
Βολιβία - Βενεζουέλα
(22:00)
23 ΙουνIου:
Κατάρ - Αργεντινή
(22:00), Κολομβία Παραγουάη (22:00)
25 ΙουνIου:
Χιλή - ουρουγουάη
(02:00),
Ισημερινός - Ιαπωνία
(02:00)
ΠΡοΗΜΙΤΕΛΙΚοΙ
28 ΙουνIου
03:30 1ος του 1ου
ομίλου - 3ος του 2ου ή
του 3ου ομίλου
22:00 2ος Α’ ομίλου - 2ος
Β’ ομίλου
29 ΙουνIου
02:00 1ος Β’ ομίλου - 2ος
Γ’ ομίλου
22:00 1ος Γ’ ομίλου - 3ος
Α’ ή Β’ ομίλου
ΗΜΙΤΕΛΙΚοΙ
3 και 4 ΙουΛIου
ΜΙΚΡοΣ ΤΕΛΙΚοΣ
6 ΙουΛIου
ΤΕΛΙΚοΣ
7 ΙουΛIου
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Του Γιάννη
Φάκαρου
ταν από τις
ειδήσεις που
ξεχώρισαν
την προπερασμένη εβδομάδα η μεταγραφή του Δημήτρη Νικολάου
στην ιταλική Έμπολι, μολονότι
είναι σε πλήρη εξέλιξη τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Έγινε
πολλή συζήτηση, διότι οι Ιταλοί
αποφάσισαν να δώσουν σημαντικό ποσό για τον νεαρό αμυντικό, αν και τον είδαν αγωνιζόμενο μόνο σε τέσσερα παιχνίδια
τους, αν και δεν μπόρεσαν να
μείνουν στην 1η κατηγορία.
Η περίπτωση θύμισε άλλα πολύ
καλά deals του Ολυμπιακού στην εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή
από τη σεζόν 2010-2011 και μετά.
Η ομάδα αποκόμισε καλά κέρδη
πουλώντας παίκτες (Έλληνες και ξένους, νεαρούς και μη) και παράλληλα έδειξε ότι έχει πέραση στη διεθνή
αγορά. Επιλογή της είναι να προωθεί
και παίκτες που προοδεύουν μέσα από την αποδοτική δουλειά της Ακαδημίας και σε αυτούς θα σταθούμε
στο συγκεκριμένο κείμενο, διότι στα
δέκα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης
Νικολάου είναι ο 7ος παίκτης που
έρχεται από τα τμήματα υποδομής
του Ολυμπιακού και αφήνει χρήματα
στα ταμεία της ομάδας.
Προηγήθηκαν ο Παναγιώτης
Ρέτσος, ο Δημήτρης Διαμαντάκος, ο Μάρκο Γιάνκοβιτς, ο Γιάννης Φετφατζίδης, ο Μπάμπης
Λυκογιάννης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο σύνολο, ο Ολυμπιακός έχει εισπράξει 28 εκατ. ευρώ από
το 2010 από πωλήσεις παικτών της
Ακαδημίας κι αυτό είναι αποτέλεσμα
μίας παραγωγικής διαδικασίας, που
βασίστηκε σε αναβαθμίσεις στο προπονητικό κέντρο και σε αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας των τμημάτων υποδομής. Ο σύλλογος περιμένει τη
συνέχεια και μία που υπάρχει το ενδεχόμενο μεταγραφής του Φορτούνη στο εξωτερικό να θυμίσουμε ότι
κι αυτός έχει περάσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού…

H

Με Κυριάκο
Παπαδόπουλο
η αρχή
Η αρχή με δυνατές συμφωνίες για παίκτες του
Ολυμπιακού, που προέρχονταν από την Ακαδημία, έγινε λίγο πριν από
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Τον Ιούλιο του 2010, τον
καιρό που ο Σωκράτης
Κόκκαλης ετοιμαζόταν
να παραδώσει τη… σκυτάλη στον Βαγγέλη Μαρινάκη, οι «ερυθρόλευκοι» πούλησαν τον
18χρονο τότε Κυριάκο
Παπαδόπουλο στη Σάλκε. Ο Κατερινιώτης αμυντικός, που έκανε καριέρα στην Μπουντεσλίγκα
και σήμερα αγωνίζεται
στο Αμβούργο, είχε παραχωρηθεί στη Σάλκε αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παπαδόπουλος είχε κάνει τα πρώτα του
ποδοσφαιρικά βήματα
σε ομάδα της ιδιαίτερης
πατρίδας του, στον Σβορώνο Κατερίνης, κι αφού αγωνίστηκε σε ερασιτεχνικές κατηγορίες,
υπέγραψε συμβόλαιο με
τον Ολυμπιακό στα μέσα
του 2007, στα 15 του.
Το θέμα αφορά τα deals
παικτών, που εξελίχτηκαν από την Ακαδημία
του Ολυμπιακού, αλλά
φυσικά η ομάδα είχε γενικά όφελος και με άλλους νεαρούς παίκτες, οι
οποίοι όταν αποκτήθηκαν ήταν έως 21 ετών
και στην πορεία παραχωρήθηκαν με καλά ποσά σε ξένες ομάδες.
Τέτοιες περιπτώσεις ήταν, για παράδειγμα, ο
Κώστας Μανωλάς, που
πήγε με 10 εκατ. στη Ρόμα, ο Αρτούρ Μαζουακού (με 7,1 στη Γουέστ
Χαμ) και ο Μπρούνο Βιάνα (με 3 εκατ. στην
Μπράγκα).

Να δούμε τις περιπτώσεις
μία-μία:
▶ Παναγιώτης Ρέτσος
Ο 21χρονος σήμερα αμυντικός εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού το 2008. Έχοντας μόλις μία
γεμάτη αγωνιστική περίοδο στην
πρώτη ομάδα πουλήθηκε τον Αύγουστο του 2017 στη Λεβερκούζεν,
η οποία πλήρωσε 18 εκατομμύρια
ευρώ για τα δικαιώματά του, ενώ
συμφώνησε για ακόμη 4 εκατ. ευρώ
υπό μορφή μπόνους. Πρόσφερε τα
περισσότερα χρήματα στο ταμείο
των «ερυθρολεύκων», μάλιστα απο-

deals
με παίκτες
της Ακαδημίας
Στην εποχή Μαρινάκη οι πωλήσεις
παικτών που πέρασαν από τα τμήματα
υποδομών έχουν αποφέρει στον
Ολυμπιακό 28 εκατομμύρια ευρώ –
Τελευταίο παράδειγμα ο Νικολάου

Νέων της Παρτιζάν ως ελεύθερος.
Έδειξε βελτίωση και μολονότι δεν
φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης
ομάδας ο Ολυμπιακός αποκόμισε κι
από αυτόν έσοδα. Ο Γιάνκοβιτς παραχωρήθηκε στην Παρτιζάν αντί
500.000 ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης 50%. Στις αρχές του
χρόνου πουλήθηκε από τους Σέρβους στην ιταλική Σπαλ για 1,8 εκατ.
ευρώ και οι «ερυθρόλευκοι» που είχαν 50% ποσοστό μεταπώλησης είναι να καρπωθούν 900.000 ευρώ.

▶ Μπάμπης Λυκογιάννης
Είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις
στην ομάδα Νέων του Ολυμπιακού
ως αριστερός εξτρέμ και υπέγραψε
επαγγελματικό συμβόλαιο το 2011.
Έκανε το βήμα για το εξωτερικό με
τη Στουρμ Γκρατς. Οι Πειραιώτες
δεν είχαν αξιώσει χρήματα για την

τέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή
όλων των εποχών τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικά.

▶ Δημήτρης Νικολάου

σε από το Ρέντη με προορισμό την
Τζένοα και ο Ολυμπιακός συναίνεσε
στην παραχώρηση του αντί 4 εκατ.
ευρώ. Μέχρι τη στιγμή της πώλησής
του ο Φετφατζίδης είχε προλάβει
να αγωνιστεί σε 74 ματς στην πρώτη
ομάδα των Πειραιωτών, με απολογισμό 9 γκολ και 13 ασίστ. Στην Τζένοα αγωνίστηκε δύο χρόνια.

▶ Δημήτρης Διαμαντάκος

παραχώρησή του στους Αυστριακούς, αλλά διατήρησαν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 35%. Έτσι, όταν
η Κάλιαρι αγόρασε τα δικαιώματά
του, τον Ιανουάριο του 2018 αντί
600.000 ευρώ, ο Ολυμπιακός έβαλε
στα ταμεία του σχεδόν το 1/3 αυτών των χρημάτων.

▶ Νίκος Παπαδόπουλος
Εντυπωσιακή συμφωνία για έναν ακόμα αμυντικό. Προϊόν της Ακαδημίας του Ολυμπιακού υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2015,
είχε ουσιαστικά δύο σεζόν στην
πρώτη ομάδα και πέρσι βρέθηκε εκτός πλάνων. Τον Ιανουάριο δόθηκε
δανεικός στην Έμπολι, έκανε μόλις 4
συμμετοχές τελικά, αλλά έστω και
από το μικρό αυτό δείγμα η ιταλική
ομάδα πείστηκε ότι αξίζει να επενδύσει στο ταλέντο του και αποφάσισε να πληρώσει γύρω στα 4 εκατ.
ευρώ για να τον κάνει δικό της.

