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ε το «Βατερλό» των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, ο κινηματόγραφος έχει καταπιαστεί ουκ ολίγες φορές. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι μια από τις σπουδαιότερες απόπειρες της εβδόμης τέχνης να προσεγγίσει την πολιτικο-κοινωνική ουλή που
παραμένει διακριτή στη νόηση των Αμερικανών, είναι η ταινία-ορόσημο «Γεννημένος την 4η Ιουλίου». Σε αυτήν, ο
διάσημος σκηνοθέτης της, ο Όλιβερ Στόουν, χρησιμοποίησε ως σεναριακό καμβά την αληθινή ιστορία του βετεράνου Pον
Kόβιτς, του ανθρώπου που γύρισε παραπληγικός από το θέατρο ενός παράλογου πολέμου, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι
η χώρα του τον αντιμετωπίζει ως παρία εκείνος εξελίχθηκε σε έναν παθιασμένο ειρηνιστή που πάλεψε από μία αναπηρική
καρέκλα για να αλλάξει τα δεδομένα. Η σινεφίλ αναδρομή ίσως ήταν παντελώς άσχετη, αν σε 48 ώρες δεν βρίσκονταν οι Έλληνες πολίτες μπροστά σε μία αντίστοιχη ημερομηνία-ορόσημο για το μέλλον της δικής τους χώρας. Ευτυχώς, στην περίπτωσή μας, το διακύβευμα δεν είναι
πολεμικό, αλλά πολιτικά μετατραυματικό και με ειδικό βάρος τέτοιο
που το καθιστά εξόχως σημαντικό.
Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, καθώς την ελληνική 7η Ιουλίου οι πολίτες καλούνται με την ψήφο τους να βάλουν το τρένο της ζωής
τους σε νέες ράγες και να το τροχοδρομήσουν προς νέο προορισμό.
Έναν προορισμό που κατ’ αρχάς θα είναι αναπτυξιακός και θα έχει αφήσει πίσω του τον οικονομικό ιδεοληπτικό στραγγαλισμό της μεσαίας τάξης που ζήσαμε την τελευταία τετραετία. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος διδάκτορας του London
School of Economics για να αντιληφθεί ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στην οποία θα ευημερούν και οι αριθμοί
και οι άνθρωποι είναι το next big deal για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το απόγευμα της
Κυριακής θα πακετάρει τα… μπαγκάζια του για να μετακομίσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το στοίχημα είναι δύσκολο για τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που καλείται να εφαρμόσει ένα μείγμα πολιτικής το οποίο θα δημιουργεί πλούτο με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, δίχως να χρειάζεται να αναδιανέμει τη φτώχια μέσω επιδομάτων. Συστατικά αυτής της συνταγής
τα (δυστυχώς όχι πάντα) αυτονόητα:
• «Αποποινικοποίηση» και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ξένων και εγχώριων, με ταυτόχρονο ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων (βλ. Ελληνικό) που τελματώνουν εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των ιδεολογικών αγκυλώσεων.
• Καινοτομία και εξωστρέφεια που θα αυξήσει τις ελληνικές εξαγωγές.
• Μείωση των φόρων των επιχειρήσεων και αποκλιμάκωση των επιτοκίων που θα αποκαταστήσει τη ρευστότητα και νομοτελειακά θα δημιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, με ό,τι ευεργετικό για την οικονομία αυτό συνεπάγεται.
Ήδη οι αγορές αντιδρούν πολύ θετικά στην προοπτική της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Ιουλίου, και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η απόδοση των ελληνικών ομολόγων άγγιξε την Πέμπτη το ιστορικό χαμηλό του 2,04%.
Πρόκειται για ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς την επερχόμενη κυβέρνηση που έρχεται λίγες ώρες πριν η λαϊκή εμπιστοσύνη εκφραστεί στην κάλπη. Αν μάλιστα αυτή η αύρα συνδυαστεί με το μίνιμουμ της εμπιστοσύνης που πρέπει να δείξουν οι Ευρωπαίοι εταίροι στο σχέδιο ανάκαμψης που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία, τότε τα δυσβάσταχτα υπερπλεονάσματα
που προικοδοτεί ο Αλέξης Τσίπρας στον διάδοχό του θα είναι παρελθόν, διευκολύνοντας την αναπτυξιακή αναγέννηση της
χώρας. Αυτά τα πολύ λίγα αν συμβούν και πάντα υπό την αίρεση ότι οι ψηφοφόροι θα δώσουν την απαιτούμενη ισχυρή εντολή στην επόμενη κυβέρνηση να τα πραγματοποιήσει, τότε η Ελλάδα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καθηλώσει στο αναπηρικό
καροτσάκι της οικονομικής ακινησίας, της πολιτικής αναξιοπιστίας και της καταρράκωσης των θεσμών, θα ξανασηκωθεί
στα πόδια της και θα παλέψει για το καλύτερο αύριο που της αξίζει.
Το έκανε με τον τρόπο του ο «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» Pον Kόβιτς. Mπορεί να το κάνει κι ο… αναγεννημένος την 7η Ιουλίου ελληνικός λαός.

Μ

(Ανα)γεννημένος
την 7η Ιουλίου
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• Η βαριά κληρονομιά του Αλέξη Τσίπρα στον διάδοχό του
για την ελληνική οικονομία – Αμείλικτοι οι αριθμοί για το τι παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην επόμενη κυβέρνηση

Φεύγει κι αφήνει πίσω του
συντρίμμια
Το μακρινό 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη θέση του ως πρωθυπουργός ανέλαβε ο Γεώργιος Ράλλης, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέας Παπανδρέου ετοιμαζόταν για τις εκλογές του 1981, τις οποίες και κέρδισε.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

κείνη τη χρονιά, η Χάρις Αλεξίου
κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το «Ξημερώνει», όπου μεταξύ άλλων υπήρχε κι ένα υπέροχο
τραγούδι, το «Φεύγω», που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Οι στίχοι ήταν της ερμηνεύτριας και του Αντώνη Βαρδή, ο οποίος
είχε και τη σύνθεση.
Ποιος δεν έχει σιγοψιθυρίσει τους στίχους
τού «Φεύγω» όπως: «Κάποτε έχτιζα ένα όνειρο
τη μέρα, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα,
φεύγω, τώρα φεύγω. Φεύγω και αφήνω πίσω μου
συντρίμμια, αρρωστημένους και αγρίμια…».
Το 1980 ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμαζόταν
για τα πρώτα του μαθητικά βήματα στο δημοτικό σχολείο (σ.σ. ήταν 6 ετών, έχει γεννηθεί
στις 28 Ιουλίου του 1974). Τώρα, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 45, ετοιμάζεται να αφήσει
το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς με βάση τις δημοσκοπήσεις χάνει τις εκλογές της Κυριακής.
Όμως, αποχωρώντας από το Μαξίμου, αφήνει μία βαριά κληρονομιά στον διάδοχό
του, καθώς ό,τι κι εάν υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ,
φεύγοντας ο κ. Τσίπρας αφήνει πίσω του συντρίμμια.
Και μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να κομπάζουν ότι
μοίραζαν επιδόματα, όμως τα στοιχεία της οικονομίας που παραλαμβάνει η νέα κυβέρνηση
δείχνουν ότι η χώρα κάθε άλλο παρά βγήκε
από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
την ερχόμενη Δευτέρα (8 Ιουλίου, μία ημέρα
μετά τις εκλογές) στην τακτική συνεδρίαση του
Eurogroup είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Έπληξαν τα νοικοκυριά
Και δυστυχώς, τα οικονομικά μέτρα που έχει
ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατούν αλυσοδεμένη την ελληνική οικονομία και προκαλούν πονοκέφαλο σε εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά.
Και το λέμε αυτό, καθώς στα 4,5 χρόνια της

διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι οφειλές των ιδιωτών και των επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με συνέπεια να
αυξηθούν και οι κατασχέσεις ακόμη και για οφειλές 500 ευρώ. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις
κατασχέσεις, ακόμη κι εάν κάποιος οφειλέτης
μπει σε ρύθμιση, η εφορία δεν προβαίνει σε
άρση της κατάσχεσης.
Τα κόκκινα δάνεια δυστυχώς αυξήθηκαν,
ενώ με την κατάργηση του νόμου Κατσέλη
πλέον ακόμη και η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα.
Έτσι φθάσαμε από το «κανένα σπίτι στα χέρια
τραπεζίτη» στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τέθηκαν σε
εφαρμογή.
Το Δημόσιο χρέος αντί να μειωθεί έχει εκτοξευθεί πάνω από το 180% του ΑΕΠ, ενώ η
ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μικρότερη από αυτή που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, ειδικά μετά την ύφεση που κατέγραψε το 2015 και το 2016.
Τα πρωτογενή πλεονάσματα αφενός μεν
δεν δίνουν χώρο στην πραγματική οικονομία,
αφετέρου δε για να υλοποιηθεί αυτό το 3,5%
έχουν υπερφορολογηθεί όλες οι κοινωνικές
τάξεις.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας και, όπως έχουν επισημάνει οι οικονομολόγοι, εάν τελικά δεν αποφευχθεί το μοιραίο, τότε το 4ο μνημόνιο είναι στο προαύλιό
μας.
Και τέλος, το χειρότερο όλων είναι ότι με
την υπογραφή του Τσίπρα υποθηκεύθηκε όλη
η δημόσια περιουσία μέσω του Υπερταμείου
για 99 χρόνια.
Κάτι που δεν έγινε και στο πρώτο μνημόνιο, όταν το ζήτησαν οι δανειστές από τον
Γιώργο Παπανδρέου, ούτε και στο 2ο μνημόνιο, όταν οι εταίροι πίεσαν αφόρητα τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός το ξέκοψε και δεν υπέγραψε την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας. Κάτι που με
μεγάλη ευκολία έκανε ο κ. Τσίπρας.

Η βαριά κληρονομιά του Τσίπρα στην Οικονομία

1
2

Δημόσιοχρέοςάνωτου180%τουΑΕΠστοτέλοςτου2018.
Ύφεσηταέτη2015-2016(-4%και0,2%τουΑΕΠαντίστοιχα).Ισχνήανάπτυξητο2017-2018(1,5%και1,9%αντίστοιχα)καιακόμαχειρότερατα
δεδομέναγιατο2019(κάτωτου1,5%).Συνολικάχαμένοεισόδηματετραετίαςσετιμές2010,60δισ. ευρώ.
Δεσμεύσειςγιαπρωτογενήπλεονάσματα3,5%τουΑΕΠέωςτο2022.
ΚατάθεσηΠρογράμματοςΣταθερότηταςτο2019στηνΕ.Ε.μεδεσμεύσεις
γιαυπερπλεονάσματαάνωτου4,5%(γιαναδίνειεπιδόματα).
Οφειλέςτωνπολιτώνστηνεφορίαάνωτων105δισ. ευρώ. Αύξησηέναντι
του2014κατά30δισ. ευρώ.ΟφειλέςτωνπολιτώνσταΑσφαλιστικάΤαμεία35δισ. ευρώ.Αύξησηέναντιτου2014κατά21δισ. ευρώ.

