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• Μια αξιόλογη θητεία
της κας Ξ. Δημητρίου
«χρωματίστηκε» από
εμφανείς παρεμβάσεις της σε
υποθέσεις που είχαν πολιτικό
χαρακτήρα, σ’ έναν
πρωτόγνωρο «γάμο»
της ηγεσίας της Δικαιοσύνης
με την Κυβέρνηση





ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

«Σκληρός
νεοφιλελευθερισμός
η πρόταση της Ν.Δ.»

▶ ΣΕΛ. 12-14, 27

Τα ψεύτικα
τα λόγια
τα μεγάλα…
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ψηφίσω ποτέ μνημόνιο»

 

▶ ΣΕΛ. 29
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• Κυβερνητικό πρόγραμμα μόνο
για τους σκληρούς «πελάτες» του
υπόσχεται ο Αλέης Τσίπρας
• Ποιος είναι ο πραγματικός
στόχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
με την περίοδο ευμάρειας που
υπόσχεται στους ψηφοφόρους
προκειμένου να μετριάσει την
έκταση της ήττας ▶ ΣΕΛ. 9

ΕΡΤ:
Τα λεφτά
της Super
League 2
στον
Ιβάν!!!
• Απίστευτη «απάτη»
του Γ. Δρόσου, που δεν δίνει
λεφτά σε 12 ομάδες της
S.L.2, για να τα δώσει στον
ΠΑΟΚ!!! ▶ ΣΕΛ. 15
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η λες και εβδομάδα του Κώστα Καραμανλή αυτή που περάσαμε, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός που ουσιαστικά έριξε στα βράχια την οικονομία της χώρας αποφάσισε να εμφανιστεί και
να μιλήσει δημόσια μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Το τι είπε το αξιολόγησαν με τον πιο εύγλωττο –αλλά συνάμα δυσάρεστο για τον ίδιο– τρόπο επώνυμοι και ανώνυμοι χρήστες των social media.
«Μπορεί να μη μιλάει συχνά ο Κώστας ο Καραμανλής, αλλά όταν μιλάει δεν λέει τίποτα», έλεγε ένα από αυτά. Άλλοι πάλι ζητούσαν από τον Κ. Καραμανλή «να ξεκαθαρίσει αν τελικά είναι στη Νέα Δημοκρατία ή στον ΣΥΡΙΖΑ».
Πέρα από το αιχμηρό χιούμορ, αν υπάρχει κάτι καλό σε αυτή την πολιτική παρωδία που ζήσαμε με την guest εμφάνιση
Καραμανλή την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι ότι και οι τελευταίοι (πρέπει να) πείστηκαν πως ο άλλοτε ηγέτης της
«γαλάζιας» παράταξης είναι καμένο κεφάλαιο.
Το κατάλαβαν εσχάτως ακόμη και οι ιδιότυποι «εραστές» του καραμανλισμού εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που οποίοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της τετραετούς διακυβέρνησης της χώρας από το κόμμα τους ήταν λαλίστατοι όταν επρόκειτο να ξιφουλκήσουν κατά της συγκυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου και παντελώς «άφωνοι» όταν επρόκειτο να ψελλίσουν έστω και μία κακιά κουβέντα για τον πρόεδρο-τοτέμ Κώστα.
Τώρα βέβαια που έχουν σφίξει τα λουριά, τα στόματα των συντρόφων της Κουμουνδούρου δεν δυσκολεύονται να ανοίξουν, αφού μπροστά στο φάσμα μίας ανείπωτης εκλογικής συντριβής στις 7 Ιουλίου ανασύρεται από το κομματικό μπαουλοντίβανο
το «σκιάχτρο» της σατανικής Δεξιάς που θα πουλήσει τη δημόσια Υγεία στους κλινικάρχες, θα παραδώσει τη δημόσια ασφάλιση στις ιδιωτικές ασφαλιστικές, θα απολύσει υπαλλήλους, θα μας στείλει στις γαλέρες να κάνουμε κουπί 48 ώρες το
24ωρο και άλλα ευτράπελα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, «ανακάλυψε» πριν από μερικές ημέρες ότι ο Κώστας Καραμανλής ήταν αυτός που οδήγησε την ελληνική οικονομία στην ξέρα αφήνοντας πίσω του
ελλείμματα της τάξης του 14%, σκηνοθετώντας –όπως ισχυρίζεται ο Ν. Φίλης– την παράδοση της εξουσίας στα χέρια
του Γιώργου Παπανδρέου, ώστε ο τελευταίος να οδηγήσει με δική του ευθύνη, υποτίθεται, τη χώρα στο ΔΝΤ, ενώ
η συνυπευθυνότητα βαρύνει και τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ο Ν. Φίλης τη μεγάλη αλήθεια τη φύλαγε για το τέλος: και εντός του ΣΥΡΙΖΑ –είπε– «υπήρξαν διάφορες ψευδαισθήσεις για τον ρόλο του Καραμανλή (…) Είναι μία συζήτηση που
πονάει».
Αυτό πάντως το θεματάκι που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ με τις ψευδαισθήσεις πρέπει να το κοιτάξουν πολύ σοβαρά μόλις τελειώσουν οι εκλογές. Το 2015 είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα βαράνε τον ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές, και αντ’ αυτού
χορέψαμε εμείς στα αναμμένα κάρβουνα του τρίτου μνημονίου.
Είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα εκβιάζαμε τους δανειστές με διάλυση της Ευρωζώνης αν δεν μας κούρευαν το χρέος, και
αντ’ αυτού μας χρηματοδοτούσαν και το Grexit, αφήνοντάς μας με κλειστές τράπεζες και capital controls.
Ακόμη και με τη δυνατότητα του να πατάξει τη φοροδιαφυγή αυταπατήθηκε (σ.σ. κατά δήλωση Τσακαλώτου) το Μέγαρο Μαξίμου, και αντ’ αυτού στραγγαλίστηκε ο παραγωγικός ιστός της χώρας από την υπερφορολόγηση.
Αυταπάτη και ζημία ήσουν, Αλέξη, που θα ’λεγε κι ο Κωνσταντάρας. Αυταπάτη και ζημιά…

Τ

Αυταπάτη
και… ζημία
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• Στην Πειραιώς ποντάρουν στη δοκιμασμένα… αποτυχημένη συνταγή
της καταστροφολογίας, στην οποία επενδύει ο Αλέξης Τσίπρας, ελπίζοντας ότι
η ψαλίδα θα ανοίξει τόσο ώστε να εξασφαλιστεί μία άνετη αυτοδυναμία

Τους ψηφοφόρους
στον Κυριάκο
σπρώχνει
η κινδυνολογία
του ΣΥΡΙΖΑ
Μετά την «προίκα» των +9,5 μονάδων από τις ευρωεκλογές, ελαχιστότατοι –αν όχι ουδείς– έχει αμφιβολία
για την επικείμενη άνετη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και
στις εθνικές εκλογές. Αυτή η διάχυτη και καθόλου αδικαιολόγητη πεποίθηση προκαλεί δύο ρεύματα που εξυπηρετούν τον σκοπό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Υ

πέρ της Ν.Δ. λειτουργεί, για παράδειγμα, η
στατιστική «βεβαιότητα» ότι μία κατηγορία
ψηφοφόρων έχει την
τάση να πηγαίνει με τον νικητή, με
την αυριανή εξουσία. Πολλοί εξ
αυτών έχουν ήδη ψηφίσει «γαλάζια» στις ευρωεκλογές. Κατά κανόνα, θα το πράξουν και οι υπόλοιποι. Προς την ίδια θετική για τη
Ν.Δ. κατεύθυνση λειτουργεί και η
ανάγκη εξασφάλισης της αυτοδυναμίας προκειμένου να αποτραπεί
το ενδεχόμενο αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης που θα προκαλέσει σχεδόν νομοτελειακά προκήρυξης νέων εκλογών, αυτήν τη
φορά με απλή αναλογική.
Είναι πολλοί και όχι μόνο Νεοδημοκράτες που θεωρούν μία τέτοια εξέλιξη απευκταία, φοβούμενοι ότι με την απλή αναλογική η
Ελλάδα μπορεί να εγκλωβισθεί σε
μία περιπέτεια ακυβερνησίας.
Σε έναν άλλον παράγοντα επιτυ-

χίας στον οποίο ποντάρει η Πειραιώς είναι η δοκιμασμένα… αποτυχημένη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ να
κινδυνολογεί ότι, εάν έρθει η Ν.Δ.,
θα γίνουν φτωχότεροι οι συνταξιούχοι, θα απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, θα έρθει τέταρτο μνημόνιο. Στο επιτελείο Μητσοτάκη
(θέλουν να) πιστεύουν πως ούτε
αυτήν τη φορά θα μεταπειστούν οι
πολίτες από τα κινδυνολογικά επιχειρήματα του Μαξίμου και της
Κουμουνδούρου, δεδομένου μάλιστα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε
και αυτός ένα τρίτο και αχρείαστο
μνημόνιο, υποτασσόμενος σε πολλά από τα σκληρά «θέλω» των δανειστών και του ΔΝΤ.

Μεγαλώνει η «ψαλίδα»
Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, στο Μοσχάτο κυριαρχεί η αίσθηση ότι στις εθνικές εκλογές της
7ης Ιουλίου η Ν.Δ. θα διευρύνει
τη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ,
σε σχέση πάντα με το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών. Την ίδια εκτίμηση διατύπωσε και ο Τάκης Θε-

οδωρικάκος, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος σε δηλώσεις
του στο ραδιόφωνο του news 24/7
εμφανίστηκε βέβαιος για τη «γαλάζια» εκλογική νίκη, αναφέροντας
χαρακτηριστικά πως οι Έλληνες
δεν θέλουν αστάθεια και περιπέτειες και ότι «έχουν αποφασίσει να
εμπιστευτούν τη διακυβέρνηση του
τόπου στον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι
έμπειρος δημοσκόπος λέει τα εξής:
«Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται ορισμένες τάσεις που χρήζουν
ιδιαίτερης ανάλυσης και προσοχής.
Όλα δείχνουν ότι η διαφορά ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σταδιακά διευρύνεται
και πιθανότατα να ξεπεράσει τις 12
μονάδες. Η ΝΔ μπορεί να βρεθεί μεταξύ 37% και 38% έναντι 25% του
ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για διαφορά 12 με
13 μονάδες».
Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο,
η επόμενη Βουλή θα είναι μάλλον
εξακομματική, «όπερ σημαίνει ότι η
ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία με 156 βουλευτές και δεν θα χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Το πιο σημαντικό στοιχείο πάντως είναι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ μόλις δύο εβδομάδες πριν τις
εκλογές δεν καταφέρνει να συσπειρωθεί, οπότε οδηγείται με μαθηματική
ακρίβεια σε βαριά ήττα. Η ήττα αυτή
θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ο Τσίπρας δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς δεν
υπάρχει άλλος ηγετικός πόλος, θα πα-

ραμείνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
»Η ΝΔ θα έχει μια περίοδο ίσως
12 με 18 μήνες όπου θα μπορεί να ασκήσει το κυβερνητικό της έργο με μεγάλη άνεση, οπότε αυτό το διάστημα
θα πρέπει εμπροσθοβαρώς να υλοποιήσει σοβαρές θεσμικές πρωτοβουλίες και να αναλάβει ακόμη πιο σοβαρές αποφάσεις. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο μήνας του μέλιτος της ΝΔ
δεν θα διαρκέσει ένα μήνα κατά τα
πρότυπα της αρχαίας Σπάρτης όπου ο
μήνας του μελιού κρατούσε ένα μήνα,
αλλά τουλάχιστον 12 με 18 μήνες».

Πού θα κριθεί
η αυτοδυναμία
Όσον αφορά το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αυτή θα κριθεί από δύο
παράγοντες: Πρώτον, από το ύψος
του εκλογικού ποσοστού της Ν.Δ.,
και δεύτερον από τον αριθμό των
κομμάτων που θα εκπροσωπηθούν στο Κοινοβούλιο – ή πιο σωστά πόσοι ψηφοφόροι (ως ποσοστό) θα ψηφίσουν κόμματα που τελικώς δεν θα εισέλθουν στο Κοινοβούλιο.
Με βάση και το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών, το πιθανότερο είναι
ότι μαζί με τα τέσσερα σίγουρα
(Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ. και ΚΚΕ)
θα είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία
μάλλον θα επιβιώσει κοινοβουλευτικά, και στα πέντε θα προστεθούν πιθανότατα η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου
και το ΜΕΡΑ25 του Γιάνη Βαρου-

φάκη που στις ευρωεκλογές δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή για λίγες ψήφους.
Είναι εμφανές ότι το κόμμα Βαρουφάκη κερδίζει τη μάχη στον
χώρο των μικρών αντιμνημονιακών κομμάτων, όπου η ΛΑΕ του
Παναγιώτη Λαφαζάνη «εξαϋλώνεται», η δε Πλεύση Ελευθερίας
της Ζωής Κωνσταντοπούλου
φαίνεται πως θα έχει την ίδια μοίρα.
Εάν, λοιπόν, η επόμενη Βουλή
θα είναι επτακομματική και το ποσοστό των υπολοίπων συρρικνωμένο, οπότε η Ν.Δ. θα πρέπει να υπερβεί αρκετά το 37% για να κατακτήσει αυτοδυναμία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να προσελκύσει ψηφοφόρους και από το Κέντρο και από τα δεξιά της, πράγμα
όχι πολύ εύκολο. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι τελευταίες ευρωεκλογές δεν ήταν όσο χαλαρές είθισται, αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια των δύο μεγάλων κομμάτων να επιτύχουν
πρόσθετη συσπείρωση είναι σχετικά περιορισμένα.
Φυσικά, υπάρχει πάντα και το
ενδεχόμενο να μην πάμε σε νέες εκλογές, ακόμη κι αν η Ν.Δ. δεν εξασφαλίσει 151 βουλευτές, αλλά
αυτό είναι κάτι που ξορκίζουν στην
Πειραιώς, μιας και αυτό εξαρτάται
από τις βουλές του ΚΙΝ.ΑΛ. και της
επαμφοτερίζουσας προέδρου του,
Φώφης Γεννηματά.
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• Κουβέντα για Πρέσπες, μεσαία τάξη, πρώτη κατοικία, Novartis και
άλλα κατορθώματα του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ για τα τεράστια
ελλείμματα στην 5ετή θητεία του αρκέστηκε να πει ότι «κάναμε κάποια λάθη».

Ούτε άχνα για Τσίπρα και
ΣΥΡΙΖΑ ο Καραμανλής
Έμεινε αμίλητος για δέκα χρόνια. Ακόμη κι όταν τον κατηγορούσαν ως βασικό υπεύθυνο της χρεοκοπίας οι ξένοι
εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος για τον Κώστα
Καραμανλή, ο οποίος αφού επί πέντε περίπου χρόνια θύμιζε αρωγό του Αλέξη Τσίπρα, τώρα που και ο ΣΥΡΙΖΑ
(μετά το ΠΑΣΟΚ) αποφάσισε να τον βάλει στο κάδρο των
ευθυνών, θυμήθηκε την παράταξή του.

μυρίων ευρώ». Μία φράση που δικαίωσε τον Ανδρέα Γεωργίου
(πρώην διοικητή της ΕΛΣΤΑΤ), ο
οποίος επί ημερών Τσίπρα έτρεχε, ελέω κας Ξένης Δημητρίου,
κάθε τρεις και λίγο στα δικαστήρια,
παρά το ένα μετά το άλλο αθωωτικά βουλεύματα.

Καμία κουβέντα
Tου Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τσι, μετά από 10 χρόνια
ο Κώστας Καραμανλής μίλησε την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
(πρέπει να τη θυμόμαστε, γιατί μπορεί να ξαναμιλήσει
πάλι μετά από 10 χρόνια), στη
Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, σε μία κομματική
εκδήλωση, όπου απέφυγε να δώσει πειστικές απαντήσεις για ποιο
λόγο απουσίαζε από όλες τις μάχες
που έδωσε η Ν.Δ. στα 10 χρόνια
σιωπής του, ενώ απουσίαζε παντελώς η κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα του κ. Τσίπρα και της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Λογικό είναι, λοιπόν, ακόμη
και ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στη συνέντευξη
που έδωσε την Πέμπτη το βράδυ
στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, το
Open, να τον τρολάρει λέγοντας ότι «για κάθε χρόνο σιωπής του μίλησε
1,5 λεπτό». Και για να πούμε του
στραβού το δίκιο, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Κώστας Καραμανλής
μίλησε για 15 λεπτά σε ένα ενθουσιώδες κομματικό ακροατήριο, όπου φυσικά δεν εξήγησε την... απουσία του. Δεν το περιμέναμε άλλωστε. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση σε όλους τους νουνεχείς δεξιούς ψηφοφόρους είναι για ποιον λόγο δεν άσκησε κριτική, όταν
την ίδια ώρα η Κουμουνδούρου αποφάσισε να σταματήσει να τον
χαϊδεύει. Έτσι μετά τον Νίκο Φί-

λη και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είπε
ανοιχτά ότι «δραπέτευσε αφήνοντας
πρωτογενές έλλειμμα 24 δισεκατομ-

O ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ
ΒΟΛΕΨΕ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΝ
ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, ΕΝΩ
ΔΙΟΡΙΣΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πολλοί υποστηρικτές του Κώστα
Καραμανλή, οι λεγόμενοι νεοκαραμανλικοί, αυτοί δηλαδή που επανέφεραν στη μνήμη τους τη Ν.Δ.
(διότι οι περισσότεροι εκ των παλαιών είτε κατοικοεδρεύουν στα
περίχωρα της Κουμουνδούρου, είτε βρίσκονται ακόμη σε ΣΥΡΙΖΑϊκη νιρβάνα), θα πουν ότι ο κ. Καραμανλής επέδειξε πολιτικό πολιτισμό. Αλλά τι σχέση έχει ο πολιτικός πολιτισμός με την άσκηση
κριτικής σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην Υγεία, στην Παιδεία.
Δεν είπε λέξη για τις δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις της εφορίας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς
οφειλετών ακόμη και για 500 ευρώ. Δεν μίλησε καν για το γεγονός
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τον νόμο
Κατσέλη που ψήφισε ο Γιώργος

Παπανδρέου και που διατήρησε
ως κόρη οφθαλμού ο Αντώνης
Σαμαράς για να προστατευθεί η
πρώτη κατοικία. Ούτε επίσης ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε
στις ευρωεκλογές διότι την εμπιστεύθηκε η μεσαία τάξη, η οποία
υπέφερε από την κυβέρνηση Τσίπρα. Κι όμως, ο κ. Καραμανλής
δεν έβγαλε άχνα, να πει έστω δύο
λέξεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ, για τον
νόμο Κατρούγκαλου που διέλυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την προκαταβολή φόρου, που από το 50%
που ίσχυε επί Σαμαρά-Βενιζέλου
πήγε στο 100%.
Δύο τινά μπορούν να ισχύουν
για τη νέα αφωνία του Κώστα Καραμανλή. Το ένα είναι ότι δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τον Αλέξη
Τσίπρα. Το άλλο είναι ότι προφανώς δεν ζούσε στην Ελλάδα τα δέκα χρόνια της σιωπής του. Το δεύτερο νομίζουμε ότι αποκλείεται,
διότι θα μαθαίναμε εάν είχε μετοικήσει, όπως οι περισσότεροι από
500.000 συμπατριώτες μας που
μετανάστευσαν στο εξωτερικό λό-

γω της κρίσης, για την οποία έβαλε
το χεράκι του. Τουναντίον, από ό,τι
θυμόμαστε, την τελευταία δεκαετία
που είχε το ρόλο του καλοπληρωμένου τουρίστα του Κοινοβουλίου
«δραπέτευσε» δεκάδες φορές μαζί
με τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη
(παρεμπιπτόντως η ροζ κόμη με
την οποία ενεμφανίσθη στο Βελλίδειο την έκανε λαμπερή, αν και το
ροζ παραπέμπει στον ΣΥΡΙΖΑ) και
τα παιδιά τους, γνωρίζοντας τις ομορφιές της πατρίδας μας. Και φυσικά δεν συμφωνούμε με όσους υποστηρίζουν ότι ζούσε στον κόσμο
του και γι’ αυτόν τον λόγο δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί στη χώρα από
τον Ιανουάριο του 2015. Απλά καταλήγουμε στο σενάριο ότι ο κ.
Καραμανλής δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τον Αλέξη Τσίπρα, με
τον οποίο είχαν αναπτύξει μία παρεΐστικη σχέση.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο
απερχόμενος πρωθυπουργός τού
έκανε το χατίρι και βόλεψε στην
Προεδρία της Δημοκρατίας τον άρχοντα του ρουσφετιού και δεξί χέρι
του κ. Καραμανλή στη διάλυση
κάθε έννοιας αξιοκρατίας στις
προσλήψεις με την εφαρμογή της
περίφημης συνέντευξης που καθιέρωσε ο κύριος Πάκης, ή κατά
κόσμο Προκόπης Παυλόπουλος. Όπως, επίσης, του διόρισε
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο
σε θέση κλειδί στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Θέση που επέτρεψε
στον «Ρασπούτιν» –κατά δήλωση
Αντώνη Σαμαρά– να εμπλέξει τους
πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ.
Δυστυχώς για τον πρώην πρόεδρο επί 12ετία της Νέας Δημοκρατίας, οι ενδείξεις για τη σχέση
του με τον Αλέξη Τσίπρα μοιάζουν σαν να είχε κάνει ένα deal. Είναι σαν να είπε «σου δίνω το know
how για το ρουσφέτι μέσω του Παυλόπουλου, όπως και τον άνθρωπο που
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του κομματικού της συμφέροντος», είπε ο κ. Καραμανλής την Τετάρτη
στο Βελλίδειο και καθάρισε.
Το ίδιο απών ήταν και στη μάχη της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Όταν έγιναν τα δύο συλλαλητήρια,
με ένα εκατομμύριο κόσμου να έχει βγει στους δρόμους, το γραφείο
του έστελνε φωτογραφίες από την
ορειβασία σε ορεινές περιοχές της
Θεσσαλίας πριν γευθεί τις γαστριμαργικές απολαύσεις με φρέσκα
κρέατα και κυνήγι στις ταβέρνες
της περιοχής. Όσον αφορά στην
παρέμβασή του, καλύτερα να μην
το συζητήσουμε. Είχε πει ότι συμφωνεί με τα όσα είχε αναφέρει η
Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή.
Μεγαλύτερη αβάντα στον Τσίπρα
δεν μπορούσε να κάνει. Τώρα το
άλλαξε το τροπάριο: «Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η Ν.Δ. ορθώς την
καταψήφισε. Λυπάμαι μόνο που δεν
αξιοποιήθηκε το κεκτημένο του Βουκουρεστίου. Το οποίο το πετύχαμε με
πολύ κόστος. Παραταξιακό και προσωπικό. Έπρεπε να πετύχουμε και να
απαιτήσουμε πολλά περισσότερα».
Προφανώς, τις απόψεις του αυτές
ξέχασε να τις εκφράσει στον Αλέξη
Τσίπρα…

Για τα πεπραγμένα

ξέρει απ’ έξω κι ανακατωτά τη Δικαιοσύνη, κι εσύ με βγάζεις από το κάδρο
των ευθυνών για τη χρεοκοπία της Ελλάδας». Αυτό τουλάχιστον μας είπαν οι άσπονδοι εχθροί του, οι οποίοι στην κυριολεξία έφριξαν με
το γεγονός ότι δεν είπε κουβέντα ο
κ. Καραμανλής για το σκάνδαλο
Novartis και τον πολιτικό διωγμό
πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέα
Δημοκρατίας, όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάριος Σαλμάς, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος. Και όλοι
αυτοί υποστήριξαν τον κ. Καραμανλή για την κυβερνητική του
θητεία, αποκρούοντας τις κατηγορίες των αντιπάλων που σε πολλές
περιπτώσεις θύμιζαν ριπές οπλοπολυβόλου.

Ούτε στα κρίσιμα
Στη δεκαπεντάλεπτη ομιλία του ο
κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ακροθιγώς και στις δύο σοβαρές εθνικές κρίσεις, τις οποίες δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Η
μία με το δημοψήφισμα, όπου η
Ελλάδα βρέθηκε λίγο πριν από την
έξοδο από το ευρώ, και η δεύτερη
με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Το καλοκαίρι του 2015 (τέτοιες
ημέρες) ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να κάνει ένα δημοψήφισμα, αδιαφορώντας εάν η χώρα οδηγηθεί στα βράχια. Όλοι οι σκε-

πτόμενοι άνθρωποι αντέδρασαν.
Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς
και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συνεπικουρούμενοι από τον Σταύρο
Θεοδωράκη, τη Φώφη Γεννηματά, τον Γιώργο Καμίνη, τον Γιάννη Μπουτάρη, ήταν οι πρώτοι
που μπήκαν στη μάχη προκειμένου οι πολίτες να μην πλανευτούν
από τα παραμύθια των Τσίπρα Βαρουφάκη και ψηφίσουν «όχι»,
που οδηγούσε τη χώρα σε άτακτη
χρεοκοπία. Και από την πλευρά
του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος,
εκ της θέσεώς του, προσπαθούσε
να πείσει τους ξένους ηγέτες να
δείξουν επιείκεια στις ανοησίες
των κυβερνώντων στην Ελλάδα.
Μέχρι και ο Κώστας Σημίτης είχε
κινητοποιηθεί.
Κι όμως, τότε ο κ. Καραμανλής
έλαμψε διά της απουσίας του, καθώς η δήλωση που έκανε μάλλον
έστειλε τον κόσμο στο «όχι», όπως
ήθελε η κυβέρνηση Τσίπρα. Τότε,
λοιπόν, που έβραζε η κοινωνία λόγω της προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ
για την «κακή» Ευρώπη, ο κ. Καραμανλής είχε πει: «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναμφίβολα, έχει πολλές αδυναμίες στη λειτουργία της. Και,
προφανώς, οι εταίροι μας έκαναν
σφάλματα σοβαρά στην αντιμετώπιση της κρίσης. Βεβαίως, λάθη κάναμε
και εμείς. Και οι οδυνηρές συνέπειες
αυτών των λαθών έχουν επιβαρύνει
πολλούς συμπολίτες μας. Μοιράζομαι

αυτές τις σκέψεις μαζί σας, όχι γιατί έχω οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη. Το τελευταίο που επιθυμώ είναι
να εμπλακώ σε κομματικούς ανταγωνισμούς και διαμάχες». Αυτά είπε μεταξύ άλλων κι έστειλε τον κόσμο
στο «όχι».
Για να φανταστείτε ότι ήταν απών από τη συγκεκριμένη μάχη, αξίζει να θυμηθούμε ότι η Κεντρική
Επιτροπή του ΚΚΕ είχε εκδώσει τις
ημέρες εκείνες ένα «μανιφέστο»
5.000 λέξεων, που εξηγούσε τι θα
υποστεί ο ελληνικός λαός με τη βίαιη έξοδο από το ευρώ. Ναι, το
ΚΚΕ, το οποίο πολλάκις έχει εκφρασθεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά ο Περισσός μελέτησε τις επιπτώσεις, ενώ ο κ. Καραμανλής δεν ήθελε –προφανώς–
να κακοκαρδίσει τον φίλο Αλέξη.
Και τώρα, μετά από τέσσερα
χρόνια, ο κ. Καραμανλής θυμή-

θηκε να εξάρει τη στάση της Ν.Δ.,
αλλά δεν θυμήθηκε να πει λέξη για
τους πρωταγωνιστές της μάχης. «Το
καλοκαίρι του 2015 ήταν η Νέα Δημοκρατία που κράτησε την Ελλάδα
στην Ευρώπη. Και το έκανε σε βάρος

Σε ό,τι αφορά τη θητεία του ως
πρωθυπουργός και τα πεπραγμένα
του, αρκέστηκε να πει: «Και λάθη
κάναμε και αδυναμίες είχαμε. Μείναμε όμως σταθεροί στις βασικές μας
αρχές». Άραγε, ποιες είναι οι σταθερές αρχές για τον Κώστα Καραμανλή; Το καλό της παράταξης και
της χώρας, ή η κάποιας μορφής
συνθηκολόγηση με τους κυβερνώντες να ξεχάσουν –προς το παρόν,
όπως αποδεικνύεται– τις μεγάλες
ευθύνες της διακυβέρνησής του;
Διότι, με τη στάση του την τελευταία δεκαετία, μοιάζει σαν να τον
ενδιέφερε μόνο ο εαυτούλης του…
Κι επειδή “η επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως”, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας
καλό είναι να θυμηθούμε τι άφησε
πίσω του ο Κώστας Καραμανλής
το 2009 και για τα οποία αρκέστηκε στο “κάναμε λάθη, είχαμε αδυναμίες”.
Ο κ. Καραμανλής φεύγοντας άφησε 36 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα το 2009, ενώ και το έλλειμμα του 2008 είχε υπερβεί το είκοσι
δισεκατομμύρια. Το χρέος είχε αγγίξει τα 300 δισ. ευρώ, το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών στο 15%,
είχε κάνει 865.000 προσλήψεις,
το δημόσιο χρωστούσε πληρωμές
16 δισ. ευρώ σε ιδιώτες, η οικονομία ήταν σε ύφεση 3,5 με 4%, και
η ανεργία στο 10%. Έφυγε με την
φαρμακευτική δαπάνη να είναι τριπλάσια από όσο την παρέλαβε το
2004, είχε διπλασιάσει το κόστος
του δημοσίου, ενώ εκτόξευσε το
πρόγραμμα δανεισμού για το
2009.
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Την κρισιμότητα των εκλογών της 7ης Ιουλίου επισημαίνει στη συνέντευξή του στην «Α» ο βουλευτής Εύβοιας
και εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, Σίμος Κεδίκογλου, εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για την
«τελική αναμέτρηση ανάμεσα στους λαϊκιστές που κυβερνούν τη χώρα και την επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, που έχει εξαγγείλει μια συμφωνία αλήθειας
με τους πολίτες».
Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη
• Κύριε Κεδίκολγλου, ποιο είναι το διακύβευμα των εθνικών
εκλογών της 7ης Ιουλίου και
ποιο το «στοίχημα» της Νέας
Δημοκρατίας;
«Οι εθνικές εκλογές είναι η τελική αναμέτρηση ανάμεσα στους λαϊκιστές
που κυβερνούν τη χώρα και την επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει εξαγγείλει μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες. Οι
πολίτες θα κρίνουν αν θα πάει η Ελλάδα μπροστά, αν θα έχουμε ισχυρή
ανάπτυξη, αν θα έχουμε πολλές καλές δουλειές, λιγότερους φόρους, ασφάλεια στις γειτονιές, καλύτερη Παιδεία και καλύτερη Υγεία.
Από τις επαφές που έχω με τους
πολίτες γυρνώντας όλη την Εύβοια,
πιστεύω πως η προσπάθεια μας να
πείσουμε ακόμη και τους πιο δύσπιστους πολίτες αποδίδει. Αλλά δεν εφησυχάζουμε, θέλουμε να πείσουμε

όλους τους Έλληνες για το πως βλέπει
η ΝΔ την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια,
αφήνοντας πίσω της όλες τις παθογένειες του παρελθόντος, εν αντιθέσει
με το ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνον εξαπάτησε όσους τον εμπιστεύθηκαν, αλλά
απεδείχθη η χειρότερη κυβέρνηση
της Μεταπολίτευσης».
• Εκτιμάτε ότι το κόμμα σας θα
καταφέρει να κατακτήσει τον
στόχο της αυτοδυναμίας;
«Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αυτοδυναμία είναι καθοριστικής σημασίας όχι για να
σχηματίσουμε μονοκομματική κυβέρνηση, αλλά γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο εκλογικός νόμος
για να μην μπει η Ελλάδα στη δίνη
της απλής αναλογικής. Το πρόγραμμα της Ν.Δ. στηρίζεται σε ένα σύνολο
μεταρρυθμίσεων που θα επανεκκινήσουν την οικονομία. Για τον λόγο αυτό
ο κ. Τσίπρας προσπαθεί απεγνωσμένα
να βρει έναν τρόπο για να καταφέρει
να κόψει την αυτοδυναμία της Ν.Δ.
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• Ο βουλευτής Εύβοιας και εκ νέου υποψήφιος
με τη Νέα Δημοκρατία μιλά στην «Α» για την
κρίσιμη εκλογική μάχη της 7ης Ιουλίου και
εξηγεί γιατί είναι καθοριστικής σημασίας
στόχος η κατάκτηση της αυτοδυναμίας
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«Μέχρι το 2000 η Εύβοια
ήταν εκτός Ευρώπης!»