▶ Γιάννης Φετφατζίδης
Στην Ιταλία πήγε με καλά χρήματα
και ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός από τη Δράμα. Βρέθηκε στον
Ολυμπιακό από τα παιδικά τμήματα.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 αποχώρη-

Είχε αποκτηθεί σε ηλικία 15 ετών από τον Ατρόμητο Πειραιά. Έπαιξε
για τρία χρόνια στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού κι αφού «ψήθηκε» σε Πανιώνιο, Άρη, Εργοτέλη
γύρισε στους «ερυθρόλευκους». Έκανε 17 συμμετοχές με 4 γκολ και
το καλοκαίρι του 2016 υπέγραψε
σαν δανεικός στην Καρσλρούη. Λίγους μήνες αργότερα η γερμανική
ομάδα πλήρωσε τη ρήτρα του 1 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

▶ Μάρκο Γιάνκοβιτς
Ο 23χρονος Σέρβος εξτρέμ είχε αποκτηθεί το 2013 από την ομάδα

Έφερε και ο νυν γκολκίπερ του Αστέρα Τρίπολης ένα ποσό στα ταμεία του Ολυμπιακού όταν έφυγε το
καλοκαίρι του 2012 για να δοκιμάσει την τύχη του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Οι Γερμανοί πλήρωσαν
45.000 ευρώ για τα δικαιώματά
του. Ο Παπαδόπουλος βγήκε από
τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά δεν πήρε ευκαιρίες με την πρώτη
ομάδα και κάπου «χάθηκε».
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• Με τη φωτιά και με τα… νεύρα των ΗΠΑ, της Ελλάδας και της
Κύπρου παίζουν οι Τούρκοι στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας ότι
θα ξεκινήσουν τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Αυτοκτονικά
πολεμικά…
τσαλιμάκια
από την Άγκυρα
Με εκατοντάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριού μας χώρου,
84 μόνο την περασμένη Δευτέρα και 278 τις τρεις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, πλησιάζει ο Ιούλιος, ένας κατ’ εξοχήν θερμός μήνας που στη Μεσόγειο θα είναι «καυτός», καθώς αναμένεται η έναρξη γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ από το «Γιαβούζ» και τη «Φατίχ», τα τουρκικά γεωτρύπανα που θα δουλέψουν για χάρη των τουρκοκυπριακών δήθεν «κυριαρχικών» δικαιωμάτων, για τα πληρώματα των οποίων τα κυπριακά δικαστήρια έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ο

ι εμπρηστικές δηλώσεις
των Τούρκων αξιωματούχων δεν έχουν σταματημό. Σε αυτές η Κύπρος απαντά με διπλωματία, οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην
Τουρκία για να αποτρέψουν την αγορά
των S-400 από τη Ρωσία, αναστέλλοντας ακόμα και την προγραμματισμένη
εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων και
την πώληση των F-35. Από την πλευρά
του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζεται
να παραδώσει στον Ερντογάν το υπερόπλο του, με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, να
δηλώνει: «This means actions!» Όπερ
μεθερμηνευόμενο, αν η Τουρκία επιχειρήσει οποιαδήποτε κίνηση στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου, η
Ελλάδα θα απαντήσει έμπρακτα. Και
για αρχή, με αερομαχίες και αναχαιτίσεις στο Αιγαίο από τα δεκάδες αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας
σε συνδυασμό με το Πολεμικό μας
Ναυτικό που δεν έχει αγκυροβολήσει
για παραπάνω από έναν μήνα, καθώς
πέραν της επίδειξης δυνάμεως τα τουρκικά αεροσκάφη επεχείρησαν να κατασκοπεύσουν τις τρεις συνδυαστικές

διακλαδικές ασκήσεις των όπλων μας,
έχοντας όμως λάβει δυναμικό μήνυμα
αποτροπής.

Ο στόχος της Τουρκίας και
το ειδικό βάρος ΕλλάδαςΚύπρου
Ο αρχικός στόχος της Τουρκίας είναι
οι γεωτρήσεις όχι στα αδειοδοτημένα
οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά σε
μη χαρακτηρισμένες για έρευνα περιοχές, ώστε να διατηρηθεί η ένταση, σε
μη επικίνδυνα όμως επίπεδα. Με ευθείες βολές κατά των αδειοδοτημένων
για την κυπριακή ΑΟΖ εταιρειών, προειδοποιεί ότι δεν αναγνωρίζει τις συμφωνίες και δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν τετελεσμένα σε περιοχές δικών της συμφερόντων, έχοντας ξεκάθαρο στόχο τη συνεκμετάλλευση των
κοιτασμάτων στη Μεσόγειο.
Με την τουρκική προκλητικότητα, όμως, να έχει «χτυπήσει κόκκινο» την τελευταία εβδομάδα στην περιοχή του
Καστελόριζου, οι ΗΠΑ διαμηνύουν σε
όλους τους τόνους το αυξημένο ειδικό
βάρος που έχουν αποκτήσει εσχάτως η
Ελλάδα και η Κύπρος για τα αμερικανικά γεωπολιτικά συμφέροντα, ειδικά σε
ό,τι αφορά τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειάς τους, την τρομοκρατία και τη

στενή συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και
Κύπρου. Σημειωτέον ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον δεν είναι φιλολογικό,
αλλά εκδηλώνεται με την παρουσία
στην περιοχή 10 πολεμικών πλοίων,
130 πολεμικών αεροσκαφών και περίπου 9.000 Αμερικανών στρατιωτών
που επιτηρούν διακριτικά τα συμφέροντα του «θείου Σαμ» στη ΝΑ Μεσόγειο.
Οι διπλωματικές εκτιμήσεις για τα…
προσεχώς του έργου ποικίλλουν. Οι
μεν εκτιμούν ότι ο Ερντογάν έχει ήδη
αρκετά μέτωπα ανοιχτά στο εσωτερικό
της χώρας του και με τους Κούρδους
στη Συρία, ώστε να ρισκάρει μια γενική
αποσταθεροποίηση στην περιοχή, οι
δε ανησυχούν διότι παραδοσιακά η
Τουρκία εκμεταλλεύεται τις μεταβατικές
πολιτικές συγκυρίες στην χώρα μας για
να εδραιώσει τις γεωπολιτικές της επιδιώξεις.
Σε κάθε περίπτωση και με βάση τα
έως τώρα δεδομένα τη στιγμή που οι
Έλληνες θα προσέρχονται στις κάλπες
η Τουρκία (απειλεί ότι) θα επιχειρεί
στην κυπριακή ΑΟΖ, στοχεύοντας να
διακοπεί το ενεργειακό πρόγραμμα της
Μεγαλονήσου από τους φοβισμένους
επενδυτές. Η Κύπρος –μη διαθέτοντας
Πολεμικό Ναυτικό– θα περιοριστεί εκ
των πραγμάτων σε καταγγελίες στα διεθνή φόρα ζητώντας την επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα
θα κληθεί να πάρει σαφή θέση. Και
στην περίπτωση που η Τουρκία πραγματοποιήσει τις απειλές της για το Καστελόριζο, το δόγμα τού νυν υπουργού
Άμυνας «This means actions» θα δοκιμαστεί στην πράξη, αλλά προφανώς από τη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας
που δεν αποκλείεται να κληθεί να δείξει δείγμα γραφής σε ένα εξαιρετικά
δύσκολο διαγώνισμα…

Η εμφάνιση Σημίτη
το κάδρο των διακεκαυμένων ελληνοτουρκικών
σχέσεων εμφανίστηκε ξάφνου ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, που προσομοίασε την παρούσα προεκλογική περίοδο με αυτήν του 1996 που οδήγησε στην κρίση των Ιμίων, προτείνοντας μάλιστα «να βρούμε λύσεις, όχι πάντα ευχάριστες ίσως, αλλά που κατοχυρώνουν την ειρήνη στην περιοχή».
Η εμφάνιση Σημίτη τη συγκεκριμένη στιγμή πυροδότησε
πλήθος αντιδράσεων για τη σκοπιμότητά της, καθώς δεν δίστασε
να παραποιήσει τα λεγόμενα του
Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα
Τζέφρι Πάιατ, ότι δήθεν «σημείωσε
την ανάγκη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και μίλησε για συμφωνίες εξίσου επωφελείς για τα εμπλεκόμενα μέρη, μία απάντηση που υποδηλώνει πρωτοβουλίες που ίσως δεν θα είναι συμφέρουσες για τη χώρα μας».
Προς απάντησή του έσπευσε ο ακόλουθος Τύπου στην
πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, Μπιλ Μιούραντ, να ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι ανακριβές και ότι αντ’ αυτού, είπε:
«Όσον αφορά συγκεκριμένα την κυπριακή ΑΟΖ και τις τουρκικές
δραστηριότητες γεώτρησης, διαπιστώσατε την πολύ γρήγορη
και σαφή αντίδραση της κυβέρνησής μου μέσω του εκπροσώπου
μας στην Ουάσιγκτον και ειδικότερα της έμφασης που αποδίδουμε στην αποφυγή προκλητικών και κλιμακωτών ενεργειών».
Οι λάτρεις του παρασκηνίου και των διασταλτικών
ερμηνειών «μετέφρασαν» την προεκλογική εμφάνιση
Σημίτη ως έναν ιδιότυπο μοχλό πίεσης, προκειμένου
να επιτευχθεί μια ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία που
θα μπορέσει να διαχειριστεί με σοβαρότητα την πιθανότητα «νέων Ιμίων», είτε ως πραγματική απειλή, με αποτέλεσμα έναν επώδυνο συμβιβασμό που στα μάτια κάποιων φαντάζει ήδη δρομολογημένος, λόγω του ενδιαφέροντος των διεθνών δυνάμεων για τα μεγάλα ενεργειακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Βεβαίως, οι ίδιοι άνθρωποι ενθυμούνται και τις ευθύνες τού πρώην πρωθυπουργού, καθώς επί της δικής του
διακυβέρνησης «γκρίζαρε» το Αιγαίο, με τη Συμφωνία της
Μαδρίτης αναγνωρίστηκαν τα τουρκικά ζωτικά συμφέροντα και η χώρα μας οδηγήθηκε σε έναν άτυπο αφοπλισμό, παρά τις τεράστιες αμυντικές δαπάνες στις οποίες αναγκαστικά υποβαλλόμαστε ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Σ



Οι υπόγειες
διαδρομές και
οι στηρίξεις

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Απορία 1
Ο Γιάννης Ραγκούσης
που συμπεριλήφθηκε
στο ψηφοδέλτιο του
ΣΥΡΙΖΑ στην Β΄
Πειραιώς γνωρίζει πού
βρίσκεται το Πέραμα;
Για το πώς θα μεταβεί
εκεί δεν ανησυχώ.
Υπάρχουν και τα GPS.