3
4
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Αναγκαστικάμέτραεκτέλεσης(κατάσχεσης)για1.200.000πολίτες.

Καταθέσειςτωννοικοκυριώνλιγότερεςκατά30δισ. ευρώ.
«Κόκκινα»δάνεια.Στεγαστικάστο44,5%τουσυνόλου. Επιχειρηματικά
στο45%τουσυνόλου.Τραπεζικόσύστημαμεcapitalcontrols,αδύναμο
ναχρηματοδοτήσειτηνοικονομία.
Νέαφορολογικάβάρηστην4ετία:15δισ. ευρώ.

Ισοζύγιοτρεχουσώνσυναλλαγώνστο-2,9%τουΑΕΠτο2018.
ΚίνδυνοςπλειστηριασμώνΑ΄κατοικίας,μετηνκατάργησητουνόμου
Κατσέλη.
ΔΕΗσεκατάστασηχρεοκοπίας.Ζημιές900εκατ.ευρώ. Εξαΰλωσητης
αξίαςτης.Από2,5δισ.,τώρα300εκατ.ευρώ.
ΜεγάληκαθυστέρησηεκταμίευσηςτουΕΣΠΑ.Ενώέχουμεδιανύσειτο
70%τηςχρονικήςπεριόδου2014-2020,οιδαπάνεςανέρχονταιμόλις
στο25%τωνπρογραμματισμένωνγιατη 10ετία.
ΤοΥπερταμείοτηςυποτέλειαςμεέλεγχοαπότηντρόικακαιυποθήκευσητουΕθνικούπλούτουγια99χρόνια.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Πολλές ερωτήσεις, ψευδείς
απαντήσεις, χλιαροί διάλογοι…
• Ανακριβείς τοποθετήσεις του Αλέξη απαντήθηκαν
την επόμενη ημέρα από τους Φιλιππίδη, Χιώτη, Τσίμα
και Μάνδρου

Η

πολυσυζητημένη συνέντευξη του Αλέξη
Τσίπρα στον ΣΚΑΪ,
την περασμένη Τρίτη, που παραχώρησε στους έμπειρους δημοσιογράφους Αλέξη Παπαχελά και Σία Κοσιώνη, χαρακτηρίστηκε σε αρκετά
σημεία από τα απύθμενου ψεύδους
επιχειρήματα και δήθεν πραγματικά
στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός.
Όλα σχεδόν τα στοιχεία που αφορούσαν στην οικονομία, ήταν ανακριβή. Οι δικαιολογίες του για την
άγνοιά του όσον αφορά στον αριθμό των νεκρών στο Μάτι, το βράδυ
που έγινε η σύσκεψη των αρμοδίων
στα γραφεία της Πυροσβεστικής, δεν
θα έπειθαν ούτε και τον πλέον φανατικό ΣΥΡΙΖΑίο ψηφοφόρο. Το επιχείρημά του «πήγα να συγκρουστώ,
αλλά το παιχνίδι ήταν τόσο στημένο από την Ευρώπη, η οποία είχε διαμορφώσει τις δικλείδες εκείνες εξαιτίας των
οποίων δεν τα κατάφερα, και αναγκά-

στηκα να συμβιβαστώ» είναι μια σαφής ομολογία ότι όλα τα προεκλογικά του επιχειρήματα για να κερδίσει
τις εκλογές και να γίνει πρωθυπουργός ήταν λόγια αέρος, διότι η δικαιολογία ότι «δεν με άφησαν…» ήταν
κάτι που θα μπορούσαν να ισχυριστούν όλοι οι προκάτοχοί του στον
πρωθυπουργικό στόχο.
Εντύπωση προκάλεσε οι χλιαροί

αντίλογοι των δύο δημοσιογράφων,
κυρίως της κας Κοσιώνη. Σε όλα τα
οικονομικά μεγέθη, που με άνεση
Mυνχάουζερ εκστόμιζε ο πρωθυπουργός, δεν υπήρχε κανένας αντίλογος με συγκεκριμένους αριθμούς,
κάτι που έγινε την επόμενη μέρα στο
δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ από τον
δημοσιογράφο του οικονομικού ρεπορτάζ, κ. Νίκο Φιλιππίδη.
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Επίσης, όλες οι ανακρίβειες για
τους δικαστικούς κώδικες, που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με
ευνοϊκές διατάξεις για τους φυλακισθέντες τρομοκράτες Κουφοντίνα,
Γιωτόπουλο, κ.λπ., απαντήθηκαν
και αυτές την επόμενη μέρα από την
κα Ιωάννα Μάνδρου.
Βεβαίως, δεν είναι απαραίτητο ο
κάθε δημοσιογράφος να γνωρίζει όλα τα στοιχεία του οικονομικού ή του
δικαστικού ρεπορτάζ.
Όταν όμως πρόκειται προσκεκλημένος να είναι ο πρωθυπουργός
–ο οποίος σήμερα κομπάζει ότι πήγε
κι έδωσε τη μάχη στη φωλιά του εχθρού–, τότε χρειάζεται μία προσεκτική μελέτη των παραπάνω δεδομένων ώστε ο πρωθυπουργός που
τόσο εκείνος όσο και τα στελέχη του
αποκαλούσαν τον ΣΚΑΪ ως βιομηχανία fakenews, να έχει τις επιβαλλόμενες απαντήσεις και με τον τρόπο αυτό να εκτεθεί για μία ακόμη
φορά στον ελληνικό λαό όπως τότε
που διακήρυττε κατάργηση των μνημονίων «με έναν νόμο και με ένα άρθρο», «κατάργηση του ΕΝΦΙΑ», «κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ», και διάφορα άλλα τα οποία τότε του έδωσαν
την εξουσία, και σήμερα του την αφαιρούν.
Ας πάμε όμως σε συγκεκριμένα
σημεία της συνέντευξης.

Οικονομία
Είπε ο Τσίπρας ότι παρέλαβε
324 δισ. ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος του
2018 το χρέος είχε ανέλθει σε 334
δισ. ευρώ.

Δημόσιες επενδύσεις
Είπε ο Τσίπρας ότι μικρή μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Η αλήθεια είναι ότι στην τετραετία 2015-2019 δεν έγιναν έργα και
οι δημόσιες επενδύσεις κόπηκαν
κατά 2,4 δισ. ευρώ, για να εμφανίζονται πλασματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με την Τράπεζα
της Ελλάδος, η παραπάνω πρακτική
μείωσε κατά μία μονάδα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ξένες επενδύσεις
Είπε ο Τσίπρας ότι υπάρχει ρεκόρ ξένων επενδύσεων.
Η αλήθεια είναι ότι, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία, το 2018 οι επενδύσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν
κατά 3 δισ. ευρώ. Παράδειγμα για τα
παραπάνω αποτελεί μία επένδυση
που έπρεπε να έχει τελειώσει από
μακρού χρόνου, η επένδυση στο Ελ-

ληνικό. Ήδη η Lamda Development
με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μία
ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση)
ουσιαστικά παγώνει το έργο αυτό. Επί ΣΥΡΙΖΑ οι ιδεοληψίες, η γραφειοκρατία και το κόστος των επενδύσεων δεν επιτρέπουν να επενδύσεις
στην Ελλάδα.

Το καμπανάκι της
Τράπεζας της Ελλάδος
Την παραμονή της συνέντευξης,
ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης
Στουρνάρας, με επίσημο έγγραφό
του έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τα οικονομικά της χώρας
μας, επισημαίνοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, από στόχο 3,5%,
δεν επρόκειτο να υπερβεί το 2,9%,
και επίσης ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι από τις δικαστικές αποφάσεις
σχετικά με προσφυγές φορέων με
περιεχόμενο αναδρομικές συντάξεις
κ.λπ.
Για την επίσημη αυτή έκθεση, του
κεντρικού τραπεζίτη, ο κ. Τσίπρας
δεν ρωτήθηκε και βεβαίως δεν έδωσε καμία απάντηση. Υποθέτουμε ότι
η απάντησή του θα είχε περιεχόμενο
τον «αφορισμό» του κ. Στουρνάρα,
ο οποίος όταν αρνήθηκε να τοποθετήσει ως Πρόεδρο τον κ. Γεράσιμο
Σαπουντζόγλου, στην Attica Bank,
και γνωστοποίησε την απόφασή του
αυτή στους κ.κ. Τσίπρα και Δραγασάκη, την επόμενη μέρα στις 8 το
πρωί, και ενώ ο κεντρικός τραπεζίτης βρισκόταν στο εξωτερικό, κλιμάκιο της ΑΑΔΑΕ και της οικονομικής
Αστυνομίας εισέβαλε στο σπίτι του
αναζητώντας ενοχοποιητικά στοιχεία
για την κα Λίνα Νικολοπούλου,
σύζυγο του κ. Στουρνάρα, χωρίς
βεβαίως να ευρεθεί το παραμικρό εις
βάρος της.

Φορολόγηση μεσαίας
τάξης
Είπε ο Τσίπρας ότι «δεν την επιβαρύναμε τόσο όσο οι προηγούμενοι.
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Ουσιαστικά κέρδισε η μεσαία τάξη,
γιατί έχασε λιγότερα από ό,τι έχανε
πριν από το 2015».
Η αλήθεια είναι ότι 35.000 άτομα, που ήταν στη μεσαία τάξη, έφυγαν και πήγαν στη φτωχότερη τάξη.
Από τη μεσαία τάξη, 1,1 δισ. ευρώ
εξανεμίστηκαν.

Επιδόματα στους
φτωχούς
Είπε ο Τσίπρας: «Πήραμε από κάποιους με μεγαλύτερες δυνατότητες και
ωφελήσαμε τους φτωχούς, αποτρέποντας την ανθρωπιστική κρίση»,
Η αλήθεια είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η
Ελλάδα έγινε ουραγός στην προσπάθεια μείωσης της φτώχειας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
Eurostat. Τα επιδόματα δεν πηγαίνουν σε εκείνους που πρέπει. Δεν
κατανέμονται με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας
να μη μειώνεται. Διαιωνίζοντας ένα
πρόβλημα το οποίο έχει θέσει ως
μνημονιακή υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει κάνει τίποτα.