«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΜΠΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ
ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ»

Μπορούμε να διεκδικήσουμε μια μεγάλη, μια καθαρή νίκη και μια ισχυρή
λαϊκή εντολή για να αλλάξουμε τα
πράγματα. Πάντως η κάλπη είναι άδεια στις 7 Ιουλίου και πρέπει να γεμίσει από την αρχή».
• Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο
της αποχής;
«Επειδή ακριβώς είναι 7 Ιουλίου και
επειδή ο κόσμος εκ των πραγμάτων
μπαίνει σε ρυθμούς χαλάρωσης, κάνουμε έκκληση για μαζική συμμετοχή. Το αποτέλεσμα δεν είναι προεξοφλημένο, η νίκη της Ν.Δ. δεν είναι
δεδομένη, ούτε η ισχυρή εντολή που
ζητάμε. Επειδή μπορεί να κριθεί για
λίγες ψήφους ποιο κόμμα θα είναι ή

δεν θα είναι στη Βουλή, το οποίο είναι απολύτως καθοριστικό για την αυτοδυναμία, λέμε καθαρά ότι δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα.
Διεκδικούμε μέχρι τελευταία στιγμή
την ψήφο όλων των πολιτών. Καμία
ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και θα πρέπει να διεκδικήσουμε
την εμπιστοσύνη και των πιο καχύποπτων πολιτών. Κάθε συμπληρωματική ψήφος, όταν είσαι ήδη σε ένα υψηλό ποσοστό, είναι όλο και πιο δύσκολη. Γι’ αυτό επιμένουμε τόσο στην
προβολή του προγράμματός μας, όσο
και στα ζητήματα συμπεριφοράς και
στον αξιακό κώδικα της πολιτικής».
• Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν έρθει στην εξουσία;
«Το σχέδιό μας συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα, δημοσιονομική συμμόρφωση και πραγματική
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο στόχος μας
είναι συγκεκριμένος και τον καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι σύμμαχοί μας

• Κύριε Κεδίκογλου είστε υποψήφιος βουλευτής στον νομό Ευβοίας. Ποιο είναι το προσωπικό
σας όραμα για την Περιφέρεια σας;
«Έχω πει πολλές φορές ότι η Εύβοια είναι ο σημαντικότερος λόγος που είμαι στην πολιτική και αυτό μπορούν να
το επιβεβαιώσουν οι συμπατριώτες μου που γνωρίζουν πολύ καλά τις έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα και τις
προσπάθειες γίνονται για να πετύχουμε η Εύβοια να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει. Αυτό ήταν και είναι το όραμά μου. Η Εύβοια είναι ένας πλούσιος τόπος με πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν προς
όφελος των ανθρώπων της. Όλοι γνωρίζουν το μεγάλο πρόβλημα με το οδικό δίκτυο που στερεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτό το πρόβλημα είχε την ευκαρία να το διαπιστώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρώτος αρχηγός με τον οποίο διασχίσαμε μαζί όλη την Εύβοια από την Κάρυστο μέχρι την Ιστιαία και έχει προσωπική αντίληψη του τι θα προσφέρει ένα σωστό οδικό δίκτυο στον τόπο μας, τι δυνατότητες και τι προοπτικές υπάρχουν.
»Ελάχιστοι ξέρουν, ότι μέχρι το 2000 η Εύβοια ήταν εκτός Ευρώπης και ακούγεται εξωφρενικό, αλλά ο λόγος
που δεν έγιναν οδικά έργα στην
Εύβοια την περίοδο που υπήρχε
κατασκευαστικός οργασμός στην
υπόλοιπη Ελλάδα είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση Σημίτη δεν
ενέταξε ούτε ένα χιλιόμετρο οδικού δικτύου της Εύβοιας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα για να μπορεί
να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή
τους. Μετά από πολύχρονους αγώνες και τη συνδρομή του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κα«ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ
τάφερε να γίνει η ένταξη και να
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
δρομολογηθεί το πρώτο μεγάλο
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
έργο στον νομό, η παράκαμψη
ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,
Χαλκίδας, το πρώτο μεγάλο έργο
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ
μετά από τριάντα χρόνια και την
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
υψηλή γέφυρα, προϋπολογισμού
186 εκ ευρώ, που δυστυχώς ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το απένταξε από το ΕΣΠΑ για να το δώσει στον εκλεκτό τους εργολάβο τον κ Καλογρίτσα, εντάσσοντας το δρόμο Πάτρα-Πύργος που δεν ήταν αντίστοιχης ωριμότητας έργο, αδικώντας με αυτό
τον τρόπο κατάφωρα την Εύβοια.
»Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει θα συνεχιστεί, έχει γίνει μία καλή αρχή με τον Κώστα
Μπακογιάννη στην Περιφέρεια και αυτή την προσπάθεια θα την εντείνουμε μαζί με τον Φάνη Σπανό, ενισχύοντάς την παράλληλα με την κεντρική Κυβέρνηση.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως αδιαφόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης που είχαμε δημιουργήσει στην Εύβοια είναι και η περίπτωση του Λιμανιού της Κύμης, το οποίο ολοκληρώσαμε στα χρόνια της κρίσης από το υστέρημα των φορολογούμενων πολιτών και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν έκανε καμία κίνηση για την ανάπτυξή και αξιοποίησή του. Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επισκεφθήκαμε το λιμάνι στην Κύμη και είναι γνώστης του προβλήματος. Πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να γίνει μία πύλη προς το Βόρειο Αιγαίο αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα και ταυτόχρονα μία «πύλη» ζωής και ανάπτυξης για την
ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να καταφέρουμε. Για παράδειγμα η Λουτρόπολη της Αιδηψού
Για παράδειγμα η Αιδηψός μπορεί να είναι μοναδικός προορισμός ιατρικού τουρισμού. Επίσης, στη Νότια και
Βόρεια Εύβοια υπάρχουν τα καταδυτικά πάρκα που έχουμε ήδη σχεδιάσει μαζί με τον Περιφερειάρχη, Φάνη
Σπανό και έχει εκπονηθεί προμελέτη.
Το όραμά μου έχει σχέση με όσα σας προανέφερα. Το όραμά μου είναι να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις
προσπάθειες για την ανάπτυξη της Εύβοιας από εκεί που μας σταμάτησαν. Να πετύχουμε το μεγάλο στοίχημα
της Εύβοιας, το άνοιγμά της στον κόσμο».



στην Ευρώπη: Λιγότεροι φόροι και εισφορές, περισσότερες επενδύσεις για
νέες δουλειές και φυσικά το Κράτος
στην υπηρεσία του πολίτη και όχι
στην υπηρεσία του κόμματος. Ο κ.
Τσίπρας υπερφορολόγησε την παραγωγική οικονομία για να δημιουργήσει αχρείαστα υπερπλεονάσματα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτή είναι η
λάθος “συνταγή”».
• Τι απαντάτε στα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι «έχετε ένα
κρυφό πρόγραμμα το οποίο πα-

ρουσιάζετε με διαφόρους τρόπους»;
«Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν κατάλαβε
τίποτε από τις ευρωεκλογές. Η στρατηγική του παραμένει διχαστική και
επιθετική και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκρουστική. Ο ισχυρισμός ότι
το πρόγραμμα της Ν.Δ. “μυρίζει ανθρώπινο αίμα” είναι πρωτοφανής. Είναι αποκρουστική ως φράση. Δείχνει
όμως τον πανικό του κ. Τσίπρα. Το
πρόγραμμά μας έχει αναπτυχθεί κατά τομέα από τον ίδιο τον Κυριάκο
Μητσοτάκη σε σειρά εκδηλώσεων τα

προηγούμενα χρόνια. Έχει επίσης παρουσιαστεί σε πρόσφατη εκδήλωση,
αναπτύσσεται σε 16 άξονες.
»Το πρόγραμμά μας από την πρώτη
στιγμή ήταν αυστηρά κοστολογημένο.
Μιλήσαμε για την ανάγκη να περικόψουμε άμεσα φορολογικούς συντελεστές, αλλά περιγράψαμε και μια περικοπή φορολογικών συντελεστών σε
ορίζοντα τετραετίας. Αυτή είναι η
πραγματικότητα και όχι όσα ευφάνταστα εφευρίσκουν τα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ για να τα υιοθετήσουν στη συνέχεια επισήμως τα στελέχη του».
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• Άνοιγμα προς τα μεσαία στρώματα από τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών
Άνοιγμα προς τα μεσαία
στρώματα κάνει στη συνέντευξή του στην «Α», ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της
Β΄ Αθηνών, Νίκος Ξυδάκης. Υποστηρίζει πως η κυβέρνηση ακολούθησε σοσιαλδημοκρατική πολιτική,
για να μην καταρρεύσει η
κοινωνία, θεωρεί απευκταίο το σενάριο κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ τονίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το
μήνυμα των ευρωεκλογών
και θα βοηθήσει και τα μεσαία στρώματα, που πιέστηκαν μέσα στην κρίση.

• Οι ασφαλιστικές εισφορές
μειώθηκαν, οι 120 δόσεις ήρθαν, αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα
δεν κοίταξε να δημιουργηθούν
γρηγορότερα νέες αλλά καλά αμειβόμενες δουλειές. Πώς λογα-

ΝΙΚΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ

«Σκληρός
νεοφιλελευθερισμός
η πρόταση της Ν.Δ.»

Συνέντευξη στην Άννα Στεργίου
• Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι αυξάνεται η διαφορά της Ν.Δ. με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια
μηνύματα παίρνετε εσείς;
«Δεν έχω την εικόνα που λέτε –αύξηση
της διαφοράς–, κάθε άλλο. Όμως, άλλα είναι τα ζητούμενα, που βάζει αυτήν
τη στιγμή ο πολίτης για τη ζωή του. Σε
αυτά, εμείς απαντάμε, μιλώντας καθημερινά με πολύ κόσμο. Εξηγούμε ότι
ουσιαστικά ένα κόμμα της Αριστεράς
εφάρμοσε για μια τετραετία μία ήπια
σοσιαλδημοκρατία, που ήταν απολύτως απαραίτητη, για να διατηρηθεί η
κοινωνική συνοχή. Στόχος μας, να μειώσουμε τις ανισότητες, κάτι που είναι
“Νο 1” στην ατζέντα όλης της σοσιαλδημοκρατίας στον δυτικό κόσμο. Ειδικά, μάλιστα, όταν η πρωτοφανής
κρίση είχε ωθήσει το ένα τέταρτο του
πληθυσμού στο περιθώριο.
»Εκτός, όμως, από το τρίπτυχο: κοινωνική συνοχή, άμβλυνση ανισοτήτων, κοινωνική δικαιοσύνη, περιγράφουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο κι
ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης,
απαραίτητα για την επόμενη σελίδα
της χώρας. Αυτά νομίζω ότι οι πολίτες
τα ακούν και κυρίως τα στηρίζουν.
Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε πρόσφατα την άμεση υποστήριξη 1,3 εκατ. ανθρώπων σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον. Θα πετύχουμε να τον στηρίξουν περισσότεροι, είναι βέβαιο».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να «ανοίξουν»
οι επενδύσεις;
«Εφαρμόζουμε ένα σχέδιο, που ξεδιπλώνεται σταδιακά και σε χρόνο που
έχουμε ανακοινώσει. Πολλά μπορεί
να πει κανείς ότι έγιναν με χρονική υστέρηση. Θα το δεχτώ. Όμως, μην ξεχνάτε ότι πριν 10 μήνες βγήκαμε από
τον “κορσέ” του μνημονίου και μπορούμε πλέον να εφαρμόζουμε την πολιτική μας, και αυτή φυσικά σε ένα
βαθμό, δεν ζούμε στα σύννεφα. Πέρυσι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από μέτρα που σταδιακά από τον Δεκέμβρη με την ψήφιση του προϋπολογισμού άρχισαν
να υλοποιούνται.
»Βήμα-βήμα προχωρήσαμε σε αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, αύξηση του κατώτατου, κατάργηση του υποκατώτατου μισθού –“μισθός” προσβολή για τους νέους για
τους οποίους τώρα κόπτεται τάχα ο κ.
Μητσοτάκης– εφαρμογή των ρυθμίσεων για τις 120 δόσεις. Όλα είναι σε
πρόγραμμα και με βάση τεκμηριωμένες πολιτικές, που τις αξιολογούν τόσο

«ΕΧΑΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ,

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑ, ΓΙΑ ΤΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΔΙΣΕΙ ΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»
οι διεθνείς θεσμοί όσο και οι αγορές.
Με σοβαρότητα κάνουμε, όσα υποσχεθήκαμε με έννοια για το νοικοκυριό, το δημόσιο σχολείο, το νοσοκομείο, την κοινωνία στο σύνολό της,
χωρίς να διαταράσσουμε την σταθερότητα της οικονομίας».
• Είστε υποψήφιος στον Νότιο
Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ποιο είναι το σχέδιο εφεξής για το Ελληνικό;
«Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε όλο το πλέγμα των αδειοδοτικών πράξεων και ρυθμίσεων, για να υλοποιηθεί η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό.
Πλέον επαφίεται στους επενδυτές,
που οφείλουν, να τηρήσουν τα συμφωνημένα. Μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση κληρονόμησε μία “προίκα” προ-

βληματικών ιδιωτικοποιήσεων με πολλές εκκρεμότητες, που για να “ξεκολλήσουν” έπρεπε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια. Δείτε τι έγινε π.χ. με
το ΔΕΣΦΑ, πριν ξαναγίνει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αυτοί, που σήμερα μιλούν για επενδύσεις, φρόντιζαν είτε στα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων είτε στους επενδυτικούς νόμους, να μην προβλέπουν δεσμεύσεις
και παραδοτέα στους παραχωρησιούχους ή στους προτιμητέους επενδυτές.
»Γενικά, για τις επενδύσεις και το
σχετικό παραμύθι της Ν.Δ.: να θυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνεχή ανάπτυξη για πολλά και συνεχόμενα
τρίμηνα, ρεκόρ στη μεταποίηση, ρεκόρ 12ετίας στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ έχουν δημιουργηθεί
400.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι
στοιχεία που προκύπτουν από τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, της
Eurostat, του ΣΕΒ και της Τράπεζας
της Ελλάδας. Είναι πράγματα, που έγιναν και όχι μαγικά νούμερα, που ανακοινώνονται από τους υποψηφίους
της Ν.Δ. στα τηλεοπτικά πάνελ».
• Παρά τη ρητορική ΣΥΡΙΖΑ περί οικογενειοκρατίας, ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές εμπιστεύθηκε Μητσοτάκη. Οι ψηφοφόροι θέλουν να ξέρουν, αν
κάνατε την αυτοκριτική σας και
ποιο είναι το σχέδιό σας για την
επόμενη ημέρα…
«Νομίζω στις ευρωεκλογές ήταν μία
πολιτική ψήφος, περιορισμού της εξουσίας ενός από τα κόμματα του δικομματισμού και πρόκρισης ενός άλλου, σ’ ένα νέο κύκλο δοκιμών. Φυσικά κι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι ένα δίδαγμα, για το πώς θα βαδίσει το επόμενο διάστημα. Ήδη στο
πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία έχουμε καταγράψει ακριβώς
μια συνεκτική πολιτική για το πώς τα
στρώματα, που πιέστηκαν το περασμένο διάστημα θα στηριχτούν.
»Μην ξεχνάτε ότι όλο το προηγού-

μενο διάστημα η Ν.Δ. εστίασε στο πεδίο της ηθικολογίας με κατασκευή
fake news, δολοφονίες χαρακτήρων
και πράγματα που τα είχαμε δει ήδη
από την εποχή, που πολεμήθηκε με
κάθε τρόπο ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ομολογώ ότι εμείς δεν αντιληφθήκαμε
εγκαίρως ότι δεν έπρεπε να παίξουμε
σ’ αυτό το πεδίο. Και πώς να παίξει η
Αριστερά σε αυτό; Θα έλεγε χυδαία
ψέματα, αφήνοντας τον άλλο ν’ αποδείξει ότι δεν ισχύουν; Το τελευταίο
διάστημα, ο στόχος δεν ήταν ούτε το
πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Στόχος ήταν το πρόσωπο του Αλέξη
Τσίπρα, που τον έλεγαν “Σοβιετικό”
και “Μαδουριστή”. Τώρα βλέπουμε
τους ίδιους ανθρώπους να μιλούν για
προγράμματα αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγουν το debate. Η υποκρισία
στο μεγαλείο της».
• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως δεν θα κόψει τις
συντάξεις. Εσείς τι θα κάνετε για
τον Έλληνα συνταξιούχο;
«Από τη μια πλευρά υπάρχει μια αριστερή εναλλακτική πρόταση, κι από
την άλλη μία νεοφιλελεύθερη πρόταση με μια δόση λαϊκής δεξιάς, δηλαδή σκληρός νεοφιλελευθερισμός με
στοιχεία λαϊκισμού. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ μιας αναδιανομής,
με ανακούφιση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων με έμφαση στην
κοινωνική δικαιοσύνη. Το είδατε αυτό
με την πολιτική, που κάναμε για τις
συντάξεις με τη στήριξη των πιο ευαίσθητων τμημάτων της κοινωνίας.
Αυτή είναι η απάντηση στις ισοπεδωτικές δοξασίες του νεοφιλελευθερισμού, τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης
προσπαθεί να κρύψει πίσω από δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει εσχάτως
με μεγάλη “σπουδή”. Αυτό, που ευαγγελίζεται η Ν.Δ., έχει ήδη φέρει αναστάτωση σε πολλές άλλες κοινωνίες
του πλανήτη. Προσδοκώ ότι θα γίνει
από όλους κατανοητό ότι είναι κάτι,
που δεν πρέπει να ζήσουμε…»
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• Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος
του Αλέξη Τσίπρα με την περίοδο ευμάρειας
που υποσχέθηκε από το Μέγαρο Μουσικής

Πρόγραμμα μόνο
για τους «σκληρούς
πελάτες του»
Η πραγματικότητα διαψεύδει όλο το δήθεν κυβερνητικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο οποίος καίγεται
για να μη χάσει το βαθύ
κρατικοδίαιτο ΠαΣΟκ
Του μιχάλη κωτσάκου

Λ

ίγες μόνο ημέρες μετά
τη βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε Ευρωπαϊκές,
Περιφερειακές και
Δημοτικές εκλογές, το
Μαξίμου και η Κουμουνδούρου αποφάσισαν να «πλασάρουν» στην
κοινωνία το νέο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη τετραετία. Έτσι, στην εκδήλωση που
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής, στο «άντρο της πλουτοκρατίας» όπως το είχε χαρακτηρίσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας και οι συν
αυτώ υποσχέθηκαν στον λαό μία
περίοδο ευμάρειας, προσπαθώντας να κρύψουν επιμελώς ότι ήδη έχουν υπογράψει δεσμεύσεις
για τη χώρα μέχρι το 2023, δηλαδή για την επόμενη τετραετία. Δεσμεύσεις που μπορούν να αλλάξουν μόνο εάν οι εταίροι-δανειστές
αποδεχθούν τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από
αυτά που έχουν υπογράψει οι κ.κ.
Τσίπρας και Τσακαλώτος. Όπως
επισημαίνει σε όλες του τις συνεντεύξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει θέσει ως βάση
την επαναδιαπραγμάτευση για τα
πρωτογενή πλεονάσματα.
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για
την επόμενη τετραετία βρίθει ανακριβειών, όπως το περιβόητο της
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του
2014. Απλά με τα όσα ανακοίνωσε
στο Μέγαρο Μουσικής ο κ. Τσίπρας απλά θέλει να ικανοποιήσει
τη λαϊκίστικη πτέρυγα που έχει σαν

σκληρό πυρήνα το βαθύ κρατικοδίαιτο ΠΑΣΟΚ.
Όπως μας έχει δείξει η πολιτική ιστορία στην Ελλάδα, ο κόσμος
που ακολουθεί μια παράταξη ακόμη και όταν αυτή είναι στην αντιπολίτευση (ειδικά η εκλογική βάση του βαθέως κρατικοδίαιτου
ΠΑΣΟΚ) το κάνει όταν πιστεύει
πως σύντομα θα επανέλθει στην εξουσία. Ίσως και το κυβερνητικό
πρόγραμμα του κ. Τσίπρα κατατέθηκε, απλά για να κρατήσει αυτούς
τους πελάτες και να πιστέψουν ότι
σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει
στην εξουσία.

Ψεύτικες υποσχέσεις
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποσχέθηκε 500.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, όταν επί ημερών του μοίρασε μία θέση εργασίας στα δύο με το 55% των προσλήψεων να έγιναν με ελαστικές
μορφές απασχόλησης. Υποσχέθηκε μείωση στη φορολογία και του
πρώτου κλιμακίου στον φόρο εισοδήματος, όταν προ ολίγων εβδομάδων για να ξεψηφίσει τη μείωση
του αφορολογήτου κατήργησε όλα
τα αντίμετρα, στα οποία αναφέρονται και οι σχετικές μειώσεις. Μέσα
σε αυτά τα αντίμετρα ήταν και η μείωση μεσοσταθμικά του ΕΝΦΙΑ.
Δεσμεύτηκε για αυξήσεις του
κατώτατου μισθού. Δηλαδή, επί

της ουσίας αναστέλλει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έπρεπε να είχαν επανέλθει από το
2016. Ένα άλλο μεγάλο παραμύθι
ήταν οι προσλήψεις στην Υγεία και
στην Παιδεία, οι οποίες έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά φορές.
Την ίδια ώρα έκανε λόγο ότι όλα
τα νήπια θα έχουν θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, λησμονώντας ότι το 2018 έμειναν
35.000 εκτός σταθμών.
Υποσχέθηκε μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50% όπως
το παρέλαβε το 2015 και ο ίδιος το
έφθασε στο 100%, ενώ σε ό,τι αφορά τη δέσμευση για το πλήρως
ψηφιοποιημένο Δημόσιο θα πρέπει να τονιστεί ότι υποβάθμισε τη
Διαύγεια. Πολλοί, λοιπόν, αναρωτιούνται τι ακριβώς ψάχνει για την
επόμενη ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας. Παλαιότερα ο Ευάγγελος
Βενιζέλος τον είχε χαρακτηρίσει
πολιτικά υδαρή. Δηλαδή, δεν διαθέτει πολιτικό σχήμα, κινείται σαν
το νερό που παίρνει το σχήμα του
δοχείου που βρίσκεται. Οπότε εκτιμά πως οι δήθεν δεσμεύσεις του
θα μπορούν να του επιτρέψουν να
συγκρατήσει ένα πιστό ακροατήριο, στο οποίο και θα στηριχθεί.
Όμως θα πρέπει ο κ. Τσίπρας
να συγκρατήσει και το θεώρημα,
πως όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία το νερό εξατμίζεται...
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τα ψευτικα
τα λΟγια τα μεγαλα
Οι δήθεν δεσμεύσεις

Οι αλήθειες που «καίνε»

500.000 νέες και
ποιοτικές δουλειές
(όπως αυτές που
δημιουργήθηκαν τα
τελευταία 4 χρόνια)

Τα τελευταία 4 χρόνια το 55% των
προσλήψεων ήταν με ελαστικές μορφές
απασχόλησης και μισθούς 300-400 ευρώ.
Μοίρασε μια θέση εργασίας στα 2.

Μείωση πρώτου
κλιμακίου φόρου
εισοδήματος στο
20%

Αυτό είναι από τα φορολογικά αντίμετρα
που κατήργησε πριν από λίγες μέρες
στη Βουλή και τα επαναφέρει ως υπόσχεση.
Ρεσιτάλ υποκρισίας.

Κατάργηση
εισφοράς
αλληλεγγύης για
εισόδημα έως
20.000 ευρώ

Αυτό είναι από τα φορολογικά αντίμετρα που
κατήργησε πριν από λίγες μέρες
στη Βουλή και τα επαναφέρει ως υπόσχεση.
Ρεσιτάλ υποκρισίας.

Μείωση του ΕΝΦΙΑ
30% μεσοσταθμικά
για το 2020.

Αυτό είναι από τα φορολογικά αντίμετρα που
κατήργησε πριν από λίγες μέρες
στη Βουλή και τα επαναφέρει ως υπόσχεση.
Ρεσιτάλ υποκρισίας.

Αύξηση του
κατώτατου μισθού
κατά 7,5% το 2020
και 7,5% το 2021

Ο κ. Τσίπρας στην ουσία αναστέλλει για άλλα
δύο χρόνια τον μηχανισμό των συλλογικών
διαπραγματεύσεων για τον ορισμό των
κατώτατων μισθών που έπρεπε να είχε
ξεκινήσει το 2016.

Μόνιμες
προσλήψεις 10.000
ατόμων στην Υγεία
και 15.000 στην
Παιδεία

Αφού τις εξήγγειλε αυτές τις προσλήψεις
τουλάχιστον 10 φορές τις παραπέμπει
πάλι στο μακρινό μέλλον ενώ η Υγεία
παραπαίει και η ομηρεία χιλιάδων
εκπαιδευτικών συνεχίζεται.

Θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
για όλα τα παιδιά

Άφησε το 2018 35.000 παιδιά
εκτός παιδικών σταθμών.

Πράσινη Ανάπτυξη
(32% παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και 32,5%
εξοικονόμηση
έως το 2030)

Οι στόχοι αυτοί δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι οι γενικοί στόχοι της ΕΕ
για το 2030 και δεσμεύουν
όλες τις Κυβερνήσεις.

Διπλασιασμός
Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων και
αύξηση εξαγωγών
στο 50% του ΑΕΠ
έως το 2025.

Το 2015 ήταν η 3η χειρότερη χρονιά σε προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων από το 2010
καθώς μειώθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 2014
(και διακόπηκε μια πενταετής τάση αύξησης τους).
Έφτασαν στο σημείο να περιλαμβάνουν στην επιχειρηματολογία τους την επένδυση της Fraport,
που ως αντιπολίτευση είχαν πολεμήσει. Οι άμεσες
ξένες επενδύσεις παραμένουν πολύ χαμηλές για
ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι η χώρα
κατατάσσεται προτελευαταία σε ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ28(και τελευταία
κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.)

Μείωση
προκαταβολής
φόρου στο 50%

Ο κ. Τσίπρας υπόσχεται να διορθώσει
στην επόμενη διακυβέρνηση της αύξηση
που ο ίδιος επέβαλε το 2015. Αγκομαχούμε
το 2019 να επιστρέψουμε στο 2014

Πλήρως
ψηφιοποιημένο
Δημόσιο

Έχει υπονομεύσει με κάθε τρόπο την ψηφιακή
πολιτική και υποβάθμισε τη Διαύγεια. Είχε
εξαγγείλει το 2016 την ηλεκτρονική διακίνηση
των εγγράφων την οποία την παρέτεινε τρείς
φορές τώρα έως την 1η Ιουλίου 2019 αφού
ακυρώθηκε σχετικός διαγωνισμός από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.



Βγάζουν
σπυράκια με τον
Ζουράρι στη
Θεσσαλονίκη

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τους τρεις

«Καλά τα είπαμε, πότε θα
πάμε σε κάποια ταβέρνα;»

«Οργώνει» την Ελλάδα
ο Σαμαράς για τη νίκη της Ν.Δ.
Μπορεί όλοι να ασχολήθηκαν με την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, την πρώτη μετά από 10 χρόνια όπου ο πρώην
πρωθυπουργός στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά
ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, στην κυριολεξία «οργώνει» την Ελλάδα για να κερδίσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς, λοιπόν, δεν ασχολείται μόνο με την εκλογική του
περιφέρεια. Είναι παντού. Μετέχει σε εκδηλώσεις υποψήφιων βουλευτών, κάνει ομιλίες και γενικά είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ας μη λησμονούμε ότι την προηγούμενη
εβδομάδα ήταν στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Δημήτρη Σταμάτη στη Θεσσαλονίκη, μετείχε σε εκδήλωση των Λέσβιων της Αθήνας
που διοργάνωσε ο Χαράλαμπος Αθανασίου, κι έχει προγραμματίσει να
παραβρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη στα Γιαννιτσά για τον Διονύση Σταμενίτη και την επόμενη στη Σάμο για τον καθηγητή καρδιολογίας Χριστόδουλο Στεφανάδη. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, προ των εκλογών,
θα γυρίσει όλη τη Μεσσηνία. Ως παλαιός κοινοβουλευτικός ο κ. Σαμαράς
γνωρίζει ότι το παιχνίδι παίζεται έως το τελευταίο λεπτό πριν το κλείσιμο
της κάλπης, γι’ αυτό και δεν επαναπαύεται ούτε στιγμή.

Θα παραιτηθεί μετά από ένα χρόνο
Υπάρχουν γκρίνιες στην Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι ο Αλέξης
Τσίπρας τοποθέτησε τον Αλέκο Φλαμπουράρη σε εκλόγιμη θέση στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι ήθελαν να συνταξιοδοτηθεί. Εάν εκλεγεί ο κυρ-Αλέκος θα μείνει ένα χρόνο στη
Βουλή και στη συνέχεια θα παραιτηθεί. Τη θέση του θα πάρει η εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων Κατερίνα Ανδρικοπούλου-Σακοράφα. Τουλάχιστον, αυτή είναι η συμφωνία που έχει κάνει ο ίδιος ο
Τσίπρας με τους Οικολόγους Πράσινους.

Κάποιοι στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν μεγαλοφώνως τις τελευταίες ημέρες ότι ο Αλέξης
Τσίπρας έπρεπε να είχε
δώσει μάχη και να είχε
πείσει τους πρώην συντρόφους του, Γαβριήλ
Σακελλαρίδη, Τάσο Κορωνάκη και Ανδρέα Καρίτζη, ώστε ένας από τους
τρεις τουλάχιστον να
βρίσκονταν στο ψηφοδέλτιο.

Απογοήτευση
Απογοητευτικό ήταν το
θέαμα την Τετάρτη στην
πλατεία του δημαρχείου
Αργυρούπολης, όπου ο
ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε εκδήλωση με ομιλητές ένα
σωρό υπουργούς που είναι υποψήφιοι στον Νότιο Τομέα. Τι κι αν ήταν ο
Παππάς, ο Θεοχαρόπουλος, ο Βασιλειάδης και
άλλοι, μόλις 100 άνθρωποι ήταν στο ακροατήριο.

Το πρόσταγμα
Καίγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκλέξει η
Ν.Δ. όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές
στην Κρήτη. Γι’ αυτό κι έχει μετακομίσει στα Χανιά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει το γενικό
πρόσταγμα όχι μόνο στον
νομό που είναι υποψήφια, αλλά σε όλο το νησί.

Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές γκρίνιες στους
κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ για τη
συμμετοχή του Κώστα
Ζουράρι, επικεφαλής
του απίθανου κόμματος «Πυρίκαυστος Ελλάς», ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε εκλεγεί με τους ΑΝΕΛ. Αυτό που έχει ενοχλήσει είναι
ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός εντάχθηκε στις λίστες ΣΥΡΙΖΑ, αν
και είχε πολεμήσει με αιχμηρή ρητορική και τελικά δεν ψήφισε τη
Συμφωνία των Πρεσπών. «Θα τα
πούμε μετά τις εκλογές. Αρκεί να
μην έχει εκλεγεί ο Ζουράρις», προειδοποιούν τα στελέχη της Θεσσαλονίκης την Κουμουνδούρου.

Πιο προβοκάτορας πεθαίνεις...
Ακόμη και τώρα που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιτύχει την αυτοδυναμία της, οι λεγόμενοι καραμανλικοί που έχουν απομακρυνθεί από τη Ν.Δ. κι έχουν στενές σχέσεις
με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αμετανόητοι. Όπως, για
παράδειγμα, ο Ευάγγελος Αντώναρος. Δεν
φτάνει που έγινε ρεζίλι με τις εκτιμήσεις του για
ντέρμπι στις ευρωεκλογές, τώρα που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν διψήφια διαφορά, προέβη σε
νέα προβοκάτσια. Μετείχε στην εκπομπή του Αιμίλιου Λιάτσου στο Κόντρα προ ολίγων ημερών και αφού προέβλεψε
νίκη της Ν.Δ. με εύρος 5%(!)-9% το πολύ, εν συνεχεία έβαλε
την τρικλοποδιά του. Δίχως να του πει κανείς τίποτα, ούτε και
ο επίσημος προσκεκλημένος του ΣΥΡΙΖΑ (ο Βασιλειάδης), ο
βραδινός επισκέπτης του Μαξίμου μίλησε για τα επιδόματα
ότι δεν πρέπει να κοπούν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ν.Δ.
θα τα περικόψει, αγνοώντας την επίσημη ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιο προβοκάτορας πεθαίνεις.

Οι τρικλοποδιές στον Κώστα
Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέχρι πρότινος διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολλές
συμπάθειες κι εκτός του κόμματός του. Όμως, εντός του ΣΥΡΙΖΑ
έχει αρκετούς που τον βλέπουν με μισό μάτι. Ήδη οι συνεργάτες
του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Κατρούγκαλου
(όλοι μαζί υποψήφιοι στον Βόρειο Τομέα), από ό,τι μαθαίνω,
του βάζουν πολλές τρικλοποδιές. Βλέπετε, ο Κώστας Ζαχαριάδης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι, αποφοίτησε από το Λύκειο Μελισσίων κι έπαιζε μπάσκετ στον Αρίωνα Αμαρουσίου. Έτσι, είναι
πολλοί από άλλους χώρους που προτρέπουν τους ψηφοφόρους
του ΣΥΡΙΖΑ να τον σταυρώσουν. Κάτι που δεν αρέσει στο δίδυμο.
Έτσι πρόσφατα ο κ. Ζαχαριάδης είχε μία άτυχη συγκέντρωση
στον Χολαργό με πολύ λίγους ακροατές (11 όλοι κι όλοι). Και
φρόντισαν οι σύντροφοί του να το μοιράσουν στον Τύπο. Γι’ αυτό και ο ίδιος επεχείρησε να το μπαλώσει γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter : «Με συναγωνιστές και φίλους στο Χολαργό. Τσιμπάμε κάτι και λέμε και τα πολιτικά μας».
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ΤΡΕΜΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ
Με τόσα «αυστηρά μηνύματα» προς την Τουρκία που δέχεται
ο Ερντογάν κάθε μέρα και από το σύνολο του πολιτικού κόσμου
της χώρας, δεν το έχει σε τίποτα ο σουλτάνος να αυτοεξοριστεί στο
«Λευκό Σαράι» από τον τρόμο του. Αν, δε, προστεθούν και τα
«αυστηρά μηνύματα» από την Κύπρο, τότε δεν ξέρω μήπως και δεν τον
ξαναδούμε! Λίγη σοβαρότητα και στην… αυστηρότητα δεν βλάπτει

Περί debate…
Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι χειρότερο: το γεγονός ότι
δεν θα έχουμε καθόλου debate των πολιτικών αρχηγών, ή μήπως είναι χειρότερο να είχαμε υπό τους όρους
και το πλαίσιο-κορσέ που οι διεκδικούντες την ψήφο
μας θα συζητούσαν; Από όποια πλευρά κι αν ειδωθεί
αυτό που έχει συμβεί με την τηλεμαχία, δείχνει βαθιά
υποτίμηση της αξίας της ενημέρωσης, υποτίμηση του
δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας και χαμηλή αυτοεκτίμηση όλων ημών των δημοσιογράφων για τη δουλειά που κάνουμε, γιατί χρόνια τώρα αποδεχτήκαμε το
αδιανόητο και το κάναμε αυτονόητο.