«Ακόμη, ρε παιδιά, δεν μας
έφεραν τα ποτά. Ξεροσφύρι με
νεράκι θα τη βγάλουμε;»

Οι μαχαιριές και
η «ευλογία» του Μαξίμου

Μήνυμα στο Μαξίμου
για τον Γραμματικάκη
Ο Αλέξης Τσίπρας και το Μαξίμου έχουν διαρρεύσει ότι για το Επικρατείας σκέφτονται ως επικεφαλής τον πρώην
ευρωβουλευτή του Ποταμιού, Γιώργο Γραμματικάκη, πανεπιστημιακό καθηγητή και πρώην πρύτανη. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν όλο και κάποιους ποταμίσιους
ψήφους, τώρα που το Ποτάμι δεν μετέχει των εκλογών. Όμως, ξεχνούν ότι
οι ψηφοφόροι του Ποταμιού ήταν από τους πρώτους που μετείχαν στο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Το χειρότερο για τον κ. Τσίπρα και την απερχόμενη
παρέα του Μαξίμου είναι ότι τους έχει σταλεί μήνυμα από τη Νομαρχιακή
Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ότι εάν επιλεγεί ο Γραμματικάκης,
τότε θα υπάρξουν παραιτήσεις και απενεργοποίηση ενόψει εκλογών. Γιατί
αυτή η αντίδραση; Διότι δεν ξεχνούν ότι το 2014 είχαν κανονίσει τα πάντα,
ώστε ο κ. Γραμματικάκης να ήταν υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου με
τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την τελευταία στιγμή τούς πούλησε και εισήλθε στο ψηφοδέλτιο του Ποταμιού για την Ευρωβουλή. Και φυσικά θυμήθηκαν και
την αμέριστη στήριξη του πανεπιστημιακού στην κυβέρνηση Σημίτη, και
γι’ αυτό τον αποκαλούν ως «γυρολόγο διανοούμενο της εξουσίας».

Μέσω Επικρατείας στην
προεδρία της Βουλής
ο Αβραμόπουλος
Καλά πληροφορημένες πηγές από την Πειραιώς επιμένουν
ότι ο απερχόμενος Κοινοτικός Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα επιστρέψει με φόρα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Θα συμπεριληφθεί σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της
Νέας Δημοκρατίας και θα είναι η πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης
για τη θέση του προέδρου της Βουλής. Μία εξόχως τιμητική θέση για
τον κ. Αβραμόπουλο, ο οποίος στη μέχρι τώρα πολιτική του καριέρα έχει
υπάρξει δήμαρχος, υπουργός, Επίτροπος και τώρα πρόεδρος Βουλής.

Και αφού μιλάμε για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαθαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ της Πάτρας γίνεται το «έλα να δεις». Ειδικά μεταξύ των αποτυχόντων
συνδυασμών του ΚΙΝΑΛ σε Περιφέρεια και Δήμο. Μιλάμε για
τον Απόστολο Κατσιφάρα και
τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Οι
μεν κατηγορούν τους δε και
τούμπλαλιν, για υπόγεια υπονόμευση. Η πλευρά Αλεξόπουλου
κατηγορεί τον Κατσιφάρα ότι
στήριξε τον δήμαρχο του ΚΚΕ
Κώστα Πελετίδη. Αντίστοιχα, το
στρατόπεδο του Κατσιφάρα υποστηρίζει ότι η πλευρά Αλεξόπουλου
έδινε γραμμή για Σπηλιόπουλο
στον πρώτο γύρο και για Φαρμάκη
στον δεύτερο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες ο
Κατσιφάρας ήταν περιφερειάρχης και
ο Αλεξόπουλος αντιπεριφερειάρχης
Αχαΐας.

Απορία 2
Ο Στέλιος
Κυμπουρόπουλος χάρη
και στην απρέπεια
Πολάκη ψηφίστηκε από
τον ένας στους τρεις
ψηφοφόρους της Ν.Δ.
Αλήθεια ο Πολάκης θα
καταφέρει στα Χανιά
να τον ψηφίσουν ο
ένας στους τρεις
ΣΥΡΙΖΑίους;

Απορία 3
Αλήθεια, η μοναδική
απορία που έχει ο κ.
Τσίπρας από τη
σκευωρία που στήθηκε
για τη Novartis είναι
γιατί κανένας δεν έχει
τα κότσια να
αποκαλύψει το όνομα
του «Ρασπούτιν»; Ο
ίδιος δεν το σκέφθηκε
όταν έβαλε τον... λύκο
να φυλάει τα πρόβατα;

Εκτός νυμφώνος θα μείνουν ο ένας στους δύο βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ από την υπάρχουσα κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και γι’ αυτό οι συντροφικές μαχαιριές (πισώπλατα) είναι σε καθημερινή βάση. Διότι δεν είναι
μικρό πράγμα να χάσεις τον βουλευτικό μισθό και ξαφνικά
θα επιστρέψεις στον μισθό από τη δουλειά σου, που σίγουρα
είναι πολύ μικρότερος από την αποζημίωση ως εθνοπατέρας.
Συν τοις άλλοις, είναι ότι θα σε ξεχάσουν όλοι. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε αστυνομική προστασία, ούτε βουλευτικό αυτοκινητάκι. Οπότε, όλοι ψάχνουν άκρη για να λάβουν «ευλογία»
από το Μαξίμου, μπας κι εκλεγούν. Κι όπως μαθαίνω, στα Ιωάννινα τρώνε στην κυριολεξία τα μουστάκια τους. Η γραμμή
του Μαξίμου είναι να στηριχθεί η Μερόπη Τζούφη, υφυπουργός Παιδείας. Κάτι που σημαίνει ότι κινδυνεύει να μείνει
εκτός Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Μαντάς, ο οποίος είναι έτοιμος να ανέβει στα κεραμίδια.

Την πάτησε ο Θάνος
Σκούρα προβλέπονται τα πράγματα για τον Θάνο Μωραΐτη. Αυτόν τον ΠΑΣΟΚο, που το Σάββατο έβριζε τον Τσίπρα, την Κυριακή παραιτήθηκε από το ΚΙΝΑΛ και τη Δευτέρα έγινε υφυπουργός. Αυτός ο... τεράστιος πολιτικός ανήρ πόνταρε στην εκλογή Κατσιφάρα, ώστε με τη σειρά του ο περιφερειάρχης της
Δυτικής Ελλάδας να έβαζε την περιφέρεια να «δουλέψει» για τον
Θάνο. Βλέπετε, και οι δύο είναι φιλαράκια, είδαν υπουργείο επί
ΓΑΠ και διατηρούν τη φιλία τους. Μάλιστα, ο Μωραΐτης πριν από τον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών αναγκάστηκε
να καλέσει στο τηλέφωνο ακόμη και ΠΑΣΟΚους, που τον βρίζουν από το πρωί έως το βράδυ επειδή πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον
Κατσιφάρα. Εις μάτην. Περιφερειάρχης εξελέγη ο Νεκτάριος
Φαρμάκης, και τώρα ο Κατσιφάρας, από ό,τι μαθαίνω, δεν έχει
κουράγιο ούτε καλημέρα να ψελλίσει. Και πώς θα εκλεγεί βουλευτής ο Μωραΐτης; Χλόμιασε το πράγμα. Και στο Αγρίνιο κάτι
καλόπαιδα διακινούν ένα ανέκδοτο, ότι μετά τις εκλογές ο Μωραΐτης, εάν δεν εκλεγεί –που είναι το πιθανότερο–, θα καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έγινε πολύ δεξιός για τα γούστα του.
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ΕΨΑΧΝΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ ΑΛΛΑ ΜΑΤΑΙΑ…
Σε ποιον καναλάρχη τηλεφωνούσε λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές ο Αλέκος
Φλαμπουράρης για να κάνει παράπονα, αλλά δεν τον έβρισκε με τίποτα;
Γι’ αυτό αναγκάστηκε να μιλήσει τελικά με έναν δικηγόρο, συνεργάτη του
καναλάρχη, που ήταν προνομιακός συνομιλητής του Μαξίμου, αλλά και εκείνος
δεν γνώριζε πού είναι το… αφεντικό. Βέβαια, και να απαντούσε στο κινητό ο
εκλεκτός του Μαξίμου, ο Φλαμπουράρης δεν θα έβγαζε άκρη, αφού δεν τα
καταφέρνει καλά με τα ρωσικά παρ’ ότι παλιά καραβάνα της Αριστεράς!

Το στοίχημα
του Κυριάκου

Την κεφαλή των
«Τσιπροφυλάκων»
θα ζητήσουν οι «53»
Την κεφαλή επί πινάκι όλων των λεγόμενων «Τσιπροφυλάκων» θα ζητήσουν μετά και το αναμενόμενο στραπάτσο των επικείμενων εθνικών εκλογών
της 7ης Ιουλίου, οι «53» της Κουμουνδούρου.
Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μέντορα του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερό, που τον παραμύθιασε μαζί
με τον έτερο «ειδικό» Χριστόφορο Βερναρδάκη, πως
η διαφορά θα κινείται μεταξύ 3 και 5 μονάδων. Τα σκάγια ήδη παίρνουν και τον Δημήτρη
Τζανακόπουλο, στον οποίο φορτώνουν όλο το επικοινωνιακό προεκλογικό «Βατερλό» του
ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κάδρου δεν μένει ούτε ο Νίκος Παππάς, γιατί με τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις του κυρίως στη ζώνη της ΕΡΤ με την Κατερίνα Ακριβοπούλου, υπενθύμιζε τη σκανδαλώδη υπόθεση Πετσίτη.
Σε ό,τι, τέλος, έχει να κάνει με τον Παύλο Πολάκη, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως
παρά την «προστασία» που του παρέχει η Μπέτυ Μπαζιάνα –είναι το μεγάλο της… πουλέν–
ο ρόλος του (σε πρώτο πλάνο στον ΣΥΡΙΖΑ) ολοκληρώθηκε.