Τραγωδία στο Μάτι
Είπε ο Τσίπρας: «Πέρασα με το αεροπλάνο πάνω από το Μάτι, είδα μια εκτεταμένη περιοχή στις φλόγες. Όταν
μπήκα στη σύσκεψη, δεν είχα εικόνα
για τους νεκρούς, και οι αρμόδιοι λόγω
μιας κάμερας που υπήρχε δεν πρόλαβαν να με ενημερώσουν για τον αριθμό
των νεκρών».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι
ότι, αφού εκείνος είχε διορίσει ως
πρωθυπουργός τον κ. Τόσκα, τον
αρχηγό και υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, τον αρχηγό της Αστυνομίας,
γιατί δεν ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της τραγωδίας και τις επόμενες
εβδομάδες απομάκρυνε όλους τους
παραπάνω εμπλεκόμενους στην τραγωδία αυτή; Με λίγα λόγια, έφταιγαν
άλλοι, εκείνος τους απομάκρυνε, κατά συνέπεια δεν έχει πολιτική ευθύνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το θέμα αυτό δεν
υπεβλήθη σχετική ερώτηση από τους

παρόντες δύο δημοσιογράφους.

Υπόθεση Novartis
Είπε ο Τσίπρας ότι η έρευνα για
το σκάνδαλο αυτό ξεκίνησε από το
FBI και ότι την έρευνα για την εν Ελλάδι Novartis ανέλαβαν οι εισαγγελείς χωρίς παρέμβαση από πολιτικά
πρόσωπα.
Ο κ. Τσίπρας δεν ερωτήθηκε και
βεβαίως δεν υποχρεώθηκε να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
1] Όταν ο κ. Παπαγγελόπουλος
δηλώνει ότι πρόκειται «για το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά τη
Μεταπολίτευση», χωρίς
να έχει γνώση των δικαστικών ενεργειών, υπάρχει ή όχι παρέμβαση πολιτικού κατά
τη διάρκεια
της έρευνας
των εισαγγελικών Αρχών;
2] Όταν ο επόπτης της ανάκρισης
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ.
Γιάννης Αγγελής, καταγγέλλει ότι
«κάποιο άτομο
στην ηγεσία
της Δικαιοσύνης παρεμβαίνει στην έρευνα», υπάρχει
ή όχι υπόνοια
για παρέμβαση πολιτικού
προσώπου,
και αν υπάρχει, δόθηκε εντολή από τον υπουργό Δικαιοσύνης να ερευνηθεί η καταγγελία αυτή;
3] Ο κ. Τζανακόπουλος τι δουλειά είχε να παραβρίσκεται στον Άρειο Πάγο, όταν η κα Τουλουπάκη
παρέδωσε τον φάκελο με τα κατά τη
γνώμη της εμπλεκόμενα δέκα πολιτικά πρόσωπα στην προϊσταμένη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου; Είναι ή
δεν είναι πολιτικό πρόσωπο ο κ.
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Τζανακόπουλος;
4] Αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη,
πώς συνέβη ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Μιχ. Καλογήρου με κατεπείγον έγγραφό του να ζητήσει από την
εισαγγελέα του ΑΠ εντός τριών ημερών να συνέλθει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει
την ανανέωση της θητείας της κας
Τουλουπάκη, και μάλιστα ενδεχομένως γνωρίζοντας ότι κατά τη συνεδρίαση του εν λόγω Συμβουλίου δεν
θα κληθούν για να εκφράσουν την άποψή τους οι πλέον δύο αρμόδιοι αντεισαγγελείς του ΑΠ επόπτες της ανάκρισης, οι κ.κ. Αγγελής και Παπαγεωργίου;
5] Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι –
σύμφωνα με τη γνώμη του κ. Γιάννη
Αγγελή αλλά και πλειάδας ανωτάτης
βαθμίδας δικαστικών και νομικών–
οι καταθέσεις των προστατευομένων
μαρτύρων είναι νομικώς άκυρες, πέραν της κας Τουλουπάκη, για την
οποία η επάρκεια των νομικών γνώσεών της αμφισβητείται, πέραν της
φιλοΣΥΡΙΖΑϊκής συμπεριφοράς της
κας Ξένης Δημητρίου, που παρέλαβε τον φάκελο για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα από την κα Τουλουπάκη, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Σταύρος Κοντονής, που έλαβε τον
φάκελο από την κα Δημητρίου, και
ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νίκος
Βούτσης, δεν είχαν τις επαρκείς
γνώσεις για να διαπιστώσουν ότι με
τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούσαν να στήσουν τις 10 κάλπες ώστε να αποφασίσει η Βουλή για τη
σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής;
Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση του
πρωθυπουργού για τη μη ανάμειξη
πολιτικών προσώπων στη σκευωρία
αυτή της Novartis ελέγχεται ως μη αληθής...

Υπόθεση Πετσίτη
Είπε ο κ. Τσίπρας ότι ο κ. Πετσίτης ήταν της προσκολλήσεως και ότι
έμπαινε στο Μαξίμου με άνεση, αφού «ο οποιοσδήποτε μπορεί να μπει
στο Μαξίμου». Είπε ακόμη ότι δεν είχε θέση μετακλητού υπαλλήλου, και
βεβαίως δεν
ήταν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο συνδεόμενος με
την κυβέρνηση.
Δεν είπε ο
κ. Τσίπρας
όμως –και δεν ερωτήθηκε– γιατί τα
καταγγελλόμενα από τον τέως πρόεδρο της ΔΕΠΑ κ. Θόδωρο Κιτσάκο, ότι ο κ. Πετσίτης ερχόταν στα
γραφεία της ΔΕΠΑ ως εκπρόσωπος του Μαξίμου, για να επιλύσει
θέματα του επιχειρηματία κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Για όλα τα παραπάνω, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «εγώ πλήρωσα γι’
αυτά», για να λάβει την ευφυή απάντηση από τον Τσίμα «πώς και με ποιον τρόπο πλήρωσε ο κ. Τσίπρας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, αφού παρέμεινε ακλόνητος πρωθυπουργός στην καρέκλα του».
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χείριστο τρόπο τις δυνατότητες του αντιπάλου
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• Ο Τάκης Θεοδωρικάκος (του Κ. Λαλιώτη) και ο Σταν Γκρίνμπεργκ
(των Κλίντον, Μπλερ και Σρέντερ) χάραξαν την πορεία που στέλνει τον
Αλέξη στην αντιπολίτευση

Του Μιχάλη Κωτσάκου

«Ο

Αλέξης Τσίπρας
θα πληρώσει την
Κυριακή στις εκλογές την αλαζονεία του και την
αίσθηση ότι είναι αήττητος». Αυτό υποστηρίζουν πολιτικοί αναλυτές
που μίλησαν στη γαλλική εφημερίδα «L’ Opinion».
Και η αλήθεια είναι ότι τόσο ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και
οι συνεργάτες του στο Μαξίμου θεωρούσαν εαυτούς ανίκητους και
τον αντίπαλο πολύ λίγο. Οπότε ένιωθαν πως είχαν τους ψηφοφόρους στο τσεπάκι, θυμίζοντας περισσότερο την ατάκα του αείμνηστου Διονύση Παπαγιαννόπουλου στην ταινία «Τζένη-Τζένη».
Στη συγκεκριμένη ταινία ο Παπαγιαννόπουλος είχε τον ρόλο τού
Κοσμά Σκούταρη, του τοπικού
κομματάρχη, που εκλέγει τον βουλευτή που θέλει, και από τον συνήθη ύποπτο Γκόρτσο με μία κυβίστηση πέρασε στην υποστήριξη
του Μαντά, διαβεβαιώνοντας ότι έχει τις ψήφους στο τσεπάκι.
Φαίνεται ότι ο απερχόμενος
πρωθυπουργός θεωρούσε ότι την
Ελλάδα του 2019 θα ίσχυε ό,τι το
1966, τότε που γυρίστηκε η εν λόγω ταινία στις Σπέτσες σε σενάριο
των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη. Δηλαδή, ότι είχε στο τσεπάκι τους ψηφοφόρους
και δεν ανησυχούσε. Τουναντίον,
προκαλούσε σε όλη την προεκλογική περίοδο, υποτιμώντας με...
βάναυσο (θα τολμούσαμε να πούμε) τρόπο τον πολιτικό του αντίπαλο. Κι επειδή το έξυπνο πουλί από
τη μύτη πιάνεται, έτσι και ο κ. Τσίπρας που θεωρούσε εαυτόν τον

Ο Κυριάκος και
οι «γκουρού» της Ν.Δ.
μόνο έξυπνο υποτιμώντας τον βασικό του αντίπαλο, δηλαδή τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τι συνέβη, όμως, και ο αήττητος Τσίπρας γνώρισε βαριά ήττα
στις ευρωεκλογές με 9,5% διαφορά από τον Μητσοτάκη και είναι
πολύ πιθανό την Κυριακή να συντριβεί, όπως τουλάχιστον δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις και
οι προβλέψεις Ελλήνων και ξένων
πολιτικών αναλυτών; Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέρριψε
τον μύθο του ανίκητου Τσίπρα και
πώς ανάγκασε τον πρωθυπουργό
να κόψει αυτό το ειρωνικό μειδίαμα και να πέφτει από τη μία γκάφα
στην άλλη και να προσπαθεί σχεδόν σε καθημερινή βάση να αλλάζει στρατηγική;
Στα ομαδικά αθλήματα λένε
πως οι νίκες δεν έρχονται επειδή
κάποιος αστέρας πήρε πάνω του το
παιχνίδι. Ακόμη κι εάν έχεις στην
ομάδα σου τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, είναι βέβαιο ότι θα γνωρίσεις
την ήττα, αν όλοι οι υπόλοιποι τα
περιμένουν όλα είτε από τον Αργεντινό βιρτουόζο, είτε από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Με βαριές πολιτικές σπουδές
σε Περισσό και Λαλιώτη

Με αυτό το σκεπτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία
του κόμματος το 2015 και εν συνεχεία την πρωθυπουργία, δημιούργησε μία ισχυρή ομάδα. Και
αυτή η ομάδα δεν συγκροτήθηκε
μόνο με πρόσωπα εντός της Νέας
Δημοκρατίας. Ήρθαν και άνθρωποι από άλλους χώρους και από

άλλες χώρες. Και όλοι μαζί κατάφεραν να αλλάξουν την άποψη της
κοινωνίας, ότι η Νέα Δημοκρατία
δεν είναι το παλιό και το φθαρμένο, όπως προπαγάνδιζε το Μαξίμου. Τουναντίον, πέρασε στην κοινωνία η ατάκα του Τάκη Θεοδωρικάκου ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος την
κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα».