Μαύρο μέλι,
μαύρο γάλα τα
μυστικά γκάλοπ
για τον ΣΥΡΙΖΑ
Συναγερμός έχει σημάνει στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη
διαφαινόμενη εκλογική συντριβή στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στις συσκέψεις που γίνονται στην Κουμουνδούρου επικρατεί απογοήτευση και πανικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτιμήσεις που κάνουν τα ηγετικά στελέχη
της Κουμουνδούρου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, πλην συγκλονιστικού απροόπτου, θα κατακτήσει την αυτοδυναμία με το ποσοστό της να αγγίζει ή και να ξεπερνά το 40%.
Για το κόμμα τους πιστεύουν ότι δύσκολα θα ξεπεράσει το 25%, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που εκτιμούν ότι μπορεί να βρεθούν και πιο κάτω από το 23% που πήραν στις ευρωεκλογές! Οι μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους, καθώς και οι κυλιόμενες
που παίρνουν καθημερινά στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη νίκη
της Ν.Δ., περαιτέρω αποσυσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, άνοδο του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και πεντακομματική Βουλή. «Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα», που θα έλεγε κι ο Μάνος Χατζηδάκις…

Ο… μεταβολισμός
της Έφης

Tρολάρουν τον
«ξεχασιάρη» Αλέξη

Αυτού του τύπου τη συνέντευξη που έδωσε η Αχτσιόγλου,
την έχουν δώσει κι άλλα κορίτσια (και αγόρια) μεγαλύτερά
της και μας άρεσαν. Και σωστά
μας άρεσαν. Όπως μας άρεσε
και ο Μητσοτάκης που τις
προάλλες μίλησε χαλαρά, αληθινά και αποενοχοποιημένα
για τη σχέση του με τη σύντροφό του. Ας το πούμε πολιτικό marketing όλο αυτό, για να συνεννοηθούμε, το οποίο και καλώς υπάρχει. Αλλά αυτό με τη διατροφή τι το ήθελε η Έφη; Αφού στην ηλικία της, έτσι κι αλλιώς, τις
διατροφικές ατασθαλίες ο καλός μεταβολισμός τις αντέχει. Διότι
ενώ τρως τυρόπιτα και milko το βράδυ και αφού έχεις πιει ποτά
και έχεις φάει και 40 κορόμηλα, μπορείς να παραμένεις (πεισματικά) 50 κιλά. Έτσι δεν είναι, κυρία Υπουργέ;

Πληρωμένη απάντηση έλαβε από τη Ν.Δ. ο
«ξεχασιάρης» Τσίπρας, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter ζητούσε ξανά και ξανά τη
διεξαγωγή τηλεμαχίας μεταξύ του ιδίου και
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Όσες φορές και να θέτει το ίδιο ερώτημα ο κ.
Τσίπρας, έχει απαντήσει ο ίδιος στον εαυτό του:
“Η πραγματοποίηση μιας ξεχωριστής τηλεμαχίας
μονάχα για δύο κόμματα είναι εντελώς λάθος επιλογή, γιατί είναι υποτιμητική και προσβλητική
για την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα
μας”», είχε πει ο Αλέξης όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Το ανάλογο βίντεο έδωσαν οι ιθύνοντες
της Πειραιώς. Τόμπολα ο Αλέξης!

Ο Γαλιλαίος της Ηρώδου Αττικού
Μάλλον ως το πιο σύντομο προεκλογικό ανέκδοτο θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί το ότι «γυρίζει» το εκλογικό
αποτέλεσμα που επιμένει να λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνεχίζει, βέβαια, να το επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίο περιστατικό, η αποστροφή του στην κεντρική πλατεία της Φλώρινας, όπου ενθουσιασμένος όπως έλεγε από το πλήθος και τον παλμό των συγκεντρωμένων και αφού τελείωσε την ομιλία του πήρε και ξανά τον λόγο για να
πει: «Πριν έρθω εδώ στη Φλώρινα είχα κι εγώ αμφιβολίες. Όμως τώρα πια δεν έχω. Και όμως γυρίζει».
Για να πούμε και του στραβού το δίκιο ο Αλ. Τσίπρας
είναι υποχρεωμένος να δίνει κουράγιο πρώτα στον εαυτό του και εν συνεχεία στους συντρόφους του, λέγοντας πως το «ματσάκι γυρίζει», έστω κι αν γνωρίζει ότι
αυτό το ενδεχόμενο ανάγεται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Απλώς λίγο κράττει στην… αισιοδοξία, διότι στην οδό Πειραιώς και στη Χαριλάου Τρικούπη ακούν τον Γαλιλαίο της Ηρώδου Αττικού και δεν
μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους…
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Με τα μελανότερα χρώματα στιγματίστηκε η θητεία
της απερχόμενης εισαγγελέως Αρείου Πάγου, Ξένης
Δημητρίου, στη διάρκεια
της οποίας ζήσαμε έναν από τους πιο θυελλώδεις
«γάμους» της ηγεσίας της
Δικαιοσύνης με την Κυβέρνηση, και όχι μόνο! Πρόκειται για τρία χρόνια, στη
διάρκεια των οποίων η κα
Δημητρίου κρατούσε το τιμόνι της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου, αλλά η πορεία της Δικαιοσύνης είχε
απανωτά ναυάγια, με κορυφαίο την υπόθεση της
Novartis, που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον
θεσμό.
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• Μια αξιόλογη θητεία της κας Ξ. Δημητρίου «χρωματίστηκε»
από εμφανείς παρεμβάσεις της σε υποθέσεις που είχαν πολιτικό
χαρακτήρα, σ’ έναν πρωτόγνωρο «γάμο»
της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με την Κυβέρνηση

Εισαγγελέας (Σκεπτόμενος)

Τ

ην ημέρα, που η κα
Δημητρίου διαδεχόταν στον... θρόνο της
Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου την προκάτοχό
της Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, τον Ιούλιο του 2016, κανένας δεν φανταζόταν ότι η έμπειρη εισαγγελική λειτουργός, η οποία στο Ειδικό
Δικαστήριο ζήτησε να καταδικαστεί ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, για δύο κακουργήματα, τρία
χρόνια αργότερα θα κατέληγε σε
«δεκανίκι» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, πώς αλλιώς μπορεί να
χαρακτηριστεί η προσπάθεια της
ανωτάτης εισαγγελικής λειτουργού
να «κουκουλώσει» τις καταγγελίες
του αντιεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη
Αγγελή, για το κορυφαίο των
σκανδάλων,
την
υπόθεση
Novartis, διενεργώντας έρευνα για
τη διαρροή τους και όχι για την ουσία τους;
Η κα Δημητρίου, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «ιπτάμενη
εισαγγελέας», λόγω της συχνότητας
που ταξίδευε για υπηρεσιακούς
λόγους, θα μείνει στην ιστορία της
Δικαιοσύνης και ως η ανώτατη εισαγγελέας με τις πιο στενές σχέσεις
με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την
ξαφνική παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου, την ώρα που η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, και οι
επίκουροι εισαγγελείς Χρήστος
Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης
παρέδιδαν το πρώτο μέρος της δικογραφίας, για την υπόθεση
Novartis, στην κα Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να διαβιβαστεί
στη Βουλή με βάση τον νόμο περί
ευθύνης υπουργών;

ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το… Αλέξη-κέραυνο
της Θέμιδας
στην κυβέρνηση
Η κα Δημητρίου εισήλθε στο
δικαστικό Σώμα στις 3 Νοεμβρίου
του 1978, ανήλθε στο ανώτατο αξίωμα της εισαγγελέως ΑΠ τον Ιούλιο του 2016 και αποχωρεί στις
30 Ιουνίου, λόγω συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας. Στην τριετία
που διοικούσε την Εισαγγελία του
ΑΠ, μετατράπηκε πολλές φορές
σε... Αλέξη-κέραυνο της Κυβέρνησης, καθώς πολλές φορές επικρίθηκε ότι προσπάθησε με τις εκάστοτε παρεμβάσεις της, να εξυπηρετήσει τις επιλογές κυβερνητικών
παραγόντων.
H μεταμόρφωση της Ξένης Δημητρίου ξεκίνησε όταν προσπάθησε να ανατρέψει τρεις φορές αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών, που ισάριθμες φορές προχώρησαν σε απαλλαγή του
πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ,
Ανδρέα Γεωργίου, απορρίπτο-

ντας τις καταγγελίες πρώην μελών
της Αρχής ότι διογκώθηκε τεχνηέντως το έλλειμμα του 2009. Η υπόθεση Γεωργίου και η σκανδαλώδης «υποταγή» της εισαγγελέως ΑΠ
σε ό,τι ήταν επιθυμητό για την κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν η αρχή στη
διαδρομή της κας Δημητρίου, όπου το πλοίο της Δικαιοσύνης έ-

γειρε επικίνδυνα, μέχρι που με
προορισμό τη Novartis κατέληξε
σε... ναυάγιο!

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Ταλέντο» στις αναιρέσεις
Η υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ ήταν από
τις πρώτες, όπου η κα Δημητρίου
άρχισε να αποκαλύπτει το... ταλέ-

ντο της στις αναιρέσεις.
Στην υπόθεση του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, πάντως το εξάντλησε, καθώς
άσκησε αναίρεση τρεις φορές, εναντίον των απαλλακτικών αποφάσεων του Συμβουλίου Εφετών,
που απέρριψαν τις καταγγελίες περί τεχνητής διόγκωσης του έλλειμμα του 2009, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, και τις αντιδράσεις των
Ευρωπαίων εταίρων και των εκπροσώπων των θεσμών.
Τρία δικαστικά συμβούλια οδηγήθηκαν σε απαλλαγή του Ανδ.
Γεωργίου από την κατηγορία της
ψευδούς βεβαίωσης και κατά τους
καταγγέλλοντες διευκόλυνε την είσοδο της χώρας σε προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ ο Ανδ. Γεωργίου ανέλαβε τα
ηνία της Αρχής, όταν ήταν πλέον
δρομολογημένη η πρώτη σύμβαση με τους δανειστές της χώρας.
Οι συνεχείς αναιρέσεις ήταν
σωσίβιο για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, για
τα μεγάλα ελλείμματα κατά τη θητεία του, και λαμβανομένων υπ’ όψιν και των «καλών» σχέσεών του
με τον Αλέξη Τσίπρα –οι επιλογές
Προκόπη Παυλόπουλου και
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου
δεν έγιναν τυχαία από τον πρωθυπουργό– επί περίπου 4 χρόνια ήταν στο απυρόβλητο, αφού υπήρχε
δικαστική εκκρεμότητα με τον Ανδρέα Γεωργίου!!! Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είχε το θράσος να ταΐζει συνεχώς
κουτόχορτο τους ψηφοφόρους
του, όταν δημόσια προέβαινε σε
καταγγελίες ότι το έλλειμμα ξεκίνησε το 2012(!!!) επί κυβέρνησης
Σαμαρά - Βενιζέλου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΤΙ
Απόπειρα φρένου
στην κλήση Δούρου
Η φιλοκυβερνητική διάθεση της
Ξένης Δημητρίου έλαμψε περίτρανα για ακόμη μία φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν άπλωσε δίχτυ προστασίας σε κυβερνητικά στελέχη, όπως η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, που αντιμετωπίζει ευθύνες για τη φονική πυρκαγιά με τους 102 νεκρούς στο
Μάτι. Την ίδια ημέρα που έφτασε
στα χέρια του πρώην προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
της Αθήνας, Ηλία Ζαγοραίου, το
πόρισμα του ανεξάρτητου πυραγού, έφτασε και η παραγγελία της
κας Δημητρίου, με την οποία ζητούσε να ενταχθεί στην ογκώδη δικογραφία και το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, μετά
από εντολή της γενικής διευθύντριας Δημόσιας Διοίκησης, Μαίρης Παπασπύρου, για διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και πειθαρχικές ευθύνες. Έτσι, έγινε προσπάθεια να φρεναριστεί κλήση των
υπόπτων, μεταξύ των οποίων ήταν
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τότε και η Ρ. Δούρου.
Με δεδομένο, μάλιστα, ότι σε
παρόμοια έρευνα για τις πλημμύρες στη Μάνδρα, το πόρισμα των
ελεγκτών χρειάστηκε περίπου 8
μήνες πριν παραδοθεί στα χέρια
των εισαγγελέων, οι φόβοι για παρελκυστική τακτική της κας Δημητρίου φάνταζαν βάσιμοι, παρά το
γεγονός ότι η εισαγγελική έρευνα
για τις φονικές πυρκαγιές της 23ης
Ιουλίου 2018 είχε ξεκινήσει την επομένη της καταστροφής με παραγγελία της Ξ. Δημητρίου. Μάλιστα, η δυναμική της έρευνας ήταν τέτοια, που δικαστικές πηγές
μιλούσαν για άσκηση προσωποποιημένων ποινικών διώξεων από τον Σεπτέμβριο 2018, κάτι που
τελικά δεν έγινε τότε, αλλά τον
Μάρτιο του 2019!
Η κατακραυγή που είχε προκαλέσει τότε η ενέργεια της εισαγγελέως ΑΠ την είχε υποχρεώσει σε
αναδίπλωση, καθώς την επομένη
κυκλοφόρησε από το περιβάλλον
της ότι «σε καμία περίπτωση, το έγγραφο της εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου δεν σηματοδοτεί και το “πάγωμα” της εισαγγελικής έρευνας για τις
φονικές πυρκαγιές». Και αυτό διότι,
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι
στην κρίση του εισαγγελέα να προχωρήσει στο επόμενο κομβικό σημείο της έρευνας, που είναι να αποστείλει τις πρώτες κλήσεις σε υπόπτους!
Τη στάση της κας Δημητρίου
είχε σχολιάσει εύστοχα η Ζωή
Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για «ξετσιπωσιά»: «Υπάρχει μία
ακραία παρέμβαση από την κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι πρωτο-

φανές το φαινόμενο, αλλά είναι σε
πρωτοφανή ξετσιπωσιά. O βίος και η
πολιτεία της εισαγγελέως του Αρείου
Πάγου, της κας Δημητρίου, είναι αδιανόητος. Τέτοια εξυπηρέτηση της
κυβέρνησης από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ακόμα και σε υποθέσεις
σοβαρές όπως το Μάτι, ανθρωποκτονίες δηλαδή, να παρεμβαίνει η εισαγγελέας για να πέσει στα μαλακά η κυβέρνηση και η Δούρου, (είναι) αδιανόητο».

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ
Οι κραυγαλέες άδειες
στον «Λουκά» της 17Ν
Ένα σκαλί παρακάτω ήταν η κραυγαλέα περίπτωση του πολυισοβίτη
της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα,
για τον οποίο η εισαγγελέας ΑΠ
προέταξε τα... στήθη της, όταν το
δικαστικό συμβούλιο Βόλου είχε
απορρίψει την αίτησή του για χορήγηση άδειας από τις φυλακές. Η
ανώτατη εισαγγελέας, η οποία, ένα
χρόνο πριν, είχε ζητήσει να τιμωρηθούν πειθαρχικά οι εισαγγελείς,
που –εφαρμόζοντας τον νόμο– είχαν δώσει άδεια στον Δ. Κουφο-
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ντίνα, σε μια κρίση... ταυτότητας
άσκησε η ίδια αναίρεση εν μία νυκτί και ήταν έτοιμη να ανέβει ακόμη στην έδρα του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπου συζητήθηκε η υπόθεση, για να υποστηρίξει την άποψή της υπέρ της
αναίρεσης του βουλεύματος των
δικαστών Βόλου, που ομόφωνα απέρριψαν για δεύτερη φορά το αίτημα του «Λουκά» της 17Ν.
Αντί της κας Δημητρίου, η οποία ασκώντας την αναίρεση τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι και οι
πολυισοβίτες μπορούν να πάρουν
άδεια εφόσον έχουν εκτίσει συγκεκριμένο χρόνο ποινής, στην έδρα
του Δικαστικού Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο οποίος στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση αναφέρθηκε στην αναίρεση
Δημητρίου.
Η άσκηση αναίρεσης δέχτηκε
σωρεία επικρίσεων και προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και ερωτηματικά στον πολιτικό και τον δικαστικό κόσμο.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ενέργεια της ανωτάτης εισαγγελικής
λειτουργού ήρθε διαρκούσης της
πολυήμερης απεργίας πείνας του
Δ. Κουφοντίνα, που εν μέσω
προεκλογικής περιόδου πίεσε για
να ικανοποιηθεί το αίτημά του.
Τελικά, η ανώτατη εισαγγελέας
δεν ανέβηκε στην έδρα του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου
για να υποστηρίξει την άποψή της
υπέρ της αναίρεσης.

Οι κατ’ εξακολούθηση
ήττες Δημητρίου
Η κα Δημητρίου προσπάθησε
κατ’ επανάληψη, με την εξουσία
που της παρείχε το αξίωμά της, να
ελέγξει τους υφισταμένους της εισαγγελείς, αλλά κυρίως τους γραμματείς, που όπως ψιθυρίζεται «την
τρέμουν»!
Οι ασκήσεις φιλοκυβερνητικής
κυριαρχίας της κας Δημητρίου εκδηλώθηκαν με τις περιπτώσεις
των εισαγγελέων Παναγιώτη Αθανασίου και Ισίδωρου Ντογιάκου, που προήχθησαν σε εισαγγελέα Εφετών ο πρώτος και σε αντιεισαγγελέα ΑΠ ο δεύτερος, παρά

τις περί του αντιθέτου προσπάθειες του κυβερνητικού περιβάλλοντος.
Η απόφαση της Ολομέλειας του
ΑΠ, για τον Παναγιώτη Αθανασίου, που με συντριπτική πλειοψηφία 55 υπέρ και 8 κατά αγνόησε
την άποψη περί παράλειψής του,
της εισαγγελέως του ΑΠ Ξένης
Δημητρίου, και τον προήγαγε σε
εισαγγελέα Εφετών, δείχνει την εναντίον της πορεία, που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται στη Δικαιοσύνη πριν από περίπου ένα χρόνο.
Στην περίπτωση της προαγωγής
Ντογιάκου, οι φιλοσυριζαίικες εφημερίδες ξεσπάθωσαν και καλούσαν τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή να
κάνει διαφωνία.
Όμως, ο Ζακυνθινός πολιτικός,
επειδή έβλεπε ενδεχομένως πού
οδηγείται η κατάσταση, δεν έκανε
διαφωνία, φοβούμενος ενδεχομένως μήπως εισπράξει μια νέα ήττα, όπως στην περίπτωση του εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος ήδη είχε δικαιωθεί πανηγυρικά από την Ολομέλεια του ΑΠ.
Η απόφαση του ανώτατου δικαστικού οργάνου, που με συντριπτική πλειοψηφία 13 υπέρ, έναντι 2
κατά, άναψε το πράσινο φως για
την είσοδο του πρώην προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών στην
Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θεωρήθηκε ήττα της εισαγγελέως του ΑΠ Ξένης Δημητρίου,
η οποία με σύμμαχο τον πρόεδρο
του ΑΠ Βασίλη Πέππα ήταν οι
μοναδικοί από τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, που προσπάθησαν να ανακόψουν τον δρόμο στον Ισίδωρο Ντογιάκο.
Μάλιστα, η κα Δημητρίου δεν
συγκρατήθηκε και επιτέθηκε τότε
στον κ. Ντογιάκο, λέγοντάς του:
«Δεν έπρεπε να γίνεις εισαγγελέας
ΑΠ».
Ένα άλλο περιστατικό ήταν η άσκηση πειθαρχικής δίωξης εις βάρος του Ισίδωρου Ντογιάκου, με
το αιτιολογικό ότι δεν είχε φροντίσει να μεταφράσει το βούλευμα για
την υπόθεση Siemens, κατηγορία
η οποία μπήκε στον κάλαθο των αχρήστων, αφού η πειθαρχική έρευνα απέδειξε ότι ουδεμία σχέση
είχε με την υπόθεση αυτή.
Μία ακόμη ήττα για την εισαγγελέα ΑΠ Ξένη Δημητρίου, που
είχε πει «ΟΧΙ» στην προαγωγή του
εισαγγελέα Εφετών Γιώργου Γεράκη σε αντιεισαγγελέα ΑΠ, ήταν
η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του ΑΠ, που με συντριπτική
πλειοψηφία, 56 υπέρ και 6 κατά,
έκανε δεκτή την αίτηση του εισαγγελέα Εφετών Γιώργου Γεράκη, ο
οποίος προήχθη σε αντιεισαγγελέα
του ανωτάτου δικαστηρίου.
Ο κ. Γεράκης είχε παραλειφθεί
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με ψήφους 10-5.
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Αξιοσημείωτο το παρακάτω: Από τους 10 ανώτατους δικαστικούς
λειτουργούς, που είχαν πει «όχι»,
τότε, στην προαγωγή του, μόνον οι
δύο απέμειναν σήμερα.
Μία εξ αυτών ήταν η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου!

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS
Το «διαζύγιο»
Αγγελή - Δημητρίου
Οι χειρισμοί της εισαγγελέως ΑΠ
Ξένης Δημητρίου στην υπόθεση
της Novartιs έφεραν και το... διαζύγιο με το μέχρι τότε «αγαπημένο
και υπάκουο παιδί της», τον αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, ο οποίος υπήρξε ο πιο στενός συνεργάτης της, καθώς τον έχρισε και επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
που διενεργούσε τη σημαντικότερη έρευνα: την υπόθεση Novartis!
Aναλογιζόμενος πού οδηγείται
η κατάσταση και πώς ο ίδιος κινδύνευε να χρεωθεί το σκάνδαλο
της Novartis, ο κ. Αγγελής ενημέρωσε εγκαίρως την εισαγγελέα ΑΠ
από τον περασμένο Νοέμβριο, άμα τη επιστροφή του από το ταξίδι
στη Βιέννη, όπου συμμετείχε ως επόπτης των εισαγγελέων Διαφθοράς.
Ο κίνδυνος να βρεθεί κατηγο(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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ρούμενος, για μια έρευνα χωρίς στοιχεία, στην οποία το ζητούμενο ήταν η
άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος
πολιτικών προσώπων της αντιπολίτευσης, τρόμαξαν τον κ. Αγγελή, που
όταν είδε πως οι προειδοποιήσεις
και οι αντιρρήσεις του δεν εισακούστηκαν από την κα Δημητρίου, προχώρησε σε παραίτηση, αφού κατήγγειλε το τι συνέβαινε με πεντασέλιδη
έγγραφη αναφορά.

H αρχή του τέλους...
Η δημοσιοποίηση των αναφορών
του αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, που υπήρξε επόπτης της ανάκρισης, στην υπόθεση της Novartis,
την οποία διενεργεί η εισαγγελέας
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη,
προκάλεσαν σεισμό στο δικαστικό
και πολιτικό σκηνικό, καθώς αποκαλύφτηκε η γύμνια της έρευνας από
στοιχεία, που σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να στηρίξουν τις ποινικές διώξεις τύπου... Πολάκη, τις οποίες διακαώς επιθυμούσε η κυβέρνηση. Οι αναφορές του αντιεισαγγελέα κ. Αγγελή, που παραιτήθηκε από την εποπτεία της έρευνας από τον
περασμένο Ιανουάριο, κραυγάζοντας
σε όλους τους τόνους «εγώ δεν θα πάω
φυλακή για τη Novartis», καταγγέλλοντας την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, και όσα έγιναν στη συνάντηση με
τους Αμερικανούς εισαγγελείς στη
Βιέννη, τον Νοέμβριο του 2018, τα
οποία είχε αποκαλύψει αποκλειστικά η «Α», λειτούργησαν σαν βόμβα,
με τις συνέπειες από την έκρηξή της
να είναι ακόμη ανυπολόγιστες.
Στις αναφορές του ο κ. Αγγελής
κατήγγειλε σωρεία παραλείψεων και
μεθοδεύσεων, όπως και ανικανότητα στον χειρισμό της έρευνας για τη
Νovartis, από τους εισαγγελείς Διαφθοράς Τουλουπάκη - Μανώλη Ντζούρα, κάνοντας λόγο για «σχετική
βιασύνη απο πλευράς τους, για να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, για κάποιους πολιτικούς».
Με πλήρη επίγνωση της βαρύτητας των καταγγελιών του ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής, στις αναφορές του, των οποίων ήταν γνώστης πρώτη από όλους η εισαγγελέας
ΑΠ Ξένη Δημητρίου, έκανε λόγο
για «επιλεκτική έρευνα» από την κα
Τουλουπάκη και τους συνεργάτες
της, ενώ καθιστούσε σαφές ότι υπάρχουν «πειθαρχικώς ελεγκτέες ενέργειες κατά τον χειρισμό της υπόθεσης από τους εισαγγελείς».
Ο κ. Αγγελής κατακεραύνωνε
τους χειρισμούς της εισαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη
και όσα έγιναν στο περίφημο ραντεβού των εισαγγελέων Διαφθοράς
στη Βιέννη με τους Αμερικανούς.
Μπροστά στο βάρος των αποκαλύψεων Αγγελή, η εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου αναγκάστηκε τότε να
ζητήσει την πειθαρχική διερεύνηση

των καταγγελιών του, την οποία ανέθεσε στον γνωστό ως «αδιάφθορο»
αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη. Η αναφορά Αγγελή, η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελέα του ΑΠ Ξένη Δημητρίου, μαζί με την παραίτησή του από την εποπτεία της Εισαγγελίας Διαφθοράς, δεν μπορούσε να μείνει στα συρτάρια του δρύινου γραφείου της.
Η κα Δημητρίου, όπως είναι
γνωστό, διέταξε τη διερεύνηση των
καταγγελιών του αντιεισαγγελέα
Γιάννη Αγγελή, που είχε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι δεν
συμφωνούσε με τους χειρισμούς της
κα Τουλουπάκη στο θέμα της
Novartis. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών του, ο κ. Αγγελής, ο οποίος ήταν παρών σε όλες
τις διαδικασίες της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, που διενεργεί το
τρίο των εισαγγελέων Διαφθοράς
Τουλουπάκη - Ντζούρας - Μανώλης, είχε υποβάλει νέα, 25σέλιδη
αυτήν τη φορά, αναφορά στον αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη, ο
οποίος είχε αναλάβει να διερευνήσει
πειθαρχικά το σύνολο των καταγγελιών του, οι οποίες –στη νέα εκδοχή
τους– ήταν ακόμη σκληρότερες!
Οι αποκαλύψεις του αντιεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, ο οποίος είχε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους
ότι «εγώ δεν θα πάω φυλακή για την
Τουλουπάκη», στη δεύτερη αναφορά
του δεν περιορίζονταν μόνον σε όσα
έγιναν στο περίφημο ραντεβού της
Βιέννης, με το τρίο των εισαγγελέων
Τουλουπάκη - Ντζούρα και Μανώλη και τους Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά εξηγούσε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες γιατί δεν
συμφωνούσε με τους χειρισμούς της
κας Τουλουπάκη στο θέμα της
Novartis.
Και ενώ η έρευνα Πεπόνη, την οποία και τότε αποκλειστικά είχε αποκαλύψει η «Α», είχε μόλις ξεκινήσει, με διαδικασίες fast truck αρχειοθετήθηκε.
Στην πρώτη πεντασέλιδη αναφορά του, την οποία είχε αποκαλύψει
αποκλειστικά η «Α», ο κ. Αγγελής είχε καταγγείλει στην ανώτατη εισαγγελέα ΑΠ όλα όσα έγιναν στη Βιέννη,
που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει
από την εποπτεία της έρευνας, καταγγέλλοντας την εισαγγελέα Διαφθοράς
ότι: «Αμφισβητεί τις οδηγίες και συστάσεις, που της απευθύνω ως επόπτης, όπως π.χ. να περαιώσει το ταχύτερο δυνατόν την εκκρεμότητα που υπάρχει από
συστάσεως της υπηρεσίας το 2013 στην
οποία προΐσταται ή να καλεί σε εξηγήσεις μετά το πέρας των δικογραφιών, αμφισβητεί το δικαίωμά μου να λαμβάνω
γνώση των ουσιαστικών στοιχείων των
υπό έρευνα δικογραφιών...» και κατέληγε ότι «επειδή εξ όλων των ανωτέρω
θίγεται η αξιοπιστία μου ως εισαγγελικού λειτουργού... παρακαλώ να με απαλλάξετε για λόγους ευθιξίας»...

Το… μυστικό
της κυρίας
Ξένης

Τ

ο μυστικό της τόσο γρήγορης αρχειοθέτησης των αναφορών Αγγελή βρίσκεται στην παραγγελία
που έδωσε η Ξ. Δημητρίου στον
αντιεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη, στον οποίο ανέθεσε τη διερεύνησή
τους. Το κλου; Αυτή η ανάθεση δεν αφορούσε τα καταγγελλόμενα Αγγελή, αλλά το πώς
διέρρευσαν οι πληροφορίες για τη συνάντηση των εισαγγελέων στη Βιέννη και για όσα
έγιναν εκεί...
Στο πλαίσιο της έρευνας Πεπόνη, ο κ.
Αγγελής κατέθεσε 25σέλιδη αναφορά, φωτιά και λαύρα για Τουλουπάκη - Ντζούρα Μανώλη, στην οποία περιγράφει με συγκλονιστικές λεπτομέρειες όσα έγιναν και
δεν έγιναν το διάστημα που ο ίδιος ήταν επόπτης της ανάκρισης, ενώ καταγγέλλει σωρεία μεθοδεύσεων από τους τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, χαρακτηρίζοντάς τους «ανεπαρκείς (κατά την έννοια του Ν. 1756/1998)»,
«αδυνατούν να διεξάγουν επιτυχώς την σχετική
ποινική έρευνα, γι’ αυτό θα πρέπει να αντικατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν, όπως από αρχές Δεκεμβρίου (αμέσως μετά την επιστροφή
μου από τη Βιέννη είχα καταστήσει γνωστό)».
Ο αντιεισαγγελέας Πεπόνης έβαλε τις αναφορές Αγγελή στο αρχείο, κρίνοντας ότι

δεν μπορούσε να επεκταθεί στη διερεύνησή τους, πέρα από το όριο της παραγγελίας
της Ξ. Δημητρίου, που όπως προαναφέρθηκε ήταν αυστηρά περιορισμένο στη διαρροή και όχι στην ουσία.

Έτσι άνοιξε ο δρόμος
για την Τουλουπάκη
Με την αρχειοθέτηση των καταγγελιών Αγγελή, άνοιξε ο δρόμος για την παράταση της
θητείας της κας Τουλουπάκη στη θέση τής
επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς. Τα
ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:
-Γνώριζαν οι ανώτατοι δικαστές, που αποφάσισαν να παραμείνει η κα Τουλουπάκη στη θέση τής επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
όσα είχε καταγγείλει ο αντιεισαγγελέας Αγγελής
σε βάρος της, για τους χειρισμούς της στην έρευνα της Novartis;
-Η εισαγγελέας ΑΠ Ξ. Δημητρίου, που τις
γνώριζε, δεν όφειλε να τους ενημερώσει;
Γιατί, εάν όφειλε και δεν το έκανε, τότε υπάρχει τεράστιο ζήτημα που εγείρει ευθύνες
ακόμη και ποινικές σε βάρος της, η οποία
δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον... φερετζέ μιας κατ’ επίφαση διερεύνησης των
καταγγελιών Αγγελή, που έμεινε στον αφρό
και δεν μπήκε ποτέ σε βάθος.

 

Εξαπάτησε τις ομάδες της SL2 που τον συνάντησαν χθες,
λέγοντας ότι δεν υπάρχουν λεφτά, την ώρα που όπως
αποδείχθηκε έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ

«Απατεώνας»
ο (εγώ δεν είμαι
του τζάμπα) Δρόσος
ιστεύαμε ότι τα είχαμε
δει όλα, αλλά αυτό με
τα έργα και ημέρες τού
«εγώ δεν είμαι του τζάμπα» Γιάννη Δρόσου ξεπερνά
κάθε προηγούμενο.
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, που είχε
τοποθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και
στην ΕΠΟ, μετά τις… επιτυχίες του
στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο
θέμα των τηλεοπτικών αδειών, ενώ
ενέγραψε στον προϋπολογισμό της
Δημόσιας Τηλεόρασης ποσό 57 εκατ. ευρώ και υπέγραψε προσύμφωνο με τη Super League 2 για την
καταβολή του ποσού, ξαφνικά δήλωσε ότι χρήματα δεν υπάρχουν!!
Την ίδια ώρα που κοροϊδεύει τις
ομάδες και τινάζει στον αέρα την αναδιάρθρωση που προώθησε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιάννης Δρόσος ομολόγησε στους εκπροσώπους της
Super League 2 που τον συνάντησαν
ότι διαπραγματεύεται με τον ΠΑΟΚ
και την ΑΕΚ, ώστε η ΕΡΤ ν’ αποκτήσει
τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός
έδρας αγώνων πρωταθλήματος των
δύο ομάδων. Μάλιστα, ξεπερνώντας
την όποια διαγωνιστική διαδικασία, ο
Γιάννης Δρόσος προσέφερε πολλά
εκατομμύρια ευρώ.
Δηλαδή, για να κάνει τα ρουσφέτια του Ιβάν Σαββίδη, καθώς μιλάει και ρώσικα, κάνει προτάσεις με τη
δέσμευση να τις υλοποιήσει γιατί
δεν θα μπορεί να παίξει με το αφεντικό του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το τραγικό της υπόθεσης. Τα λεφτά που ετοιμαζόταν να δώσει στον ΠΑΟΚ –
περίπου 27 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια– θα τα κόψει από τα 57 εκατ.
που είχαν με ενέργειες του Γ. Βασιλειάδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για τις 7 ομάδες της
Super League 1 (για τα 2018-2019
και 2019-2020) και για τη νέα κατηγορία Super League 2. Μάλιστα,
ως γνήσιος «απατεωνίσκος» μετέθεσε το προσύμφωνο που είχε υπογράψει τον περασμένο Δεκέμβριο
και το οποίο είχε καταληκτική ημερομηνία την 30ή Μαΐου 2019, στις
31 Ιουλίου 2019, με αιτιολογία ότι
λόγω εκλογών δεν μπορεί να εκταμιεύσει κονδύλια.
Την ίδια ώρα, όπως αποδεικνύε-

Π

ται από το χαρτί που έστειλε ο ίδιος
στον Άρειο Πάγο –για να «απαντήσει» στις αιτιάσεις του Ολυμπιακού–,
παραδέχεται ότι έχει έλθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Μόνο που τα
λεφτά της συμφωνίας είναι τα λεφτά
που ο υφυπουργός Αθλητισμού αλλά και ο πρωθυπουργός Τσίπρας είχαν προϋπολογίσει για τη Super
League 2. Προφανώς, ο «εγώ δεν είμαι του τζάμπα» κ. Δρόσος πράγματι δεν είναι του τζάμπα… Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του και τις αιτιάσεις του
Ολυμπιακού για τις προσφορές στον
ΠΑΟΚ, υποθέτουμε πως ο Γιάννης
Δρόσος θα προγραμματίζει να φύγει έγκαιρα πριν κλείσουν τα σύνορα γι’ αυτόν, μετά τις εκλογές.
Όσον αφορά τη Super League 2,
τώρα τα στελέχη της αντιλαμβάνονται στο πετσί τους τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη, να
τα πάρει όλα ο Ιβάν.