Υποχρεωτική παύση για τον Πάνο
και «ξανά προς τη δόξα τραβά»;
Μετά την απόφαση για μη κάθοδο των ΑΝΕΛ στις εθνικές εκλογές, ο Πάνος δεν έπεσε στην κατάθλιψη. Ήδη υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των
παιδιών του. Από τη μία το μπαρ του ενός στα νότια προάστια, στο οποίο κάλεσε
τους δημοσιογράφους. Πήρε, μάλιστα, θέση πίσω από την μπάρα, επιδεικνύοντας
το ταλέντο του στα κοκτέιλ. Από την άλλη, τον περιμένουν δουλειές με φούντες!
Σε όσους έχει αφήσει μία πικρή γεύση η πολιτική αποστρατεία του Πάνου
Καμμένου, υπάρχουν και οι φωνές που κάνουν λόγο για ένα διάλειμμα, μία υποχρεωτική σύντομη παύση. «Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα
τραβά»!
Μπορεί ο Νικήτας Κακλαμάνης να απέκλεισε κάθε σενάριο συνεργασίας του
Καμμένου με τη ΝΔ, αλλά υπάρχουν εισηγήσεις από το περιβάλλον του πρώην υπουργού Άμυνας που βλέπουν μελλοντική επάνοδό του, παρά τις κλειστές θύρες.
Βέβαια αν γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον το 50% της Ν.Δ. θα αλλάξει παράταξη!
Επίσης, φίλοι του υποστηρίζουν ότι θα συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του 22ου Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί το 2022 στο Κατάρ. Η πρόταση λέγεται ότι ήρθε απευθείας από τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Abdullah bin
Hamad Al - Thani, με τον οποίο απέκτησε σχέσεις, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Άμυνας.

Το στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που προηγείται και στην
καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με δεύτερο τον Δημήτρη
Κουτσούμπα, είναι η αυτοδυναμία, την οποία φαίνεται να κερδίζει, καθώς η ΝΔ εμφανίζεται να
καταλαμβάνει 160 έδρες στην επόμενη Βουλή. Ο ίδιος ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θεωρεί τίποτε
δεδομένο και θα δώσει τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει ήδη τις περιοδείες.
Στόχος του είναι να παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΝΔ σε
όσες περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες είναι δυνατόν, προκειμένου όλοι οι πολίτες μπροστά
στην κάλπη της 7ης Ιουλίου να μπορούν να συγκρίνουν
και να ψηφίσουν ανάλογα.

Ένας Σκουρλέτης
από άλλον...
πλανήτη!
«Ο ελληνικός λαός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να σταματήσει το
σχέδιο που δρομολογείται εναντίον
του, διαφορετικά θα ακολουθήσει
η εφαρμογή μιας ακραίας πολιτικής που θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες»! Είναι προφανές ότι αυτό που είπε ο Πάνος Σκουρλέτης στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ, «Στο Κόκκινο», σηκώνει πολλή
κουβέντα. Κατ’ αρχάς, δεν ξέρουμε πού ήταν ο γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ τις δύο Κυριακές που έγιναν εκλογές, ώστε να
μην έχει καταλάβει ποιου κόμματος σχέδιο καταδίκασε στις
κάλπες ο ελληνικός λαός. Πάντως, όχι αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αν υποθέσουμε ότι στις ευρωεκλογές και
στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο ελληνικός λαός δεν κατάλαβε το σχέδιο που δρομολογείται εναντίον του, και ψήφισε το κόμμα που είναι… εναντίον του. Στις εθνικές εκλογές
θα αναλάβει την ευθύνη να σταματήσει το σχέδιο που εξυφαίνεται εναντίον του, ψηφίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν
μετατάχθηκε στη βουλή η κόρη της Τασίας και άλλοι 31;
Μα, αν ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, περίμεναν τον
Σκουρλέτη να τους πει ότι κινδυνεύουν από τη Νέα Δημοκρατία για να το κάνουν; Ή μήπως περίμεναν τον Τσίπρα
να τους πει ότι ο Μητσοτάκης θα τους βάλει να δουλεύουν
30 ημέρες τον μήνα; Εκτός κι αν ο Σκουρλέτης εννοεί ότι
πρέπει να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μεταταχθεί στη
Βουλή και η πρώην σύζυγος του Βούτση.
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10 Young Talents
στο δυναμικό της
WIND
Νέο ταλαντούχo αίμα βάζει στις
«μηχανές» της η WIND,
υποδεχόμενη 10 ταλαντούχους
νέους που ξεχώρισαν μέσα από
την απαιτητική τρίμηνη
διαδικασία επιλογής του
προγράμματος «Young Talents»,
που εδώ και τρία χρόνια
υλοποιεί η γνωστή εταιρεία
telecoms. Τα νέα μέλη του
Graduate Trainee προγράμματος
της WIND επιλέχθηκαν μέσα
από εκατοντάδες αιτήσεις, βάσει
των εξαιρετικών επιδόσεών
τους σε μια digital συνέντευξη,
σε online test λογισμού, και στο
WIND Simulation Day, όπου
πέρασαν μια ολόκληρη μέρα
στα γραφεία της εταιρείας,
συμμετέχοντας σε εργασιακές
προσομοιώσεις και σε
συνεντεύξεις με την ομάδα
Ανθρώπινου Δυναμικού και
τους Mentors του
προγράμματος.
Οι 10 νέοι που ξεκίνησαν την
περασμένη Δευτέρα το
επαγγελματικό ταξίδι στη WIND
με σύμβαση αορίστου χρόνου,
αφού γνωρίσουν τις λειτουργίες
και τις υπηρεσίες της εταιρείας
μέσα από δομημένες
παρουσιάσεις και επισκέψεις
στα σημεία επαφής με τους
πελάτες, θα αναλάβουν ρόλους
εξάμηνης διάρκειας σε 3
διαφορετικά τμήματα. Έτσι, θα
συνεισφέρουν με τις γνώσεις
και τις φρέσκιες ιδέες τους στην
εξέλιξη της WIND και θα
αποκτήσουν γνώσεις και
εμπειρίες που θα τους
βοηθήσουν να ανακαλύψουν
καλύτερα τις κλίσεις τους και τα
ενδιαφέροντά τους. Στο τέλος
της 18μηνης περιόδου
ανάπτυξής τους, θα αναλάβουν
τον οριστικό τους ρόλο στην
ομάδα εργασίας που τους
ταιριάζει περισσότερο.
Ν.ΤΣ.

«Επιχείρηση της Χρονιάς»
η Παπαστράτος
ρωταγωνίστρια
της ελληνικής οικονομίας και με
τη… βούλα της
διάκρισης στα ομώνυμα βραβεία ανακηρύχθηκε η εταιρεία Παπαστράτος, η οποία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί
του βάθρου των νικητών για

Π

την «Επιχείρηση της Χρονιάς».
Σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη στήριξη και
της Τράπεζας Πειραιώς, η Παπαστράτος κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ συνολικά 20 επιχειρήσεων που είχαν επιλεγεί
από την ειδική επιτροπή βρα-

βεύσεων της διοργάνωσης
(σ.σ. απαρτιζόταν από δημοσιογράφους και εκπροσώπους
φορέων) με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παπαστράτος συγκέντρωσε τις θετικές
ψήφους των περισσοτέρων από τα 7.500 υψηλόβαθμα στε-

λέχη επιχειρήσεων που μετείχαν στη σχετική ψηφοφορία.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Χρήστος Χαρπαντίδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους 1.420 εργαζομένους της εταιρείας, που, όπως

Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Παπαστράτος,
Χρήστος Χαρπαντίδης

Πολιτικές πρωτοβουλίες για να μην κλείσει το εργοστάσιο
ρωτοβουλία προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα
που αφορούν την αναδιάρθρωση της δομής λειτουργίας του εργοστασίου στο
Πλατύ Ημαθίας, όπου παράγεται το «Γάλα Βλάχας εβαπορέ», αναλαμβάνει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας

Π

επεσήμανε ότι η διοίκηση
θα σταθεί στο πλευρό των
εργαζομένων και θα πιέσει
την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές προς
την κατεύθυνση της επίλυσης των ζητημάτων, ώστε,
ακόμη και με την είσοδο ιδιώτη, να μην κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενημέρωσε για το θέμα, ε-

νώ ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, πρότεινε να αναληφθούν
πρωτοβουλίες από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση
για το εργοστάσιο του Πλατέος, για τους εργαζόμενους και
για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αποβιομηχάνισης της περιοχής. Γνωστοποί-

ησε επίσης ότι, μετά από συνεννόηση με τον κ. Τζιτζικώστα, είχε συνεργασία την περασμένη εβδομάδα με τη διεύθυνση του εργοστασίου.
Στο Συμβούλιο μίλησε και
η υπάλληλος του εργοστασίου
Άννα Μπορδένα, παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στον νομό μετά το κλείσιμο αρκετών εργοστασίων.
Ανέφερε ότι στους εργαζόμε-
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Αντιμέτωποι με κατασχέσεις 1,2 εκατoμμύρια οφειλέτες
ατά 228 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα
«νέα» ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία τον Απρίλιο, φτάνοντας συνολικά στο τέλος Απριλίου στα 2,734 δισ. ευρώ έναντι 2,506 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πλήθος των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα
χρέη περιορίστηκε κατά περίπου 30.000 σε

Κ
είπε, είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της επιτυχημένης πορείας της Παπαστράτος και στους οποίους οφείλεται η διάκριση της
«Επιχείρησης της Χρονιάς».
Στόχος του θεσμού «Πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας»
που διοργανώνει η Direction
Business Network, υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και του ΣΕΒ, είναι η επιβράβευση των επιχειρήσεων
που πρωταγωνιστούν ανοίγοντας
δρόμους και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Η
διοργάνωση αποτελεί συνέχεια
της ετήσιας επιχειρηματικής έκδοσης «Οι Ισχυροί της Ελληνικής
Οικονομίας» και τα βραβεία που
απονέμονται προκύπτουν από τα
επίσημα στοιχεία δημοσιευμένων
ισολογισμών και τη γενική εικόνα
και εκτίμηση της αγοράς για την
πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

κάμψουν και να αναπτυχθούν, εταιρείες που προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις στηρίζοντας την
ελληνική οικονομία και εταιρείες
με εξωστρεφή προσανατολισμό
που συνεισφέρουν στην εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου
της χώρας.
Μεταξύ των υπολοίπων βραβευθέντων
συγκαταλέγονται ο
ΟΣΕ και η Τσιμέντα Τιτάν Α.Ε.,
που ξεχώρισαν
στην κατηγορία
«Ιστορική Επιχείρηση». Η εν
λόγω διάκριση απονέμεται σε εταιρεία
που δραστηρ ι ο π ο ι ε ί τα ι
στην ελληνική
αγορά για πε-

σχέση με τον Μάρτιο, καθώς 3.913.465 ΑΦΜ
είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς έναντι
3.940.098 τον Μάρτιο.
Οι οφειλέτες στους οποίους ο εισπρακτικός
μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης αυξήθηκε οριακά
από τα 1.814.942 ΑΦΜ τον Μάρτιο σε
1.826.157 τον Απρίλιο, ενώ κατά περίπου

ρισσότερα από 80 χρόνια.
Εξάλλου, το Αριστείο Διεθνούς
Έλληνα Επιχειρηματία, που απονέμεται σε Έλληνα επιχειρηματία
που διαπρέπει εκτός συνόρων, «αναδεικνύοντας τις αρετές και το επιχειρηματικό πνεύμα της φυλής στο
παγκόσμιο στερέωμα», έλαβε ο
Πάνος Γερμανός, ο ιδρυτής του Ομίλου
Olympia. Ν.ΤΣ.