έβαια, η παρουσία του Τάκη Θεοδωρικάκου
δεν ήταν εύπεπτη στην αρχή για τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κι αυτό
διότι σε αυτόν αποδίδεται η ιδέα να ζητάει εκλογές
ο κ. Μητσοτάκης σχεδόν από την ημέρα της ανάδειξής του στην ηγεσία τη Ν.Δ. Τι πέτυχε με αυτή την
τακτική; Να συσπειρώσει τη βάση από πολύ νωρίς
και, το κυριότερο, να τη φανατίσει. Κι όλα αυτά χρησιμοποιώντας ακόμη και συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, όπως «νέος πατριωτισμός». Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ομιλίες του κ. Μητσοτάκη έχουν κεντροαριστερό
άρωμα και φράσεις-κλειδιά που συνήθως ακούει
κανείς από έναν κεντροαριστερό πολιτικό.
Στο 10ο συνέδριο της Ν.Δ., το κεντρικό σύνθημα
ήταν «Συμφωνία αλήθειας», που λέγεται ότι είχε τη
σφραγίδα Θεοδωρικάκου, ενώ για τους γνώστες
των κειμένων του Λένιν είναι το αντίθετο από την ιστορική του φράση «αλήθεια είναι ό,τι συμφέρει τον

Β

Και πάνω σε αυτή την ατάκα οικοδομήθηκε και η επικοινωνιακή
στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας,
αλλά και η διαφημιστική που είχε
τη σφραγίδα του Σταν Γκρίνμπεργκ, του επονομαζόμενου και
«γκουρού» των προεκλογικών εκστρατειών, ο οποίος πηγαινοέρχεται με μια ομάδα 3-4 συνεργατών
του στην Ελλάδα την τελευταία
τριετία και είναι ο εμπνευστής της
ιδέας να αγνοήσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα
και να εστιάσει σ’ ένα κεντρώο, φιλελεύθερο πρόγραμμα, που, όπως
έδειξαν οι αναλύσεις, χρειάζεται η
Ελλάδα.
Αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Σταν
Γκρίνμπεργκ και ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι οι... υπαίτιοι της
αλλαγής συνολικά του κόμματος,
που άνοιξε τις πόρτες του, δέχθηκε
πρόσωπα από άλλους χώρους, τα
οποία μετέχουν και στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα, η επιλογή να μην
πάνε σε συγκρουσιακή λογική κατά τη διεξαγωγή της προεκλογικής
εκστρατείας, λειτούργησε στην κοινωνία, η οποία αναζητεί ένα θετικό
αφήγημα, ενώ έφερε σε αδιέξοδο

λαό». Ο Ρώσος επαναστάτης, συγγραφέας και εκ
των θεωρητικών του σοσιαλισμού, Γκεόργκι Πλεχάνοφ, έγραψε ότι «η ιστορία αναζητά τα πρόσωπα
που θα εκφράσουν την εποχή τους και τις ανάγκες
της». Η εφαρμογή της φράσης Πλεχάνοφ εντοπίζεται ουσιαστικά από τον κ. Θεοδωρικάκο στον
πρόεδρο της Ν.Δ.
Η πορεία του Τάκη Θεοδωρικάκου αναμφίβολα
μπορεί να χαρακτηριστεί εντυπωσιακή, καθώς έχει
περάσει από διαφορετικά πολιτικά σχολεία. Προερχόμενος από αριστερή οικογένεια, ήταν ενταγμένος στην ΚΝΕ από την εφηβεία του, όπου έφθασε
ως και γραμματέας της οργάνωσης νεολαίας του
ΚΚΕ τη φορτισμένη περίοδο 1990-1991. Αποφοίτησε από την Ιωαννίδειο Σχολή, σπούδασε Παιδαγωγικά στο Καποδιστριακό, έκανε μεταπτυχιακό
στην Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία. Υπήρξε αντινομάρχης Πειραιά και συμπλήρωσε τις
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ΣΤΑΝ ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ

Ο Αμερικανός γκουρού
του Κλίντον, του Μπλερ
και του Σρέντερ
Σταν Γκρίνμπεργκ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επικοινωνιολόγους στον κόσμο. Είναι ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχημένες προεκλογικές καμπάνιες του
Μπιλ Κλίντον, του Τόνι Μπλερ, του
Γκέρχαρντ Σρέντερ και του Νέλσον
Μαντέλα. Ο Γκρίνμπεργκ χρησιμοποιεί προχωρημένες μεθόδους έρευνας, που βασίζονται στη μεθοδολογία
του focus group (ομάδες εστίασης). Δίπλα του έχει πάντα και δημοσκόπους,
οι οποίοι αναλύουν τα αποτελέσματα των σφυγμομετρήσεων για
τη Ν.Δ., και διεξάγουν διαρκώς και διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
Ο Σταν Γκρίνμπεργκ είναι πασίγνωστος ανά την υφήλιο δημοσκόπος, σχεδιαστής πολιτικής στρατηγικής και πολυγραφότατος συγγραφέας, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής σε κρίσιμα
ζητήματα, όπως οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η προώθηση των
δικαιωμάτων των γυναικών, η κλιματική αλλαγή, και είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greenberg Quinlan Rosner
Research, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλών στον τομέα της πολιτικής στρατηγικής. Διετέλεσε στρατηγικός σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα συμβάλλοντας στην προετοιμασία
για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της Ολυμπιάδας. Διεξήγαγε μεταξύ άλλων δημοσκοπήσεις για την εκστρατεία απαγόρευσης των
ναρκών και για διεθνείς ΜΚΟ που ασχολούνται με κρίσιμα ζητήματα, όπως η πολιτική μεταρρύθμιση, η κλιματική αλλαγή, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η γήρανση του
πληθυσμού, ενώ ήταν ο κύριος σύμβουλος δημοσκοπήσεων της
ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ μεταξύ 19881994, δηλαδή την περίοδο της μείζονος αναδιάρθρωσής του.
Γεννημένος το 1945 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, σύζυγος της
πολυεκατομμυριούχου Ρόζα ντε Λάουρο (γερουσιαστής των Δημοκρατικών και πολέμιος του Τραμπ), ο Σταν Γκρίνμπεργκ
σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι κι
έκανε το διδακτορικό του στον ίδιο τομέα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Διετέλεσε επί μια δεκαετία καθηγητής σ’ ένα άλλο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Γέιλ, θέση που εγκατέλειψε για να
ιδρύσει το 1980 στην Ουάσιγκτον την Greenberg Quinlan Rosner
Research, εταιρεία πολιτικής έρευνας που σχετίζεται με το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μπήκε στο Hall of
Fame της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Συμβούλων, τον έχουν βαφτίσει μεταξύ άλλων «Ντε Νίρο όλων των πολιτικών συμβούλων» και «γκουρού χωρίς αντίπαλο». Συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν «πατέρα των σύγχρονων τεχνικών δημοσκοπήσεων», ενώ το περιοδικό «Esquire» τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο των σημαντικότερων ανθρώπων του 21ου αιώνα.

Ο

τον Αλέξη Τσίπρα που βλέπει ότι, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας παλαιοκομματικές τακτικές μοιράζοντας επιδόματα λίγα
24ωρα πριν από τις κάλπες, αλλά
και με το να δίνει ρεσιτάλ κινδυνολογίας, δεν πιάνει στον κόσμο.
Αυτοί οι δύο (Θεοδωρικάκος,
Γκρίνμπεργκ) ανέδειξαν την κεντρώα λογική και την κεντρώα ρητορική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τον έπεισαν να βγει από
την Πειραιώς, να προτιμήσει την
άμεση επαφή με τον κόσμο, να ασχοληθεί περισσότερο με μικρές
θεματικές συζητήσεις, με στόχο να
τον φέρουν πιο κοντά με τους ψηφοφόρους. Έτσι κατάφεραν να τον
φωνάζει ο κόσμος με το μικρό του

όνομα, κάτι που μετράει πολύ περισσότερο από όσο υπολόγισαν οι
επιτελείς του Μαξίμου. Ας μην ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας, για να πάει να πιει ένα καφέ στο Ζάππειο με τον συγγραφέα
Βασίλη Βασιλικό (επικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του
ΣΥΡΙΖΑ), άδειασαν οι δρόμοι, άδειασαν το Ζάππειο, ενώ κατά τη
διάρκεια που περπατούσαν οι δύο
άνδρες, όσοι βρέθηκαν εκεί αναγκάστηκαν να κοιτούν στην αντίθετη πλευρά. Κι όπως ανέφερε σε
άρθρο του ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «ο Κυριάκος φέρνει τον ορθολογισμό, την κοινή λογική, τον ρεαλισμό, αλλά, πάνω απ’ όλα, την αλήθεια και την πραγματική ελπίδα».

πολιτικές σπουδές στη «Μεγάλη του Γένους σχολή», δηλαδή δίπλα στον Κώστα Λαλιώτη. Για έξι
χρόνια υπήρξε συνεργάτης του και από εκεί ενδεχομένως ξεσήκωσε τις αντιλήψεις για επιθετική επικοινωνία. Κάποιοι μάλιστα τον χαρακτηρίζουν
ως τον «Λαλιώτη της Ν.Δ.». Βέβαια από την πορεία
του δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη σταδιοδρομία του
ως δημοσκόπου με την εταιρεία GPO. Της οποίας
μέτοχος ήταν και ο υιός Καλογρίτσας.
Ο κ. Θεοδωρικάκος θεωρείται κλασική περίπτωση «σταχανοβίτη», βρίσκεται από πολύ νωρίς το
πρωί ως αργά το βράδυ στα γραφεία του κόμματος. Ο Σταχανοβισμός απετέλεσε σύστημα βελτίωσης της βιομηχανικής παραγωγής που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Το σύστημα αυτό βασίστηκε στην ορθολογικοποίηση της εργασίας κι έλαβε το όνομα του ανθρακωρύχου Αλεξέι Γκριγκορίεβιτς Σταχάνοβ, ο οποίος σύμφωνα με τον μύθο

Αυτά βέβαια δεν τρώγονται. Αλλά ακούγονται τόσο καλά, ώστε απωθούν ερωτήματα για το τι θα έκανε ο Μητσοτάκης με το Μνημόνιο, την τρόικα, τις περικοπές εισοδημάτων και τις λοιπές επώδυνες απαιτήσεις των δανειστών που
«λούστηκε» ο Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος το 2014 είχε υποσχεθεί τον
ουρανό με τα άστρα.
Όμως, το μεγάλο όπλο της ομάδας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ότι μπορούσε να προβλέψει το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα οι συνεργάτες του
πρωθυπουργού δεν μπορούσαν να
μαντέψουν τα επόμενα βήματα του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