Έξαλλος ο Γ. Βασιλειάδης
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, πληροφορούμενος τις εξελίξεις, είναι έξαλλος με
τον Γιάννη Δρόσο, καθώς όχι μόνο
εκτίθεται στα όσα έχει δεσμευθεί έναντι των ομάδων της Super
League 2, αλλά τινάζεται στον αέρα το σχέδιο που είχε εμπνευστεί
για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Μάλιστα ο Γ. Βασιλειάδης
φέρεται αποφασισμένος αυτή την
κρίσιμη περίοδο να επικοινωνήσει
με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να παρέμβει. Πριν
λίγες μέρες εξάλλου ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν που είχε μιλήσει σε
ραδιοφωνική για την αναδιάρθρωση, αποκαλύπτοντας πως ήταν δικό
του σχέδιο.
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποκαλύψει σχετικά:
«Εγώ πρότεινα στον Βασιλειάδη
την αναδιάρθρωση. Δεν πρότεινα μάλιστα για 12 ομάδες, αλλά δέκα. Η
λογική της εξυγίανσης ήταν η εξής:
Superleague 1, Superleague 2 με δέκα ομάδες, τέσσερις γύρους και όλα
τα παιχνίδια ντέρμπι. Όπως γίνεται
στη Σκωτία. Περισσότερα παιχνίδια,
εισιτήρια, τηλεοπτικά, στοίχημα, διαφημίσεις. Ένα βιώσιμο πρωτάθλημα
που κανείς να μπορεί να φτιάξει καρ-

τέλ. Έγινε μία μεγάλη αντιπαράθεση,
διότι κανείς δεν ήθελε να χάσει την
πελατεία του.
»Στο τέλος της ημέρας, τους είπαμε ότι εάν πέρσι δεν παίρναμε την απόφαση να προχωρήσουμε, σήμερα
δεν θα είχαμε πρωτάθλημα. Για αυτό
είπαμε, πάμε στους 14 και πάμε του
χρόνου στους 12. Η απόφαση η ΕΡΤ
να χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο είναι σωστή, διότι είναι ένα λαϊκό άθλημα και πρέπει να το δείχνει η ελεύθερη τηλεόραση».
Προφανώς ο πρωθυπουργός υπολόγισε χωρίς τον Γιάννη Δρόσο,
στον οποίο πολλοί αποδίδουν ιδιοτέλεια στις αποφάσεις του.

Ιδού η απάτη
Η σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων της Super League 2 με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ αποκάλυψε το μέγεθος της απάτης.
Ο Γιάννης Δρόσος ξεκαθάρισε
πως η δημόσια τηλεόραση, που θα
στήριζε με τα χρήματα από τα τηλεοπτικά τη νέα κατηγορία, δεν έχει
διαθέσιμα κεφάλαια να το κάνει. Ο
πρόεδρος της διοργανώτριας Λεωνίδας Λεουτσάκος και οι κ.κ. Κολοκυθάς, Μονεμβασιώτης, Ροκάκης, Χριστοβασίλης, Οταπασίδης και Λυχναράς που τον συνόδευαν έμειναν εμβρόντητοι από
τις εξελίξεις.
Μάλιστα κατόπιν της ενημέρωσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, η επιτροπή που είχε συστήσει η Super League 2 αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου την προγραμματισμένη συνάντηση της Δευτέρας με τον Γ. Βασιλειάδη, μέχρι
να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Το συμπέρασμα που προέκυψε
μετά την πολύωρη συνάντηση με τον
Γ. Δρόσο, είναι πως στα ταμεία της
ΕΡΤ δεν υπάρχουν χρήματα για την
υπό σύσταση κατηγορία, καθώς δεν
έχει γίνει καμία εκταμίευση του προαναγγελθέντος ποσού. Ο διευθύνων
σύμβουλος της Δημόσιας Τηλεόρασης δεν νοιάστηκε αν το προσεχές
πρωτάθλημα βρίσκεται στον αέρα.
Δημιούργησε μια πλασματική
πραγματικότητα, καθώς απ’ ό,τι αποκαλύπτεται από επίσημα έγγραφα ο Γ. Δρόσος πήρε τα λεφτά των

ομάδων της Super League 2 προκειμένου να τα δώσει στον ΠΑΟΚ!!!
Η παραδοχή είναι ωμή από τον Γ.
Δρόσο, καθώς στην απάντηση που
έστειλε στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου μετά τις καταγγελίες του Ολυμπιακού, αποκαλύπτεται ότι έχει
συμφωνήσει να πάρει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Παρέδωσε μάλιστα
στοιχεία, που αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε με την υπ’ αριθμ.
627/7.6.2019 έγγραφη πρόταση
για διάθεση των τηλεοπτικών του
δικαιωμάτων στην ΕΡΤ, ακολούθησε
στις 18.6.2019 αντιπρόταση της
ΕΡΤ, αλλά και τελική αποδοχή στις
25.6.2019 της αντιπρότασης αυτής
από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ!! Για την ΑΕΚ
που κατέθεσε πρόταση και δέχθηκε
την αντιπρόταση της ΕΡΤ, ο Γ. Δρόσος δεν παρουσιάζει καμία κατάληξη. Με δύο λόγια… Ιβάν πάρ’ τα όλα.
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Προτίμηση
και σε
Πορτογάλους
προπονητές
Ο Ολυμπιακός της εποχής
Μαρινάκη, δηλαδή από το
καλοκαίρι του 2010 και
μέχρι τώρα, έχει «χτίσει»
παράδοση και με Πορτογάλους προπονητές.
Είναι τέτοια η προτίμησή
του προς τη χώρα της Ιβηρικής, που τα τελευταία επτά χρόνια έχουν περάσει
πέντε Πορτογάλοι από τον
πάγκο του!
Πρώτος ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, τελευταίος ο Πέδρο
Μαρτίνς που συνεχίζει ως
σήμερα, και ενδιάμεσα ο
Πάουλο Μπέντο, ο Μάρκο
Σίλβα και ο Βίτορ Περέιρα.
Τώρα, αν αναρωτηθείτε
πώς τα πήγε το πορτογαλικό μοντέλο, συζητιέται
το πράγμα. Γενικά, πάντως, δεν έχει οδηγήσει
στο καλύτερο αποτέλεσμα
διότι οι περισσότερες συνεργασίες απέτυχαν.
Ο Ζαρντίμ είχε αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε το καλοκαίρι του
2012. Μολονότι ο Ολυμπιακός επί των ημερών
του ήταν 1ος και αήττητος, ενώ είχε προκριθεί και
στους 32 του Europa
League, έμεινε στον πάγκο μέχρι τον Ιανουάριο
του 2013 και χρεώθηκε
ότι η ομάδα δεν πρόσφερε
θέαμα.
Μία σεζόν κοούτσαρε τον
Ολυμπιακό ο Σίλβα. Προσωπικά ζητήματα τον υποχρέωσαν να φύγει, αλλά
στο μεταξύ πανηγύρισε
πρωτάθλημα και συνολικά
εμφάνισε 28 νίκες
σε 30 αγώνες.
Τον Ιανουάριο του 2015 ο
Περέιρα αντικατέστησε
τον Ισπανό Μίτσελ. Βραχύβια κι αυτού του Πορτογάλου η παρουσία, τελείωσε τον Ιούνιο με απολογισμό 18 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες.
Ο Μπέντο πήγε στον Ολυμπιακό τον Αύγουστο του
2016 κι έφυγε... νύχτα και
με θόρυβο από το λιμάνι.
Είχαν ήδη αποχωρήσει
δύο προπονητές (Σίλβα,
Βίκτορ), προσλήφθηκε μήπως συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά απολύθηκε
τον Μάρτιο του 2017…

Του Γιάννη
Φάκαρου
ντονο το χρώμα
Πορτογαλίας για
τον Ολυμπιακό
και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Διότι δεν είναι μόνο η μεταγραφή
του Ρούμπεν Σεμέδο, αλλά και
η αγορά του Ζοσέ Σα από την
Πόρτο τον περασμένο μήνα.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει
στροφή προς την πορτογαλική αγορά, και καλό είναι να δούμε με
ποιους ποδοσφαιριστές έχει συνεργαστεί ο Ολυμπιακός για να θυμηθούμε και πόση βοήθεια πήρε από αυτούς.
Επιγραμματικά, πάντως, είναι
σαφές ότι αρκετοί παίκτες βοήθησαν και βοηθούν ουσιαστικά, όμως
υπήρχαν και ορισμένοι που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητοι.

E

Εμπιστοσύνη
στο πορτογαλικό…
μοντέλο
Με την απόκτηση του Σεμέδο, ο Ολυμπιακός κλείνει… 11άδα
Πορτογάλων, με τους οποίους έχει συνεργαστεί από το 2012 έως
σήμερα – Πώς κύλησε η παρουσία τους
σεις του Έλληνα κίπερ με τον Ολυμπιακό, άρπαξε την ευκαιρία από
τα μαλλιά και έγινε βασικός και αναντικατάστατος. Απόδειξη για το
ότι κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη του τεχνικού τιμ, το γεγονός
ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει
σε προτεραιότητα την παραμονή
του και τελικά τον αγόρασαν από
την Πόρτο.

Ντανιέλ ΠΟΝΤΕΝΣΕ
Σημαντικό γρανάζι στη μηχανή του
Ολυμπιακού από το περσινό καλοκαίρι, που
είναι στην
ομάδα. Έκανε το επίσημο ντεμπούτο του
με τον Ολυμπιακό στις
9 Αυγούστου 2018,
στην εντός έδρας αναμέτρηση με
την Λουκέρνη για τα προκριματικά
του Europa League (είχε λήξει με
4-0). Στο ίδιο ευρωπαϊκό Κύπελλο
είχε πετύχει και το πρώτο του επίσημο γκολ του ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ήταν στην εκτός έδρας
αναμέτρηση με την Μπέρνλι για τα
προκριματικά του που έληξε 1-1
και έδωσε στον Ολυμπιακό την
πρόκριση στους ομίλους. Αναδείχτηκε μέσα στην περίοδο που πέρασε και υπάρχουν καλές ευρωπαϊκές ομάδες, που τον παρακολουθούν με προσοχή.

Ζοσέ ΣΑ
Τον Σεπτέμβριο του 2018 παραχωρήθηκε δανεικός από την Πόρτο
στον Ολυμπιακό. Στις πρώτες αγωνιστικές της Super League ήταν αναπληρωματικός του Ανδρέα
Γιαννιώτη,
αλλά μετά
την ήττα
του Ολυμπιακού
στο Ηράκλειο από
τον ΟΦΗ
και τη ρήξη
στις σχέ-

Αντρέ ΜΑΡΤΙΝΣ
Αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό
ως ελεύθερος τον Αύγουστο του
2016. Το ντεμπούτο του το έκανε
μέσα στον
ίδιο μήνα,
μάλιστα είχε μπει στη
θέση του
Φορτούνη, στον νικηφόρο αγώνα με
την Αρούκα
για το Europa League. Από ’κεί και
πέρα πήρε μέρος σε 33 παιχνίδια
και σκόραρε μία φορά.

Ροντερίκ ΜΙΡΑΝΤΑ
Ο Ολυμπιακός τον πήρε ως δανεικό από την αγγλική Γουλβς τον Ιούλιο του 2018. Είχε διάθεση να βοηθήσει, αλλά
δεν κατάφερε να γίνει ο πολύ
αξιόλογος
στόπερ,
που θα ήθελαν στο
λιμάνι. Έτσι
αγωνίστηκε
σε λίγα παιχνίδια πρωταθλήματος,
δεν κέρδισε την εκτίμηση του
Μαρτίνς και γύρισε στην ομάδα όπου ανήκε.

Ζιλ ΝΤΙΑΣ
Οι «ερυθρόλευκοι» τον πήραν τον
Ιανουάριο του 2019 ως δανεικό από τη Μονακό για 1,5 χρόνο με τον
Μαρτίνς να θεωρεί ότι μπορεί να
δώσει κάτι παραπάνω στην επίθεση. Πάντως, είχε το αρνητικό ότι

ως παίκτης
του γαλλικού κλαμπ
από το
2015 είχε
δοθεί δανεικός σε 5
ομάδες!
Στις Βαρζίμ, Ρίο Άβε, Φιορεντίνα, Νότιγχαμ
και Ολυμπιακό. Άρχισε καλά την
παρουσία του με την ερυθρόλευκη
φανέλα, αλλά μετά έπεσε η απόδοσή του και το καλοκαίρι βγήκε κι
αυτός από τα πλάνα της ομάδας.

Ντιόγκο ΦΙΓΚΕΪΡΑΣ
Με περγαμηνές πήγε στον Ολυμπιακό το 2016 ο δεξιός οπισθοφύλακας, καθώς από το 2013 έως
το 2016 είχε πανηγυρίσει με τη Σεβίλλη τρία διαδοχικά Europa
League. Στους Πειραιώτες έμεινε
δύο χρόνια
και μέσα σε
αυτό το
διάστημα
είχε 36
συμμετοχές
στο πρωτάθλημα και 2
γκολ. Πρόσφερε στην
ομάδα, αλλά δεν είχε σταθερότητα,
μάλιστα δημιουργούσε και ορισμένα προβλήματα με τη συμπεριφορά
του. Χαρακτηριστικό ότι είχε εύκολες τις κάρτες.

Πάουλο ΜΑΣΑΔΟ
Στις 10 Αυγούστου 2012 υπέγραψε
στον Ολυμπιακό για 3+1 χρόνια ο
κεντρικός μέσος από το Μπάιρο ντο
Τσέρκο. Προερχόταν από τη γαλλική
Τουλούζ. Σε
δύο χρόνια
στον Πειραιά είχε 45
συμμετοχές
και 5 γκολ
και το 2014
υπέγραψε
στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

ΕΡΝΑΝΙ
Ο Ολυμπιακός πήρε δανεικό τον
28άχρονο σήμερα μέσο από την
Πόρτο στις
31 Αυγούστου 2015.
Συμμετείχε
σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος και
σκόραρε 4
γκολ. Δεν
έδειξε κάτι
ιδιαίτερο και έναν χρόνο μετά, που
τελείωσε ο δανεισμός του γύρισε
στην ομάδα της Πορτογαλίας.

Γκονσάλο ΠΑΣΙΕΝΣΙΑ
Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει το
2016, στην τελευταία μέρα των
καλοκαιρινών μεταγραφών, με
τη μορφή
δανεισμού
από την
Πόρτο. Μόνο μία συμμετοχή είχε
στην ομάδα
ο 25χρονος
φορ. Δυστυχώς, εμφάνισε πρόβλημα με την καρδιά του και ο σύλλογος τον άφησε να επιστρέψει στην
πατρίδα του πολύ νωρίς.

Μανουέλ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ
Ξεχωριστή η περίπτωσή του διότι
γεννήθηκε στη Γαλλία, αγωνίστηκε
στις «μικρές» εθνικές ομάδες της
Πορτογαλίας και από το 2014 είναι
στην Εθνική ανδρών του Μαρόκου.
Στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε τη διετία 201517 και σε
39 συμμετοχές πέτυχε 4 γκολ (ο
κόσμος θα
θυμάται εκείνο απέναντι στον
Παναθηναϊκό).
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Λουτσέσκου… τέλος από τον ΠΑΟΚ
ελείωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.
Λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της ομάδας
για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ο Ρουμάνος προπονητής αποφάσισε να φύγει από
τον «δικέφαλο του βορρά» και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Πλέον οι «ασπρόμαυροι» είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή! Ο Ρουμάνος τεχνικός ενημέρωσε τους ανθρώπους του
ΠΑΟΚ ότι προτίθεται να κάνει χρήση του όρου buy out που υπάρχει στο συμβόλαιό του, δεδομένου πως δεσμεύεται για
έναν ακόμη χρόνο με τους Θεσσαλονικείς προκειμένου να αποχωρήσει νωρίτερα...
Πριν την έναρξη της χθεσινής προπόνησης, ο Λουτσέσκου
συζήτησε με τον Ιβάν Σαββίδη και έθεσαν επί τάπητος το εν
λόγω θέμα. Από τη συζήτηση των δύο ανδρών δεν προέκυψε
κάποια αλλαγή στα δεδομένα, και ως εκ τούτου ο Ρουμάνος
αποχωρεί μετά από δύο σεζόν από την Τούμπα...
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη αποχωρήσει από το
σπίτι που έμενε. Και ότι –καλού κακού– έχει ήδη στείλει το
αυτοκίνητό του στη Σαουδική Αραβία.

Τ

ΕΠΣ Χίου:
Λόγω έντασης
στο Αιγαίο, δεν
πήρε τα χρήματα
της ΕΠΟ
ΕΠΟ ανακοίνωσε τα ποσά
των επιχορηγήσεων που
δόθηκαν στις ΕΠΣ για το
2018, και για τη Χίο είχε βγάλει
σχεδόν 44.000 ευρώ. Και βγαίνει
ένα μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΧ και λέει το φοβερό. Ότι «όσο τα είδατε εσείς, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς».
Δημήτρης Κομματάς το όνομά του.
Έχει δίκαιο. Τα χρήματα αυτά δεν
έφτασαν ποτέ στο νησί, για έναν και
μοναδικό λόγο. Λόγω της έντασης
που προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα
χρήματα. Κινδυνεύουν ταξιδεύοντας
και με το αεροπλάνο και με το πλοίο.
Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.

Η

Τσιάρτας:
από προπονητής,
τεχνικός διευθυντής

Τρέμουν στη ΝΔ για την
«καμένη γη» στα τηλεοπτικά
SL2, Football League
τη ΝΔ άρχισαν να τους ζώνουν τα φίδια για την επόμενη ημέρα των εκλογών, έτσι και τις κερδίσουν και σχηματίσουν κυβέρνηση. Τι θα γίνει με την ΕΡΤ και τα
τηλεοπτικά της Super League 2 και της Football League;
Ο Λεουτσάκος το ξέκοψε στον αρχιεργάτη της «εξυγίανσης» Πετρ Φούσεκ. Ότι, αν
δεν πέσει το χρήμα, δεν αρχίζουμε. Κι ο Φούσεκ τούς έστειλε στον Παππά.
Και λένε τώρα στη ΝΔ ότι ο Παππάς που θα σφυρίζει στα τρένα που φεύγουν μετά
τις εκλογές, δεν πρόκειται να δώσει λύση. Θ’ αφήσει κρανίου τόπο για να φωνάζει
μετά τις εκλογές ότι φταίει η νέα κυβέρνηση που δεν ξεκινούν τα πρωταθλήματα.
(Άρχισαν και εντατικά μαθήματα στα διοικητικά του ποδοσφαίρου στη ΝΔ.)

Σ

ΕΠΟ, λέει, θα ζητήσεις τις παραιτήσεις των Αναστασιάδη, Μπασινά και
Γιαννακόπουλου. Κι αν τις ζητήσει,
δεν σημαίνει ότι θα τις πάρει κιόλας.
Αν δεν πέσει το φραγκάκι, ο Άγγελος δεν
φεύγει. Επαγγελματίας είναι και καλά κάνει. Τέλος πάντων, αυτοί φεύγουν. Ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής; Παίζει το όνομα του
Τσιάρτα.
Εκεί που τον είχαν για προπονητή στην Ελπίδων στη θέση του Νικοπολίδη, τώρα παίζει για
τεχνικός διευθυντής. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα τα επαγγέλματα είναι ίδια.

Η
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Ο «λεβέντης» Τζούλιο και
η «ασπίδα» Βασιλειάδης
κόμα και οι καρέκλες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αντιλήφθηκαν την οργή
του Ιούλιου Συναδινού για το ρεπορτάζ της «Α» με τη διαπίστωση πως δεν είναι
«λεβέντης»...Ο χαρακτηρισμός «έξαλλος» μοιάζει φτωχός για να αποδώσει πλήρως
την κατάσταση του γενικού γραμματέα. Όπως λένε όσοι ξέρουν καλά τον Τζούλιο, το πρωινό του Σαββάτου έχασε την ψυχραιμία του. «Κάτι που συμβαίνει σπάνια», όπως υποστηρίζουν όσοι κυκλοφορούν στους διαδρόμους της ΓΓΑ.
Στο περιβάλλον του Συναδινού υποστήριζαν ότι για άλλη μια φορά ο Ιούλιος αδικήθηκε. Και παρέπεμπαν στον πολιτικό προϊστάμενό του για απαντήσεις αναφορικά με την καθυστέρηση στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης που θα εφάρμοζε τη νομοθεσία στο θέμα του Βασίλη Γκαγκάτση.
Ουσιαστικά, δηλαδή, οι συνεργάτες του γγΑ επιρρίπτουν τις ευθύνες στον Γιώργο Βασιλειάδη, για τον οποίο λένε με νόημα ότι «εκείνος ήταν τακτικός συνομιλητής του Γκαγκάτση».
Κάποιοι, μάλιστα, πήγαν ακόμα πιο μακριά το θέμα, με το επιχείρημα ότι ο Τζούλιο κατάφερε να υπογράψει το σχετικό έγγραφο όταν διαλύθηκε η Βουλή, λόγω
εκλογών, και επιδόθηκε ο Βασιλειάδης στον προεκλογικό αγώνα του.
Όσοι αναρωτηθούν πού βρίσκεται η
αλήθεια, θα σας απαντήσουμε με σαφήνεια: στη μέση. Και ο Συναδινός έτρεξε να προλάβει τις περιπέτειες με τη
Δικαιοσύνη και τόσο καιρό έκανε «τα
στραβά μάτια» επειδή έβλεπε τον Βασιλομπίλαρο να σουλατσάρει στη
ΓΓΑ.

Α

Ο κίνδυνος για οικονομική
ασφυξία της ΕΠΟ απ’ τις
προεισπράξεις
την προείσπραξη των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων από την επόμενη
διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών
προχώρησε η ΕΠΟ για να αποκτήσει ρευστότητα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έστειλε η Ομοσπονδία στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η UEFA κατέβαλε προκαταβολικά 1,8 εκατ. ευρώ.
Χρήματα που δόθηκαν προφανώς για να στηρίξουν τον Ευάγγελο Γραμμένο, ο οποίος κατάφερε και αύξησε σημαντικά τα έξοδα της ΕΠΟ.
Αλλά στη Νιόν θέλουν τον Γραμμένο επικεφαλής του ελληνικού ποδοσφαίρου και
κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να ενισχύσουν το προφίλ του παρά τα απανωτά λάθη
που κάνει σε όλα τα επίπεδα.
Το ζητούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια, δεν είναι η επιβίωση της σημερινής διοίκησης, η οποία απογείωσε κατά 1,5 εκατ. ευρώ τα έξοδα.
Μεταξύ άλλων και με τα τρελά λεφτά που δίνει στον Μέλο Περέιρα και τους άλλους εκλεκτούς. Κάθε χρόνο η ΕΠΟ καταβάλλει 900.000 ευρώ σε μισθούς και αποζημιώσεις. Οπότε χρειάζεται ρευστότητα.
Αλλά, όπως λένε όσοι περνούν καθημερινά απ’ το πάρκο Γουδή, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα εάν αποτύχει η Εθνική στο Euro και το 2022 έχει ήδη ξοδέψει το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.
Κάπως έτσι, άλλωστε, πήγε και η Ελλάδα στα βράχια με τη δημιουργική λογιστική
του Κώστα Σημίτη… Τακτική που ακολουθεί πλέον και ο Γραμμένος.

Σ

Φοβούται
την ποινική
Δικαιοσύνη
ιατί ουδείς ασχολείται με τη Sports
Radar που στέλνει τα ραβασάκια
για τα «ύποπτα προς χειραγώγηση»
παιχνίδια; Γιατί φοβούνται ότι αν υπόθεση φτάσει τα ποινικά δικαστήρια και αθωωθούν οι κατηγορούμενοι, τι θα γίνει, αν εμείς έχουμε υποβιβάσει την ομάδα τους, όπως προβλέπει η FIFA;
Γι’ αυτό έχουν κάτσει όλοι επάνω σ’ αυτόν τον προβληματισμό και δεν κουνιέται
φύλλο. Μια χαρά. Την έχουνε καταβρεί όλοι. Δεν είναι καιρός για μπλεξίματα, σου
λέει ο κύριος των 12 αναβολών.

Γ

Πρόσφυγες: Ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ
και είναι ΠΑΟΚ!
ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) μέσω του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες ζητάει χώρους,
ώστε να μάθουν ελληνικά. Οι χώροι που προτιμούνται είναι
πιστοποιημένοι ή όχι; Ή μήπως δεν πειράζει;
Διότι κάποιοι μυρίστηκαν «ψητό» και πάνε να πάρουν τη δουλειά χωρίς φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, ας πούμε. Επειδή είναι του κόμματος, ας πούμε.
Η… πλάκα είναι ότι, μετά το πέρας των μαθημάτων, περνούν από την κρισάρα του… κόμματος. Και η ερώτηση που τους κάνουν
είναι κλασική: «Ποιος ευθύνεται για τα μνημόνια;»
«Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ», απαντούν οι πρόσφυγες. Και μετά μπορούν να… ψηφίσουν. Δημοκρατικά πάντα. Βρέθηκε, πάντως, κι ένας από ΜΚΟ κι είπε να γίνεται ακόμα μία ερώτηση: «Ποια είναι η
καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα;». Και ν’ απαντούν: «Ο ΠΑΟΚ»!

Ο

Nα πληρώσει ο Φούσεκ από την
τσέπη του και όχι ο ελληνικός
λαός με την ΕΡΤ
υτός ο Φούσεκ και οι άλλοι επιτετραμμένοι της
FIFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζουν ότι έχουν
να κάνουν με «μπανανία».
Δεν εξηγείται διαφορετικά και ο
εκβιασμός τους να περάσει χωρίς
ψηφοφορία από την ΕΠΟ το νέο
συμβόλαιο του Μέλο Περέιρα, αλλά και να πληρώσει ο ελληνικός λαός μέσω της ΕΡΤ τα τηλεοπτικά
συμβόλαια.
Ο πολυπράγμων Φούσεκ ενεργεί ως «γκαουλάιτερ» στη χώρα μας
και αποφασίζει δίκην υφυπουργού Αθλητισμού και εις το όνομα του ελληνικού λαού.
Ο περί ου ο λόγος βρέθηκε πρόσφατα στη συνεδρίαση της Football
League, όπου οι ομάδες τον απείλησαν πως: «Αν δεν υπογραφούν τα υπεσχημένα τηλεοπτικά συμβόλαια, πρωταθλήματα δεν ξεκινάνε», και αποφασίστηκε η σύσταση εξαμελούς αντιπροσωπείας για άμεσες συναντήσεις με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Ν. Παππά, τον υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΡΤ Γ. Δρόσο.
Εάν ο Φούσεκ επιθυμεί τόσο πολύ να πάρουν τα φράγκα οι παράγοντες της Football League από τα τηλεοπτικά, υπάρχει λύση.
Να τα πληρώσει από την τσέπη του…

Α



Του Μανώλη Δράκου
ι ενώ η κυβερνητική
πλειοψηφία πνέει τα
λοίσθια, λίγο πριν από
τις εθνικές εκλογές
προσπαθεί με κάθε τρόπο να
κλείσει λογαριασμούς προς όφελος των ημετέρων της.
Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ημέρες
πριν από την 7η Ιουλίου κορυφώθηκε η συζήτηση για να κλείσουν τα
τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ στην κρατική
ΕΡΤ με το μυθικό ποσό των 8 εκατ.
ευρώ (κατ’ έτος), όταν στην «ελεύθερη αγορά» η τιμή διαπραγμάτευσής τους δεν μπορεί και δεν ξεπερνά ούτε τα… μισά χρήματα απ’ όσα
φέρεται να προσφέρει η δημόσια
τηλεόραση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Η υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ (που η κυβέρνηση θυμήθηκε να τακτοποιήσει
λίγο πριν από τις εκλογές) επιχειρεί
να αλλοιώσει τους όρους διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος που
θα ξεκινήσει τον Αύγουστο και
πλήττει ευθέως τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού.
Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί
τους λόγους, αλλά και τη σπουδή
της κυβέρνησης να… προικίσει τον
Ιβάν Σαββίδη με ένα ποσό της τάξης των 8 εκατ. ευρώ που δεν υπάρχει πλέον στην ελεύθερη αγορά για
καμία από τις top ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο τομέας στον οποίο επιχειρείται αλλοίωση των όρων του νέου πρωταθλήματος.
Παράλληλα, με τα τηλεοπτικά
του πρωταθλήματος εξελίχθηκε το
τελευταίο διάστημα στον χώρο του
ποδοσφαίρου μια συζήτηση για να
εξαφανιστούν οι ποινές που αφορούν αφαίρεση βαθμών στις ομάδες των οποίων οι οπαδοί προκαλούν επεισόδια, αλλά και να μειωθούν οι αντίστοιχες περί «απειλών
και εκφοβισμού» βάσει των οποίων
(άρθρο 19 του πειθαρχικού κώδικα
της ΕΠΟ) είχε τιμωρηθεί με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 3 χρόνια ο Ιβάν
Σαββίδης για τη γνωστή ενέργειά
του να εισβάλει οπλισμένος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην
Τούμπα.
Η τριετής ποινή απαγόρευσης εισόδου είχε επιβληθεί στον Σαββίδη στις 29 Μαρτίου 2018 για την
είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο,
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με το όπλο
στη ζώνη του. Κάτι τέτοιο σημαίνει
ότι κανονικά η ποινή του έληγε στις
29 Μαρτίου 2021.
Στο άρθρο 19 του Πειθαρχικού
Κώδικα της ΕΠΟ περί απειλών και
εκφοβισμού αναφέρεται: «Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιοδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό
όργανο με απειλές ή με άλλο άμεσο
ή έμμεσο τρόπο, θα τιμωρείται με

Κ

χρηματική ποινή 50.000 ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό
ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο
από τρία έως πέντε έτη».
Η τροποποίηση που συζητήθηκε
να γίνει ήταν η εξής: «Οποιοσδήποτε
εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο
του αγώνα ή οποιοδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο
με απειλές με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή έμμεσο τρόπο θα τιμωρείται
με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο έως
ένα έτος».
Ο σκοπός είναι προφανής… Κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν την
ποινή στον Ιβάν και να επιτρέπουν
πλέον να απειλούνται διαιτητές ή αξιωματούχοι αγώνων με μικρότερες
σε περίπτωση που έχουν αντίστοιχες ιδέες…
Ταυτόχρονα, μεθοδεύτηκε (στο ίδιο διάστημα) μια συζήτηση μεταξύ
παραγόντων της Super League η

πλήρης κατάργηση της ποινής αφαίρεσης βαθμών για επεισόδια από οπαδούς των ομάδων! Αντί δηλαδή ο
ποινικός κώδικας να γίνει αυστηρότερος, έγινε μια προσπάθεια να εξαφανιστούν οι ποινές, με πρόσχημα
ότι στο τέλος της νέας περιόδου θα
διεξαχθούν play offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή, κάτι που σημαίνει περισσότερα ντέρμπι και κατ’
επέκταση μεγαλύτερος κίνδυνος επεισοδίων και πιθανότητας αφαίρεσης βαθμών από τις ομάδες που θα
διεκδικήσουν τον τίτλο…
Η συζήτηση που έγινε στα διάφορα όργανα του ποδοσφαίρου ήθελε τη μετατροπή του κανονισμού
προς το… ελαφρύτερο, ώστε και οι
χουλιγκάνοι να τα σπάνε μέσα στο
γήπεδο, αλλά και οι ομάδες να μην
τιμωρούνται!
Η πρόθεση είναι για περιπτώσεις
οριστικής διακοπής ή οριστικής ματαίωσης της τέλεσης του αγώνα, να
επιβάλλεται κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και
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ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές
δύο έως τέσσερις αγωνιστικές.
Για το ενδεχόμενο εισόδου οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει πρόστιμο που θα ξεπερνά και τις
200.000 ευρώ και τιμωρία με κεκλεισμένων των θυρών έως και
τέσσερις αγώνες.
Επίσης, και σε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα λόγω επεισοδίων, ο αγώνας να κατακυρώνεται υπέρ της ανυπαίτιας ομάδας και να υπάρχει ποινή αγωνιστικών. Αφαίρεση ή αφαιρέσεις
βαθμών ή ακόμα και υποβιβασμός
ΠΑΕ να καταργηθούν, ακόμα και
για τυχόν απειλές ή εκφοβισμούς σε
αξιωματούχους…

Έντονη δραστηριότητα λίγο πριν από τις εκλογές για να κλείσουν
τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ (με μυθικό ποσό που δεν
υπάρχει στην ελεύθερη αγορά), αλλά και να εξαλειφθούν οι
ποινές στο πειθαρχικό δίκαιο ώστε και ο τριετής αποκλεισμός
του Σαββίδη να γίνει ένας χρόνος και οι ομάδες να μην
τιμωρούνται με αφαίρεση βαθμών όταν οι οπαδοί τους
προκαλούν επεισόδια στα γήπεδα…

Όλο το κράτος
στην υπηρεσία
του Ιβάν

Άναψε
κόκκινο
η FIFA
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ,
μεσοβδόμαδα, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας
που έχει τοποθετήσει η
FIFA στη χώρα μας, Πετρ
Φούσεκ, είπε πως κάποιες από αυτές τις αλλαγές
στις διατάξεις τις θέλει
μεταφρασμένες για να
τις μελετήσει με τους ανθρώπους της παγκόσμιας συνομοσπονδίας
και έβαλε… φρένο στις
διαθέσεις της ΕΠΟ και
της Super League.
Αποφασίστηκε εν τέλει
να αναβληθεί τελείως το
θέμα των αλλαγών
στους κανονισμούς και
να μην τεθεί καθόλου,
ούτε στην αυριανή Εκτελεστική ούτε στη Γ.Σ. της
Παρασκευής, ενώ είναι
άγνωστο τελικά πότε και
αν θα εγκριθούν οι αλλαγές που επιχείρησαν
προωθήσουν.
Δεν θα μπορούσε να γινόταν και αλλιώς.
Το «πραξικόπημα» με τον
νέο Πειθαρχικό Κώδικα
αποτράπηκε, τουλάχιστον για την ώρα, από
την ίδια την FIFA, η οποία διά των απεσταλμένων της είχε χτυπήσει
«καμπανάκι» κατά τη
διάρκεια της περσινής
περιόδου και είχε ξεκάθαρα υποστηρίξει σε όλους τους τόνους ότι
στην υπόθεση της βίας η
ΕΠΟ δεν έχει κάνει το
παραμικρό βήμα προόδου…
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Ο Ζουράρις
σε πιθάρι
στον Λευκό
Πύργο
Στη διπλανή στήλη, θα
διαβάσετε για τα κατορθώματα της Νοτοπούλου
Καίτη Κίτσο και του μαϊμού Θουκιδίδη, Ζουράρι.
Και ορθώς, όπως θα δείτε, ο Ιβάν δεν μπήκε στον
κόσμο ν’ απαντήσει στον
Ζουράρι, που είπε ότι, αν
δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ,
δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
Κι ότι όποιος ΠΑΟΚτσής
ψηφίζει τον Μητσοτάκη,
είναι σαν να ψηφίζει τον
Μαρινάκη. Μάλιστα. Ο
Ζουράρις, βέβαια, απορροφημένος καθώς είναι
με την Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία, δεν πρέπει
να έχει πάρει χαμπάρι τι
παίζεται σήμερα στην
Ελλάδα τη σύγχρονη.
Νομίζει ότι εκεί που περπατάει στην παραλιακή
στον Λευκό Πύργο, θα
ξεπεταχθεί κανένας Αριστοτέλης για να πάνε για
καφέ στο «Καστέλο». Για
να πούνε τα δικά τους.
Εγώ, πάντως, αν ήμουν
Σαββίδης, θα του έκανα
χοντρή πλάκα του Ζουράρι. Θα του αγόραζα ένα πιθάρι σαν κι αυτό
του Διογένη και θα τον
έβαζα να ρητορεύει στον
Λευκό Πύργο. Μια μεταγραφή θα έβγαζε ο Ζουράρις.