Ο ιδρυτής
του Ομίλου
Olympia,
Πάνος
Γερμανός

Πρωτιές για ΟΣΕ, Τιτάνα
και Πάνο Γερμανό
Εκτός από την πρωτιά της Παπαστράτος στην εκδήλωση απονεμήθηκαν δεκάδες βραβεία για τις κατηγορίες
«Greek
Business
Champions», «Πρωταγωνιστές
Kλάδων», καθώς και ειδικές διακρίσεις σε εταιρείες που εν μέσω
κρίσης κατορθώνουν να επανα-

γάλακτος στο Πλατύ Ημαθίας
νους προτάθηκε η οικειοθελής
αποχώρηση με συγκεκριμένους
όρους και σημείωσε ότι είναι άγνωστο αν η εταιρεία έχει πουλήσει ήδη το εργοστάσιο ή αν θα

γίνει παύση λειτουργίας και επαναλειτουργία του μετά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση είπε ότι το
ζήτημα αφορά 76 εργαζόμενους,
για τους οποίους η σχετική εξέλιξη ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Πρότεινε, τέλος, το προϊόν
του εργοστασίου να κατευθύνεται σε ξενοδοχειακές μονάδες,
στον στρατό και στα νοσοκομεία
της χώρας.

10.000 αυξήθηκαν οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (από 1.196.535 σε
1.205.540).
Ο εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει
βάλει στο ταμείο 1,165 δισ. ευρώ από «παλαιό»
ληξιπρόθεσμο χρέος και 474 εκατ. ευρώ από τα
«φρέσκα» χρέη, ενώ οι διαγραφές ξεπερνούν τα
1,1 δισ. ευρώ. ΜΙΧ. ΚΑ.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης («Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», «Συμμετέχω»,
«Λαϊκή Συσπείρωση», «Πολίτες
Μπροστά»), όλοι οι εκπρόσωποί
τους έκαναν λόγο για ιστορική επιχείρηση με σημαντικές κατακτήσεις και δήλωσαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες
διευθέτησης του θέματος.
Μ.Κ.

Φουλάρει για νέες
επενδύσεις στην Ελλάδα
η Lidl Hellas
ην υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 120
εκατ. ευρώ δρομολογεί για την τρέχουσα οικονομική χρήση (Μάρτιος 2019 - Φεβρουάριος 2020) η
Lidl Ελλάς, με στόχο να διευρύνει ακόμη περισσότερο την
παρουσία της στην ελληνική αγορά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής θυγατρικής του γερμανικού λιανεμπορικού ομίλου, Ιάκωβο Ανδρεανίδη, οι εν
λόγω επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων:
-Την ολοκλήρωση του πλάνου εγκατάστασης φούρνου σε όλα τα καταστήματα.
-Την ανάπτυξη κωδικολογίου, προσθέτοντας 250 νέους κωδικούς φτάνοντας συνολικά τα 2.550 προϊόντα, εκ των οποίων
περισσότερο από 67% είναι ελληνικά.
-Την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων και συγκεκριμένα
τη δημιουργία νέων χώρων ψυγείου και κατάψυξης και την τοποθέτηση ραφιών σε 3 από τα 4 logistics centers (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα).
-Την προσθήκη 6 νέων σημείων, κυρίως στην Αθήνα και
στη νησιωτική Ελλάδα αλλά και ένα στα Ιωάννινα, φτάνοντας
το δίκτυο καταστημάτων στα 229. Ανάλογα σχέδια υπάρχουν
και για το 2020, χρονιά κατά την οποία προγραμματίζεται η δημιουργία ακόμη 8 με 10 νέων καταστημάτων, με απώτερο στόχο
τη δημιουργία ενός δικτύου 300 καταστημάτων.
-Την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά 5,3%, που συνεπάγεται αύξηση των απολαβών για όλους τους εργαζόμενους.
Σημειώνεται ότι η επενδυτική εμπιστοσύνη της Lidl είναι
διακριτή όλα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, με τις
συνολικές επενδύσεις να ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται δε για επιλογή που «πυροδοτείται» και από τα καλά οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη οι πρώτοι μήνες του τρέχοντος έτους
καταγράφουν αξιοσημείωτες επιδόσεις, συνεχίζοντας στις ίδιες
ράγες του περσινού έτους. Θυμίζεται ότι το 2018 η Lidl Ελλάς «έγραψε» άνοδο στις πωλήσεις της κατά 4,3%, με αποτέλεσμα να
βρίσκεται πλέον στην πρώτη τριάδα των leaders του ελληνικού
λιανικού εμπορίου κατέχοντας μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το
15%. Ν.ΤΣ.

Τ
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, με τον Διονύση Αμμολοχίτη, CEO
της εταιρείας Manifest

O Οδυσσέας Χριστοφόρου, Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του
ΟΠΑΠ και o Διονύσης Δανηλάτος, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας τής Spotawheel

OΠΑΠ: Γιορτή και διακρίσεις για
το επιχειρείν που πάει μπροστά!
Με μεγάλη επιτυχία και δυναμικό «παρών» από τους
εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη (11/6) η απονομή των πρώτων βραβείων του προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward», στις συμμετέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ξεχωρίσει μέχρι σήμερα
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
τη μεγάλη γιορτή τού
επιχειρείν που «πάει
μπροστά», τα βραβεία του ΟΠΑΠ παρέλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με την επιτυχημένη πορεία που διέγραψαν, ενώ βραβεύθηκαν και οι
εταιρείες που είχαν την πιο ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα. Στην βίβλο των νικητών καταγράφηκαν:
• Η εταιρεία Doctoranytime,
στην κατηγορία «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 20162018»
• Η εταιρεία Manifest, στην
κατηγορία «Δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας 2017-2018»
• Η εταιρεία Spotawheel,
στην κατηγορία «Ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων 2016-2018»
• Η εταιρεία e-fresh, στην κατηγορία «Ταχύτερη ανάπτυξη
πωλήσεων 2017-2018»
• Η εταιρεία Roussas, στην
κατηγορία «Κορυφαία εξαγωγική εταιρεία 2016-2018»
• Η εταιρεία MedBest, στην
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κατηγορία «Κορυφαία εξαγωγική εταιρεία 2017-2018»
• Η εταιρεία Anassa
Organics, στην κατηγορία «Ενεργή συμμετοχή 2016-2018»
• Η εταιρεία Mandrekas,
στην κατηγορία «Ενεργή συμμετοχή 2017-2018»
• Η εταιρεία Dust&Cream,
στην κατηγορία «Επιχειρηματική Αριστεία»

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος
ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ, ο Πίτερ
Οικονομίδης και ο Α΄
Αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ, Σπύρος
Φωκάς

Έφτασαν την 50άδα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» αριθμεί πλέον 50 εξωστρεφείς
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων 10 νέες

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, την εστίαση,
την τεχνολογία, την παραγωγή
βιομηχανικών προϊόντων και
ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (Τυροκομείο
Κωσταρέλου, Zakcret AE,
Funky Buddha, ΟΚ!
Anytime Markets Α.Ε., MLS
Innovation Inc, ΕΖΑ Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης, Agrino,
EUROCHARTIKI, Milkplan,
Κορωνάκης ΑΒΕΕ) και θα παρακολουθήσουν τον τρίτο κύκλο του προγράμματος.
Θυμίζεται ότι το πρόγραμμα
Εταιρικής Υπευθυνότητας του
ΟΠΑΠ για την επιχειρηματικότητα «ΟΠΑΠ Forward» ξεκίνησε να υλοποιείται το 2016, σε
συνεργασία με τον διεθνή μη-

κερδοσκοπικό
οργανισμό
Endeavor, με στόχο να δώσει
μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε μέσα από την
εξέλιξη τους να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες.
Σαράντα εταιρείες, οι οποίες
παρακολούθησαν τους δύο
πρώτους κύκλους του προγράμματος, κατάφεραν να αυξήσουν,
έως σήμερα, τον κύκλο εργασιών τους κατά 21%. Ταυτόχρονα, δημιούργησαν 751 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά, υποστηρίζουν 5.410 νέες έμμεσες
θέσεις απασχόλησης.