την 30ή ή την 31η Αυγούστου του 1935 εξόρυξε
102 τόνους γαιάνθρακα μέσα σε διάστημα μικρότερο των 6 ωρών (ήτοι 14 φορές περισσότερες από
την απαιτούμενη ποσοστιαία εργασία). Αργότερα, ο
όρος Σταχανοβισμός γενικεύθηκε και έφθασε να
σημαίνει την αύξηση της παραγωγής (ακόμα και υπό καταναγκαστική εργασία) με μοναδικό σκοπό
την κομματική επιβράβευση. Ο ίδιος δικαιολογεί τη
συμπόρευσή του με τον κ. Μητσοτάκη διότι, όπως
λέει, τον ξεχώρισε από τους άλλους πολιτικούς, τον
είδε ως άλλη πρόταση για την Ελλάδα και τον έπεισε πως έχει όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα
και πιστεύει στην αξιοκρατία, στην αριστεία. «Από
διαφορετικές αφετηρίες συναντηθήκαμε σε έναν χώρο δημιουργικών ιδεών. Ο Κυριάκος υπερβαίνει τα
όρια της Ν.Δ., γιατί απευθύνεται στους ανθρώπους
του μέτρου, της λογικής, στους ανθρώπους που θέλουν να πάνε μπροστά τη χώρα».
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Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
που θα εκδηλωθεί στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, θα είναι σημαντική για το νέο ξεκίνημα. Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι
τελευταία ώρα στέλνει μηνύματα ενότητας, ενώ ήδη
έχει έτοιμο τον κατάλογο
των υπουργών τους οποίους, όπως ο ίδιος δήλωσε,
τους έχει ενημερώσει και
τους έχει δεσμεύσει να μην
το πουν δημοσίως.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

το παρασκήνιο πάντως
κυκλοφορούν κάμποσα
ονόματα για τη σύνθεση του υπουργικού
συμβουλίου, στην περίπτωση που αναδειχθεί κυβέρνηση
η ΝΔ, όπως αποτυπώνεται σταθερά στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε κάθε περίπτωση,
στελέχη της Πειραιώς επισημαίνουν ότι εντός της επόμενης ημέρας των εκλογών θα ανακοινωθεί
ο ολοκληρωμένος κατάλογος των
υπουργών και των υφυπουργών.
Μάλιστα, προσθέτουν χαρακτηριστικά ότι σε μεγάλο βαθμό θα είναι έτοιμος ακόμα και ο οδικός
χάρτης, αν οι πολίτες εμπιστευτούν τη ΝΔ, και η δουλειά της νέας
κυβέρνησης θα ξεκινήσει αμέσως.
Στις 17 Ιουλίου θα έχουμε την
ορκωμοσία της νέας Βουλής. Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός θα αναγνώσει τις προγραμματικές δηλώσεις για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, και
στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει το
νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.
Ένα έργο που, σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Α», θα… ακουμπήσει σε 3 υπουργεία τα οποία θα
είναι και αυτά που θα κρίνουν την
κυβερνητική απόδοση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι το υπουργείο Οικονομικών με πιθανή
υπουργοποίηση Σταϊκούρα και όχι του Γιάννη Στουρνάρα (σ.σ. ο
οποίος θέλει να παραμείνει στην
ΤτΕ, αν και αυτό δεν θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένο), το υπουργείο
Ενέργειας-Περιβάλλοντος και το υπουργείο Εξωτερικών. Ειδικότερα:
Το υπουργείο Οικονομικών είναι κρίσιμο χαρτοφυλάκιο για τους
προφανείς λόγους:
• Ο ορισθείς στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% ελέγχεται από το ΥΠ.ΟΙΚ.
• Η εξασφάλιση/διατήρηση
δημοσιονομικού χώρου.
• Οι τράπεζες με την ενεργοποίηση της πρότασης για το APS ή
ιταλικό μοντέλο που αφορά την
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• Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στις 17 Ιουλίου θα έχουμε την ορκωμοσία
της νέας Βουλής και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός θα αναγνώσει τις
προγραμματικές δηλώσεις για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο

Tα 3 υπουργεία που
θα κρίνουν τη «γαλάζια»
διακυβέρνηση
ΥΠ.ΕΞ. και Τούρκοι

παροχή εγγυήσεων σε κύρια ομόλογα.
• Το χρέος και οι νέες εκδόσεις
ομολόγων.
• Η πορεία της εθνικής οικονομίας ειδικά στο επίπεδο του
ρυθμού ανάπτυξής της.
Ο νέος υπουργός πρέπει να είναι πολιτικός με οικονομική και
πολιτική κρίση, καθώς θα πρέπει
να ισορροπήσει μεταξύ των στόχων του Κυρ. Μητσοτάκη και των
ενδεχόμενων αρνήσεων των δανειστών. Π.χ., ο νέος υπουργός
στον προϋπολογισμό 2020 που θα
ανακοινωθεί Οκτώβριο 2019 θα
περιλαμβάνει μείωση φόρων για
τις εταιρείες στο 24% από 28%.
Η μείωση φόρων ισοδυναμεί με
νέα ισοδύναμα μέτρα, οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ μιας προεκλογικής δέσμευσης και ισοδύναμων μέτρων.
Στις εκδόσεις ομολόγων η νέα
κυβέρνηση θα τα πάει καλά, καθώς
τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά
χαμηλά. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις που θέλουν η νέα
κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε
μακροπρόθεσμες εκδόσεις, δηλαδή 15 ή 20 χρόνια, ώστε να αποδείξει στις αγορές ότι μπορεί να δανειστεί και πέραν του χρονικού ορίου του 2032 που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος.
Ο δημοσιονομικός χώρος, λόγω της παροχολογίας Τσίπρα, έχει εξαντληθεί. οπότε δεν θα μπορούν να υπάρξουν πρωτοβουλίες
κοινωνικής πολιτικής – αν και η
μείωση των φόρων είναι κοινωνική πολιτική.
Η Ελλάδα, για να μπορέσει να
κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, θα πρέπει οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας να κινηθούν πάνω από 4% και αυτό είναι

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει σημασία λόγω της προκλητικότητας
της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο ότι
ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν,
καθώς προσπαθεί να συνδιαχειριστεί το φυσικό αέριο στην κυπριακή ΑΟΖ, προκαλεί την Ελλάδα για
να στρέψει το ενδιαφέρον των
Τούρκων πολιτών μακρά από τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα.
Η Τουρκία με τη στρατηγική
που ακολουθεί είναι πολύ πιθανό
να καταφέρει να έχει ρόλο στο φυσικό αέριο της Κύπρου, οπότε η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες.

Ονοματολογίας
το ανάγνωσμα

το μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι σαφές με ποιο μείγμα οικονομικής
πολιτικής μπορεί να επιτευχθεί ο
στόχος αυτός.

Το υπουργείο
Περιβάλλοντος και
η διάσωση της ΔΕΗ
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με επίκεντρο τη ΔΕΗ έχει πολύ μεγάλη σημασία για την
πορεία της οικονομίας. Η ΔΕΗ είναι μια ζημιογόνος εταιρεία και υπάρχουν σχέδια για αύξηση της
περιμέτρου με συνδυαστική πώληση υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών
μονάδων.
Ωστόσο, οι Έλληνες επιχειρη-

ματίες αντιδρούν, καθώς μόνο μεγάλες εταιρείες ενέργειας του εξωτερικού μπορούν να σηκώσουν το
βάρος τέτοιας κλίμακας επενδύσεων 600 με 750 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές για να διασωθεί η ΔΕΗ, όπως
να ολοκληρωθεί η τιτλοποίηση
που θα αντληθούν 500 εκατ. στο
καλό σενάριο και ταυτόχρονα να
μπουν ως εγγύηση τα έσοδα από
τη χαμηλή τάση, δηλαδή τα νοικοκυριά, ώστε να γίνει μια γενναία αναδιάρθρωση δανεισμού. Η ΔΕΗ
χρειάζεται να δημιουργήσει μηχανισμό εσόδων και να αντιμετωπίσει ένα συνολικό βάρος 6 δισ. ευρώ από δάνεια και ληξιπρόθεσμα.

Αυτονόητο είναι ότι η κουβέντα για
τα βασικά υπουργεία πυροδοτεί
και τη σχετική ονοματολογία. Όπως προαναφέρθηκε, για το
ΥΠ.ΟΙΚ. επικρατέστερος είναι ο
Χρήστος Σταϊκούρας.
Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εξωτερικών ακούστηκαν διάφορα
ονόματα, αλλά αυτήν τη στιγμή πιθανολογείται ότι θα τοποθετηθεί ο
Νίκος Δένδιας.
Το προηγούμενο διάστημα είχε
ακουστεί και το όνομα του Κωστή
Χατζηδάκη, ο οποίος, αν δεν πάει στην Προεδρία της Βουλής, ο
Κυρ. Μητσοτάκης θα τον ήθελε
στο υπουργείο Παιδείας, γιατί είναι ένα κομβικό υπουργείο στο οποίο το Μοσχάτο θέλει να δώσει
έμφαση.
Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι εφόσον η Ν.Δ. λάβει τη λαϊκή εντολή
της διακυβέρνησης, η δημιουργία
ενός νέου υπουργείου Επενδύσεων με πολλές αρμοδιότητες θα
πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ
άνευ.
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Συνεντευξη

ΧΑΡ Η Σ
Θ Ε ΟΧ Α Ρ Η Σ

Ο χάρης θεοχάρης δεν είναι αυτό που θα λέγαμε
πολιτικός από κούνια. Ωστόσο, την πολιτική κλήθηκε να την υπηρετήσει
στο πικ της δημοσιονομικής κρίσης, όταν το 2011
θήτευσε ως γενικός γραμματέας πληροφοριακών
Συστημάτων, και την περίοδο 2013-2014 ως γενικός γραμματέας δημοσίων
εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών. Οι εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου τον
βρίσκουν να διεκδικεί την
είσοδό του στη βουλή με
τη νέα δημοκρατία στον
νότιο τομέα της β΄ αθηνών και λίγα 24ωρα πριν
ανοίξει η κάλπη εξήγησε –
μεταξύ άλλων– στην «α»
γιατί η νέα δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη επιλογή…
Συνέντευξη στον
χρήστο αγγελόπουλο
• κύριε θεοχάρη, τι διαφορετικό θα κάνει η ν.δ. για τη μεσαία
τάξη που στοχοποιήθηκε από
τον ΣυρΙΖα; πώς θα τους πείσετε ότι το κόμμα σας αποτελεί την
καλύτερη δυνατή επιλογή;
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να
αποδείξει πως μισεί τη μεσαία τάξη,
την οποία και γονάτισε με την υπερφορολόγηση, όπως έκανε και με τους
πιο αδύναμους, καταργώντας τα κοινωνικά επιδόματα. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία έχουμε ως βασικό μας πυλώνα την αναπτυξιακή πολιτική και,
προκειμένου να την επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό, δεσμευόμαστε για
τη μείωση των φόρων και των εισφορών.
»Θα προχωρήσουμε σε μία νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που θα ξεκινά από το
9%, από 22% που είναι σήμερα για
εισοδήματα μέχρι €10.000 και θα καταλήγει αισθητά χαμηλότερα από το
55%, που υφίσταται σήμερα. Επιπλέον, θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά
30%, ενώ παράλληλα ο ΦΠΑ θα πέσει
στο 11% από 22%, στο 13% από 24%
που είναι σήμερα, με διατήρηση του
υπερμειωμένου συντελεστή 6%. Φυσικά, θα υπάρξει σταδιακή μείωση
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• Ο πρώην γ.γ. Δημοσίων Εσόδων δεσμεύεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει
τους φόρους και τις εισφορές και δεν θα υπάρξει καμία απόλυση στο Δημόσιο!