Η ψυχολόγος (μακρινή ανιψιά του… Φρόιντ), Νοτοπούλου, έβαλε τη φωτό του
Αντετοκούνμπο στο ψηφοδέλτιό της, ενώ ο γραφικός Ζουράρις είπε ότι ο Αλέξης πήρε
το πρωτάθλημα και όχι ο ΠΑΟΚ

Ο «μαϊμού»
Θουκυδίδης Ζουράρις
και η Νοτοπούλου με τον
«πρόσφυγα»
Αντετοκούνμπο
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ι είναι αυτοί, ρε. Ούτε ένα μπάνιο δεν μπορείς
να κάνεις καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι απίκο, να την περιμένεις τη μαλακία στο δόξα πατρί και να δεις
τον ουρανό σφοντύλι.
Όλο και κάποια Νοτοπούλου θα
βρεθεί, όλο και κάποιος Ζουράρις
και ν’ αφήσει τ’ ανάσκελα. Πολύ σοβαρά θα μιλήσουμε, τέρμα η πλάκα
με το ΣΥΡΙΖΑ.
Πού να το φανταστώ εγώ, ότι μία
δική μου πλάκα θα την έκανε σημαία η Νοτοπούλου; Το κορίτσι δεν
το τερμάτισε το κοντέρ. Το ’βγαλε

Τ

και το πέταξε. Να μην υπάρχει κοντέρ.
Διαβάζεις το βιογραφικό της.
Σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο, σου λέει. Έκανε και μεταπτυχιακό. Και μετά προσελήφθη στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.
Καθαρίστρια, δηλαδή.
Όχι ότι είναι κακό αυτό, ίσα-ίσα.
Οι καθαρίστριες έχουνε καμία σχέση
με την Κατερίνα; Ποτάμι τρέχει ο ιδρώτας χειμώνα-καλοκαίρι να ξεβρωμίσουνε την πόλη. Και δεν μπορούνε και να κρυφτούνε. Δεν μπορούνε να πούνε ότι καθάρισαν και
να βλέπεις σκουπίδια στον δρόμο.
Καμία σχέση δεν έχουνε με τη Νοτοπούλου οι καθαρίστριες.
Ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν εκτίμησε τα προσόντα της και την έκανε
καθαρίστρια και μετά στις υπηρεσίες
τουρισμού του δήμου. Δούλεψε, λέει, και πωλήτρια και γραμματέας και
ως ψυχολόγος.
Και μετά, την ανακάλυψε ο Αλέ-

ξης. Έτσι είναι. Μια φορά στη ζωή
σού ’ρχεται η ευκαιρία. Δεν την άρπαξες; Αντίo σας. Την άρπαξες; Βάζεις υποψηφιότητας για δήμαρχος
της πόλης. Πολλά είπαμε, ωστόσο,
για την αγία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης.
Πάει, λοιπόν, η ψυχολόγος Κατερίνα και ποστάρει στα sosial
media το προεκλογικό της φυλλάδιο με τον Γιάννη. Μάλιστα. Ότι και
καλά ο Γιάννης είναι μαζί της, επειδή ξεκίνησε φτωχόπαιδο από τα Σεπόλια. Επί τόπου το φτιάξανε οι επικοινωνιολόγοι το φυλλάδιο και
χωρίς να ξέρει τίποτα ο Γιάννης.
Μιλάμε ότι οι τύποι είναι αδίστακτοι. Τσαμπουκά τον έβαλε τον
Γιάννη στο φυλλάδιο. «Greek to the
core», σου λέει η Κατερίνα. Έλληνας μέχρι το μεδούλι, δηλαδή. Και
καταλήγει ότι «είναι ένας από εμάς».
Που έτσι και υπήρχε αστυνομία στα
social media, η αγία Αικατερίνη δεν
την έβγαζε καθαρή.

Μόλις έγινε της Πόπης το μαγκάλι, η Νοτοπούλου την κατέβασε.
Και τι έγινε που την κατέβασε; Όλη η
υφήλιος είδε το φυλλάδιο. Αυτό ήθελε η Κατερίνα. Να τσιμπήσει η
νεολαία.
Σου λέει, λατρεύει τον Γιάννη,
άρα στην κάλπη εμένα θα ψηφίσει
που τον έβαλα στο φυλλάδιο. Δεν
υπάρχει η τύπισσα. Μιλάμε ότι την
περνάει για πολύ χαζή τη νεολαία.
Αυτό έχω να πω εγώ. Πολιτικές επιστήμες νεολαίας είναι το μεταπτυχιακό της.
Διότι άπαξ κι είσαι ψυχολόγος
και κάνεις αυτό το πράγμα, πάει να
πει ότι θεωρείς ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Ότι η νεολαία είναι βλαμμένη
και θα σε ψηφίσει από μία φωτογραφία. Γιατί, αλλιώς, θα έψαχνες
και πάλι στον πάτο της κάλπης να
βρεις καμιά ψήφο, όπως έγινε στις
δημοτικές εκλογές.
Έτσι είναι. Όλα για όλα τα έπαιξε
η Νοτοπούλου. Με τέσσερις επιθε-
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τικούς. Αφού σου λέει ότι θα πατώσω και πάλι όπως πάτωσα στις δημοτικές, κάτι πρέπει να κάνω. Θα
ποστάρω, κι όποιον κορόιδεψα, κορόιδεψα.
Σάμπως έχει κρίση η νεολαία να
σκεφτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε τη
Μακεδονία και ότι τρέλανε τον κόσμο στους φόρους; Τη φωτογραφία
με τον Γιάννη θα έχει εικόνα και
μου θα ρίξει το ψηφαλάκι. Έτσι όπως σκέφτηκε η κουτοπονηρούλα
Κατερίνα, έτσι σκέφτεται και η
Καίτη Κίτσο –αυτή η γκομενάρα, η
Κλέλια Ρένεση– από τη «Μουρμούρα» στον Alpha.
Τι έκανε η Νοτοπούλου; Αφού,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το είδε πολύ στο
προσφυγικό με τον Γιάννη, ότι είναι κι αυτός παιδί μεταναστών, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα, ρε Κατερίνα, να εκμεταλλεύεσαι τους μετανάστες;
Να σ’ το πάω και στο φιλοσοφικό, Κατερίνα. Όπως τους μετανάστες τους εκμεταλλεύονται ένα σωρό κόσμος, που τους πουλάει ένα
ευρώ το νερό, όπως οι Τουρκαλάδες τούς εκμεταλλεύονται για να
τους περάσουν στην Ελλάδα, έτσι κι
εσύ εκμεταλλεύτηκες ένα προσφυγόπουλο. Καμία σημασία που ο
Γιάννης έγινε εκατομμυριούχος.
Δεν τον μόστραρες σαν εκατομμυριούχο, αλλά σαν προσφυγόπουλο.
Υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό, ωστόσο, που δεν πήγε το μυαλό της
Νοτοπούλου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ανήκει στον εαυτό
του. Όπως το ακούς.
Ανήκει στους Milwaukee Bucks
και στους σπόνσορές του. Πληρώνεται για να φοράει μπλουζάκια, παπούτσια, τα πάντα όλα. Πουλάει και
τη δημόσια εικόνα του, εκτός από το
παιχνίδι του.
Και πας εσύ και του στραπατσάρεις την εικόνα. Στην Αθήνα είναι η

εταιρεία παπουτσιών που προμοτάρει το καινούργιο του παπούτσι και
γυρίζει βίντεο στα Σεπόλια. Κι αν
σου κοτσάρει καμία μήνυση;
Κι όχι μόνο οι σπόνσορες, αλλά
κι η ομάδα του. Με ποιο δικαίωμα,
θα σου πούνε οι Αμερικάνοι, μοστράρεις τον Γιάννη που ανήκει σε
μας; Δεν είσαι ούτε δημοσιογράφος,
ούτε φωτορεπόρτερ. Θέλουμε δικαιώματα. Έτσι δουλεύει η μπίζνα
στην Αμερική κι έπρεπε να το ξέρει η
Νοτοπούλου.
Τον έμπλεξες τον Γιάννη, Κατερινάκι, να παρακαλάει να μη γίνει
κανένα σούσουρο και χαλάσει η εικόνα του. Μετά η Νοτοπούλου είπε ότι δεν ήθελε να εκμεταλλευτεί
τον Γιάννη. Μετά αναλαμβάνουν οι
ΣΥΡΙΖΑίοι γραφιάδες, όχι εγώ.
Είχε προηγηθεί, βέβαια, η μεγάλη δήλωση του Ζουράρι. Τα είπε όλα μια χαρά ο μαϊμού Θουκιδίδης
στον λαό του ΠΑΟΚ. Ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δεν γίνεται πιο καθαρά. «Αν
δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΟΚ δεν θα
έπαιρνε το πρωτάθλημα».
Κι εγώ τι γράφω τόσο καιρό; Ότι
ο Τσίπρας το κατάφερε κι αυτό. Να
καταξεφτιλίσει έναν ολόκληρο λαό,

μ’ εκείνο το tweet που έγραψε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Έλεγε, δηλαδή, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ότι σε μένα το οφείλετε
που πήρατε την κούπα. Λες κι έβαλε
αυτός κι όχι ο Βιεϊρίνια εκείνη την
γκολάρα στον Παναιτωλικό και το
άλλο με τον Ολυμπιακό, αλλά ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτά έγραφα εγώ.
Και πριν λαλήσουν τα κοκόρια
την αυγή, βγαίνει ο Ζουράρις και το
λέει φόρα-παρτίδα. Ότι χωρίς τον
ΣΥΡΙΖΑ, θα παίζατε στο Europa
League. Μόνο ο Ζουράρις μπορούσε να το πει αυτό. Δεν έπιασε το
κόλπο με το tweet του Τσίπρα, ο
ΣΥΡΙΖΑ πάτωσε στη Θεσσαλονίκη
και ο Ζουράρις το επανέφερε. Λες
κι είναι ο τρελός του χωριού.
Με το ζόρι, δηλαδή, ψηφίστε
μας, γιατί εμείς σας πήραμε το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να ξέρω, δηλαδή, πού το αναφέρει αυτό η αρχαία
ελληνική γραμματεία του αρχαιολάγνου παντογνώστη Ζουράρι. Το
γράφει ο Θουκιδίδης; Το αναφέρει
ο Πλάτωνας; Ο Αριστοτέλης, ο
Πλούταρχος; Ο Αριστομένης; Το
παραμύθι, δηλαδή.

Κι εντάξει, ο
Ζουράρις είναι αυτός
που είναι. Μένει στην ανατολή και μιλάει στη δύση. Φευγάτος. Σαραβάλιασε. Ο Σαββίδης γιατί δεν είπε
τίποτα για τις δηλώσεις του
Ζουράρι;
Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
Έριξε πάνω από 100 μιλιόνια ο Ιβάν κι έφτιαξε ομαδάρα, δικαιότατα
το σήκωσε και το πρωτάθλημα και
το κύπελλο, κι έρχεται ο Ζουράρις
και σου ρίχνει μολότοφ μέσα στο
μαγαζί σου. Σε ξεφτιλίζει κι εσένα
και τα εκατομμύρια των οπαδών και
τους παίκτες φυσικά. Κι εσύ, δεν μιλάς.
Τώρα, θα πεις, ποιος ασχολείται
με τον Ζουράρι. Σαν το μίστερ Μπιν
στο πιο φιλοσοφικό. Κι έχει δίκαιο,
δηλαδή, ο Ιβάν. Σου λέει, ουδείς ασχολείται μαζί του. Τι να κάτσω να
βγάλω ανακοινώσεις για τον Ζουράρι; Θα με πάρουν κι εμένα στο
ψιλό.
Γι αυτό κι έδωσε εντολή και
στους οργανωμένους να μην ασχοληθεί κανένας μ’ αυτά που δήλωσε
ο Ζουράρις. Και το Σαββιδοτεχνείο,

τουμπέκα έκανε κι αυτό. Δεν μπορεί, σου λέει ο Ιβάν, να γίνουμε ίσια
κι όμοια με τον Ζουράρι, επειδή
πουλάει ΣΥΡΙΖΑϊλίκι-ΠΑΟΚτσιλίκι.
Ο Θουκιδίδης της πλάκας είχε πει
και το άλλο. «Ποιος τον γ@μα@ει
τον Άρη». Αυτό είχε πει. ΠΑΟΚάρα
και καλά. Μάλιστα. Τον καταλαβαίνω όμως, τον γερο-Ζουράρι.
Περνάνε τα χρόνια, καθηγητής
πανεπιστημίου ήσουνα, μετά έγινες
ΑΝΕΛ, μετά ΣΥΡΙΖΑ και βλέπεις ότι
στις εκλογές πας για τάβλι. Και να
ήξερε τάβλι, άντε θα έλυνε το υπαρξιακό του. Έτσι και δεν βγει, τι να κάνει δηλαδή; Να παίρνει τηλέφωνο
τον Βασίλη Βασιλικό ν’ ανταλλάσουνε απόψεις για τον Θουκιδίδη…
Ο Θουκιδίδης είπε αυτό, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Ζουράρι:
«Ησυχίαν είχεν ο Δήμος και αντέλεγε
ουδείς, δεδιώς και ορών ότι πολύ το
ξυνεστηκός». Δηλαδή, «ο λαός σώπαινε, και κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν φοβισμένος και έβλεπε πως οι
συνωμότες ήταν πολλοί». Και το άλλο: «Αμαθία μεν θράσος, λογισμός δε
όκνον φέρει». Δηλαδή, «η βλακεία
φέρνει θράσος και η εξυπνάδα φέρνει αδράνεια». Χαίρετε.

Τουμπεκί με
γαρδούμπα
στο στόμα
Κι εντάξει. Η Νοτοπούλου κι ο Ζουράρις ψωμάκι δίνουνε στον Σεφερλή. Δεν θα χρειαστεί
να κουραστεί να γράψει
ο Μάρκος, έτοιμα στο
πιάτο τού τα δίνουνε η
Καίτη Κίτσο κι ο μαϊμού
Θουκιδίδης.
Ο υπόλοιπος πολιτικός
κόσμος στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν πήρε θέση
για τη Νοτοπούλου που
έβαλε στο φυλλάδιό της
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Πού είναι ο δήμαρχος Ζέρβας και οι άλλοι;
Ο Μπουτάρης συμφωνεί
με τη δήλωση του Ζουράρι ότι, αν δεν υπήρχε ο
ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΟΚ δεν θα
έπαιρνε πρωτάθλημα;
Αυτός ο Τριανταφυλλίδης του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν μιλάει νομίζεις ότι έχει γαρδούμπα στο στόμα; Αυτός ο Φάμελος,
που έχτισε το καινούργιο
γήπεδο του ΠΑΟΚ –με το
στόμα–, συμφωνεί με
τον Ζουράρι;
Όχι βέβαια! Τουμπέκα
κάνανε και για την Καίτη
Κίτσο και για τον Ζουράρι με το πιθάρι. Ο δε γίγαντας Μπόλαρης, αυτός με την ωραία γραμματέα τη Θωμαρίτα, έκανε τη μεγάλη δήλωση. Ότι, αν βγει ο Μητσοτάκης, θα γίνει Μπερλουσκονισμός στην Ελλάδα.
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Έκανε το λάθος
να τα… πάρει όλα
Αλλαγή
φρουράς
στην ΕΠΟ
Η επόμενη μέρα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο
δεν θα έχει καμία σχέση
με τη σημερινή, καθώς η
αλλαγή στην κυβέρνηση
και την πολιτική ηγεσία
του αθλητισμού, θα
σημάνει γενικότερες
εξελίξεις, αλλά ειδικά
στην ΕΠΟ θα φέρει τα
πάνω κάτω.
Η νέα κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας
γνωρίζει καλά ότι στην
ΕΠΟ τα τελευταία
χρόνια έχει στηθεί πάρτι
από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ με διορισμούς
επί διορισμών. Οι…
μεγάλες δυνάμεις του
εξωτερικού θα
φροντίσουν να μην
έλθουν σε σύγκρουση
με την ελληνική
κυβέρνηση. Ως εκ
τούτου μπορεί να δούμε
ένα νέο έργο με
διορισμό Προσωρινής
Διοικούσης Επιτροπής,
αλλά με νέα πρόσωπα,
που θα είναι αρεστά
στην επόμενη
κυβέρνηση και θα
συνεργαστούν με τους
αξιωματούχους της FIFA
και της UEFA.

Του Νίκου Συνοδινού
Ιβάν Σαββίδης την τελευταία διετία έχει σαρώσει τα πάντα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το έκανε ωστόσο τόσο άγαρμπα,
που κατάφερε να φέρει τους πάντες απέναντί του.
Στην προεδρία της ΕΠΟ μπήκε ο
«δικός μας» Βαγγέλης
Γραμμένος, πρώην
πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, με τον οποίο
διατηρεί ξεχωριστές
σχέσεις. Στην Εθνική
ανδρών προσλήφθηκε
ο φίλος Άγγελος Αναστασιάδης. Στη Super
League o Βασίλης
Γκαγκάτσης έκανε το
γενικό κουμάντο ως διευθύνων
σύμβουλος.
Στο αγωνιστικό μέρος, ο ΠΑΟΚ
πήρε το νταμπλ, ενώ κάτι ανάλογο
επεχείρησε να πράξει και την περασμένη σεζόν, όπου ναι μεν κατέκτησε το Κύπελλο, αλλά θα άρπαζε και
το πρωτάθλημα το οποίο παρέδωσε με την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ήταν
το παιχνίδι που στοίχισε στο αφεντικό του «δικέφαλου του βορρά» την
παρουσία του στα γήπεδα για τρία
χρόνια και στον ΠΑΟΚ λόγω των
πειθαρχικών ποινών την απώλεια
του τίτλου. Παράλληλα, η εικόνα ενός ιδιοκτήτη ομάδας να μπαίνει
στον αγωνιστικό χώρο με την κουστωδία των σωματοφυλάκων του,
έχοντας το όπλο σε εμφανή θέση, έκανε τον γύρο του κόσμου και αμαύρωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Ιβάν Σαββίδης αποδείχθηκε
άπληστος κι έκανε το λάθος να τα
πάρει… όλα. Αυτό λειτούργησε σαν
καμπανάκι σε όλους τους άλλους,
που είδαν ότι εδώ υπάρχει ένας αδηφάγος παράγοντας που σαρώνει
τα πάντα στο διάβα του κι επιχειρεί
να γίνει ο παντοκράτορας του ποδοσφαιρικού σύμπαντος.
Ο Ιβάν Σαββίδης επεχείρησε να
βγάλει πρόεδρο και στη Su -
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per League. Η υποψηφιότητα που
κατέθεσε ο Μάκης Γκαγκάτσης ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι πάντες διαπίστωναν έμπρακτα ότι το αφεντικό του ΠΑΟΚ δεν
σταματούσε πουθενά. Μπροστά σε
αυτή την κατάσταση, ήλθε το πρώτο
στραπάτσο. Η υποψηφιότητα του
Μηνά Λυσάνδρου στην προεδρία
της διοργανώτριας του πρωταθλήματος μετά την απομάκρυνση του Βαγγέλη
Μπαταγιάννη ανέτρεψε τα δεδομένα. Παρά
την αρχική πεποίθηση
ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης για να κατέβει είχε
κάνει τους… λογαριασμούς του, την ώρα της
κρίσης ο ΠΑΟΚ έχασε
τη μάχη. Ήταν η αρχή
του τέλους.

Τριγμοί στην καρέκλα
του Γραμμένου
Ήδη στην ΕΠΟ η παντοκρατορία του
Βαγγέλη Γραμμένου αμφισβητείται. Αφορμή στάθηκε η επιχείρηση
επιβολής ανανέωσης του συμβολαίου του Βίτορ Μέλο Περέιρα, και
μάλιστα με μηνιαίες αποδοχές που
αγγίζουν την ετήσια επιχορήγηση
μιας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην κρίσιμη συνεδρίαση όπου
επεχείρησε να περάσει την ανανέωση της σύμβασης του Πορτογάλου,
με εξωφρενικούς οικονομικούς όρους, είδε τα επτά από τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής να αποχωρούν.
Ο Γραμμένος και οι άλλοι επτά
της ομάδας του, που είναι κοντά
στον ΠΑΟΚ, είπαν… ναι σε όλα, ενώ
παρέμειναν δίχως να υπερψηφίσουν ο πρόεδρος της Super League Mηνάς Λυσάνδρου και ο Τάκης Αγραφιώτης του Ολυμπιακού.
Ο ισχυρός άνδρας της ΕΠΟ είδε
στη 17άδα να συγκεντρώνει μόλις
8 ψήφους. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Αποτελεί πλέον μειοψηφία. Και
με τον τρόπο που πραγματεύεται
φέρνοντας τους πρώην(;) συνεργάτες του προ τετελεσμένων γεγονό-

των, δεν θα μπορεί να περάσει κανένα θέμα.
Σαν να μην έφθαναν αυτά, ο Ιβάν Σαββίδης δέχθηκε ακόμη ένα
πλήγμα.

Γκαγκάτσης (Βασίλης)
τέλος
Την περασμένη Τετάρτη συνεδρίασε το ΔΣ
της Super League και
κήρυξε έκπτωτο από τη
θέση του Διευθύνοντα
Συμβούλου τον Βασίλη Γκαγκάτση. O συνεταιρισμός βέβαια είχε δεμένα τα χέρια του,
καθώς όποια μέλη του
παρανομούσαν, θα είχαν την ίδια τύχη με τον… τέως.
Είχε προηγηθεί σχετικό έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού,
Ιούλιου Συναδινού, στην ΕΠΟ και
τον Βαγγέλη Γραμμένο, γνωστοποιώντας τον σχετικό νόμο σχετικά
με όσα προβλέπονται για την έκπτωση των κατηγορουμένων ποδοσφαιρικών παραγόντων βάσει τελεσίδικου και αμετάκλητου βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για το σκάνδαλο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου
2004-05.
Παραδόξως, μέχρι τότε ο Βασίλης Γκαγκάτσης παρέμενε στη θέση του παρά το γεγονός ότι κρίθηκε
ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση της
«Κάρτας Υγείας» της Ομοσπονδίας.
Η ποινή που του επιβλήθηκε, η οποία αφορά το αδίκημα της απιστίας
επειδή ζημίωσε την περιουσία της
ΕΠΟ με 13 εκατομμύρια ευρώ, είναι
πέντε χρόνια κάθειρξης και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για δύο
χρόνια.
Αν και ο Ολυμπιακός είχε καταγγείλει το θέμα, ουδείς είχε ευαισθητοποιηθεί. Η επικείμενη αλλαγή της
κυβέρνησης όμως έκανε τους πάντες να τρέχουν, προκειμένου να καλυφθούν κατά το δυνατόν έναντι
του νόμου. Βασίλης Γκαγκάτσης
τέλος από το ποδόσφαιρο πάντως,
έστω κι έτσι. Η ουσία είναι ότι η α-

ποκαθήλωση του συστήματος Σαββίδη γίνεται με γοργούς πλέον ρυθμούς.

Μπλόκο σε Γραμμένο
Νέο ηχηρό μήνυμα στον πρόεδρο
της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο έστειλε η αντιπολίτευση
την Πέμπτη. Ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας πλέον
δεν τολμάει να βάλει κανένα θέμα σε ψηφοφορία, καθώς γνωρίζει πως
είναι μειοψηφία, κι έτσι
ακόμη και ο κανονισμός
διαιτησίας που είχε προγραμματιστεί να περάσει
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
πήγε πίσω. Με τη νέα κυβέρνηση.
Η ΕΠΟ αποφάσισε την αναβολή
εξέτασης κι έγκρισης όλων των κανονισμών της (πειθαρχικός κώδικας,
ΚΑΠ κ.λπ.) για τις 31 Ιουλίου, οπότε
θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή της.
Αρχικά υπήρξε η ένσταση από
τον Πετρ Φούσεκ, καθώς ο «υπερσύμβουλος» στην ΕΠΟ... ανακάλυψε πως οι αλλαγές στον πειθαρχικό
κώδικα δεν είχαν ελεγχθεί από
FIFA/UEFA. Μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού του ήθελε να κερδίσει χρόνο.
Προς γνωστοποίηση στη συνεδρίαση ήρθε μόνο ο κανονισμός
διαιτησίας, όμως έπειτα από αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που επικαλέστηκε λανθασμένη διαδικασία, καθώς δεν είχαν μελετηθεί τα
όσα αναλυτικά προβλέπονταν σε
αυτόν, ο Γραμμένος πήρε πίσω και
αυτόν.
Η πλειοψηφία δεν δέχεται τη
διάταξη που επιχειρήθηκε να περάσει, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ ορίζει
τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Τέτοια εξουσία σε
καμία περίπτωση δεν θέλει η Εκτελεστική Επιτροπή να παραχωρήσει
στον Βαγγέλη Γραμμένο. Η μπάλα δεν πρόκειται να πάει στο γήπεδο του… ΠΑΟΚ, αλλά θα παραμείνει
εκεί πλέον που δεν έχει τη δύναμη
να περάσει αυτό που θέλει και με
τον τρόπο που επιθυμεί.

   

Νέος αναπληρωτής
CEO του ΟΠΑΠ
ο Οδυσσέας
Χριστοφόρου
έο πόστο, νέο στοίχημα, αλλά πάντοτε στην ίδια… Ιθάκη,
αυτή του ΟΠΑΠ, ο Οδυσσέας Χριστοφόρου είναι εδώ και
λίγες ώρες ο νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του
Οργανισμού.
Έχοντας διανύσει μία πενταετία άκρως επιτυχημένης πορείας από τη θέση
τού επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο εμπειρότατος Έλληνας μάνατζερ αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα από την
Δευτέρα 1η Ιουλίου και θα αναφέρεται στον διευθύνοντα σύμβουλο, Ντάμιαν Κόουπ, δίχως να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στην εταιρεία ο αναπληρωτής CEO θα συνεχίσει να καλύπτει τους τομείς εταιρικής επικοινωνίας, ρυθμιστικών και κανονιστικών υποθέσεων, εταιρικών υποθέσεων, σχέσεων με τα ΜΜΕ, καθώς και τις εκτεταμένες δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΠΑΠ.
Η επαγγελματική ανέλιξη του Οδ. Χριστοφόρου στην πυραμίδα της ιεραρχίας του ΟΠΑΠ δεν είναι τυχαία. Από την πρώτη στιγμή της επενδυτικής
απόβασης των Τσέχων στον ελληνικό στοιχηματικό οργανισμό, τον Αύγουστο του 2013, η διοικητική ομάδα αναζητούσε τα στελέχη που θα υπηρετήσουν το στρατηγικό σχέδιο για τον ΟΠΑΠ της νέας εποχής. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Οδ. Χριστοφόρου ο οποίος ακριβώς ένα χρόνο αργότερα –τον
Αύγουστο του 2014– εντάχθηκε στην ομάδα του ΟΠΑΠ και «χρίστηκε» επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων.

Ν

To who is who του αναπληρωτή CEO
Ο Οδυσσέας Χριστοφόρου γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει μεταπτυχιακό

(MSc) στις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Ulster,
του Μπέλφαστ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Burson-Marsteller Ελλάδος και εργάστηκε για πολλά χρόνια ως γενικός διευθυντής Πωλήσεων
και Επικοινωνίας στις συμβουλευτικές εταιρείες Arthur Andersen και Ernst &
Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Εξίσου επιτυχημένο ήταν το πέρασμα του Οδ. Χριστοφόρου και από
τον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει γενικός
διευθυντής Επικοινωνίας στην Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου.
Μάλιστα στη θητεία τους την Εμπορική συνέβαλε τα μέγιστα στη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στον τραπεζικό κλάδο και την πώλησή της στην Credit
Agricole.
Από το 2008 έως το 2014 διετέλεσε εντεταλμένος γενικός διευθυντής
της Τράπεζας της Ελλάδος, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της
κρίσης ρευστότητας και ομαλοποίησης των συνθηκών λειτουργίας των τραπεζών.
Στα πιο προσωπικά, τώρα, είναι φανατικός μπασκετικός και φανατικός –
μέχρι εκεί φυσικά που επιτρέπει το fair play της κερκίδας– του «εξάστερου»
Παναθηναϊκού, ο Οδ. Χριστοφόρου είναι συχνός θαμώνας του ΟΑΚΑ, παρακολουθώντας τα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας. Η άλλη μεγάλη αγάπη του είναι τα άλογα, τα οποία, όπως λέει ο ίδιος θαυμάζει, όχι μόνο για τη
φυσική ομορφιά τους αλλά και για το αίσθημα της ελευθερίας και της δύναμης που αποπνέουν.

GalisBasketball
3on3: Το μπάσκετ
ταξιδεύει στη
Ρόδο με τον
ΟΠΑΠ
ντυπωσιακές φάσεις, μονομαχίες και προκλήσεις για διάσημους αθλητές και επίδοξους αστέρες του μπάσκετ περιλάμβανε το πρώτο τουρνουά μπάσκετ «GalisBasketball 3on3»
που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου, με Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ.
Tην παράσταση έκλεψαν οι αγώνες ομάδων με διάσημους αθλητές, καθώς και το «ΟΠΑΠ Skills Challenge», μία σειρά μπασκετικών δοκιμασιών
μέσα σε μόλις 24 δευτερόλεπτα για όλους τους συμμετέχοντες.
Στον μεγάλο τελικό των VIP αγώνων η ομάδα «Rodos Palace» (Δημήτρης Αγραβάνης, Γιάννης Αγραβάνης, Σοφία Σιγάλα, Χρήστος Κατεβαίνης, Κώστας Παπουτσής) κέρδισε την ομάδα «ΟΠΑΠ» (Μιχάλης Κακιούζης, Χρήστος Σαλούστρος, Εβίνα Μάλτση, Σπύρος Μήτσης, Κώστας Μητσού), ύστερα από ένα συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στην πα-

Ε

ράταση. Επίσης, τέσσερα άτομα ταξίδεψαν μαζί με τον ΟΠΑΠ στη Ρόδο και έζησαν την απόλυτη μπασκετική εμπειρία που προσέφερε το τουρνουά.
Το «GalisBasketball 3on3» θα συνεχιστεί στην Κω, στις 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019.

«Πρωταθλητής» και στο μπάσκετ με αμαξίδιο
Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνα επίδειξης στο μπάσκετ με
αμαξίδιο με τη συμμετοχή των αθλητών του Γ.Σ. Δωδεκάνησος, στέλνοντας
ηχηρό μήνυμα για την ανάδειξη του αθλήματος. Στο πλαίσιο του τουρνουά, ο
ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός της ΟΣΕΚΑ, βράβευσε τον «θρύλο» του ελληνικού
μπάσκετ, Νίκο Γκάλη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη υποστήριξή του στις
προσπάθειες της ομοσπονδίας.
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ΘΕΜΑ

Έχει
μαλώσει
ο Κούγιας

Και βγαίνει
μεροκάματο
με το
κασελάκι;
Γιατί
πεινάνε τα
παιδάκια
μου

(με τη
δικηγορική
δεοντολογία)
Ο Βασίλης Γκαγκάτσης
είναι μεταξύ των
κατηγορουμένων στη
δίκη για το σκάνδαλο με
τα τηλεοπτικά
δικαιώματα της ΕΠΟ για
την περίοδο 2004-2006.
Ο ποινικολόγος, Αλέξης
Κούγιας, εξέφρασε την
άποψη ότι το βούλευμα
(κόλαφος) για τον
Βασιλομπίλαρο, πλέον,
δεν ισχύει. Και αυτό,
όπως είπε ο
μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ
ΑΕΛ, έγινε από τη
στιγμή που άρχισε η
ακροαματική διαδικασία
και ο Β. Γκαγκάτσης
έκατσε στο εδώλιο του
κατηγορούμενου.
Ανεξάρτητα από το αν
συμφωνεί ή διαφωνεί
κάποιος με τη νομική
βασιμότητα της
τοποθέτησης του Αλέξη,
δεν μπορεί να του
αρνηθεί το δικαίωμα να
εκφράζει άποψη.
Άλλωστε και να το
έκανε, μην
κοροϊδευόμαστε, δεν θα
είχε αποτέλεσμα. Αφού
ο «είμαι 1.68»
παράγοντας είναι
εθισμένος στις
δηλώσεις. Παθαίνει
στερητικό σύνδρομο αν
περάσουν κάποιες ώρες
και δεν μιλήσει σε
κάποιο ή κάποια ΜΜΕ.
Γι’ αυτό μιλάει επί
παντός του επιστητού.
Αλλού βρίσκεται η
ουσία. Σε μια...
λεπτομέρεια που του
διέφυγε, κατά την
τοποθέτησή του. Ο
Αλέξης «ξέχασε» να μας
πει ότι στην υπόθεση
αυτή είναι συνήγορος
του κατηγορούμενου...