ΝΤΑΜΙΑΝ ΚΟΟΥΠ (CEO ΟΠΑΠ)

«Στηρίζουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση»
ναφερόμενος στα εξαιρετικά αποτελέσματα του προγράμματος
«ΟΠΑΠ Forward» ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε την υπερηφάνειά του, υπογραμμίζοντας ότι «το μοναδικό αυτό πρόγραμμα όχι μόνο βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, αλλά δημιουργεί συνολικά νέες προοπτικές για την ελληνική αγορά, καλύπτοντας δύο βασικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας: την ανάπτυξη και την απασχόληση».
Από την πλευρά του ο α΄ αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύρος Φωκάς, τόνισε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με στόχο να προσφέρει μια
νέα, αναπτυξιακή πνοή στην ελληνική αγορά. Συμπλήρωσε δε ότι και
οι 50 δυναμικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν πλέον στο «ΟΠΑΠ
Forward» διαθέτουν τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο
τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Α

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ με τους εκπροσώπους των 10 νέων
εταιρειών του προγράμματος
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Οι μαθητές του κόσμου άφησαν πίσω τους ακόμη μία σχολική χρονιά και ετοιμάζονται
για τις καλοκαιρινές διακοπές
τους. Όλα τα παιδιά; Σε όλον
τον κόσμο; «Όχι», είναι η απάντηση, αφού για κάποιους λιλιπούτιους φτωχοδιαβόλους
αυτής της γης ο χρόνος έχει
σταματήσει στις εποχές της
γαλέρας
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• Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας
για την παιδική εργασία – Άπιαστο όνειρο ο στόχος του ΟΗΕ για εξάλειψη του
φαινομένου έως το 2025

Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσης

Τ

ην Τετάρτη 12 Ιουνίου
γιορτάστηκε για άλλη μία
χρονιά η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, αλλά δυστυχώς τα
στοιχεία δείχνουν ότι το οικτρό φαινόμενο θα συνεχίσει να υφίσταται.
Τη δυσοίωνη τάση δεν μοιάζει ικανός να ανατρέψει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, παρά τον διακηρυγμένο στόχο για εξάλειψη του εργασιακού
παιδικού σκλαβοπάζαρου μέχρι το
2025. Και ο όρος σκλαβοπάζαρο μοιάζει επιεικής, αν αναλογιστεί κάποιος ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού
παιδιών κάτω των 14 ετών εργάζεται!
Το ποσοστό δεν αποτελεί αυθαίρετη εικασία, αλλά προκύπτει από τις προ διετίας εκτιμήσεις που δημοσιοποιεί για
το φαινόμενο ο Διεθνής Οργανισμός
Εργασίας (ILO). Τι λένε αυτές; Ότι 152
εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον
κόσμο, ηλικίας μεταξύ 5 έως 14 ετών,
υπόκεινται σε καθεστώς εργασίας. Από
αυτά τα 152.000.000 παιδιά, τα
64.000.000 είναι κορίτσια, τα υπόλοιπα 88.000.000 είναι αγόρια, ενώ σχεδόν τα μισά από αυτά –ήτοι
73.000.000– κάνουν επικίνδυνη εργασία η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την ηθική ανάπτυξή τους.
Τα νούμερα γίνονται ακόμη πιο ζοφερά, αν ως κριτήριο της παιδικής εργασίας και απασχόλησης παιδιών χρησιμοποιηθεί το υπό προϋποθέσεις νόμιμο ηλικιακό όριο εργασίας (15-17 ετών). Τότε το νούμερο της παιδικής εργασίας εκτοξεύεται στα 218.000.000
παιδιά παγκοσμίως!
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες παγκόσμιες εκτιμήσεις της καταναγκαστικής εργασίας (σ.σ. του 2016), τα παιδιά
που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση
αριθμούν 4,3 εκατομμύρια, από τα οποία το ένα εκατομμύριο είναι παιδιά
που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από σωματέμπορους, 3 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν άλλες μορφές εκμετάλλευσης και 300.000 παιδιά τελούν
υπό καταναγκαστική εργασία που έχει επιβληθεί από κρατικές Αρχές.
Κοιτώντας τον χάρτη της γεωγραφικής διασποράς του φαινομένου της
παιδικής εργασίας σχεδόν τα μισά περιστατικά καταγράφονται στην Αφρική
(72,1 εκατ. παιδιά) και ακολουθούν η
Ασία και ο Ειρηνικός με 62.000.000,
η Αμερική με 10,7 εκατομμύρια, η Ευ-

152.000.000
παιδιά-«σκλάβοι»
σε φάμπρικες
και εργοστάσια!
ρώπη και η κεντρική Ασία με 5,5 εκατομμύρια και τα αραβικά κράτη με 1,1
εκατομμύρια παιδιά.
Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 71% τα
εργαζόμενα παιδιά απασχολούνται
στον αγροτικό τομέα και 69% από αυτά
εργάζονται στην αγροτική μονάδα της
οικογένειάς τους χωρίς φυσικά να πληρώνονται.

Με ρυθμούς χελώνας
η αποκλιμάκωση
Τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που δημοσιεύθηκαν
τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2016, παρουσιάστηκε
καθαρή
μείωση
94.000.000 παιδιών στην παιδική εργασία και 134.000.000 παιδιών συνολικά στην απασχόληση. Ο αριθμός των
παιδιών σε επικίνδυνη εργασία μειώθηκε κατά περισσότερο από το μισό στη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Δυστυχώς, η αποκλιμάκωση του
φαινομένου προχωρά με ρυθμούς χελώνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και αν διατηρείτο ο σημερινός ρυθμός μείωσης θα άφηνε 121 εκατ. παιδιά στην παιδική εργασία το 2025, εκ
των οποίων τα 52.000.000 θα ήταν
σε επικίνδυνη εργασία. Ένας παρόμοιος υπολογισμός δείχνει ότι ακόμη και
η διατήρηση του ρυθμού που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως
2012 –ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα– δεν θα ήταν αρκετή. Η επίτευξη του στόχου για μηδενική παιδική εργασία μέχρι το τέλος του
2025 απαιτεί επιταχυνόμενες προσπάθειες.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδική εργασία
νωστοί είναι λίγο-πολύ οι παράγοντες που συμβάλλουν
στην εμφάνιση του φαινομένου της παιδικής εργασίας,
με πρώτο τη φτώχεια και την κοινωνική ευπάθεια. Δεν
είναι τυχαίο ότι το 43% των παιδιών στην παιδική εργασία
ζουν σε χώρες με χαμηλό εθνικό εισόδημα, ενώ μόλις το
1,3% αυτών των παιδιών ζουν σε χώρες με υψηλό εθνικό
εισόδημα.
Σημαντική συμβολή στο φαινόμενο έχει, εξάλλου, η κακή ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης και η περιορισμένη πρόσβαση των
παιδιών στο σχολείο, καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών
στην παιδική εργασία είναι εντελώς εκτός εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ηλικιακή ομάδα παιδιών από 5 έως 14 ετών υπάρχουν 36.000.000 παιδιά στην παιδική εργασία που είναι εκτός
σχολείου, αριθμός που ποσοστιαία αντιπροσωπεύει το 32% όλων
των εργαζόμενων παιδιών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Γ

Αν στους παραπάνω παράγοντες συνυπολογιστούν παράγοντες
όπως οι περιορισμένες ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας, οι δύσκολες μεταβάσεις στην εργασία,
η περιορισμένη νομική προστασία και η απουσία ή αδύναμη υλοποίηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και
της πραγματικής αναγνώρισης του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων
και άλλων μορφών κοινωνικού διαλόγου, τότε η διατήρηση της παιδικής εργασίας μοιάζει με αυτοεκπληρούμενη
προφητεία.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Την πεποίθηση ότι μοιάζει με τον

Μέγα Αλέξανδρο εξέφρασε ο ηθοποιός, Σπύρος Μπιμπίλας, μιλώντας στην εκπομπή
«Έλα Χαμογέλα»: «Η
πολύ μακρινή μου καταγωγή είναι από τη
Χαλκιδική. Άσε που
μοιάζω και με τον Μέγα
Αλέξανδρο. Κάποτε με
είχαν καλέσει για μια αμερικανική ταινία
για να τον υποδυθώ. Είχαν βάλει το νόμισμα του Μέγα Αλέξανδρου με το προφίλ
μου, είναι ακριβώς το ίδιο!» Ό,τι πείτε κ.
Σπύρο μας! Επειδή σας αγαπάμε, δεν
σας χαλάμε χατίρι!
Να κουμπαριάσουν ετοιμάζονται

οι παρουσιάστριες, Κατερίνα
Καραβάτου κα η Μαρία Ηλιάκη, όπως αποκάλυψε η πρώτη, στον «αέρα»
της τηλεοπτικής της εκπομπής: «Εγώ θα
την παντρέψω με τον Στέλιο της, και μάλι-

στα θα φέρω τα ειδικά στέφανα που χρειάζεται για την περίπτωσή της, για να βάλει
μυαλό!» Έτσι είναι οι αληθινές φιλίες,
καταλαβαίνουν και από «πετυχημένο»
χιούμορ…
Στην εκπομπή «Πρωινό» παρα
χώρησε συνέντευξη ο γνωστός
παρουσιαστής, Γιώργος Πολυχρονίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για την
πρώην συμπαρουσιάστριά του, Ελένη
Μενεγάκη, όταν έκανε τα πρώτα της
τηλεοπτικά βήματα: «Η Ελένη δεν ήταν

εκ φύσεως ταλαντούχα!» Όπως φαίνεται
εκ του αποτελέσματος, την καριέρα την
έκανε πάντως…
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μό
δας «Greece’s Next Top Model»,
Μέγκι Ντρίο, προέβη σε «ζουμερές» αποκαλύψεις για την προσωπική της
ζωή, μιλώντας στο περιοδικό «Secret»:
«Έχω να κάνω σεξ τέσσερις μήνες, αλλά
δεν με πειράζει. Έχω συνηθίσει τη
μοναξιά, επειδή τα
έχω βρει με τον εαυτό μου». Το παν
είναι αυτό: να τα
βρει κανείς με
τον εαυτό του…

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ «MY STYLE ROCKS» ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ! Την τηλεοπτική σεζόν που πριν από λίγο καιρό έφτασε στο τέλος της, η Μπέττυ
Μαγγίρα υπήρξε ένα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, που με την προσωπικότητα
και την ιδιαίτερη ματιά της στην μόδα κατάφερε να κερδίσει τη συμπάθεια αρκετών από το κοινό. Ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε και στην επόμενη σεζόν του ριάλιτι μόδας, όπως άφησε να εννοηθεί μιλώντας πρόσφατα στους δημοσιογράφους. Περιμένει την επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι του Φαλήρου. Οσονούπω…