«Βασικός μας
πυλώνας
η αναπτυξιακή
πολιτική»
των ασφαλιστικών εισφορών κύριας
σύνταξης στο 15%, από 20% σήμερα.
»Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε να έχουμε ραγδαία αύξηση
των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, μιλάμε για νέο χωροταξικό σχέδιο, για απλοποίηση επιχειρηματικών
αδειών, για ενεργοποίηση του ΠΔΕ
και για επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, θα είναι
προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών».
• Ο κυριάκος μητσοτάκης δεσμεύτηκε να ξεκινήσει άμεσα η
επένδυση στο ελληνικό. πιστεύετε ότι εσκεμμένα ο ΣυρΙΖα
μπλοκάρει τη συγκεκριμένη επένδυση;
«Οι επενδύσεις για εμάς είναι προτεραιότητα, σε αντίθεση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε ό,τι μπορούσε για να τις απομακρύνει από τη
χώρα μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους είναι η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού. Δυστυχώς, όμως, δεν έμεινε μόνο εκεί.

Τόσο η περίπτωση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, όσο και οι Σκουριές, είναι δείγματα της κάκιστης απόδοσης της απερχόμενης κυβέρνησης σε αυτό το μέτωπο. Το ίδιο ισχύει
και για τις υπο-εκτελέσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
την απροθυμία στην υλοποίηση των
ιδιωτικοποιήσεων, που δείχνουν μία
κυβέρνηση η οποία στέκεται επιδεικτικά απέναντι στο άνοιγμα της οικονομίας και της δημιουργικής Ελλάδας».
• πολύς λόγος έχει γίνει για
την ερτ και γενικότερα τον δημόσιο τομέα. πιστεύετε ότι θα
πρέπει το κράτος, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας τηλεόρασης, να λειτουργήσει με λιγότερους υπαλλήλους;
«Καμία απόλυση στο Δημόσιο! Αξιολόγηση και λειτουργία προς όφελος
του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, δεν επιδιώκουμε τιμωρία των δημόσιων υπαλλήλων, αλλά μία αξιολόγηση εστιασμένη στην απόδοση και τη λειτουργία πρωτίστως των τμημάτων και
των διευθύνσεων. Στόχος είναι να
μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κοι-

νωνικό κράτος τις υπηρεσίες που χρειάζεται.
»Για τον λόγο αυτό, εμείς θα κάνουμε προσλήψεις στην υγεία, στην

«ΣτΟχΟΣ μαΣ εΙναΙ

η δημΙΟυργΙα
ενΟΣ ευνΟϊκΟυ
επενδυτΙκΟυ
περΙβαλλΟντΟΣ, ΩΣτε
να εχΟυμε ραγδαΙα
αυξηΣη τΩν καλα
αμεΙβΟμενΩν θεΣεΩν
εργαΣΙαΣ ΣτΟν
ΙδΙΩτΙκΟ τΟμεα»

«Τα εθνικά θέματα πρέπει να μείνουν έξω
από την κομματική αντιπαράθεση»
• πιστεύετε πως οι κινήσεις της κυβέρνησης στη γεωπολιτική σκακιέρα του αιγαίου θα φέρουν τα
καλύτερα αποτελέσματα για την κυπριακή αΟΖ;
«Πρέπει να αντιληφθεί η Τουρκία έμπρακτα ότι οι κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορούν να
μείνουν αναπάντητες. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας απόλυτης συνεννόησης με τη Λευκωσία, σε συνδυασμό με μία εθνική γραμμή εντός της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το ζήτημα αφορά και την Ευρώπη, όχι μόνο την Κύπρο, καθώς η Ευρώπη θέλει να αποκτήσει ενεργειακές πηγές και στην Ανατολική Μεσόγειο.
»Καλό θα ήταν να μην προκαλούμε ανησυχία στους πολίτες, χωρίς να υπάρχει λόγος. Προφανώς, η κατάσταση
έχει τη δική της σοβαρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την περίφημη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ της 16ης Ιουνίου, αλλά η υπερβολική δραματοποίηση δεν οδηγεί πουθενά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, τα εθνικά θέματα πρέπει να
μείνουν έξω από την κομματική αντιπαράθεση.
»Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς έχουμε πλήρη αίσθηση των προκλήσεων στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Συγχρόνως, όμως, γνωρίζουμε και τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας και τη δύναμη των συμμαχιών της».

παιδεία –ξεκινώντας με την ειδική αγωγή– και στην αστυνομία. Αλλά και
σε όποιον άλλο τομέα υπάρχει ανάγκη. Δεν σκοπεύουμε να προσλάβουμε πολιτικούς πελάτες, που θα εξυπηρετούν κομματικά συμφέροντα, αλλά
ειδικό προσωπικό που θα λειτουργεί
για τον πολίτη.
»Αναφορικά με την ΕΡΤ, είναι σαφές πως διαθέτει όλα τα εφόδια, για
να επιτελέσει τον σημαντικότατο ρόλο της. Υπάρχουν οι δυνατότητες, για
να αυξήσει τα έσοδά της από την αγορά, γεγονός που θα μας επιτρέψει να
μειώσουμε το τέλος στήριξής της. Αυτό, βέβαια, δεν συνεπάγεται πως θα
αναγκαστεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία της ή να μειώσει το προσωπικό της».
• να κλείσουμε με ένα κοινωνικό ζήτημα: πώς σχολιάζετε την
εξαγγελία τσίπρα για νομιμοποίηση των γάμων ανάμεσα σε
ομόφυλα ζευγάρια;
«Είναι γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας αρέσκεται στα προεκλογικά πυροτεχνήματα προς κάθε κατεύθυνση. Τόσο ευαίσθητα, όμως, κοινωνικά ζητήματα
χρειάζεται να τα αντιμετωπίζουμε πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα και κυρίως με πνεύμα συναίνεσης, και όχι
με τον αιφνιδιασμό της ελληνικής κοινωνίας. Με άλλα λόγια, συγκεκριμένα
για την έναρξη γάμων ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια, θα πρέπει να υπάρξει πρωτίστως σοβαρός διάλογος
και ευρύτερη συναίνεση».
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ΤΕ Ρ Ε ΝΣ
ΚΟΥΙΚ

Μία διαφορετική συνέντευξη με ένα «διαφορετικό» κυβερνητικό στέλεχος
αποτόλμησε η «Α», λίγο
πριν ανοίξουν οι εθνικές
κάλπες της 7ης Ιουλίου. Ο
λόγος για τον υφυπουργό
Εξωτερικών, πρώην στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και νυν υποψήφιο
βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ
στον Βόρειο Τομέα της Β΄
Αθήνας, που μας μίλησε
για τη σχέση του με τον
Πάνο Καμμένο, τη Μακεδονία και τη συμφωνία
των Πρεσπών, αλλά και
για τα ταξίδια που κάνει
ως αρμόδιος υπουργός.
Συνέντευξη στον
Δημήτρη Τζιβελέκη

Ε

ιδικά για την κριτική
που δέχθηκε επ’ αφορμή των ταξιδιών του
στην Αφρική, ο υπεύθυνος για τον Απόδημο
Ελληνισμό υφυπουργός Εξωτερικών επικαλείται την αναβάθμιση
των διμερών διπλωματικών σχέσεων, ενώ στα των Βαλκανίων ο
Τέρενς Κουίκ θεωρεί ότι η ελληνική διπλωματία ανέκοψε τη διείσδυση των Τούρκων στην εύφλεκτη χερσόνησο…
• Κύριε Κουίκ, έχετε άποψη;
«Μόνο για αυτά που ξέρω».
• Και γι’ αυτά που δεν ξέρετε;
«Ρωτάω να μάθω πριν απαντήσω. Το
αντίθετο με πάρα πολλούς πολιτικούς
και δημοσιογράφους».
• Δηλαδή;
«Και στις δύο κατηγορίες όλοι τα ξέρουν όλα. Υπερ-θεϊκές δυνάμεις».
• Κολύμπι ξέρετε;
«Και κολύμπι και ψαροντούφεκο».
• Κοινά χαρακτηριστικά σας με
τον Πάνο Καμμένο;
«Αγαπάμε και οι δύο τη θάλασσα».
• Τον αφήσατε όμως στη μέση
του πελάγους να θαλασσοδέρνει...
«Δική του επιλογή να πάει προς τα εκεί το σκάφος του. Εγώ προτίμησα μια
πορεία που θα βάλει σε συγκεκριμένο
θέμα, την Ελλάδα, σε απάνεμο λιμάνι».
• Όταν λέτε σκάφος εννοείτε
το κότερο;
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• Ένα διαφορετικό πολιτικό τετ-α-τετ της «Α» με τον υφυπουργό Εξωτερικών