Φούσεκ σε ρόλο Παππά,
Βασιλειάδη, Γραμμένου
και Δρόσου!!...
Μεγαλεία για τον Πετρ Φούσεκ, τα οποία δεν πρέπει να είχε φανταστεί ούτε στα πιο τρελά όνειρά του.
Ήρθε στην Ελλάδα και έγινε ο «γιος τού πάρτα όλα».
Γιατί κάποιοι του το επέτρεψαν...
Υποτίθεται ότι FIFA/UEFA –με βάση την επίσημη εντολή– τον έστειλαν να οργανώσει την ΕΠΟ. Αυτός,
όμως, βούτηξε τα γκέμια και έγινε το αφεντικό. Χωρίς
το δικό του ΟΚ, δεν γίνεται τίποτα στο πάρκο Γουδή.
Προφανώς, όμως, δεν του έφτανε που «έφαγε»
τις αρμοδιότητες του Ευάγγελου Γραμμένου και
από πρόεδρο τον μετέτρεψε σε απλό «yes man». Τώρα, έχει βάλει «στο μάτι» μεγαλύτερες εξουσίες.
Έτσι, αποφάσισε να υποκαταστήσει –κατά την άτυπη συνεδρίαση που έκανε τη της Δευτέρα (24/6) το
ΔΣ της Super League 2– και τους Νίκο Παππά (υπουργό ΨΗΠΤΕ), Γιώργο Βασιλειάδη (υφυπουργό Αθλητισμού) και Ιωάννη Δρόσο (πρόεδρο ΕΡΤ).
Οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ της δεύτερης τη τάξει
κατηγορίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου θέ-

λουν να υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με την ΕΡΤ.
Και γι’ αυτό ζήτησαν να συναντηθούν με τους αρμόδιους.
Ίσως, όμως, τελικά να μη χρειαστεί. Αφού ο Τσέχος που συμμετείχε στη συνεδρίαση τους διαβεβαίωσε ότι το θέμα θα λυθεί και μάλιστα άμεσα!
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το θέμα συζητείται συνεχώς με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Ευάγγελο
Γραμμένο, αλλά και τον υφυπουργό Αθλητισμού και
θα επιλυθεί άμεσα. Ακόμα, είπε ότι θα χαρεί «να είμαι
παρών και σε επόμενα συμβούλια, για να λύνουμε άμεσα προβλήματα που προκύπτουν»...

Αποχωρήσεις
και αναβολές
στη Γ΄ Εθνική
λόγω του Ηρακλή
Μία ωραία περίπτωση για… στοιχηματισμό είναι πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος στη Γ΄ Εθνική του χρόνου. Από τις
αρχές Ιουνίου, δόθηκε παράταση μέχρι
αρχές… Αυγούστου. Λόγω του Ηρακλή,
λένε οι κακές γλώσσες, που θέλει ν’ αγοράσει το ΑΦΜ από τον ΝΠΣ Βόλος.
Μέχρι στιγμής, πάντως, έχουν αποχωρήσει οι: ΑΟ Πρόννων (ΕΠΣ Κεφαλληνίας/Ιθάκης), Όλυμπος Αγιάσου (ΕΠΣ
Λέσβου), ΑΕ Βαθύλλου/Πανσαμιακού
(ΕΠΣ Σάμου), Κανάρης Νενητών (ΕΠΣ
Χίου), ενώ απίθανο θεωρείται να δηλώσει συμμετοχή o Kιλκισιακός καθώς και
ο ΑΟ Κατασταρίου.
Αν προσθέσουμε και τη συνένωση της
Πελλάνας με τη Σπάρτη, οι αποχωρήσεις
πριν καν το deadline αυξάνονται. Κι έχει
ο Θεός. Κατά τα άλλα, η ΕΡΤ δίνει 52 εκατ. ευρώ στις ΠΑΕ και ενισχύει στο… μιλητό το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
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ΑΝΑΘΕΜΑ





Είναι ο
κορυφαίος
σπόρτκαστερ
του
ραδιοφώνου
της Βόρειας
Ελλάδας,
Γιάννης
Λογοθέτης, στις
δεκαετίες ’70
και ’80. Γι’
αυτόν, μετά από
ένα ματς του
ΠΑΟΚ όπου δεν
έπαιξε καλά, ο
θρυλικός
Γιώργος Κούδας
τού είχε πει:
«Κύριε
Λογοθέτη,
συγγνώμη... Με
τη σημερινή
κακή εμφάνισή
μου δυσκόλεψα
την περιγραφή
σας».

Είναι ο
Βραζιλιάνος
άσος του
Παναθηναϊκού
Αρακέν
Ντεμέλο.
Θρυλείται πως
στην πρώτη του
προπόνηση στη
«Λεωφόρο»,
το 1972, έβαλε
την μπάλα
στο σβέρκο
κι άρχισε
να τρέχει. Η
προπόνηση ήταν
ανοικτή και οι
εφημερίδες
αφιέρωσαν
οχτάστηλα για
το μεγαλείο του.
Αυτοκτόνησε
το 2001 στη
Βενεζουέλα…

Ο Δημήτρης Δαβάκης
είναι υπαρκτό πρόσωπο
κι όχι ο… συνταγματάρχης
Φεύγοντας από την Ελλάδα, αυτό το «τρομερό μυαλό» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Μπιόρν Βασάλο από τη Μάλτα, την πιο «καθαρή χώρα» από διαφθορές και άλλα τέτοια, έκανε μια κουβέντα
με τον Φούσεκ κι ανέφερε το όνομα ενός Δαβάκη.
Ένας υπάλληλος της ΕΠΟ, που έτυχε να τους ακούσει, νόμιζε ότι
πρόκειται για το συνταγματάρχη Δαβάκη, ήρωα του αλβανικού μετώπου. Αναρωτήθηκε, όμως, πώς ήταν δυνατόν να γνωρίζουν οι ξένοι για τον συνταγματάρχη, όταν δεν τον ξέρουνε οι Έλληνες; Και μετά, νόμιζε ότι θα μιλούσαν για καμιά καλή ταβέρνα στη οδό Δαβάκη
στην Καλλιθέα. Πάλι δεν κολλούσε.
Τελικά, το κατάλαβε. Μιλούσε για κάποιον Δημήτρη Δαβάκη,
που είναι «υπεύθυνος Ακεραιότητας» στην ΕΠΟ. Αυτός που πρέπει
να
ενημερώνει
FIFA/UEFA για την
πορεία των φακέλων με τα «ύποπτα
προς χειραγώγηση»
παιχνίδια.
Ο
Δημήτρης
Δαβάκης είναι υπαρκτό πρόσωπο.
Διαπιστωμένο. Που
δεν γίνεται τίποτα,
δεν ευθύνεται αυτός. Κι ας μιλούσε άγρια ο Βασάλο.

Η ΕΠΟ «δεν
βγαίνει»,
γι’ αυτό αυξάνει
τα πρόστιμα
Θυμάμαι εκείνα τα δύσκολα χρόνια του Βασιλομπίλαρου Γκαγκάτση,
που ήταν ένας απλός δικηγοράκος. Που παρακαλούσε τους δημοσιογράφους να γράφουν και το όνομά του για να γίνει γνωστός. Όταν έχανε δίκη,
έκανε φοβερές δηλώσεις. «Γράψτε ότι η ΕΠΑΕ δεν έχει λεφτά για να κινηθεί,
για αυτό επιβάλλει πρόστιμα».
Μετά, βέβαια, ο Γκαγκάτσης παρακαλούσε να μη βλέπει το όνομά
του, αφού εννιά στις δέκα φορές δεν ήταν για καλό. Γιατί είχε γίνει μεγάλος και τρανός και πρωταθλητής Ευρώπης. Τέλος πάντων, γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό με τον Βασιλάκη, πρώην Καΐλα, νυν Βασιλομπίλαρο;
Για τον πειθαρχικό κώδικα της
ΕΠΟ, που προβλέπει βαριά πρόστιμα. Τέλος η αφαίρεση βαθμών. Μόνο πρόστιμα. Κι είναι λογικό. Η ΕΠΟ έχει να πληρώνει
τόσο κόσμο και κοσμάκη, πού να τα βρει τα λεφτά;
Δέκα πυρσοί να πέσουνε στο χορτάρι, έχει βγάλει ένα δεκαήμερο του
μισθού του Περέιρα. Ένα «ντου» να γίνει στο γήπεδο, πάει κι ο μισθός
των δικηγόρων, του Χολέβα, του Βρύζα (πιο παλιά) και των άλλων, των
πάνω από 10.000 τον μήνα.
Κάπως πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά. Δεν βγαίνει αλλιώς η ΕΠΟ.
Ούτε η Εθνική πουλάει, που με τον Αγγελάρα καταφέρνει και χάνει από
την Αρμενία στο ΟΑΚΑ.

Ο Χούμπελ
και οι
διαρροές
απ’ όσους
έμειναν
Έκανε μαθήματα για τις
διαρροές στην Ε.Ε. της ΕΠΟ ο Χέμπερτ Χούμπελ,
που ξαφνικά έγινε ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους
τους Θεσσαλονικείς. Μόνο που μέτρησε τα μισά
γεγονότα.
Την ώρα που έβγαζε λόγο για τις αποχωρήσεις –
ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για την ανανέωση στο
συμβόλαιο του Μέλο Περέιρα– των επτά συμβούλων, η ομιλία του βγήκε
μοταμό στο διαδίκτυο.
Με εύλογο το ερώτημα
για την αντίληψη που έχει ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης. Κατάλαβε ποιοι είχαν μείνει εκείνη την ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων;
Διότι προφανώς η απευθείας μετάδοση της κόντρας του με τον Μηνά
Λυσάνδρου γινόταν από
κάποιον παρόντα. Δεν
μπορούσαν να ξέρουν
τους διαλόγους όσοι είχαν αποχωρήσει.
Δόθηκε, βέβαια, και συνέχεια από εκείνους που
έμειναν και θέλησαν να
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις για την «αποφασίζομεν και διαττάσομεν παραμονή του Περέιρα».
Οι σύμβουλοι που αποχώρησαν στοχοποιήθηκαν με διαρκείς αναρτήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν και φωτογραφικό
υλικό. Με στόχο, βέβαια,
να προληφθούν οι δυσάρεστες καταστάσεις που
έρχονται.
Αν και όπως λένε όσοι ξέρουν, στην επόμενη συνεδρίαση θα τεθούν ευθέως
ερωτήματα στον Χούμπελ, και τότε το σόου
που θα ακολουθήσει προφανώς θα το ζηλέψει και
ο Αλέξης Κούγιας.
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Η ΕΡΤ έκανε…
δηλώσεις,
που δεν έκανε
ο Γιάννης
Στο μεσημεριανό δελτίο
ειδήσεων της ΕΡΤ, την
περασμένη Τρίτη, λίγες
ώρες μετά την ανάδειξη
ως MVP του
Γιάννη Αντετοκούνμπο, ακούγεται το εξής από τη
Σταυρούλα:
«Επίσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε και για
το χρώμα του δέρματός
του»… Ή, κάπως έτσι.
Παίζει το βίντεο, πουθενά ο Γιάννης δεν μιλάει
για το χρώμα του δέρματός του. Πουθενά. Σου
λένε, εκεί στην ΕΡΤ τού –
«δεν είμαι του τζάμπα»–
Δρόσου, κολλάει κι ένα
αντιρατσιστικό. Ευκαιρίας δοθείσης, ας το πούμε κι αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ο Γιάννης άπειρες
φορές έχει μιλήσει γι’ αυτό το θέμα.

Ο Ρούμπεν
Σεμέδο,
χαρά για τα
«Περεϊράκια»
Αυτός ο Ρούμπεν Σεμέδο,
που πήρε ο Ολυμπιακός από τη Βιγιαρεάλ, του χρόνου θα είναι η χαρά του διαιτητή. Είναι γεγονός ότι
παίζει πολύ δυνατά, όπως
έκανε και στην Πορτογαλία και την Ισπανία.
Στην Ελλάδα του Περέιρα,
όμως, ένας τέτοιος παίκτης
που παίζει δυνατά, αλλά όχι αντιαθλητικά, άντε να
πείσεις τα «Περεϊράκια» ότι δεν… χαίρονται. Πάντα
εφαρμόζοντας τους κανονισμούς, βέβαια.



Στο τέλος, δεν θα μείνουν
ούτε οι Αγγελόπουλοι
Την ώρα που άλλες ομάδες οργανώνουν το έμψυχο δυναμικό
τους για την επόμενη σεζόν στον μπασκετικό Ολυμπιακό, χάνουν όχι μόνο τους παίκτες, αλλά και τα… στελέχη της ομάδας.
Ο Χρήστος Σταυρόπουλος, που ήταν για περισσότερα από
20 χρόνια στο «ερυθρόλευκο» τιμ, αποχώρησε μεσοβδόμαδα
και όπως έγινε
γνωστό θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
Την ίδια ώρα οι
Αγγελόπουλοι
είναι… άφαντοι.
Ουδείς πίστεψε ότι έκαναν σοβαρή πρόταση στον Κώστα Σλούκα (ούτε και ο ίδιος ο
Έλληνας γκαρντ), ενώ είναι προφανές ότι λόγω της οικονομικής
δυσπραγίας τους δεν μπορούν να κάνουν προσφορές ούτε για
να επαναφέρουν στον Ολυμπιακό παίκτες σαν τον Οθέλο Χάντερ που έμεινε ελεύθερος.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ έχει καταλάβει απολύτως ότι οι Αγγελόπουλοι δεν θα κάνουν μεταγραφές και κάνει διακοπές στην
πατρίδα του, περιμένοντας να δει μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία… πόσους παίκτες θα έχει στο ρόστερ, αφού οι περισσότεροι από τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη στην ομάδα (Μάντζαρης, Παπανικολάου, Πρίντεζης) δεν είναι διατεθειμένοι
να παραμείνουν στο Λιμάνι χωρίς να πληρώνονται…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ΕΡΤ: Φυλακή ο Σεμέδο,
κουβέντα για Βράνιες
Στην κρατική ΕΡΤ της Ακριβοπούλου και του Καψώχα
και της αντικειμενικότητας του «Radio Caracas Television»,
η αναγγελία της είδησης ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται
για τον Πορτογάλο κεντρικό μπακ Σεμέδο συνοδεύτηκε με
σχόλια, όπως ότι έχει συλληφθεί τρεις φορές για επιθέσεις,
σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ. Αμέσως μετά, «ξερά» η είδηση ότι ο Βράνιες επέστρεψε στην ΑΕΚ. Κουβέντα για την Καρλέουσα και το lovestory δύο μηνών.
Για την αξία των δύο παικτών, κουβέντα…

Ο Ιβάν έριξε 70 εκατ. ευρώ
στο Open για να ’χει την τηλεθέαση
που είχε επί Φουρθιώτη!
Για την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να προχωρήσει σε μείωση του μπάτζετ τόσο στην εφημερίδα «Έθνος», όσο και
στον τηλεοπτικό σταθμό Open, μας βομβάρδισαν ολόκληρη
την εβδομάδα από τη… Θεσσαλονίκη. Ο Ιβάν έχει βάλει περί τα 70 εκατ. ευρώ στα δύο Μέσα Ενημέρωσης για να στηρίξει τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ με πενιχρά αποτελέσματα.
Το «Έθνος» πουλάει - δεν πουλάει 3.000 φύλλα πανελλαδικά, ενώ το Open έχει θεαματικότητα 6-7%, δηλαδή όσο
είχε και με διευθυντή τον Μένιο Φουρθιώτη και χωρίς να βάζει… ο Ιβάν τα
δεκάδες εκατομμύρια που έχει ρίξει στο κανάλι…
Τώρα μάλιστα που και ο λόγος ύπαρξης (η στήριξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ) δεν υφίσταται, ο Σαββίδης δεν έχει λόγο να πληρώνει μεγαλεπήβολα σχέδια
που θα του φέρουν πενιχρά αποτελέσματα…

Ο Ιβάν απέλυσε την
κόρη του Ορφανού!

τα Μέσα που έχει και να στηρίξει τη «FORZA».
Κι ο Ιβάν, που πάντα αφουγκράζεται τον λαό,
σταμάτησε το project.

εξασφαλισμένα γιατί δεν έρχεται κανένας τέτοιος;
Διότι παίζει να μην ξέρουν ούτε σε ποια χώρα
παίρνει μέρος. Αυτό δεν το γράφουν.

Ο Ιβάν Σαββίδης στήριξε τον Ορφανό στις εκλογές. Ή, μάλλον, και τον Ορφανό. Και πώς δικαιολογείται που το
«Έθνος» απέλυσε την
κόρη του Ορφανού,
την Ηρώ; Καθόλου
περίεργα πράγματα. Ο
Ιβάν, αυτός ο μέγας
ευεργέτης, άρχισε να
ξεπαστρεύει κόσμο.
Πάει ο Καλημέρης, πάει κι η Μαραγκουδάκη,
πάει κι η Ηρώ, πάει κι η Έλλη μετά τις εκλογές.

Τα «αστέρια» παίζει
να μην ξέρουν ούτε
ποιος είναι ο ΠΑΟΚ

Κερδίζουν τις δίκες
με τον πατέρα τους
οι Αγγελόπουλοι,
αλλά… χάνουν
τους παίκτες

H αθλητική
εφημερίδα του Ιβάν
Στην Αθήνα, κάποιοι έπεισαν τον Iβάν Σαββίδη
ν’ ανοίξει και πάλι την αθλητική εφημερίδα
«Goalnews», την οποία
ως γνωστόν εξέδιδε ο
Μπόμπολας. Είπε το
«ΟΚ» κι έψαξε να βρει τον
διευθυντή. Και τότε, σύσσωμο το Σαββιδοτεχνείο
της Θεσσαλονίκης αντέδρασε και διεμήνυσε στον
Σαββίδη να μην κάνει το
βήμα αυτό. Να μείνει με

Το Σαββιδοτεχνείο γράφει ολόκληρα κατεβατά
για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και καλά κάνει. Δουλειά του είναι.
Ποιο είναι το θέμα;
Ότι τα μεγάλα «αστέρια» που κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, όπως ο Βερμάλεν, ο Μπεργκ, ο Ματιέ κ.λπ., δεν έρχονται γιατί δεν υπάρχουν τα εξασφαλισμένα 30 εκατ. ευρώ από τους ομίλους του
Champions League. Ενώ στον ΠΑΟΚ που είναι

Εδώ και κάνα μήνα οι Αγγελόπουλοι λένε ότι
παλεύουν να φέρουν πίσω στον Ολυμπιακό τον
Κώστα Σλούκα. Το ότι η πρόταση, που λένε ότι
του έχουν κάνει, είναι κατά πολύ μικρότερη από
αυτήν που έχει στα χέρια του ο Έλληνας γκαρντ
δεν το… λένε. Το είπε όμως ο ίδιος ο Σλούκας,
όταν αρνήθηκε ευγενικά
την πρότασή τους. Όλως
τυχαίως την ίδια μέρα,
σε πολλές ιστοσελίδες
αναρτήθηκε η είδηση ότι
οι Αγγελόπουλοι…
κέρδισαν στην Ελβετία
ένα δικαστήριο από τον
πατέρα τους…
Δικαστήρια κερδίζουν, αλλά… χάνουν
τους παίκτες τον έναν
μετά τον άλλον!
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Και κάτι τελευταίο: Ο κ. Αγγελής, όπως και ο προκάτοχός του, επίσης επόπτης της ανάκρισης της Novartis, αντιεισαγγελέας ΑΠ κ. Παπαγεωργίου,
γνώριζαν από πρώτο χέρι τους χειρισμούς της κας Τουλουπάκη στην υπόθεση.
Κι όμως, όταν κρίθηκε η παράταση
της θητείας της κας Τουλουπάκη στη
θέση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας
Διαφθοράς, στις 11 Απριλίου, ούτε ο
κ. Αγγελής, αλλά ούτε και ο έτερος
πρώην επόπτης της έρευνας, ορίστηκαν εισηγητές στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ, το οποίο αποφάσισε θετικά. Αντίθετα, ορίστηκε εισηγητής ο αρεοπαγίτης Σαλίχος, ο οποίος δεν
γνώριζε την υπόθεση, όπως οι συνάδελφοί του. Γιατί;

Η ΑΠΟΨΗ

Κομβικά σημεία
της Novartis (που… ξέχασε
η κα Δημητρίου)
Πέραν του γεγονότος ότι απέκρυψε τις
καταγγελίες Αγγελή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να ανανεωθεί η θητεία της κας Τουλουπάκη, εντύπωση
προκαλούν και δύο άλλα σημεία στην
υπόθεση Novartis, που όχι απλά προκαλούν απορίες για τη στάση της κας
Δημητρίου, αλλά την εμπλέκουν ευθέως ως «συνεργαζόμενη» με την κυβέρνηση, στην προσπάθεια συγκάλυψης
των ευθυνών των εισαγγελέως Διαφθοράς.

Η δημοσιοποίηση των καταγγελιών
Αγγελή άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
για την κα Δημητρίου και τους συν αυτώ... Ο αντιεισαγγελέας Αγγελής, μετά
την πειθαρχική έρευνα που κίνησε εναντίον του ο υπουργός Δικαιοσύνης
Μιχάλης Καλογήρου, για τα τεκταινόμενα στην υπόθεση Novartis, εξήγησε ότι ενημέρωνε σε καθημερινή βάση
την κα Δημητρίου για κάθε ενέργειά
του, ενώ γνώριζε τα πάντα και ο υπουργός Δικαιοσύνης, αφήνοντάς τους
εκτεθειμένους!

Σημείο πρώτο
Ως γνωστόν –όπως έχει δημοσιοποιήσει αποκλειστικά η «Α»–, οι καταθέσεις
των προστατευομένων μαρτύρων με
συμμετοχή της κας Τοουλουπάκη είναι εκ προοιμίου άκυρες και δεν μπορούν να εμφανισθούν σε κανένα δικαστήριο. Η κα Δημητρίου, όταν έλαβε
στις 5/2/2018 τον φάκελο της
Novartis για εμπλοκή πολιτικών προσώπων, δεν είδε ως έμπειρη εισαγγελέας το νομικό σφάλμα της εισαγγελέως Διαφθοράς; Αν δεν το εντόπισε, τότε είναι ακατάλληλη για τη θέση που
κατείχε. Αν το ήξερε, τότε είναι συνένοχος στην προσπάθεια σπίλωσης των
10 πολιτικών προσώπων που η κα
Τουλουπάκη ενέπλεξε στην υπόθεση.

Το πλήρες κείμενο
των καταγγελιών Αγγελή
έχει δημοσιευθεί στον
ιστότοπο της «Α» στις
12/6 με το τίτλο
«Παραίτηση ΚαλογήρουΠαπαγγελόπουλου ζήτησε
η Γεννηματά μετά τις
βόμβες Αγγελή»

Σημείο δεύτερο
Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας
Νίκος Μανιαδάκης με δικόγραφό
του, αλλά και με δημόσιες καταγγελίες
του στα ΜΜΕ, έχει καταγγείλει ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς τον εκβίαζαν να
καταθέσει ψευδώς ότι ο ίδιος χρημάτισε πολιτικά πρόσωπα.
Τι έπραξε η κα Δημητρίου για την
καταγγελία αυτή; Την ερεύνησε ή την
άφησε στο κάτω συρτάρι του γραφείου
της; Αν ισχύει το δεύτερο, τότε επαξίως

Η «αλήθεια» του Αγγελή
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πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε προσεχή εκλογική αναμέτρηση να την «αποζημιώσει»,
θέτοντάς την ως επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας…

Η ανάσυρση
των μηνύσεων
Σαμαρά - Βενιζέλου Αβραμόπουλου
Ο κ. Αγγελής προχώρησε ένα βήμα
παραπάνω και ζήτησε να ανασυρθούν
από το αρχείο οι μηνύσεις για την υπόθεση της Novartis, που είχαν υποβάλει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μπροστά στο βάρος των εξελίξεων η (απερχόμενη) Ξένη Δημητρίου αναγκάστηκε να χρεώσει στην αντιεισαγγελέα ΑΠ
κ. Θεοδώρου, την ανάσυρση των μηνύσεων από το αρχείο. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν οι καταγγελίες
Αγγελή από τον αντιεισαγγελέα ΑΠ
Δημήτρη Δασούλα, παρά το γεγονός
ότι υπήρχαν ενστάσεις για την ανάθεση
της έρευνας στην εν λόγω εισαγγελέα,
δεδομένου ότι ως μέλος του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου είχε ψηφίσει
υπέρ της ανανέωσης της θητείας της
κας Τουλουπάκη και επιπλέον υπήρχε και κάποιο πρόβλημα προσωπικής
μορφής.
Ο κ. Αγγελής ζήτησε την εξαίρεση
του κ. Δασούλα και η υπόθεση θα συζητηθεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου.

Ξεσκονίζει συρτάρια...
Μαθαίνουμε ότι η απερχόμενη εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου «ξεσκονίζει» τα συρτάρια του πελώριου δρύινου γραφείου της, πριν αποχωρήσει από τη Δικαιοσύνη.
Με δεδομένο ότι οι εκκρεμότητες
που αφήνει πίσω της είναι σημαντικές
και εμπεριέχουν ακόμη και την εμπλοκή της σε ποινικές διαδικασίες, κάνει
πολύ καλά που «ψάχνει» τους φακέ-

λους της, για να έχει αν χρειαστεί επαρκή υπεράσπιση.
Τελειώνοντας, θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε τη θητεία της κας Ξένης
Δημητρίου, παραφράζοντας τη ρήση
«τα στενά τιμούν τα πρώτα», σε «όταν τα
στερνά ξεχνούν τα πρώτα».
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• Νέο ελπιδοφόρο αίμα για το Κίνημα Αλλαγής στοψηφοδέλτιο
τουκόμματοςστονΝότιοΤομέατηςΒ΄Αθηνών

Τις 500.000 ανθρώπους
αγγίζει ο αριθμός των Ελλήνων που, σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, άφησαν πίσω τους την πατρώα γη από το 2008 μέχρι
σήμερα, προκειμένου να
βρουν μια καλύτερη τύχη
από αυτήν που διαμορφωνόταν στη χώρα που χτυπήθηκε βάναυσα από τη
δημοσιονομική κρίση.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ

Γεννημένος μαχητής

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

νάμεσά τους πάρα
πολλά «καλά μυαλά»
που, εκτός από τη…
μαύρη πέτρα που έριξαν πίσω τους, ρίχνουν και το ανάθεμα για το εγχώριο πολιτικό σύστημα και τους εκπροσώπους του. Υπήρξαν, ωστόσο, κι εκείνοι που είπαν να μείνουν και να το «παλέψουν». Από
πείσμα κι από τρέλα, που λέει ο
γνωστός τραγουδοποιός; Ή από
μια βαθιά εσωτερική ανάγκη ότι η
λύση, όσο επίπονη κι αν είναι όσο
αργοπορημένα, θα είναι μόνο πολιτική; Σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Θανάσης Ζαννιάς, ο οποίος αποτελεί το νέο ελπιδοφόρο αίμα για το Κίνημα Αλλαγής στο ψηφοδέλτιο του κόμματος της Φώφης Γεννηματά στον
Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.
Το απόγευμα της περασμένης
Τετάρτης η «Α» συνάντησε τον
32χρονο διπλωματούχο μηχανολόγο και αεροναυπηγό μηχανικό
και μίλησε μαζί του για την πολιτική, την οικονομία, τη δικαιοσύνη,
αλλά και για το αγαπημένο του άθλημα, το τένις! «Χίλιους λόγους έχουν οι συνομήλικοί μου νέοι άνθρωποι να αποστρέφονται την πολιτική.
Αυτή, όμως, η αποστροφή και η ανάγκη μου να προσπαθήσω να γίνω μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος ως εύκολος κριτής που πετροβολά εκ του ασφαλούς το πολιτικό σύστημα, με κινητοποίησε», ήταν η απάντηση του Θανάση όταν τον
ρωτήσαμε πώς του προέκυψε το
μικρόβιο της ενεργούς ενασχόλησης με την πολιτική.

Γιατί με το Κίνημα
Αλλαγής
Το γιατί αυτή η ενασχόληση έρχεται με το Κίνημα Αλλαγής το εξηγεί
ο ίδιος ο Θανάσης: «Πρωτίστως ή-

ταν θέμα αρχών και τη απόλυτης πεποίθησής μου ότι η επόμενη ημέρα
μίας χώρας που έχει ακόμη στο σώμα
της ανοιχτές τις πληγές δύο μνημονίων
και ενός τρίτου ακόμη σκληρότερου
δεν μπορεί παρά να εκκινήσει από
προοδευτικές αφετηρίες. Προφανώς,
όχι τις ψευδεπίγραφες που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ και, σίγουρα, όχι τις νεοφιλελεύθερες συνταγές που έχει στην
ατζέντα της η Νέα Δημοκρατία. Ήταν
λοιπόν περίπου νομοτελειακό για μένα ότι αυτός ο αγώνας –κι ο δικός μου
πρώτος αγώνας– για την αλλαγή θα
γινόταν μέσα από τις γραμμές του Κινήματος Αλλαγής, έστω κι αν οι δύο
μονομάχοι προσπαθούν –όταν δεν



μας “φλερτάρουν”– να μας συνθλίψουν στην πόλωση ενός νεόκοπου αλλά fake δικομματισμού».

Νεανικό βιογραφικό
με πολλά «παράσημα»
Ο Θ. Ζαννιάς δεν κρύβει ότι ρόλο
στην απόφασή του να αποδεχτεί
την τιμητική πρόταση να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου έπαιξε και το γεγονός ότι η πρόεδρος και το στελεχιακό δυναμικό του Κινήματος Αλλαγής στον νότιο τομέα της Β΄ Αθήνας τόλμησαν σε αυτήν την κρίσιμη εκλογική μάχη για την προοδευτική παράταξη να εμπιστευτούν

«Η επόμενη ημέρα μίας χώρας που έχει
ακόμη στο σώμα της ανοιχτές τις πληγές δύο μνημονίων και ενός τρίτου ακόμη
σκληρότερου δεν μπορεί παρά να εκκινήσει
από προοδευτικές αφετηρίες. Προφανώς όχι τις ψευδεπίγραφες που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, και σίγουρα όχι τις νεοφιλελεύθερες
συνταγές που έχει στην ατζέντα της η Νέα
Δημοκρατία»

νέους ανθρώπους.
«Δίχως καμία διάθεση να περιαυτολογήσω», εξηγεί ο Θανάσης
Ζαννιάς, «ξέρουμε ότι τουλάχιστον
στην αθλητική Ελλάδα έχουμε την τάση να μη βάζουμε στην αρχική ομάδα
τους νέους παίκτες και τους αφήνουμε στον πάγκο μέχρι να… σιτέψει το
όποιο ταλέντο τους. Εμείς στο
ΚΙΝ.ΑΛ. παίζουμε άλλο “σύστημα”!».
Και είναι αλήθεια ότι το βιογραφικό του Θανάση Ζαννιά είναι αντιστρόφως βαρύτερο των λίγων
χρόνων που «βαραίνουν» την ηλικία του. Γεννημένος το 1987 στην
Ηλιούπολη, όπου κατοικεί μέχρι
και σήμερα, ο Θανάσης έχει μεταξύ άλλων «προλάβει»:
-Να πάρει το δίπλωμα του μηχανολόγου και του αεροναυπηγού μηχανικού (MSc.) από την Πολυτεχνική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
-Να
σπουδάσει
Project
Management Professional (PMP).
-Να διατελέσει διαπιστευμένος
διαμεσολαβητής του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ADR Center
Ιταλίας, μέλος της «Τεχνικής Βοήθειας» για τη Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος, Φάση ΙΙ
(SRSS/S2016/030), αλλά και ανα-

πληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ειδικά στο κομμάτι που αφορά
τη Θέμιδα, ο Θανάσης Ζαννιάς
βάζει πολλά θαυμαστικά, χαρακτηρίζοντας τις συμμετοχές του στις συγκεκριμένες ομάδες εργασίας ως τη
μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής του.
Και αυτό διότι του δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσει «από μέσα» τα
κακώς γραφειοκρατικά κείμενα της
Δικαιοσύνης. «Λίγοι ξέρουν ότι το
Πρωτοδικείο της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της Ευρώπης
και ακόμη λιγότεροι τι συνέπειες έχει
αυτό», υπογραμμίζει ο Θ. Ζαννιάς,
συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι δυνατόν εν έτει 2019 να μεταφέρονται δικογραφίες με καρότσι του σούπερ μάρκετ και να μην έχουν προχωρήσει οι
μεταρρυθμίσεις για την ηλεκτρονική
Δικαιοσύνη». Επιβεβαιώνει δε –και
ως ελεύθερος επαγγελματίας που
είναι– ότι η βραδυπορούσα απονομή δικαίου στην Ελλάδα είναι ένας
πολύ βασικός παράγοντας που η
χώρα μας δεν αποτελεί ελκυστικό
επενδυτικό προορισμό.