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Σεισμός»
στο Open από
το… καληνύχτα
του Καλημέρη
ε ρυθμούς προεκλογικούς βρίσκεται η χώρα ενόψει της 7ης Ιουλίου,
όπου οι πολίτες θα προσέλθουν
στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν την
επόμενη κυβέρνηση. Ένα άλλο, όμως, αποτέλεσμα τηλεοπτικών «εκλογών» αυτήν τη φορά, φαίνεται πως έχει ήδη κριθεί, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης δεν
φαίνεται να είναι αυτά που είχε στο μυαλό του ο Ιβάν Σαββίδης όταν εξαγόρασε
τον τηλεοπτικό σταθμό «Epsilon» μετονομάζοντάς τον σε «Open».
Αυτή η παράμετρος συνέβαλε κατά ένα
μεγάλο μέρος στο να ξεκινήσει ο εκνευρισμός και ο προβληματισμός στα ενδότερα του καναλιού της Παιανίας, οδηγώντας σήμερα στην απόφαση να χωρίσουν
οι δρόμοι μεταξύ του μέχρι πρότινος Διευθύνοντα Συμβούλου, Τζώνη Καλημέρη, και της διοίκησης, παρά τις συνεχείς
επαφές και συζητήσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα οι δύο πλευρές.
Το επίσημο δελτίο Τύπου του σταθμού
αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι ο Διευθύνων
Σύμβουλος του “Open”, κ. Τζώνη Καλημέρης
αποχωρεί από τη διοίκηση του τηλεοπτικού
σταθμού για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Το “Open” ευχαριστεί θερμά
τον κ. Καλημέρη για τη συνεργασία και τη
συνολική του συνεισφορά».
Κάποιοι μιλάνε για ένα «βελούδινο»
διαζύγιο, το οποίο ανακοινώθηκε στον ισχυρό άνδρα των media από το δεξί χέρι
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του Ιβάν Σαββίδη, Αρτούρ Νταβιντιάν.
Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες, η
συγκεκριμένη είδηση δεν έπεσε ως «κεραυνός εν αιθρία» στο τηλεοπτικό τοπίο,
αφού εδώ και περίπου μία εβδομάδα κυκλοφορούσε η φήμη ότι βρίσκονταν ήδη
σε εξέλιξη οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ
του Τζώνη Καλημέρη και της προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου, Λουντμίλα Μποροντίνα, για την πτωτική πορεία
του σταθμού.
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο
Ιβάν Σαββίδης είχε επενδύσει το ποσό
των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, προχωρώντας σε σημαντικές επενδύσεις και προσφέροντας πρόγραμμα υψηλού προϋπολογισμού σε παραγωγές, κάτι που κρίνοντας από τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις δεν ήταν μάλλον
αυτό που χρειαζόταν έτσι ώστε να πειστεί
το τηλεοπτικό κοινό να δώσει την ψήφο
εμπιστοσύνης του στο «Open».
Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο, ο
Τζώνη Καλημέρης χρεώνεται από τη διοίκηση λανθασμένες, αλλά και ακριβές
επιλογές, τόσο στον ψυχαγωγικό τομέα
όσο και στον ενημερωτικό, θέτοντας έτσι
τον εαυτό του σταδιακά εκτός των πυλών
του σταθμού.
Πρόκειται για μία εξέλιξη που, αν και
αναμενόμενη από τους καλά γνωρίζοντες,
εκτός των άλλων, έχει προκαλέσει πανικό
στο κανάλι και αβεβαιότητα για το μέλλον

των εταιριών τηλεοπτικών παραγωγών
αλλά και τους απλήρωτους σκηνοθέτες,
σεναριογράφους, τεχνικούς και ηθοποιούς.
Ταυτόχρονα, για κάποιους εκ των παρουσιαστών που ανήκουν στο δυναμικό
του «Open», δεν φαίνεται να «ιδρώνει το
αυτί τους» αφού έχουν συμβόλαια και για
την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο
το πρόγραμμα φαίνεται πως είναι «στον
αέρα» και αναμένονται εξελίξεις μετά και
τις εθνικές εκλογές, καθώς πληροφορίες
αναφέρουν πως ο Ιβάν Σαββίδης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε συρρίκνωση του μπάτζετ και κατ’
επέκταση των παραγωγών.
Πάντως, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το όνομα του αντικαταστάτη
του Τζώνη Καλημέρη, ενώ ακούγεται ακόμη ότι στο τέλος της σεζόν αναμένεται
η αποχώρηση και της Έλλης Στάη από
το δυναμικό του σταθμού, όπως επίσης
και της διευθύντριας Προγράμματος, Άλκηστις Μαραγκουδάκη, της οποίας επίσης το τηλεοπτικό μέλλον θεωρείται αβέβαιο.
Αναμένονται προσεχώς οι περαιτέρω
εξελίξεις…
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ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΛΟΓΩ… ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η ηθοποιός Έφη Πίκουλα, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τον λόγο που δεν έπαιξε ποτέ στο θέατρο της Αλίκης
Βουγιουκλάκη, ενώ η αείμνηστη ηθοποιός της είχε κάνει επανειλημμένως την πρόταση. «Αρνήθηκα να δουλέψω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί ήμουν ήδη στην οικογένεια! Η Αλίκη μου είπε:
“Είναι δυνατόν να μη θέλεις να παίξεις στο θέατρο ‘Αλίκη’; Ξέρεις τι σημαίνει να παίζεις εδώ;”», είπε η Έ. Πίκουλα, δείχνοντάς μας ότι παρά το γεγονός ότι είναι παντρεμένη με τον αδελφό
της Αλίκης, Τάκη Βουγιουκλάκη, δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ για ίδιον όφελος. Εύγε!
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Έξαλλη η παρουσιάστρια
με τα αρνητικά σχόλια
από άλλη τηλεοπτική εκπομπή

Την τηλεοπτική τους
«σπόντα» πέταξαν on air
Τσιμτσιλή - Γρηγορόπουλος!
ταν να μην ανοίξει ο… ασκός του Αιόλου στα τηλεοπτικά πλατό, αλλά από τη
στιγμή που το «μοιραίο» συνέβη, δεν συγκρατιέται με
τίποτα η ορμή από πάσα προς πάσα κατεύθυνση, και στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ των παρουσιαστών της εκπομπής «Happy Day» και άλλων με παρεμφερές ύφος και θεματολογία.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, προ
ημερών, τόσο η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή, όσο και ο συνεργάτης
της, Βασίλης Γρηγορόπουλος, άφησαν
σαφείς αιχμές στον αέρα της εκπομπής,
για κάποια άλλη εκπομπή που τους έχει
σχολιάσει αρνητικά στο παρελθόν.
«Πολλοί συνάδελφοί μας κατά διαστήματα, μέσα στα χρόνια, κράζουν τηλεοπτικές
εκπομπές άλλες, που μπορεί να έκαναν πλάκα, άλλος για τα κιλά ή για οτιδήποτε άλλο,
και τους λένε ρατσιστές κ.λπ., και ίσως συνάδελφοί τους των περιοδικών έχουν κάνει
τα ίδια και χειρότερα σε άλλους ανθρώπους,
αλλά δεν τα συζητάνε αυτά τα θέματα γιατί
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Σε πλειστηριασμό βγάζει η Εθνική
την «Τυποεκδοτική
Α.Ε.» τον προσεχή Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο πλειστηριασμούς (ηλεκτρονικούς) που θα
πραγματοποιηθούν στις 18/9/2019
και
αφορούν, τόσο
τα οικόπεδα
και τα κτίρια
που φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις, όσο και τα μηχανήματα,
δηλαδή τις εκτυπωτικές μονάδες (εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων κ.λπ.).
Ο Γιώργος Παπαδάκης ανανέωσε
την πολύχρονη συνεργασία του με
τον
τηλεοπτικό
σταθμό «Ant1» για
δύο χρόνια. Όπως
αναφέρεται στο επίσημο δελτίο Τύπου,
η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την οποία παρουσιάζει εκείνος, σημειώνει και φέτος μία επιτυχημένη σεζόν και κυριαρχεί στη ζώνη
06:00-10:00 με συνολικό μέσο όρο
22,2%.



 νωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της

Σε επίσημο δελτίο Τύπου ανακοί-

ΕΣΗΕΑ την απώλεια
του δημοσιογράφου
Σωτήρη Μπακανάκη, ο οποίος απεβίωσε στη Γερμανία,
όπου ζούσε, το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 71 ετών.
Ήταν παντρεμένος με την Κλωντίν Φεραντέν και είχε πέντε παιδιά. Καλό
Παράδεισο…

 αστυνομική σειρά «Έτερος Εγώ Πρεμιέρα θα πραγματοποιήσει η

προφανώς τους αφορούν πιο άμεσα», ανέφερε ο Β. Γρηγορόπουλος, και η απάντηση της Στ. Τσιμτσιλή ήρθε σαν… καταπέλτης:
«Εδώ έτυχε εμένα, όταν σε εκπομπή σχολίαζαν για εμένα για το αν γίνεται photoshop
ή δεν γίνεται και κοίτα πώς είναι με ρετούς

και πώς είναι χωρίς ρετούς, όταν οι ίδιοι οι
πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής αν τους
δεις στο Instagram τους από το ρετούς δεν
τους καταλαβαίνεις!»
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλη
μια «ήρεμη» εβδομάδα στον θαυμαστό
κόσμο της εγχώριας τηλεόρασης…

Την πρωτιά χαρίζει στους Αναστασοπούλου Οικονόμου το τηλεοπτικό κοινό!
Από νωρίς ξυπνούν καθημερινά προκειμένου να είναι συνεπείς στο ραντεβού τους με
τους τηλεθεατές ο Δημήτρης Οικονόμου και
η Μαρία Αναστασοπούλου, οι οποίοι παρουσιάζουν την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του «ΣΚΑΪ» με τον τίτλο «Σήμερα».
Όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία της

εταιρείας μέτρησης της τηλεθέασης
«Nielsen» για τον Ιούνιο, καταγράφεται αύξηση ποσοστών και πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης! Το τετράωρο ενημερωτικό
πρόγραμμα σημειώνει ποσοστό 29,2%, στο
γενικό σύνολο, και 19,9% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών. Μπράβο!

Χαμένες Ψυχές» την Κυριακή 16 Ιουνίου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία μάλιστα αποτελεί
την πρώτη ελληνική σειρά μυθοπλασίας σε παραγωγή «Cosmote Tv». Και
τα οκτώ επεισόδια του κύκλου θα είναι διαθέσιμα on demand & δωρεάν
στην υπηρεσία «Cosmote Tv Plus».

 της εκπομπής του «Alpha», με τον

Το οριστικό τέλος της συνεργασίας

τίτλο «Happy day»,
με τον δημοσιογράφο, Δήμο Βερύκιο,
ανακοίνωσε on air η
παρουσιάστρια,
Σταματίνα Τσιμτσιλή, εξηγώντας ότι,
επειδή η χώρα μπαίνει σε προεκλογική
περίοδο, η εκπομπή μετά από απόφαση της διοίκησης του σταθμού θα εστιάσει στο πιο… happy κομμάτι του.