«Είμαι πολίτης
με καραμανλική
ρίζα, που
στηρίζει Τσίπρα»
«Δεν ασχολούμαι με τα προσωπικά
των άλλων. Σιχαίνομαι τη φθηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Όταν λέω σκάφος, αναφέρομαι σε αυτό που ο ίδιος
έκτισε και λέγεται “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ”».
• Απάνεμο λιμάνι; Εδώ σηκώθηκαν πολλά μποφόρ στο πολιτικό σκηνικό...
«Ακόμα και οι γνήσιοι ή επαγγελματίες Μακεδονομάχοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις θετικές επιπτώσεις
της Συμφωνίας των Πρεσπών».
• Σαν ποιες;
«Την ώρα που έχουμε την ένταση στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο με την
Τουρκία, κόψαμε τη “φόρα” που είχε
πάρει με τη διείσδυσή της στα Βαλκάνια. Με την επιτήρηση του εναέριου χώρου της από την πολεμική μας
αεροπορία και όχι από την τουρκική.
Συνεργασία-εκπαίδευση του στρατού
της Βόρειας Μακεδονίας από το δικό
μας Γ΄ Σώμα Στρατού. Το ήθελε και
αυτό η Τουρκία, όπως το πράττει στην
Αλβανία».
• Μια που είπατε Αλβανία, τι
γίνεται εκεί ως προς την προστασία της ελληνικής εθνικής
μειονότητας;

«Προειδοποιούμε συνεχώς τα Τίρανα,
ότι ο δρόμος της προς την Ευρώπη
περνάει μέσα από τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σεβασμό τής εκεί ελληνικής μειονότητας.
Για πρώτη φορά, αυτό μπήκε και στο
τελευταίο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
• Με τον εκεί Ελληνισμό μιλάτε;
«Φυσικά. Αλλά κάθε φορά καταλήγω
σε μια σημαντική παρότρυνση: Ενωθείτε και μην είστε διασπασμένοι».
• Διασπαστικά φαινόμενα υπάρχουν σε άλλα σημεία της παγκόσμιας ελληνικής Διασποράς;
«Στα φυσιολογικά πλαίσια, αλλά όχι
παντού. Και δεν θα έλεγα φαινόμενα
διάσπασης, αλλά το γνωστό “γιατί να
είσαι εσύ Πρόεδρος και όχι εγώ”».
• Με τον Ελληνισμό της Αφρικής;
«Ξεχασμένος για 46 χρόνια. Σε κάποιους δεν είχε εμφανιστεί ποτέ Έλληνας υπουργός. Και αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τρελά την Ελλάδα, χωρίς ποτέ να ζητήσουν το παραμικρό».
• Εισπράξατε επιθέσεις για τα
ταξίδια σας στην Αφρική.
«Μιλάτε για την ήπειρο με τις 54 κυ-

ρίαρχες χώρες. Συνασπισμένες στην
Αφρικανική Ένωση, αντίστοιχη της
Ευρωπαϊκής. Οι μισές περίπου, μέλη
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Έκανε σωστά το ΥΠΕΞ να ανοίξει την πολιτική του και προς τα εκεί.
Ακόμα και την τελευταία χώρα πρέπει
να την έχουμε από κοντά. Χαίρομαι
που είχα στην ευθύνη μου την Αφρική».
• Και εμείς τι κερδίζουμε από εκεί;
«Αναβάθμιση των διμερών διπλωματικών σχέσεων. Και νέες αγορές για
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ήμουν επικεφαλής πολλών αποστολών του
ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια
με εξαιρετικά αποτελέσματα».

«ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑ ΠΟΤΕ

ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ.
ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΗΤΑΝ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΜΟΥ. ΑΠΛΑ ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ
ΕΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΓΑ ΓΙΑ
45 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ»

• Είναι τόσο πλούσια η Αφρική;
«Εισρέει πολύ χρήμα. Κυρίως η Ευρώπη, αλλά και οι ΗΠΑ και η Κίνα
και η Ιαπωνία και η Τουρκία επενδύουν πολλά κεφάλαια σε εκτεταμένα
προγράμματα υποδομών, στέγασης,
γεωργίας κ.λπ.».
• Τους ξύπνησαν οι μεταναστευτικές ροές;
«Ο ένας από τους λόγους. Αλλά και το
πλούσιο υπέδαφος και οι υποθαλάσσιες ζώνες. Σε μια δεκαετία θα την ψάχνουμε εκεί ψηλά την Αφρική. Εμείς
μπήκαμε σε αυτό το εγχείρημα με ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μας αγαπούν
γιατί δεν ήμασταν ποτές αποικιοκρατική δύναμη στις χώρες τους».
• Δεξιός ή αριστερός;
«Ένας πολίτης με καραμανλική ρίζα,
που στηρίζει Αλέξη Τσίπρα από την
πρώτη μέρα που συνεργάστηκα μαζί
του, τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και
τώρα στην πορεία μας προς τις κάλπες».
• Αν δεν εκλεγείτε βουλευτής;
«Δεν υπήρξα ποτέ ανεπάγγελτος. Και
ούτε ήταν η πολιτική, επάγγελμά μου.
Απλά θα επιστρέψω εκεί όπου έγραφα
και μίλαγα για 45 ολόκληρα χρόνια».
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Όλες οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν το Κίνημα Αλλαγής στην 3η θέση, εν τούτοις το ποσοστό του μοιάζει κολλημένο πέριξ του
7%. Κι όμως, αυτό που
προσπαθεί να εκπέμψει η
Χαριλάου Τρικούπη είναι
ότι υπάρχει μία επιπλέον
συσπείρωση τα τελευταία
24ωρα, ειδικά τώρα που οι
κεντροαριστεροί ψηφοφόροι έχουν πειστεί ότι το αποτέλεσμα των εκλογών
είναι βέβαιο και η Νέα Δημοκρατία να είναι η σίγουρη νικήτρια των εκλογών.

Η ΑΠΟΨΗ

| 11

• Η μόνη ελπίδα για την κα Γεννηματά να αποφύγει την εσωκομματική
γκρίνια, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει
αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι η πρόεδρος θα αγοράσει χρόνο και
θα μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες εσωκομματικές κινήσεις της

Η αυτοδυναμία της
Ν.Δ. «σώζει» τη Φώφη

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

πως λένε τα στελέχη
του ΚΙΝ.ΑΛ., πολλοί
παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμοι να
επανέλθουν στις ρίζες τους και να
ενισχύσουν το κόμμα τους, έστω
και για συναισθηματικούς λόγους.
Μάλιστα, η Φώφη Γεννηματά σε
μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις
της προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
καταρρεύσει τώρα που θα βρεθεί
με βίαιο τρόπο στην αντιπολίτευση (εννοώντας τη βαριά ήττα που
κινδυνεύει με ήττα με διπλάσιο
ποσοστό). Και στήριξε το επιχείρημά της ότι «αν και κυβερνητικό
κόμμα έχει τα λιγότερα μέλη από τα
υπόλοιπα κόμματα, δεν έχει αναφορές στην αυτοδιοίκηση, είναι αδύναμος στα συνδικάτα, όπου στηρίχθηκε
περισσότερο σε πρώην στελέχη του
ΠΑΣΟΚ το 2012 και το 2015, τα οποία όμως του γύρισαν την πλάτη».
Και όπως εξηγούν οι συνεργάτες της κας Γεννηματά, «από τη
στιγμή που χάνεται η κυβέρνηση, όλοι αυτοί που έτρεξαν στη λεγόμενη
Προοδευτική Συμμαχία θα ψάξουν
για άλλη στέγη, ειδικά εάν ξεκινήσουν οι εσωκομματικές γκρίνιες από
την αριστερή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για
το τι πήγε λάθος και ποιες αλαζονικές
συμπεριφορές οδήγησαν στο να δημιουργήσουν τέτοιο θυμό στην κοινωνία κατά του ΣΥΡΙΖΑ». Επί της ουσίας, όπως υποστηρίζουν στο ΚΙΝΑΛ, για να μπορέσει να κρατήσει
ο κ. Τσίπρας αυτό το ποσοστό που
θα πάρει στις εκλογές της Κυριακής θα πρέπει να ανακαλύψει ένα
νέο αφήγημα. Κι αυτό διότι όπως
επεσήμανε και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ «ο κ. Τσίπρας χρεοκόπησε το όνομα της Αριστεράς με τις πολιτικές
που εφάρμοσε κι επιβάρυνε την οικονομία με 200 δισ. ευρώ».

Αισιοδοξία
Τα τελευταία 24ωρα από το
ΚΙΝ.ΑΛ. εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι το δίλημμα που έχουν

θέσει σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες θα πιάσει τόπο κι έστω στο νήμα το κόμμα θα πιάσει
διψήφιο ποσοστό και θα αποφύγει νέα περίοδο εσωστρέφειας. Όπως χαρακτηριστικά είπε και την
Τετάρτη στο Θησείο η κα Γεννηματά, «η λογική επιστρέφει στη χώρα.
Η ψήφος στο Κίνημα Αλλαγής είναι
η χρήσιμη και κρίσιμη ψήφος. Το δίλημμα είναι καθαρό: Ένα ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή νέες περιπέτειες».
Με αυτό τον τρόπο, οι επιτελείς
της Χαριλάου Τρικούπη ποντάρουν στο ότι η αντιπολιτευτική ζυγαριά θα γείρει υπέρ τους σε βάθος
χρόνου. Κάτι που ανέφερε η κα
Γεννηματά και στο Θησείο: «Εμείς
είμαστε προοδευτικό αντίβαρο απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της
ΝΔ. Εμείς αποτελούμε αντίβαρο απέναντι στον ανεύθυνο και αχαλίνωτο
ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Όχι

στον κυνισμό. Όχι στον αυταρχισμό.
Όχι στην αλαζονεία. Όχι στη στασιμότητα».
Αν όμως δεν καταφέρει το
ΚΙΝ.ΑΛ. να έχει αύξηση των ποσοστών του και να ξεπεράσει την
επίδοση που κατέγραψε στις ευρωεκλογές, τότε αναμένεται από την
Κυριακή το βράδυ να ξεκινήσουν
τα όργανα. Η κριτική που θα ασκηθεί στην ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ
θα είναι σκληρή και θα επανέλθει
στο τραπέζι των συζητήσεων ο εξοστρακισμός του Βενιζέλου, ό-



πως και το πώς το εγχείρημα ενός
νέου ισχυρού 3ου πόλου κατέρρευσε λόγω της αποχώρησης του
Ποταμιού και άλλων. Αν μάλιστα
η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει
να κερδίσει την αυτοδυναμία, τότε
τα πράγματα γίνονται υπερβολικά
περίπλοκα.
Ήδη η κα Γεννηματά άφησε να
εννοηθεί ότι το ΚΙΝ.ΑΛ. θα δώσει
ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη προκαλώντας τριβές
στο εσωτερικό. Υπάρχουν αρκετοί
που θεωρούν μεσοβέζικη λύση