Οι μεγάλες αγάπες
και το δίλημμα
Για το τέλος κρατήσαμε την εκμυστήρευση του Θανάση Ζαννιά
στις δύο μεγάλες αγάπες του. «Η
Κρήτη και το τένις. Η πρώτη είναι μύθος από μόνη της και το δεύτερο κουβαλά το μύθευμα του ελιτίστικου και
ακριβού σπορ που μόνο τέτοιο δεν είναι. Έχω υπάρξει 1ος Πανελληνιονίκης κάτω των 16 ετών και 3ος Πανελληνιονίκης Ανδρών - Γυναικών, οπότε
σας μιλώ μετά λόγου γνώσεως».
Κι ένα μήνυμα για τις εκλογές;
«Αυτό που ξεκάθαρα λέει η Φώφη
Γεννηματά, ότι το δίλημμα δεν είναι
Τσίπρας ή Μητσοτάκης, δεν είναι
Μητσοτάκης ή χάος. Είναι ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή νέες περιπέτειες με
συντηρητικές πολιτικές ή/και ανεύθυνο λαϊκισμό».
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Άλλα λέει η Γεννηματά,
άλλα ο Μαλέλης, άλλα ο
Γιώργος Παπανδρέου, άλλα ο Κεγκέρογλου
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για ψήφο ανοχής, αλλά ξεχνούν ότι πρώτα
πρέπει να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

κτώ ημέρες πριν από
τις εθνικές εκλογές
της 7ης Ιουλίου και
το Κίνημα Αλλαγής
βρίσκεται σε vertigo.
Σύμφωνα με την ιατρική, το
vertigo περιγράφεται ως μια κρίση
ιλίγγου που προκαλεί έντονη ζαλάδα, αποπροσανατολισμό, απώλεια
ισορροπίας, τάση λιποθυμίας, ή
και απώλεια των αισθήσεων. Χαρακτηρίζεται από την ψευδαίσθηση της κίνησης, με το άτομο να αισθάνεται συνήθως ότι περιστρέφεται μέσα στον χώρο.
Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται πλέον το Κίνημα Αλλαγής και
λίγα 24ωρα πριν προσέλθουν οι
ψηφοφόροι στις κάλπες δεν μπορούν να κατανοήσουν ποια θα είναι η στρατηγική του την επαύριον
των εθνικών εκλογών. Διότι από
τη μία ακούσαμε την κa Γεννηματά να δηλώνει σε τηλεοπτική της
συνέντευξη ότι «είμαστε δύναμη ομαλότητας, σταθερότητας. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πάει στα βράχια. Θα είμαστε εκεί για να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση,
για να διεκδικήσουμε την αλλαγή των
όρων της συμφωνίας Τσίπρα και να
φύγει η θηλιά από τον λαιμό του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υπερπλεονάσματα και το υπερταμείο». Κι όταν της ζητήθηκε να επεξηγήσει τι εννοεί, ψέλλισε για
ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όμως, για να μπορέσει η επόμενη κυβέρνηση, πιθανότατα του
Κυριάκου Μητσοτάκη, να συσταθεί, να ξεκινήσει να δουλεύει και
να παράγει νομοσχέδια για όλα τα
σοβαρά ζητήματα που ανέφερε η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, με βάση το
Σύνταγμα πρέπει να έχει τη δεδηλωμένη των 151 βουλευτών. Διαφορετικά, δεν μπορεί να στηθεί
κυβέρνηση με ψήφο ανοχής, η οποία χρησιμοποιείται πολλές φορές από την αντιπολίτευση, όταν
σε ένα δύσκολο νομοσχέδιο η κυβέρνηση δεν έχει τη δεδηλωμένη.
Δηλαδή, είτε ψηφίζει η αντιπολίτευση, ή απέχει, κι έτσι η καταμέτρηση γίνεται επί των παρόντων.
Κι ενώ η κα Γεννηματά και οι
συν αυτώ τα τελευταία 24ωρα επεξηγούσαν με τον δικό τους περιπλεγμένο τρόπο τι εννοούν, ήρθε
η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, χθες Παρασκευή από την Πάτρα παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου, να κάνει νέα δήλωση,
η οποία αφήνει ανοιχτά τα πάντα.
«Ο κ. Μητσοτάκης μας λέει τώρα
“Μητσοτάκης ή χάος”. Εκβιάζει ωμά

Σε vertigo το ΚΙΝΑΛ
κούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς έχει φτάσει να χαρακτηρίζει
ως εφιάλτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενθυμούμενος το παρελθόν
του στην «Αυριανή», αλλά και τη
ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου,
ο οποίος είχε χαρακτηρίσει με αυτό το επίθετο τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη μιλώντας για τα Ιουλιανά του 1965.
Σε πιο χαμηλή ένταση είναι και
οι διαφωνίες του Θόδωρου Μαργαρίτη (ΔΗΜ.ΑΡ), ο οποίος βγάζει ένα ξίνισμα . Από την άλλη, οι
«παπανδρεϊκοί» ασχολούνται ολημερίς με τον Κώστα Καραμανλή,
ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμη επιμένει σε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού με τη συμμετοχή και των τριών πρώτων κομμάτων για να προχωρήσουν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα.
Και φυσικά, σε αυτό το σημείο
να μη λησμονούμε και τη ρήση του
Βασίλη Κεγκέρογλου σε προεκλογικό πάνελ, ο οποίος μιλώντας
για την τρίτη εντολή σε ραδιοφωνική εκπομπή είπε την ατάκα «γιατί
όχι και πρωθυπουργός η Φώφη;».
τον ελληνικό λαό, αλλά οι Έλληνες δεν
τσιμπάνε. Θέλουν πολιτική σταθερότητα, δεν θέλουν νέες περιπέτειες. Γι’
αυτό θέλουν ισχυρό Κίνημα Αλλαγής,
προοδευτικό αντίβαρο στον κίνδυνο
της ανεξέλεγκτης δεξιάς. Η χρήσιμη
ψήφος είναι η ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής». Με τη συγκεκριμένη δήλωση η κα Γεννηματά αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης. Διότι πώς θα ελέγξει τη νέα κυβέρνηση, όταν είναι εκτός και παρέχοντας ψήφο ανοχής, όπως δηλώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη;
Εύκολα κάποιος κακεντρεχής
που θα ήθελε να τρολάρει την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ θα ενθυμούταν
κάποιους στίχους από ένα υπέροχο τραγούδι του αείμνηστου λαϊκού βάρδου, του Στράτου Διονυσίου, «της γυναίκας η καρδιά είναι
μια άβυσσος / πότε κόλαση και πότε
ο παράδεισος».

Τι έχει συμβεί
Το ερώτημα που ταλανίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι για
ποιον λόγο ολίγα 24ωρα πριν από

τις κάλπες η κα Γεννηματά και οι
συνεργάτες άφησαν στην άκρη τη
στρατηγική τόσων μηνών περί 3ης
εντολής και συγκυβέρνησης όλων
για το καλό της χώρας;
Ως φαίνεται, το επιχείρημα ότι
διώχνουμε τον Βενιζέλο και καλωσορίζουμε πίσω τους απατημένους «πράσινους» ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν ενοχληθεί από τον ρεαλισμό του πρώην
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν πιάνει.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξοστρακίστηκε και μαζί του αποχώρησαν
πολλοί «βενιζελικοί», ενώ κάποιοι
άλλοι παραμένουν στο ΚΙΝΑΛ με
τα χίλια ζόρια. Ταυτόχρονα, όπως
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ουδείς συγκινήθηκε για να πάρει τα
μπρος πίσω, να αφήσει την Κουμουνδούρου και να ανηφορήσει
στη Χαριλάου Τρικούπη. Νιώθουν
οι «πεπλανημένοι ψηφοφόροι» ότι
είναι καλύτερα να είσαι με τον δεύτερο, παρά με τον μικρό τρίτο. Και
δεν είναι μόνο ότι δεν επιστρέφουν οι παλαιοί ΠΑΣΟΚοι, αλλά
φεύγουν και αυτοί που βγήκαν από τα ρούχα τους με τον εξοστρα-

κισμό Βενιζέλου. Όπως επίσης
και κάποιοι κεντρώοι –που επιθυμούσαν το ΚΙΝΑΛ να παίξει τον
ρόλο του αντίβαρου σε μία κυβέρνηση της Ν.Δ.– προτιμούν πλέον
να πάνε απ’ ευθείας στην Πειραιώς, παρά να κάνουν μία στάση αβεβαιότητας στη Χαριλάου Τρικούπη.
Διότι πώς μπορείς ως απλός
ψηφοφόρος να νιώσεις σιγουριά
για το κόμμα που ψηφίζεις, όταν
για το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών ισχύει η σοφή ελληνική παροιμία «όπου λαλούν πολλά
κοκόρια, αργεί να ξημερώσει». Τι να
πρωτοθυμηθείς; Τον Χρήστο
Πρωτόπαπα, ο οποίος «εξειδίκευσε» την ψήφο ανοχής, προφανώς αγνοώντας ότι πρώτα το ΚΙΝΑΛ πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ή τον Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος διεξάγει προεκλογική εκστρατεία στη Β΄ Πειραιά ως
διαπρύσιος υποστηρικτής της «αριστερής πορείας» του ΚΙΝΑΛ, και
των σαφών έως απαγορευτικών αποστάσεων από τη Ν.Δ. Μάλιστα,
στις παρεμβάσεις του σε τηλεοπτι-

Ανασφάλεια
Η κα Γεννηματά και οι συνεργάτες
της, όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό και από τους πλέον αδαείς επί
των πολιτικών θεμάτων, νιώθουν
μεγάλη ανασφάλεια. Η κίνηση με
τον Ευάγγελο Βενιζέλο δεν της
βγήκε και το βράδυ της 7ης Ιουλίου αναμένεται πολύ μεγάλο. Το πιθανότερο είναι ότι το ΚΙΝΑΛ εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου θα έχει μικρότερο ποσοστό από τις ευρωεκλογές (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις), οπότε είναι βέβαιο ότι
θα ζητηθούν εξηγήσεις από την
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ.
Απλά στο επιτελείο της κας Γεννηματά ελπίζουν ότι θα ξεπεράσουν κι αυτό τον κάβο, εάν τελικά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η
Ν.Δ. έχουν κερδίσει την αυτοδυναμία, οπότε από τη θέση της αντιπολίτευσης θα ψηφίσει την κατάργηση της απλής αναλογικής ως εκλογικό νόμο και κάποια άλλα ζητήματα, αλλά θα μπορεί να πετροβολά με μεγαλύτερη άνεση τη νέα
κυβέρνηση, αφού διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στα συνδικάτα.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
To… λευκό
ντεμπούτο
του Γεράρδου
Εκμεταλλευόμενοι την πελατειακή μαγιά του ενός εκατομμυρίου
πελατών που παραμένουν πιστοί
του Πλαισίου και στόχο να προσποριστούν ένα αξιόλογο –για
αρχή τουλάχιστον– κομμάτι από
μία λιανεμπορική πίτα μεγέθους
550 εκατ. ευρώ ο γνωστός όμιλος της οικογένειας Γεράρδου έκανε την περασμένη Τετάρτη
(26/6) ντεμπούτο στην αγορά
των «λευκών» οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κ.ά).
Το ύψος της επένδυσης ξεπερνά
τα €15.000.000 και σύμφωνα
με τον σχεδιασμό του προέδρου,
Γιώργου Γεράρδου, και του αντιπροέδρου, Κώστα Γεράρδου, το νέο εταιρικό «στοίχημα»
του Πλαισίου έχει ως αφετηρία 5
καταστήματα, εκ των οποίων τα
τέσσερα στην Αθήνα και ένα
στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με παράλληλη έμφαση στις
διαδικτυακές πωλήσεις μέσω
της ιστοσελίδας του Πλαισίου
(www.plaisio.gr), όπου ήδη
βρίσκονται αναρτημένα περισσότερα από 500 βίντεο που προμοτάρουν τα σχετικά προϊόντα.
Το πρότζεκτ της εισόδου του Ομίλου Πλαίσιο στην «λευκή» αγορά δεν είναι καινούργιο. Μάλιστα κατ’ ομολογία του αντιπρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Πλαισίου, Κώστα Γεράρδου, πρόκειται για μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από
5 χρόνια, με τη σχετική απόφαση μνα λαμβάνεται έπειτα από έρευνες αγοράς που έδειξαν ότι οι
πελάτες του Πλαισίου απαντούσαν θετικά στο ενδεχόμενο ενός
τέτοιου «ανοίγματος».
Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι
το Πλαίσιο να διαφοροποιηθεί
προσφέροντας καλύτερη καταναλωτική εμπειρία γι’ αυτό, άλλωστε, η εκπαίδευση των πωλητών
αποτελεί προτεραιότητα για τους
ανθρώπους του Ομίλου.
Ν.ΤΣ.

• Ο ενεργειακΟς ΟμιλΟς εξΟπλιςε τα κεντρα Υγειας
παραμΥθιας και Φιλιππιαδας

ΕΛ.ΠΕ.: «Θεράπων»
στυλοβάτης της
δημόσιας Υγείας
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
στο πλαίσιο του
Προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360o Ενέργειες», ενισχύει έμπρακτα
και με συνέπεια τον τομέα
της Δημόσιας Υγείας. Την Πέμπτη 20/6/2019 προσέφερε
ιατρικό εξοπλισμό στο Κέντρο
Υγείας Παραμυθιάς στον Ν. Θεσπρωτίας και στο Κέντρο Υγείας
Φιλιππιάδας στον Ν. Πρέβεζας,
ο οποίος ανταποκρίνεται πλή-

Ο

Στιγμιότυπο από
την παράδοση του ιατρικού
εξοπλισμού στο Κέντρο
Υγείας Φιλιππιάδας Πρέβεζας.
Διακρίνονται από αριστερά: ο
εκπρόσωπος του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ., Σοφ. Δανασσής, ο
πρόεδρος της ΑΚΜΕ Άγονη
Γραμμή Γόνιμη, Στ. Νόλλας, η
δ/ντρια ΕΚΕ του Ομίλου
ΕΛ.ΠΕ., Ράνια Σουλάκη, η
δ/ντρια του Κέντρου Υγείας
Φιλιππιάδας, Αικ. Κωστούλα,
ο δ/ντής Ασφάλειας, Υγείας &
Περιβάλλοντος της
ΕΛ.ΠΕ. Upstream, Γ.
Μυκονιάτης, και η
εκπρόσωπος της Άγονης
Γραμμής Γόνιμης, Μ.
Μουτζούρη

ρως στις ζητούμενες προδιαγραφές και ποσότητες, με γνώμονα
την ορθή και αποτελεσματική
λειτουργία των Κέντρων Υγείας.
Ειδικότερα, εκπρόσωποι του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της ΑΜΚΕ Άγονη
Γραμμή Γόνιμη, η οποία συμμετείχε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, επισκέφθηκαν και
παρέδωσαν στο Κέντρο Υγείας
Παραμυθιάς 2 νοσοκομειακά
ηλεκτρικά κρεβάτια νοσηλείας,
έναν καρδιογράφο, έναν νεφελοποιητή, μία τροχήλατη συ-

σκευή αναρρόφησης, ένα ρινοσκόπιο, 5 πιεσόμετρα μανομετρικά, 2 πιεσόμετρα παιδιατρικά με περιχειρίδες, 4 παλμικά
φορητά οξύμετρα, έναν κλίβανο υγρής αποστείρωσης, 4 συσκευές ανάνηψης και διασωλήνωσης με μάσκες παιδικές και
ενηλίκων, ένα σετ λαρυγγοσκοπίου, μία συσκευή πλύσης αυτιών, και ένα οφθαλμοσκόπιο.
Το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς εξυπηρετεί περί τα 30.000
περιστατικά τον χρόνο, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα σε

επισκεψιμότητα πανελλαδικά,
καθώς εξυπηρετεί τόσο τους
3.200 κατοίκους της Παραμυθιάς, αλλά και όλο τον δήμο
Σουλίου και των γειτονικών
χωριών των νομών Πρέβεζας
και Ιωαννίνων. Το υγειονομικό
προσωπικό αποτελείται από
δύο παιδιάτρους, βοηθό ακτινολόγο και γενικούς ιατρούς.
Στη σημασία κάλυψης των αναγκών του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς αναφέρθηκε ο διευθυντής του ΚΥ, γενικός ιατρός,
Γιώργιος Λύγκας, υποστηρίζο-
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Tο 100% της METKA EGN απέκτησε η MYTILINEOS
η συμφωνία για την απόκτηση του υπολοίπου των
μετοχών –49,9%– της METKA EGN Ltd που δεν
είχε στην κατοχή της ανακοίνωσε στην αρχή της
εβδομάδας η MYTILINEOS.
Η εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού της MYTILINEOS και
μετά από την ολοκλήρωσή της η «μαμά» εταιρεία θα καταστεί
μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN Ltd.
Εκτός από το γεγονός ότι πλέον η MYTILINEOS θα περιλαμβάνει και πλατφόρμα δραστηριοποίησης στην κατασκευή, λειτουργία, χρηματοδότηση και μεταπώληση (trade sale) φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στην

Τ

Ελλάδα, αλλά κυρίως στις παγκόσμιες αγορές, η ολική εξαγορά
της METKA EGN εξασφαλίζει προφανείς συνέργειες, καθώς:
-Στην εξαιρετική τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η METKA EGN, έρχεται να προστεθεί η χρηματοοικονομική ευελιξία, η δυνατότητα εξασφάλισης των πιο
επωφελών συμφωνιών με προμηθευτές και πελάτες και βέβαια το μέγεθος, ειδικά σε ό,τι αφορά την επενδυτική (BOT)
δραστηριότητα της MYTILINEOS.
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της MYTILINEOS ο συνολικός συνδυασμός εμπεδώνει τη θέση της METKA EGN ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες, σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως, αυτόν της ηλιακής

παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη διοικητική ομάδα καθώς και το στελεχιακό δυναμικό της ΜΕΤΚΑEGN ήδη εντάσσονται πλήρως
στην
οικογένεια
της
MYTILINEOS και επικεντρώνονται στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου, αξιοποιώντας τις κεντρικές υπηρεσίες
και τον Τομέα Ολοκληρωμένων
Έργων και Κατασκευών (EPC)
της MYTILINEOS. Ν.ΤΣ.

Μπιλιετάκια για
900.000 οφειλέτες
της ΔΕΗ
άτι λιγότερο από 900.000 είναι οι τελικοί καταναλωτές που έχουν λαμβάνειν τα… μπιλιετάκια που
ετοιμάζει να τους στείλει η ΔΕΗ προκειμένου να
κλείσει –στο μέτρο του δυνατού είναι η αλήθεια– το τεφτέρι με τα σούπερ βερεσέδια του ενός και πλέον δισεκατομμυρίου ευρώ (σ.σ. από το συνολικό 2,7 δισ. ευρώ) που οι
συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών έχουν χρεώσει τη δημόσια επιχείρηση.
Και λέμε στο μέτρο του δυνατού, διότι μοιάζει με mission
impossible η είσπραξη του χρέους όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν κατεβάσει ρολά ή για κλειστά εξοχικά που δεν ηλεκτροδοτούνται, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις που συνεχίζουν
να λειτουργούν με νέο ΑΦΜ, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που έχουν αλλάξει πάροχο ή τέλος για καταναλωτές που έχουν
μεταπέσει στο καθεστώς της καθολικής υπηρεσίας (σ.σ. η ΔΕΗ
τους έκοψε το ρεύμα, δεν βρήκαν άλλον προμηθευτή και ηλεκτροδοτούνται με αυξημένο τιμολόγιο) οι οποίοι εκτιμάται ότι
κυμαίνονται στους 200.000.
Γι’ αυτές, λοιπόν, τις κατηγορίες των τελικών πελατών, η
ΔΕH αναμένεται να προσλάβει περίπου 40 εργολαβικούς εργαζομένους οι οποίοι θα καταρτίσουν ανά περιοχή (Αττική,
Θεσσαλονίκη, υπόλοιπη Ελλάδα) τους σχετικούς φακέλους.
Στη συνέχεια οι υποθέσεις θα ανατεθούν σε δικηγορικά γραφεία προκειμένου να διεκδικηθεί με κάθε πρόσφορο ένδικο
μέσο η εξόφληση εκάστης οφειλής.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη, για χρέη που η δημόσια επιχείρηση θα αποδείξει στην Εφορία ότι είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, τότε η ΔΕΗ θα μπορέσει να τα διαγράψει ή και να
προχωρήσει σε επιστροφή ή συμψηφισμό του φόρου εισοδήματος που έχει καταβάλει για αυτά.

Κ

Στιγμιότυπο από την παράδοση του ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς Θεσπρωτίας.
Διακρίνονται από αριστερά: ο πρόεδρος της ΑΚΜΕ Άγονη Γραμμή Γόνιμη, Στ. Νόλλας, οι νοσηλεύτριες, Ευτ.
Δέπη και Αν. Σιώχου, η επισκέπτρια υγείας, Γ. Διαμάντη, ο δ/ντής γενικής ιατρικής, Χρ. Ρίζος, ο γεν. γιατρός,
Μιχ. Τζομάκης, η δ/ντρια Παιδιατρικής, Σμ. Μαρτίνη, ο δ/ντής του Κέντρου Υγείας, Γ. Λύγκας, η δ/ντρια ΕΚΕ
του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., Ρ. Σουλάκη, ο εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., Σοφ. Δανασσής, ο δ/ντής Ασφάλειας,
Υγείας & Περιβάλλοντος της ΕΛ.ΠΕ. Upstream, Γ. Μυκονιάτης, η εκπρόσωπος της Άγονης Γραμμής Γόνιμης,
Μ. Μουτζούρη, η υπάλληλος καθαριότητας του ΚΥ, Α. Ντόκου, και η διοικητικός υπάλληλος, Ζ. Γκορέζη

ντας πως «η δωρεά αυτή μας προσφέρει απαραίτητα είδη για την ορθή
λειτουργία μας και ευχαριστούμε θερμά τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για
αυτό. Στο χρονικό διάστημα που βιώνουμε, οι ελλείψεις στον χώρο της υγείας είναι μεγάλες και είναι σημαντικό που βρίσκονται άνθρωποι που στηρίζουν ιατρικούς φορείς που παρέχουν
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».
Από την πλευρά του, κατά την
τελετή παράδοσης, ο διευθυντής
γενικής ιατρικής του ΚΥ Παραμυθιάς, Χρήστος Ρίζος, τόνισε την
ποιότητα του έργου που επιτελείται στο Κέντρο, αναφέροντας ότι
«παρά τις δυσχέρειες και τα προβλήματα σε θέματα προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού, αποτελούμε πρότυπο, όντας στα τρία κορυφαία Κέντρα Υγείας στη Δυτική Ελλάδα, εξυπηρετώντας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους επισκέπτες και αντιμετωπίζοντας όλα τα περιστατικά στο
σύνολό τους εκτός από πολύ σοβαρές
περιπτώσεις που τα στέλνουμε σε
πρωτοβάθμια νοσοκομεία».

Γενναιόδωρη πράξη…
Αντιστοίχως, οι εκπρόσωποι του

Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και της ΑΜΚΕ Άγονη Γραμμή Γόνιμη επισκέφτηκαν και παρέδωσαν στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας 2 καρδιογράφους, έναν υγρό
κλίβανο, ένα οξύμετρο - τροχήλατο πιεσόμετρο, 4 πιεσόμετρα με ακουστικό και 4 παλμικά οξύμετρα.
Στην εκδήλωση, η διευθύντρια
του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας,
γενική ιατρός Αικατερίνη Κωστούλα αναφέρθηκε στη σημασία
της στήριξης του Ομίλου, επισημαίνοντας ότι «τα είδη αυτά είναι
τρομερά χρήσιμα, ειδικότερα οι καρδιογράφοι ήταν εκ των ων ουκ άνευ
και αναγκαζόμασταν λόγω ανεπάρκειας σε εξοπλισμό να στέλνουμε ασθενείς στο νοσοκομείο της Άρτας.
Σήμερα αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι με τη γενναιόδωρή σας πράξη
γιατί είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας απρόσκοπτα
προς όφελος των κατοίκων της Φιλιππιάδας». Το Υγειονομικό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας αποτελείται από τέσσερεις
Γενικούς Ιατρούς και καλύπτει περίπου 1.500 περιστατικά τον μήνα, εξυπηρετώντας τους κατοίκους

όλων των πέριξ περιοχών για
δευτεροβάθμιας περίθαλψης ιατρική φροντίδα.

Στόχος η υγεία και η
ευημερία των κατοίκων
Σε δηλώσεις της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου, Ράνια Σουλάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά για τις εν λόγω
δωρεές ότι «στόχος του Ομίλου είναι η προώθηση και διασφάλιση της
υγιούς ζωής και ευημερίας και η βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλων των ηλικιών, δίνοντας έμφαση σε όσους βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα». Οι
δράσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο σειράς ενεργειών
υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, οι
οποίες, μεταξύ άλλων, ενισχύουν
τον τομέα της Υγείας. Ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει
βαρύτητα στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές, εστιάζοντας στην
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη.
Ν.ΤΣ.
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ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΦΡΕΓΑΤΩΝ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ» ΝΑΤΟ

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό χαιρετίστηκε την
προηγούμενη εβδομάδα
από την κυβέρνηση η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου
Ταβουλάρη και της ONEX
ELEFSIS SHIPYARDS LLC
για την εξυγίανση των
Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Προς τι ο ενθουσιασμός;
Μα τα «ζεστά» 150 εκατ.
ευρώ άμεσων επενδύσεων και τα συνολικά
€400.000.000 που θα αγγίξει σε ορίζοντα 25ετίας
η… έλευσις της εν λόγω
αμερικανικής επένδυσης.
Το ότι το 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ
της αντιπολίτευσης είχε
δυναμιτίσει την επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας είναι αλλουνού… Τσίπρα ευαγγέλιο.

Αμερικανών… έλευσις
στα ναυπηγεία Ελευσίνας
σίνας, αντιθέτως φρόντισε να
δηλώσει «παρών» στην κυβερνητική πρόταση, στηρίζοντάς
την στο Κοινοβούλιο και καταγγέλλοντάς την έξω από αυτό.

Η «βολική» τροπολογία

Του Νίκου Τσαγκατάκη
χοντας αποτύχει να
βρεθεί επενδυτής από την Alpha Bank
και την KPMG, το διευρυμένο υπουργικό
όργανο που αποτελείτο από το
υπουργείο Εργασίας, Εθνικής
Άμυνας, Ανάπτυξης-Οικονομίας
και Επικρατείας ανακήρυξε την
ONEX ELEFSIS SHIPYARDS
LLC ως προτιμητέο στρατηγικό
επενδυτή, «κλείνοντας» ένα προξενιό που μετρά ήδη αρκετούς
μήνες και μοιάζει αρκετά δελεαστικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι
μιλάμε για μια βιομηχανία που
οι ζημιές της το 2017 ξεπέρασαν
τα 33,8 εκατ. ευρώ και τα έσοδά
της ήταν μικρότερα των 30 εκατ.
ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της
έφτασαν τα 256 εκατ. ευρώ, με
αρνητικά ίδια κεφάλαια περίπου
150 εκατ. ευρώ.
Η πρόταση εξαγοράς των ναυπηγείων Ελευσίνας και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ)
δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 από τον επικεφαλής της ΟΝΕΧ Πάνο Ξενοκώστα στη ΔΕΘ ενώπιον του
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος, του Αμε-

E

ρικανού πρέσβη, Τζέφρεϊ Πάιατ,
και του καθ’ ύλην αρμόδιου
υπουργού Οικονομίας, Στέργιου Πιτσιόρλα. Η εταιρεία είχε
ήδη αποκτήσει μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο
106) τα ναυπηγεία του Νεωρίου Σύρου επιδιώκοντας την επένδυση 110,9 εκατ. ευρώ και το
ενδιαφέρον για τα άλλα δύο ναυπηγεία αφορούσε τόσο το εμπορικό όσο και για το στρατιωτικό τμήμα τους, με αποτέλεσμα
να φημολογείται έντονα κατά
τους τελευταίους μήνες ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών με «άρωμα» ΝΑΤΟ.
Τίποτα από τα παραπάνω δεν
είναι μεμπτό, είναι ωστόσο πολιτικά… σουρεαλιστικό ότι την
άνοιξη του 2013 ο σημερινός
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, είχε δυναμιτίσει την τροπολογία της κυβέρνησης Σαμαρά, με την οποία ο τότε πρόεδρος της κυβέρνησης και της
Νέας Δημοκρατίας είχε επανεκκινήσει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας διασώζοντας πάνω από
1.000 θέσεις εργασίας, κίνηση
που χαιρετίστηκε από όλο το
πολιτικό φάσμα, πλην του αντιπολιτευόμενου ΣΥΡΙΖΑ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό,
λίγους μήνες αργότερα σε συζήτηση στο Κοινοβούλιο ο Αλ. Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει «colpo
grosso» την προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών για τα Ναυπηγεία, απαιτώντας να επανακτήσει άμεσα τον δημόσιο τον
έλεγχό τους. Ποια είναι η πραγματικότητα; Ότι κατά τη διαδικασία του νομοθετικού έργου ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καταθέσει καμία
πρόταση για τα Ναυπηγεία Ελευ-

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό
συνεργασίας με την ΟΝΕΧ αποδίδουν πολλοί και την τροπολογία που ψηφίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν
κλείσει για τις εκλογές της 7ης
Ιουλίου, η οποία κατατέθηκε από
το υπουργείο Άμυνας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
και προβλέπει την καταβολή
11.950.000 ευρώ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και 5.925.000
ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
με παράλληλη τρίμηνη παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος των 4 υποβρυχίων
στον Σκαραμαγκά και των δύο
πυραυλακάτων (ΤΠΚ) τύπου
«Ρούσσεν» στην Ελευσίνα.
Τον περασμένο Ιούλιο είχαν
δοθεί άλλα 31,07 εκατ. για την
παράταση του έργου και την πληρωμή των εργαζομένων, ενώ η
βολική κατά κάποιους τροπολογία προβλέπει για τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ότι: «Η ισχύς των υπογραφεισών / συναφθεισών ατομικών
δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης

Το 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ

της αντιπολίτευσης
είχε δυναμιτίσει την
τροπολογία της
κυβέρνησης Σαμαρά, με
την οποία ο τότε
πρόεδρος της
κυβέρνησης είχε
επανεκκινήσει τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας
διασώζοντας πάνω από
1.000 θέσεις εργασίας

μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού
και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ ΑΕ,
παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019», γεγονός που διευκολύνει τον νέο επενδυτή, ο
οποίος δεν θα δεσμεύεται νομικά με τις συγκεκριμένες θέσεις
εργασίας και εργασιακά δικαιώματα, παρά την καθησυχαστική δήλωσή του ότι θα τις διατηρήσει και θα τις επαυξήσει.

Το σχέδιο της ONEX
Στο επιχειρηματικό σχέδιο της
ONEX ELEFSIS SHIPYARDS
LLC συγκαταλέγεται η ολοσχερής εξόφληση των οφειλόμενων
της ΝΑΒΙΕΕ προς τους εργαζομένους ύψους από 15 έως 30
εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση των
υφιστάμενων προγραμμάτων
ΤΠΚ, χωρίς επιπλέον κόστος για
το Πολεμικό Ναυτικό, ύψους
€25.000.000, η ανάληψη των
συμβατικών υποχρεώσεων της
ΝΑΒΙΕΕ προς το Πολεμικό Ναυτικό,
ύψους
περίπου
€100.000.000, η ανάληψη χρεών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, ύψους
περίπου €65.000.000 ή όσων
τελικά προκύψουν έπειτα από
την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μέχρι την υποβολή του τελικού Σχεδίου Εξυγίανσης στο
δικαστήριο, η ανάληψη χρεών
της ΝΑΒΙΕΕ προς τραπεζικά ιδρύματα, ύψους €50.000.000 ή
όποιο τελικό ποσόν συμφωνηθεί έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες
και ένα πενταετές πρόγραμμα
αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού
και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, ύψους έως
€130.000.000, καταβάλλοντας
για άμεσες επισκευές περίπου
€30.000.000, €35.000.000 για
συντηρήσεις και €65.000.000
για απόκτηση νέας πλωτής δεξαμενής μεγέθους cape size.
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ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ

Συμφωνία-σταθμός για τα ΕΛ.ΠΕ.
(και την Ελλάδα)
Ως ημέρα-σταθμό για τα
ΕΛ.ΠΕ. χαρακτήρισε την
27η Ιουνίου ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλους του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Στάθης Τσοτσορός, με αφορμή την υπογραφή
των συμφωνιών μίσθωσης με το ελληνικό Δημόσιο, των δύο μεγάλων
ερευνητικών θαλάσσιων περιοχών, δυτικά
και νοτιοδυτικά της
Κρήτης, για τους υδρογονάνθρακες.

με αυτές που είχαν συμπεριληφθεί
στον άγονο διαγωνισμό του 2014
(όχι μόνο στο μέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία –αφού η μία
είναι εκτός των προηγουμένων περιοχών–, αλλά και στην ερευνητική προσέγγιση), ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η
5η Μαρτίου 2018 (90 ημέρες μετά
την ανακοίνωση στο ΕU Official
Journal, Noe 2017), σήμερα μετά
15 μήνες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που κατά κανόνα
διαρκούσε περί τους 30 μήνες, δημιουργώντας μας εύλογες προσδοκίες και ελπίδες για μια έστω και
καθυστερημένη, σταδιακή προσαρμογή της πολιτείας στους χρόνους της ψηφιακής εποχής».

ξιολογώντας τη σημασία της εξέλιξης
ο κ. Τσοτσορός επεσήμανε ότι αφ’
ενός ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο μέρος του
στρατηγικού σχεδιασμού των
ΕΛ.ΠΕ. στον τομέα έρευνας και
παραγωγής υδρογονανθράκων
για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους,
αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου, με τη
συμμετοχή στις 9 από τις 12 νέες παραχωρήσεις του Δημοσίου, αφ’ ετέρου ενδυναμώνεται
αποφασιστικά η συνεργασία
των ΕΛ.ΠΕ. με τις κορυφαίες
διεθνείς εταιρείες ExxonMobil
και Total, συμβάλλοντας καθοριστικά στο μείζον εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια.
Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ. συμπλήρωσε ότι με την υπογραφή
των συμφωνιών «σηματοδοτείται
μια ιδιαίτερης σημασίας διαφοροποίηση από το παρελθόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μάστιγας της γραφειοκρατίας, αφού από την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ (30 Μαΐου
2017), μάλιστα δε για δύο εντελώς
διαφορετικές περιοχές, σε σχέση

Ενθαρρυντικές οι
εκτιμήσεις

Α

Στο πλαίσιο της ομιλίας Τσοτσορού υπογραμμίστηκε ότι,
παρά τις όποιες δυσκολίες, που
επηρέαζαν τις γενικότερες στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος των
Ελληνικών Πετρελαίων έχει τελικά δημιουργήσει τα τελευταία
χρόνια ένα πολλά υποσχόμενο
χαρτοφυλάκιο 10 επιλεγμένων
περιοχών στον ελλαδικό χώρο
στο οποίο εκτιμάται ότι υπάρχουν προς ανακάλυψη σημαντικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα
υδρογονανθράκων.
Αναφερόμενος ειδικότερα
στην Κρήτη, ο Στ. Τσοτσορός
παραδέχτηκε ότι, ενώ είναι νωρίς ακόμη για εκτιμήσεις χωρίς
γεώτρηση, εντούτοις βάσει των
γεωφυσικών ερευνών, οι σημερινές εκτιμήσεις για την περιοχή
της Κρήτης είναι πολύ ενθαρρυ-

ντικές. Εξάλλου, τις έρευνες
στον Πατραϊκό ο κ. Τσοτσορός
τις χαρακτήρισε μέχρι στιγμής
ιδιαιτέρως θετικές, λέγοντας:
«Τα τρισδιάστατα σεισμικά επιβεβαίωσαν τον κύριο γεωλογικό στόχο, με εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα τουλάχιστον
140 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.
Είναι σε εξέλιξη οι περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν ξεκινήσει
οι προεργασίες για γεώτρηση στις
αρχές 2020. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση υποδομών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική που περιλαμβάνει την οργάνωση εφοδιαστικής βάσης σε λιμενική εγκατάσταση και συστημάτων υποδοχής και διαχείρισης γεωτρητικών αποβλήτων».