Δεν ήθελε να… νοικοκυρευτεί
η Πάμελα Άντερσον και χώρισε!

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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Ήταν ανέκαθεν μία παρουσία που ανέβαζε κατευθείαν τη «θερμοκρασία» στα ύψη απλά και μόνο με μια της εμφάνιση! Ο λόγος για τη διαχρονική σεξοβόμβα, Πάμελα Άντερσον, η οποία μπορεί μεν να μεγάλωσε (είναι πλέον 52 ετών) από την εποχή που έκανε τις τηλεοπτικές βουτιές
στην παραλία του Μαλιμπού υποδυόμενη τη ναυαγοσώστρια για τις ανάγκες του ρόλου της
στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Baywatch», αλλά παρέμεινε αναμφισβήτητα μια εντυπωσιακότατη γυναίκα. Μάλιστα, η… μπογιά της περνάει ακόμη εξίσου έντονα, αν κρίνουμε από την πιο πρόσφατη σχέση της με τον κατά 19 χρόνια μικρότερο σύντροφό της Αντίλ Ραμί, με τον οποίο φήμες θέλουν να
είναι ξανά μαζί μετά τον χωρισμό τους τον περασμένο
Μάρτιο. Ακούγεται ότι η αιτία για το διάλειμμα στη
σχέση τους ήταν το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής επιθυμούσε διακαώς να παντρευτούν κι εκείνη αρνιόταν. Θα το τολμήσουν άραγε αυτή τη φορά;

Αντιγόνη Δεικτάκη

«Δεν θα άφηνα ποτέ
το μόντελινγκ
για τον έρωτα!»
• Η «Μις Τουρισμός 2019»
αποκαλύπτεται στην «Α», αποδεικνύοντας
ότι διαθέτει ομορφιά και τόλμη!

Τ

ο όνομά της θα ήταν σίγουρα μεταξύ εκείνων που θα φιγούραραν στην
κορυφή της λίστας όσων θα ανέφερε
ο γνωστός καθρέφτης του παραμυθιού απαντώντας στην ερώτηση
«Ποια είναι η πιο όμορφη σε όλον τον κόσμο»; Μάλιστα, κρίνοντας και από τον τίτλο της «Μις
Τουρισμός 2019», που κατέκτησε πριν από λίγους μήνες, η Αντιγόνη Δεικτάκη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εκείνη η ομορφότερη!
Η «Α» επικοινώνησε με την εντυπωσιακή
Κρητικοπούλα, που αποτελεί ζωντανή διαφήμιση της ομορφιάς της χώρας μας, θέ-

λοντας να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τα
υπέροχα γαλαζοπράσινα μάτια και το λαμπερό
χαμόγελο, που έπεισε κοινό και κριτές ότι αξίζει
και με το παραπάνω τον παραπάνω τίτλο.
Αρχικά τη ρωτήσαμε τι ήταν αυτό που τη
«μαγνήτισε» στον κόσμο της μόδας, και εκείνη αποκάλυψε τα εξής: «Ξεκίνησα εντελώς τυχαία με το μόντελινγκ, συμμετέχοντας και παλαιότερα σε κάποια καλλιστεία, και μετά ακολούθησαν οι
φωτογραφίσεις, η πασαρέλα και φτάσαμε μέχρι το
σήμερα. Ωστόσο υπάρχει και κάτι ακόμη, με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ από μικρή αλλά δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία: το τραγούδι».
Αλήθεια, πίστευε ότι θα κέρδιζε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό; «Το θεωρούσα πιθανό να πάρω κάποιον τίτλο, αλλά δεν είχα φανταστεί ότι θα έπαιρνα τον πρώτο, οπότε ήταν κάτι που
μου έδωσε ανέλπιστη χαρά!» τόνισε η «Μις Τουρισμός» και συνέχισε ανοίγοντας τα «χαρτιά» της
σχετικά με το ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό
της: «Έχω έναν πολύ μεγάλο στόχο, όπως άλλωστε
και κάθε κοπέλα στον χώρο, το να καταφέρω δηλαδή κάποια στιγμή να γίνω μοντέλο της “Victoria’s
Secret”!».
Ένας άνθρωπος δυναμικός και συνάμα ευαίσθητος, που δεν θα άφηνε με τίποτα την οικογένειά της και εκείνους που αγαπά προκειμένου

να μεταβεί μόνιμα στο εξωτερικό, και σε ό,τι κι
αν κάνει θέλει να είναι ο εαυτός της.
Το επόμενο βήμα της πρόκειται να είναι η
συμμετοχή της στον 23ο διαγωνισμό «Μις
Παγκόσμιος Τουρισμός», που θα διεξαχθεί
στις 30 Ιουνίου 2019, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού
και του Ε.Ο.Τ., όπου σκοπεύει να βάλει τα δυνατά της για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την ιδιαίτερα ευχάριστη συζήτηση μαζί της, της υποβάλαμε μια
ερώτηση, στην οποία απάντησε χωρίς δεύτερη
σκέψη, αποδεικνύοντας ότι, παρά το νεαρό της
ηλικίας της, γνωρίζει ακριβώς τι θέλει!
Θα εγκατέλειπε το μόντελινγκ για χάρη ενός
μεγάλου έρωτα;
«Αυτό είναι κάτι που δεν θα έκανα ποτέ, γιατί πιστεύω ότι όταν είσαι με έναν σωστό σύντροφο, που
σέβεται εσένα και αυτό που κάνεις, δεν θα σου ζητήσει ποτέ κάτι τέτοιο! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνεις να σε αποτρέψει κανείς από τα όνειρά
σου!»
Και κάτι μας λέει ότι με τέτοια προσήλωση
και τη δική της εκτυφλωτική ομορφιά, θα καταφέρει να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα!
Ένα προς ένα!
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• Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε
στον Αντώνη Σρόιτερ για την εποχή
της μεγάλης οικονομικής δυσκολίας του

Αντώνης Ρέμος
«Είχα πέσει στον
γκρεμό και κρεμόμουν
από ένα κλαδάκι»

Δ

εν συμβαίνει συχνά να αντλεί κανείς
τόση δύναμη και θάρρος για να ξεπερνάει τα όποια εμπόδια, ακόμη και
αν η κατάσταση που βιώνει φαντάζει
το λιγότερο εφιαλτική. Ωστόσο, όταν
είναι αποφασισμένος να μην το βάλει ποτέ κάτω
και να αγωνίζεται μέχρι να συνέλθει, τότε συμβαίνουν και τα θαύματα, και ο… τροχός γυρίζει!
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Αντώνη
Ρέμου, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ και του μίλησε χωρίς διάθεση για ωραιοποίηση, για την εξαιρετικά
δύσκολη οικονομική περίοδο που έζησε στο παρελθόν όταν αποφάσισε να εμπλακεί στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, όπου από ένα σημείο και μετά
ένιωθε σαν να «είχε πέσει στον γκρεμό και κρεμόταν
από ένα κλαδάκι», όπως εκμυστηρεύτηκε στο τηλεοπτικό κοινό.

Τι ήταν αυτό που τον έσωσε;
Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην εκπομπή «Αυτοψία»
ότι ήταν το ότι «δεν φοβήθηκε ποτέ τη δουλειά, σήκωσε τα μανίκια και πήγε και δούλεψε οπουδήποτε και
ας κατηγορήθηκε γι’ αυτό!». Ναι, δούλεψε ως τραγουδιστής και σε γάμους και βαφτίσια εκείνη την
περίοδο, προκειμένου να ορθοποδήσει ξανά. Ναι,
δεν ντράπηκε να το παραδεχτεί δημόσια γιατί άλλωστε η δουλειά δεν είναι ποτέ ντροπή! Ναι, είναι
ένας άνθρωπος που –όπως ο ίδιος ανέφερε– «γύρισε από την κόλαση δουλεύοντας ασταμάτητα» και
δεν λογάριασε κανενός είδους κακόβουλο σχόλιο.
Και ναι, αποδεικνύει από την πορεία που πήρε
μετέπειτα η ζωή του ότι αξίζει όσα του χάρισε αργότερα απλόχερα η ζωή, γιατί πολύ απλά δεν το
έβαλε στα πόδια στις δύσκολες στιγμές και πάλεψε
με την ψυχή του! Έτσι όπως κάνουν οι αληθινοί
μαχητές!

Μια κουκλάρα… 60 κιλών!
Στο παιχνίδι του Instagram, το
λεγόμενο «Question Sticker»
δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε
η Χριστίνα Μπόμπα, και μπήκε
για τα καλά στον… χορό!
Η παραπάνω εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήσεις σε άλλους μέσω ενός
αυτοκόλλητου.
Όταν, λοιπόν, ρωτήθηκε η σύζυγος του παρουσιαστή, Σάκη Τανιμανίδη, σχετικά με τα κιλά της,
εκείνη δεν δίστασε να τα αποκαλύψει δημόσια. Είναι 60 κιλά!
Και κουκλάρα με τα όλα της, θα
προσθέσουμε εμείς!

Αποκαλύφθηκε το «μυστικό» τής
Ελ Μακφέρσον για άψογα (και θεϊκά) πόδια!
Σίγουρα οφείλεται και στο καλό (ιδιαιτέρως καλό, θα λέγαμε) DNA, αλλά όπως
λέγεται «συν Αθηνά και χείρα κίνει»!
Γι’ αυτό και το πασίγνωστο πρώην τοπ
μόντελ, Ελ Μακφέρσον, αποκαλύπτει
τώρα το επί χρόνια μυστικό της για καλλίγραμμα πόδια, το οποίο μοιράζεται απλόχερα με όλους μας!
Όπως τονίζει, το σημαντικότερο για εκείνη είναι το πολύ νερό, η γιόγκα, οι επτά με οκτώ ώρες ύπνου και η σάουνα.
Δεν είναι κάτι δύσκολο από όλα αυτά, αλλά εκεί με τις αρκετές ώρες ύπνου μας
τα… χαλάει λίγο! Τα «τσιγάρα, τα ποτά και
τα ξενύχτια» βλέπετε, όπως λέει και το
γνωστό άσμα…
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