Προστασία για το
περιβάλλον
Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική παράμετρο του πρότζεκτ
των υδρογονανθράκων, ο πρόεδρος και CEO των ΕΛ.ΠΕ. ήταν κάθετος:
«Ο Όμιλος έχει επίσης αποδείξει έμπρακτα ότι η προστασία του
περιβάλλοντος είναι απαράβατος
όρος σε όλες τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, αφού αποτελεί κεντρικό άξονα και πυρήνα του
στρατηγικού του σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του
οποίου εντάσσεται η συστηματική
συνεργασία και συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
»Με βάση την επανερμηνεία όλων των υπαρχόντων ερευνητικών
δεδομένων, έχουν ήδη καταγραφεί
στον θαλάσσιο χώρο της Δ. Ελλάδας περισσότερες από 30 πετρελαιοπιθανές γεωλογικές δομές, οι
οποίες εν δυνάμει περιέχουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια απολήψιμα βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν πολύ
υψηλές προσδοκίες για τον εντοπισμό και άλλων γεωλογικών δομών
στις χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας και φυσικά στη θαλάσσια
περιοχή του Β. Αιγαίου και Θρακικού Πελάγους».

Όραμα 2050 και στόχοι 2030
Η ομιλία Τσοτσορού έκλεισε με την επιγραμματική περιγραφή του Οράματος 2050 και των
Στόχων 2030, που περιλαμβάνει τα εξής:
Όραμα 2050
• Περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών και διατήρηση της πρωταγωνιστικής παρουσίας των ΕΛ.ΠΕ. στην εθνική προσπάθεια, για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια, με την ολοκλήρωση της έρευνας και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων (πετρελαίου, φυσικού αερίου βιογενούς Φ.Α.) στο σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρμόζοντας
τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. για την προστασία περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση από τον «μύθο» δεκαετιών στην «πραγματικότητα» των μεγεθών της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στόχοι 2030:
• Η ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της ερευνητικής περιόδου
στο σύνολο των 9 παραχωρηθεισών περιοχών της Δυτικής
Ελλάδος, Ιονίου και Κρήτης, καθώς επίσης και των μελλοντικών παραχωρήσεων και στη συνέχεια η εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίμησης και η κατάρτιση των κατά περίπτωση «σχεδίων ανάπτυξης» σύμφωνα με τις συμβάσεις μίσθωσης.
• Διεύρυνση και ισχυροποίηση στρατηγικών συνεργασιών
με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, για ενίσχυση της τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνολογίας και αποτελεσματική υλοποίηση
του ερευνητικού και παραγωγικού έργου.
• Ενεργής συμμετοχή στην παραγωγική εκμετάλλευση επιλεγμένων κοιτασμάτων, με την υλοποίηση επενδύσεων υποδομής και την εκτέλεση των παραγωγικών επενδύσεων άντλησης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
• Δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. από ίδια αποθέματα υδρογονανθράκων από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες.
• Ουσιαστική συμμετοχή στον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος, με τον εντοπισμό κοιτασμάτων και παραγωγή
φυσικού αερίου και τη χρησιμοποίησή του για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ/ΒΥΝΟΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΖΑ: Πρώτο… κουδούνι
για τη «Διττή Εκπαίδευση»
Όταν στα τέλη Μαρτίου η διοίκηση του Θανάση Συριανού εξηγούσε σε δημοσιογραφική συνάντηση τα επενδυτικά σχέδιά της για την προσεχή πενταετία της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, είχε κρατήσει για το τέλος την ανακοίνωση ενός
φιλόδοξου επιχειρηματικά αλλά και με μεγάλο κοινωνικό πρόσημο πρότζεκτ. Το όνομα αυτού «Διττή Εκπαίδευση», που σήμερα, μόλις τρεις μήνες μετά, έχει πάρει
σάρκα και οστά με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
η Δευτέρα 10 Ιουνίου,
στις εγκαταστάσεις της
Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης, χτύπησε
το… κουδούνι του
τριετούς προγράμματος εκπαίδευσης της εταιρείας, που στοχεύει να «γεννήσει» νέους ζυθοποιούς/βυνοποιούς μέσω της
εκμάθησης της επιστήμης της ζυθοποιίας που συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας,
της Τεχνολογίας Τροφίμων, της
Γεωπονίας και της Μηχανικής.
Οι πρώτοι εκπαιδευόμενοι
ζυθοποιοί/βυνοποιοί επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και επίσκεψης γνωριμίας στις εγκαταστάσεις παραγωγής της
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, όπου και ενημερώθηκαν
από εκπροσώπους της εταιρείας και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το περιεχόμενο, τη δομή του και τις
δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο επάγγελμα του ζυθοποιού/βυνοποιού ακολουθεί πιστά τη δομή, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος, που εφαρμόζεται στη Γερμανία.

T

Εξετάσεις πιστοποίησης
Ο αριθμός θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών στους τομείς μάθησης είναι 880 ώρες,
ενώ ο αντίστοιχος για τις ώρες
ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης στις μαθησιακές ενότητες
πρακτικής για τη μετάδοση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανο-

τήτων είναι 5.840 ώρες. Με την
ολοκλήρωση των τριών ετήσιων εκπαιδευτικών κύκλων, οι
εκπαιδευόμενοι δίνουν γραπτές, προφορικές και πρακτικές
εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Κεντρι-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΟΛΟΙ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ
ΜΙΣΘΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΑΔΕΙΕΣ, ΔΩΡΑ)

κή Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που χορηγεί το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
έχει διαμορφωθεί, ώστε να
μπορεί να υποδεχθεί εργαζόμενους και από άλλες ζυθοποιίες,

οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στους χώρους της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης και
να πραγματοποιήσουν την ενδοεπιχειρησιακή τους εκπαίδευση στις ζυθοποιίες που εργάζονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από
την πρώτη στιγμή της εκπαίδευσής τους, όλοι οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν πλήρη μισθό, με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα
(ασφάλιση, άδειες, δώρα).
Το πρόγραμμα παρέχει στους
συμμετέχοντες όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε μια ελληνική ζυθοποιία. Σημαντικό πλεονέκτημα για όσους παρακολουθούν το πρόγραμμα, αποτελεί το
γεγονός ότι αμείβονται και ασφαλίζονται με τις πλήρεις νόμιμες αποδοχές.
Ο κλάδος της ζυθοποιίας είναι ένας εξαιρετικά δυναμικός
κλάδος στην Ευρώπη, με περισσότερες από 9.000 ζυθοποιίες
και 120.000 άμεσες θέσεις εργασίας. Η αναγνώριση της δυναμικής του από την Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτέλεσε το κίνητρο για τη δημιουργία του προγράμματος, με
κυρίαρχο στόχο τη δημιουργία
μίας νέας γενιάς Ελλήνων ζυθοποιών.
Για πληροφορίες σχετικά με
το πρόγραμμα και τη συμμετοχή, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην ιστοσελίδα: www.dual.com.gr ή να επικοινωνεί με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο στο τηλ. 2106419035.



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

συνεντευξη

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ

την επιστροφή του στη
Βουλή από το 2015 διεκδικεί ο γιάννης δημαράς, μετά τη συνεργασία που σύναψε το Άρμα πολιτών,
του οποίου ηγείται, με την
Ένωση κεντρώων και την
υποψηφιότητα που έθεσε
στον δυτικό τομέα της Β΄
Αθήνας.
Του μιχάλη κωτσάκου

Τ

ην τελευταία φορά που
είχε εκλεγεί βουλευτής
ήταν όταν το Άρμα Πολιτών είχε συνεργαστεί
με τους ΑΝ.ΕΛ., με τον
ίδιο τον Γ. Δημαρά να εκλέγεται
τόσο τον Μάιο του 2012, όσο και
στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου. Μία συνεργασία, η οποία
σταμάτησε πριν από τις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015. Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος, όπως εξηγεί στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Α», «εγώ δεν
ψήφισα ποτέ μνημόνια και γι’ αυτό
προτίμησα να πάω σπίτι μου».
• για ποιο λόγο αποφάσισε το
«Άρμα πολιτών» να συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές συνεργαζόμενο με την Ένωση κεντρώων;
«Το Άρμα Πολιτών το δημιούργησα το
2010 σε αντιμνημονιακή και πατριωτική βάση, χωρίς κομματικές ταμπέλες και παλαιοκομματικές περιχαρακώσεις, και έτσι συμμετείχαμε στις
Περιφερειακές Εκλογές. Παρά τον πόλεμο λάσπης και τις αντιδράσεις του
συστήματος, συγκεντρώσαμε ποσοστό 16%. Το 2011 το Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών έγινε επίσημο κόμμα και
συνεργαστήκαμε το 2012 με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο, σε μία έντιμη συμφωνία σε αντιμνημονιακή
και καθαρά πατριωτική βάση, σύμφωνα με τις αρχές μας και το καταστατικό μας.
»Η συμφωνία αυτή “έσπασε” το
2015 πριν τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ μνημόνια και γι’ αυτόν τον λόγο τότε πήγα
σπίτι μου. Εκτιμώ όμως ότι, ως ευαισθητοποιημένος πολίτης, αγωνιστής
και ως υπεύθυνος πολιτικός, δεν μπορώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις απαθής στις κρίσιμες ημέρες που ζούμε
στην πατρίδα μας. Το Άρμα Πολιτών
συνεργάζεται με την Ένωση Κεντρώων στις εθνικές εκλογές, μαζί με άλλους πολιτικούς και κόμματα, σε μία
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• την επιστροφή του στη Βουλή από το 2015 διεκδικεί ο επικεφαλής
του Άρματος πολιτών, συνεργαζόμενος με την Ένωση κεντρώων

«δεν ψήφισα και
δεν θα ψηφίσω
ποτέ μνημόνιο»
«ΑδυνΑτΩ νΑ

συνεργΑστΩ με
κΑποιον που ΑλλΑ

προοδευτικής συμμαχίας;
«Αδυνατώ να συνεργαστώ με κάποιον
που άλλα υποσχέθηκε στον ελληνικό
λαό προκειμένου να ψηφιστεί, και άλλα έπραξε στη διαδρομή του. Δεν ψήφισα και ούτε θα ψηφίσω μνημόνια».

υποσχεθηκε στον
ελληνικο λΑο
προκειμενου νΑ
ψηφιστει, κΑι ΑλλΑ
επρΑξε στη
διΑδρομη του», λεει
γιΑ τον Αλεξη τσιπρΑ
συμμαχία ενάντια στα μνημόνια, το
ξεπούλημα της Ελλάδας και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας,
χάριν συμφερόντων και μόνο. Και κυρίως ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών.
»Ο Βασίλης Λεβέντης έχει μια σταθερή πατριωτική πορεία και για την
Ελλάδα και για τη Μακεδονία μας. Εξάλλου, στις ευρωεκλογές που συμμετείχαμε όλοι μόνοι μας, οι συμπολίτες μας ζήτησαν επίμονα να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την πατρίδα μας,
εφόσον είμαστε στην ίδια γραμμή
πλεύσης. Και έτσι πράξαμε».

• επιλέξατε να είστε υποψήφιος στον Β2 Αθήνας (δυτικός
τομέας). στον ίδιο τομέα θα είναι υποψήφιος ο συνάδελφος
και πολύ καλός σας φίλος κώστας χαρδαβέλας. πώς σχολιάζετε αυτή τη μάχη ανάμεσα σε
δύο ρεπόρτερ;
«Έτυχε με τον φίλο μου Κώστα Χαρδαβέλα να είμαστε υποψήφιοι στην ίδια περιφέρεια και τους ίδιους δήμους μέσω διαφορετικών κομμάτων.
Δεν πρόκειται για μάχη. Ο ένας σέβεται την επιλογή του άλλου και εύχομαι
να έχουμε και οι δύο επιτυχία».
• στις ευρωεκλογές η Ένωση
κεντρώων είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. πιστεύετε πως ένα
τέτοιο αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο και με τη δική σας αρωγή;
«Στις ευρωεκλογές όλα τα μικρά κόμματα είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, διότι καλλιεργήθηκε μία πόλωση για τα
δύο κόμματα της κυβέρνησης και της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό
ήταν εμφανές. Παράλληλα, ήταν πολλά τα μικρά κόμματα που συμμετείχαν και αυτό κατέστησε ακόμη δυσκολότερη την εκλογή τους. Πολλοί
συμπολίτες μας επέλεξαν να ψηφίσουν με γνώμονα να οδηγηθούμε σε
εθνικές εκλογές, όπως φάνηκε εκ του
αποτελέσματος. Ωστόσο, στις εθνικές
εκλογές εκτιμώ ότι θα διαμορφωθεί ένα άλλο σκηνικό, διότι οι Έλληνες πολίτες αποφασίζουν πλέον ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα και τα μικρά
κόμματα που συμμετέχουν είναι πολύ
λιγότερα. Η Ένωση Κεντρώων συνεργάζεται και με άλλους γνωστούς πολι-

τικούς. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι
με εκείνους, καθώς και με τη συνεργασία τη δική μου με το Άρμα Πολιτών, θα καταφέρει να φέρει ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα».
• εάν το κιν.Αλ. σάς έκανε
πρόταση συνεργασίας, θα την αποδεχόσασταν;
«Το ΚΙΝ.ΑΛ. δεν μου έκανε πρόταση,
αλλά και αν ενδεχομένως μου έκανε
δεν ξέρω τι θα αποφάσιζα. Έφυγα από το παλαιό ΠΑΣΟΚ, ή μάλλον με
διέγραψαν όταν δεν ψήφισα το μνημόνιο που έφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή που δήλωσα
ότι δεν το ψηφίζω. Δύσκολο να με πείσουν τα νέα σχήματα και τα νέα ονόματα ενός κόμματος που κάποτε αγωνιστήκαμε γι’ αυτό και που δυστυχώς
κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για διασπάθιση του δημοσίου χρήματος».
• για ποιον λόγο το Άρμα πολιτών δεν ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα του κ. τσίπρα και της

• ποιο είναι το μήνυμά σας
προς τους ψηφοφόρους;
«Κατ’ αρχάς, πρέπει να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες γιατί είναι δικαίωμα και καθήκον τους στη δημοκρατία. Όσο κι αν έχουν γίνει επιφυλακτικοί απέναντι στην πολιτική και
τους πολιτικούς, πρέπει να ψηφίσουν
κόμματα και πολιτικούς που δεν τους
πρόδωσαν, δεν τους εξαπάτησαν και
δεν καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη
τους. Εμείς ως Άρμα Πολιτών κι εγώ
προσωπικά ως Γιάννης Δημαράς, αγωνίστηκα πάντα για τα συμφέροντα
των Ελλήνων πολιτών ενάντια στη διαπλοκή. Το ίδιο θα κάνουμε μέσω της
συνεργασίας μας με την Ένωση Κεντρώων. Θα αγωνιστούμε ενάντια στις
δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και
της εκχώρησης εθνικού πλούτου της
Ελλάδας μας. Η κοινωνία γνωρίζει καλά ποιοι πολιτικοί είναι έντιμοι, ηθικοί και σταθεροί στις δεσμεύσεις τους
και ποιοι όχι. Ας εμπιστευτεί αυτούς
για το μέλλον των παιδιών μας».
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Με αφορμή τον επικείμενο γάμο

της με τον σύντροφό της Στέλιο
Πολογεώργη, το μοντέλο Νεσχάν
Μουλαζίμ,
που βρίσκεται
στη χώρα μας
τα τελευταία
δεκαοχτώ
χρόνια, μίλησε στο «ΠρωΙνό» για το ενδεχόμενο να
βαφτιστεί από Μουσουλμάνα σε Χριστιανή: «Είμαι μουσουλμάνα, δεν έχω θέμα να αλλάξω τη θρησκεία μου, απλά μέχρι στιγμής δεν είχα αισθανθεί για κανέναν να το κάνω αυτό!» Είναι να μη μιλήσει η καρδιά…
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OΤΑΝ Η ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ ΟΥΡΛΙΑΞΕ ON AIR ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΕΝΑ… ΤΖΙΤΖΙΚΙ! Το καλοκαιράκι πηγαίνει μαζί με παγωτά, μπάνια στη θάλασσα, αφόρητη ζέστη και… τζιτζίκια! Όταν, όμως, αυτά εισβάλλουν απρόσκλητα σε χώρους που δεν είναι το σύνηθες «πεδίο δράσης» τους, τότε γίνεται το «έλα να δεις»! Όπως συνέβη πρόσφατα και στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή,
η οποία αμέριμνη παρουσίαζε στην εκπομπή της «Happy Day», τα νέα από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, και… τσουπ! Να σου και βρήκε ιδανικό μέρος τα μαλλιά της για να ξαποστάσει ένας τζίτζικας
που από ώρα πέταγε στο πλατό. «Σταματίνα, μην τρομάξεις, αλλά περπατάει κάτι στο κεφάλι σου», της
είπαν οι συνεργάτες της και εκείνη έβγαλε τσιρίδα, που ακούστηκε σε όλη την Παιανία!

media

Πώς η περιπέτεια της
υγείας του Κρατερού
Κατσούλη άλλαξε
όλη του τη ζωή
προς το καλύτερο!

Μια αλλαγή στην εξωτερική της

εμφάνιση που εντυπωσίασε τους
διαδικτυακούς της
φίλους έκανε η
παρουσιάστρια ειδήσεων
του
«ΣΚΑΪ», Σία Κοσιώνη, και έγραψε σχετικά σε ανάρτησή της, στο
Instagram: «Τις αποφάσεις για τις μεγάλες αλλαγές τις παίρνεις σε ένα δευτερόλεπτο». Αρκεί μετά να
μην το μετανιώνεις…

Σ

Στη «Φωλιά των Κου Κου» βρέ
θηκε πρόσφατα η ηθοποιός, Μαρία Κορινθίου, και αναφέρθηκε στη
μοναδική στιγμή που την είδε η κόρη
της να είναι στεναχωρημένη και να
κλαίει: «Η μόνη
φορά που με είχε δει στεναχωρημένη ήταν τότε που είχε γίνει
ο χαμός με το εξώφυλλο στο
“Down Town”.
Με είδε πρώτη φορά να κλαίω για τέτοια
πράγματα, για επίθεση. Αυτό, και της έχει
μείνει…» Ευχόμαστε ολόψυχα αυτή να
ήταν η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο…
Στον Γρηγόρη Μπάκα έδωσε

συνέντευξη ο τραγουδιστής, Διονύσης Σχοινάς, ο οποίος μίλησε και
για τον γάμο του συναδέλφου του,
Μπο, στον οποίο ήταν κουμπάρος, αλλά δεν πήγε ποτέ: «Δεν έπρεπε να πάω
γιατί μετά χώρισε και θα ήμουν η μαυρόγατα!» Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι
τέτοια «ευρηματικότατη» εξήγηση δεν θα
τη σκεφτόμασταν ποτέ…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής
μίλησε από ψυχής στην
εκπομπή «The 2night Show»

το στούντιο της εκπομπής «The 2night Show» έδωσε
το «παρών» ο ηθοποιός και παρουσιαστής, Κρατερός Κατσούλης, και δεν δίστασε να αναφερθεί στο
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο πρόσφατο
παρελθόν, αποδεικνύοντας μέσα από τα λεγόμενά
του πως ό,τι κι αν μας συμβαίνει, όταν περάσει η πρώτη «μπόρα», ίσως τελικά να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν για καλό.
«Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα που έχριζε μιας μακροχρόνιας
αντιμετώπισης. Αναγκάστηκα να μείνω εκτός και από το θέατρο
και από την εκπομπή “Στη Φωλιά των Κου Κου”. Είναι αυτό που
σου λένε, πρέπει να προσέχεις από ’δώ και πέρα. Η επίσημη
διάγνωση ήταν πως ό,τι έγινε, συνέβη λόγω στρες.
»Για ένα μήνα πήρα πολλή κορτιζόνη και μετά έπρεπε να
ξαναχτίσω κάποια πράγματα από την αρχή. Αυτό ήταν πολύ
γερό μάθημα και μου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω κάποια
πράγματα, να βάλω περισσότερο μυαλό και να αντιμετωπίζω
την καθημερινότητά μου αλλιώς». Μάθημα ζωής, που έρχεται στη ζωή κάποιων, ως μεταμφιεσμένο δώρο...

«Έρωτας ήταν και πάει» μεταξύ Λαζόπουλου και «Open»;
Κάποιοι κύκλοι κλείνουν, άλλοι ανοίγουν και άλλοι… σέρνουν μαζί τους εκκρεμότητες μέχρι να
κλείσουν οριστικά. Γιατί τα λέμε αυτά, θα αναρωτηθείτε, και θα έχετε και δίκιο! Είναι σκέψεις
που μας γεννήθηκαν μετά τη δήλωση που έκανε
ο Λάκης Λαζόπουλος, αφότου ολοκληρώθηκαν
τα επεισόδια του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στον τηλεοπτικό σταθμό «Open». Το φινάλε της εκπομπής για κάποιους είχε διάφορα «καρφιά» με
πολλές ερμηνείες, ενώ την ίδια στιγμή δημοσι-

εύματα θέλουν τον παρουσιαστή να είναι απλήρωτος από το κανάλι.
«Με το “Open” ήταν μια καλή επαγγελματική σχέση. Δεν υπάρχει οικονομικό θέμα μέχρι σήμερα και
πιστεύω ότι θα τηρηθεί μέχρι το τέλος η συμφωνία
μας. Τώρα θέλω να γράψω, να ζωγραφίσω, να ηρεμήσω και το φθινόπωρο έχουμε θέατρο», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα «Espresso».
Ίσως μέχρι τότε να κλείσει συμφωνία με κάποιο
άλλο τηλεοπτικό κανάλι; Λέμε εμείς τώρα..!
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ΔΕΝ «ΙΔΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ» ΤΗΣ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ Όταν είσαι σίγουρος για τον σύντροφο που έχεις δίπλα σου ή, για να το θέ-
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σουμε λίγο διαφορετικά, όταν έχεις αυτοπεποίθηση και έχεις μάθει να μη δίνεις σημασία στα όποια
σχόλια προσπαθούν να «σπείρουν ζιζάνια», τότε απαντάς όπως η Κέλλυ Κελεκίδου, που βρέθηκε
στο στούντιο καλεσμένη της Ελεονώρας Μελέτη σχολιάζοντας τα σενάρια περί χωρισμού τους με τον
σύζυγό της, Νίκο Κουρκούλη. «Είναι λίγο αδικία. Μόνο για το παιδί μου θα έβγαινα μπροστά και θα έλεγα
αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω πως το τι γράφει ο καθένας δεν με αφορά. Αν
με απασχολούσαν με αυτά, νομίζω ότι θα έχανα την ουσία της ζωής». Εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχει!
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Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τις ερωτικές
σχέσεις της από τότε που έγινε μητέρα

Πάει…
πακέτο με
τον γιο της
η Έλλη
Κοκκίνου!

«Μαύρο» ρίχνει για μία εβδομάδα

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο «A. Epsilon» του Φίλιππου Βρυώνη. Ο φορέας απέρριψε την αίτηση θεραπείας και
την προσφυγή του
καναλιού κατά της
προηγούμενης απόφασης και η απόφαση θα εκτελεστεί,
μαζί με το πρόστιμο των 300.000 ευρώ στο διάστημα από 22 έως 28 Ιουλίου.
Η Ελένη Μενεγάκη πραγματο
ποίησε την επίσημη φωτογράφιση για την καμπάνια του νέου προγράμματος του «Alpha» και ανέβασε τη
λήψη που ξεχώρισε
επιβεβαιώνοντας ότι και την επόμενη
σεζόν θα τη βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
«Backstage #eleni
Νέα σεζόν 20192020 #alphatv», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που τη συνόδευε.
Στην τελική ευθεία για τις εθνικές

κάλπες και ενόψει αλλαγών στο
πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας,
το τηλεοπτικό κανάλι «Open» ενισχύει
την ενημέρωση με την καθημερινή εκπομπή «Studio Open». Από την 1η μέχρι και τις 12 Ιουλίου, Δευτέρα-Παρασκευή 10:0013:00, η Αλεξία
Τασούλη και ο Βασίλης Τσεκούρας
θα καταγράφουν
την πολιτική και
κοινωνική επικαιρότητα φιλοξενώντας
στο στούντιο πολιτικές συζητήσεις με
τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Α

πόλυτα ειλικρινής και αφοπλιστικά όμορφη ήταν η Έλλη Κοκκίνου, που εμφανίστηκε στην εκπομπή «Ελένη» παραχωρώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισάνου. Ήταν στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, που η δημοφιλής
τραγουδίστρια αναφέρθηκε –χωρίς διάθεση να ωραιοποιήσει το παραμικρό– και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα προσωπικά της μια χωρισμένη μητέρα, όπως είναι και η ίδια. «Θα καταλάβαινα τον γιο μου αν ήταν αρνητικός σε
μια σχέση μου. Προτεραιότητα κι εκεί έχει το παιδί μου. Ο σύντροφος παίζει πάρα πολύ
σημαντικό ρόλο για να πάρουν θετικά τα παιδιά μια νέα σχέση.
»Είναι δύσκολο για μια γυναίκα χωρισμένη με παιδί να βρει σύντροφο για να έχει κοινή πορεία. Ποτέ δεν είχα ανασφάλεια για την προσωπική μου ζωή. Αν κάποιος με θέλει υπάρχει ένα “πακέτο”», τόνισε η Έ. Κοκκίνου, δίνοντας τη δική της εκδοχή τού πώς
αντιμετωπίζει πλέον τις ερωτικές σχέσεις από τη στιγμή που έχει γίνει μητέρα.
Κλασική μαμά και η εν λόγω τραγουδίστρια.
Όλα για το παιδί της!

Την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η

έναρξη των τηλεοπτικών μεταδόσεων του τηλεοπτικού σταθμού «One»

Πήγαινε φράουλες με σαντιγί στους επώνυμους ο Σιανίδης!
Η δουλειά λένε ότι δεν είναι ντροπή,
και πραγματικά, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, έρχονται πολύ συχνά οι κατάλληλες αφορμές για να το θυμόμαστε
και να πορευόμαστε ανάλογα.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και
για τον γνωστό στιλίστα, Χάρη Σιανίδη, ο οποίος μίλησε για το επαγγελματικό του ξεκίνημα και την ανέλιξή
του φτάνοντας σήμερα να έχει τη δική
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του εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων.
«Ξεκίνησα ως βοηθός σερβιτόρου, μετά
πήγαινα φράουλες με σαντιγί στους επώνυμους της εποχής. Δεν μετανιώνω
για αυτά που έχω κάνει, είμαι χορτάτος
και θεωρώ ότι έκανα τα πάντα την περίοδο που έπρεπε!»
Ποια μεγαλύτερη και σημαντικότερη
συνειδητοποίηση μετά από αυτήν;

με επίγειο σήμα σε
όλη την Ελλάδα.
Μέχρι τότε εκτιμάται πως το ΕΣΡ θα
έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου,
στο χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος,
και το κανάλι θα είναι έτοιμο για τη μετάδοση πλήρους προγράμματος.
Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλε
όρασης συγκροτήθηκε ειδική τριμελής επιτροπή για
την έγκριση κοινωνικών μηνυμάτων. Στην
επιτροπή μετέχουν οι
Αθανάσιος Κουτρομάνος (πρόεδρος
της Αρχής), ο Νίκος Κιάος και η Πόπη Διαμαντάκου.



Το νέο βίντεο της Μαντόνα
για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ
ωρίς αμφιβολία έχει κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια, τον τίτλο της βασίλισσας της ποπ,
όχι μόνο για τις τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές, τους κατά καιρούς έρωτές της και
την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία αλλά και γιατί φροντίζει πάντοτε να περνάει τα δικά της πολιτικοκοινωνικά μηνύματα μέσω της μουσικής.
Όπως συμβαίνει και αυτή τη φορά με το τέταρτο βίντεο της Μαντόνα από το νέο της άλμπουμ «Madame
X» για το κομμάτι «God Control», που αποτελεί λογοπαίγνιο για τη φράση «Gun Control». Με αυτόν τον
τρόπο η πασίγνωστη τραγουδίστρια στέλνει ηχηρό
μήνυμα για τη λήψη άμεσων μέτρων ενάντια στην ανεξέλεγκτη οπλοκατοχή στις ΗΠΑ.
Αυτό θα πει να έχει βρει κανείς τη «συνταγή» να συνδυάζει σε ένα τραγούδι, το τερπνόν μετά του ωφελίμου! Άλλωστε, Μαντόνα είναι αυτή..!
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• Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ποια είναι η μοναδική επέμβαση
αισθητικής που έχει κάνει

Δεν μπόρεσε (ούτε) η Ζόζεφιν να
αντισταθεί στο «μαγικό» νυστέρι
του πλαστικού χειρουργού!
ίναι κάτι παραπάνω από σύνηθες –για να μην πούμε
ότι εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί πλέον κανόνα– οι
καλλιτέχνες να υποκύπτουν στη «γοητεία» της πλαστικής χειρουργικής και να βελτιώνουν διάφορα σημεία πάνω στο σώμα τους, τα οποία πιστεύουν ότι δεν
είναι αυτό που λέμε, το δυνατό τους «χαρτί»!
Έτσι συνέβη και με τη Ζόζεφιν, η οποία δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» ότι, όταν ήταν στην τρυφερή
ηλικία των δεκαεπτά ετών, τόλμησε και η ίδια να επισκεφθεί έναν
πλαστικό χειρουργό προκειμένου να αλλάξει τη μύτη της.
«Έχω κάνει πλαστική στη μύτη στα 17 μου. Αυτό, δεν έχω κάνει κάτι
άλλο. Ήταν κάτι που με ενοχλούσε και το έκανα!» είπε η εντυπωσιακή
τραγουδίστρια.
Αν εκείνη αισθάνεται καλύτερα έτσι «μέσα στα ρούχα της», τότε εμάς δεν μας πέφτει κανένας απολύτως λόγος!
Τουλάχιστον εκείνη ανήκει σε εκείνους που έχουν το θάρρος των
πράξεών τους, και αν, μη τι άλλο, το παραδέχεται…
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Πότε θα έρθει ο «πελαργός» για την Ελισάβετ Μουτάφη;
ίναι ορισμένα θέματα τόσο προσωπικά και ιδιαίτερα, που όσο προχωρημένος κι αν είναι κάποιος στους
υπόλοιπους τομείς της ζωής
του, δεν επιτρέπεται να τα αγγίζει κανείς, που βρίσκεται… έξω
από τον χορό.
Άρα έχει απόλυτο δίκιο η ηθοποιός, Ελισάβετ Μουτάφη, η ο-
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ποία ως παντρεμένη πια (με τον
δημοσιογράφο Μάνο Νιφλή) ρωτήθηκε από το περιοδικό «Λοιπόν», σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει την τάση αρκετών –δημοσιογράφων και μη– να επιμένουν να
μάθουν αν μια γυναίκα που παντρεύεται είναι έγκυος μετά από κάμποσο καιρό.
«Δεν θα απαντούσα στο αν είμαι έ-

γκυος, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ερωτήσεις που γίνονται για ένα παιδί
θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται σε
καμιά γυναίκα, αν η ίδια δεν το πει.
Μπορεί να έχει πρόβλημα, να μη θέλει να το πει για κάποιο λόγο. Αν δεν
επιλέξει η ίδια να το πει, θεωρώ ότι
είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να
γίνεται».
Και ο νοών νοείτω..!
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• Η Κέιτι Πέρι ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα
στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού

Θα το πάρει τελικά το κορίτσι
(με παπά και με κουμπάρο)
ο Ορλάντο Μπλουμ!

Δ

εν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά για δύο
ανθρώπους που, από όλες τις άλλες ημέρες, επέλεξαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για να αρραβωνιαστούν, αποδεικνύοντας ότι είναι και επίσημα λάτρεις του «φτερωτού θεού» έρωτα!
Ο λόγος για την Κέιτι Πέρι και τον συνάδελφό της ηθοποιό,
Ορλάντο Μπλουμ, οι οποίοι προγραμματίζουν να παντρευτούν στο τέλος του χρόνου, όπως δήλωσαν άνθρωποι από το
στενό τους περιβάλλον:
«Συνεργάζονται με επαγγελματία για να οριστικοποιήσουν όλα
όσα θέλουν για τον γάμο τους. Η Κέιτι έχει αναλάβει πολλές ευθύνες,
αλλά κι ο Ορλάντο ανακατεύεται με την οργάνωση. Θα είναι μία πολύ διασκεδαστική γιορτή με την οικογένεια και τους φίλους τους».
Μπορεί οι δυο τους να χώριζαν και να επανασυνδέονταν
συνεχώς, αλλά στο τέλος κέρδισε η επιθυμία τους για κοινή
ζωή.
Η επιθυμία τους για αληθινή αγάπη, που ευχόμαστε να κρατήσει παντοτινά!

Η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου πάει Σούνιο
παρέα με τον… Ρίτσο!
Ποιος είπε ότι οι ξανθιές παρουσιάστριες ψυχαγωγικών εκπομπών έχουν… τσακωθεί με την ποιότητα;
Κάθε άλλο! Άλλωστε, τα φαινόμενα τις περισσότερες φορές απατούν, και αυτό αποδεικνύει μέσα από την πρόσφατη ανάρτησή της στο
Instagram η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία αυτήν την περίοδο
απολαμβάνει τις διακοπές της.
Έβαλε στην τσάντα της παραλίας
τα προσωπικά της αντικείμενα και
βρέθηκε στο Σούνιο για να χαλαρώσει στην… αγκαλιά του Ρίτσου. Το
κορίτσι διαβάζει ποίηση ακόμη και
στην παραλία! Είπαμε, πάνω απ’ όλα ποιότητα..!

Η Κολιδά αντιστέκεται στη γοητεία του
Ντάνου, γιατί δεν της γεμίζει… τον εγκέφαλο
Η πρώην παίκτρια του «Survivor», Ειρήνη Κολιδά, βρέθηκε στα «Mad Awards 2019»
και, εκτός από την εντυπωσιακή της παρουσία, μας χάρισε
και μία «σημαντική» αποκάλυψη!
Μιλώντας στην κάμερα της
εκπομπής «Στη Φωλιά των Κου
Κου», την πέταξε τη (λεκτική)
βόμβα:
«Ίσως είμαι η μόνη γυναίκα
που δεν θα πήγαινε με τον Ντάνο.
Θέλω να μου γεμίζει τον εγκέφαλο
ο άντρας για να μπορέσω να ανταποδώσω κι εγώ συναισθηματικά»,
είπε για τον πρώην συμπαίκτη
της, Γιώργο Αγγελόπουλο.
Όταν η γυναίκα έχει επίπεδο, τι να της πει ένας… ταπεινός Ντάνος!
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