Τα τελευταία 24ωρα από το ΚΙΝ.ΑΛ. εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι το δίλημμα που έχουν θέσει σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες θα πιάσει τόπο κι έστω στο
νήμα το κόμμα θα πιάσει διψήφιο ποσοστό

την ψήφο ανοχής, υπάρχει ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος
έχει ταχθεί κατά της οποιασδήποτε
κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά
και οι «σκληροί», δηλαδή αυτοί
που λοιδορήθηκαν περισσότερο
από όλους, όπως Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πρώην υπουργός, με
την εμπειρία που τον διακρίνει, έχει αποφύγει όλη αυτή τη συζήτηση περί συνεργασιών και το μόνο
που λέει είναι ότι όλα αυτά θα τα
δούμε μετά το κλείσιμο της κάλπης. Πάντως, ο κ. Λοβέρδος είναι
μεταξύ αυτών που ισχυρίζονται
πως το ΚΙΝ.ΑΛ. πρέπει να μετάσχει στην κυβέρνηση εάν χρειαστεί και εάν φυσικά κληθεί.
Η μόνη ελπίδα για την κα Γεννηματά να αποφύγει την εσωκομματική γκρίνια, εάν το αποτέλεσμα
δεν είναι καλό, είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία. Κάτι
που σημαίνει ότι η κα Γεννηματά
θα αγοράσει χρόνο και θα μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες εσωκομματικές κινήσεις της. Και το
σημαντικότερο, να υψώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Δηλαδή, να επιμείνει στις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή.
Και φυσικά φωνάζοντας από τα έδρανα της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θέλει να φέρει η επόμενη κυβέρνηση που θα αφορά την απασχόληση. Μάλιστα, η κα Γεννηματά θα επιμένει και μετά τις εκλογές στο σύνθημα «είμαστε εγγύηση
για τη σταθερότητα και αντίβαρο στις
συντηρητικές πολιτικές».
Ουδείς βέβαια μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχει τον πολιτικό χρόνο
η κα Γεννηματά να αποφύγει την
εσωκομματική γκρίνια. Η μόνη της
ελπίδα είναι να πιάσει το ΚΙΝ.ΑΛ.
τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό με τις
ευρωεκλογές, παράλληλα με την
αυτοδυναμία της Ν.Δ. Τότε, πραγματικά, σώθηκε η κα Γεννηματά.



Μόνος ένας
θα απουσιάζει...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Μόδα

Νοτοπούλου-Χατζηγεωργίου.
Γκάφες η μία, στήριξη η άλλη.
Δίκαια πράγματα...

Με νέα έπιπλα θα
παραδώσουν τα υπουργεία
Τον Νίκο Παππά μπορείς να τον κατηγορήσεις για πολλά, αλλά όχι για την αστική του ευγένεια. Ειλικρινά ανέβηκε στην εκτίμησή μου, μόλις έμαθα την παρακάτω
είδηση. Ότι παρήγγειλλε νέα έπιπλα στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (πιο
γνωστό ως ΥΨΗΠΤΕ), στο οποίο προΐσταται. Μάλιστα, υπέγραψε την απόφαση στις 27 Ιουνίου, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, για ανάθεση
προμήθειας επίπλων στον 3ο όροφο του κτηρίου β΄ του υπουργείου και
στις αίθουσες συσκέψεων του ίδιου κτηρίου. Η επίπλωση έχει κόστος
9.157, 40 ευρώ. Κάποιοι κακεντρεχείς άρχισαν να μιλούν για σκάνδαλο. Απλά δεν σκέφτηκαν το απλό. Ότι ο κ. Παππάς θέλει να υποδεχθεί τον
νέο υπουργό με νέα έπιπλα στο πλαίσιο της αστικής ευγένειας που τον
διακρίνει. Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, τον κ. Παππά
τον είχε προλάβει η κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στο υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία παρήγγειλλε νέα έπιπλα στις 19 Ιουνίου. Και μετά λένε οι νεοδημοκράτες ότι οι ΣΥΡΙΖΑίοι είναι αγενείς.

Επισκέφθηκε όλα τα καφενεία
Η οικογένεια Παραστατίδη είναι και πάλι παρούσα στις εκλογές στον
νομό Κιλκίς. Ο πατήρ Θόδωρος μπορεί να μην είναι υποψήφιος (έχει εκλεγεί στο παρελθόν και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ), όμως ο υιός
Στέφανος είναι υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ διεκδικώντας τη βουλευτική
έδρα. Ο υιός Παραστατίδης ελπίζει στο γεγονός ότι οι πρώην ΠΑΣΟΚοι
που ακολούθησαν τον πατέρα του στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα ψηφίσουν
τον γιο και θα επανέλθουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος πάντως έχει κάνει μία
πρωτότυπη προεκλογική καμπάνια, καθώς κατάφερε να επισκεφθεί
στην κυριολεξία όλα τα καφενεία του νομού και να μιλήσει με τους
θαμώνες. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ελληνικά καφενεία αποτελούν πολλά μικρά κοινοβούλια.

Έχει γίνει της μόδας οι πολιτικές συγκεντρώσεις να
γίνονται πλέον στο Θησείο. Εκεί την έκανε προ
καιρού ο Αλέξης Τσίπρας,
εκεί πήγε και η Γεννηματά
την Τετάρτη, εκεί και ο
Μητσοτάκης την Πέμπτη.
Βλέπετε, τα επιτελεία έχουν σκεφθεί ότι κατά τις
βραδινές ώρες ανεβοκατεβαίνουν την Απ. Παύλου και τη Διον. Αρεοπαγίτου χιλιάδες τουρίστες
και θαμώνες των πολλών
καφέ - εστιατορίων της
περιοχής και δημιουργείται μπούγιο.

Νεύρα
Πολλά νεύρα έχει προκαλέσει η Νοτοπούλου στη
Θεσσαλονίκη. Τα τοπικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν
ενημερώσει την Κουμουνδούρου ότι μπορεί η Κατερίνα να έχει ισχυρές πλάτες, αλλά δεν πρόκειται να
τη στηρίξουν. Τουναντίον,
προτιμούν να εκλεγεί η Ελευθερία Χατζηγεωργίου,
που από ιδιαιτέρα του Τζανακόπουλου αναβαθμίστηκε σε υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Ειδικά μετά την επιτυχημένη θεατρική παράσταση στο Μάτι, όπου παρέστησε την πυρόπληκτη.

Περήφανος...
Ο Γιάννης Ραγκούσης εμφανίστηκε στον ΣΚΑΪ, μετά τη λήξη του εμπάργκο
που σήμανε ο Τσίπρας, και
δήλωσε περήφανος για τις
μεταρρυθμίσεις που έκανε
ως υπουργός του Γιώργου
Παπανδρέου. Απλά να του
θυμίσουμε ότι τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις
δεν τις ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη νέα Βουλή που θα προκύψει
από τις κάλπες της Κυριακής θα
μετάσχουν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, όλοι οι πρώην
πρωθυπουργοί πλην ενός από
το 2004 έως σήμερα. Ο λόγος για τον Κώστα
Καραμανλή (Μάρτιος
2004-Οκτώβριος
2009), Γιώργο Παπανδρέου (Οκτώβριος 2009-Νοέμβριος 2011), Παναγιώτη Πικραμμένο
(Μάιος 2012-Ιούνιος
2012), Αντώνη Σαμαρά (Ιούνιος 2012-Ιαναουάριος 2015)
και Αλέξη Τσίπρα (Ιανουάριος
2015-Ιούλιος 2019). Θα απουσιάζει μόνο ο Λουκάς Παπαδήμος
(Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012), ο
οποίος μετά την τρομοκρατική επίθεση ακούει για πολιτική και τρέχει
πιο γρήγορα και από σπρίντερ.

Το κόλπο με τα κάγκελα
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τσίπρα δίνει μεγάλη έμφαση. Προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι έχει ρεύμα. Βέβαια, ουδείς στην Κουμουνδούρου
πιστεύει ότι γυρίζει το ματσάκι, αλλά αυτό που τους νοιάζει είναι την επόμενη ημέρα να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία
ότι αποτελεί τον δεύτερο βασικό πόλο του πολιτικού μας συστήματος. Κι ένας τρόπος για να το επιτύχει είναι οι συγκεντρώσεις. Έτσι, τη Δευτέρα τι σκαρφίστηκαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι στο
Ηράκλειο της Κρήτης για να περάσουν αυτό το μήνυμα; Από
την προετοιμασία που έκαναν, κατάλαβαν ότι η συγκέντρωση
στην πόλη της Κρήτης θα ήταν πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των ευρωεκλογών. Για να αποκλείσουν την περίπτωση
ο κόσμος να κόβει βόλτες την ώρα της ομιλίας του Τσίπρα,
έβαλαν κάγκελα γύρω-γύρω, περιόρισαν τον χώρο της συγκέντρωσης και παράλληλα περιόρισαν μέσα σε αυτόν και τον
κόσμο, γι’ αυτό και φαινόταν ένα συμπαγές πλήθος.

Παραλίγο σύγκρουση
στην Αλόννησο
Την προηγούμενη Κυριακή παραλίγο να είχαμε σύγκρουση βαρέων βαρών στην πανέμορφη Αλόννησο. Εκεί στο όμορφο νησί των
Σποράδων παραθερίζει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και απέχων σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ο Νίκος Κοτζιάς. Το γνωρίζουν
σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, καθώς ο
πληθωρικός Κοτζιάς δεν κρύβεται. Την
προηγούμενη, λοιπόν, Κυριακή, στάθμευσε
στο λιμάνι ο Πάνος Καμμένος το κότερό του
και παρέμεινε για λίγες ώρες. Έτσι αποφεύχθηκε
μία σύγκρουση. Εξάλλου, με τόσες μηνύσεις που έχουν ανταλλάξει, θα έχουν συχνά ραντεβού στην Ευελπίδων.
Με την ευκαιρία να σας πω ότι ο κ. Κοτζιάς από την Αλόννησο ξεκίνησε τη συγγραφή του νέου του βιβλίου. Άγνωστο με
ποιο θέμα, αλλά οι πολλοί ψαγμένοι κάνουν λόγο για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
Λουτσέσκου έφυγε κι άφησε
πίσω του διλήμματα φοβερά.
Ποιος πήρε το πρωτάθλημα
στον ΠΑΟΚ; Το πήρε ο Λουτσέσκου με τους παίκτες; Το πήρε ο
Ιβάν που έκανε δική του την ΕΠΟ; Ή ο Τσίπρας, που λέει ο
«μαϊμού Θουκιδίδης», Κωνσταντίνος Ζουράρις; Μία δημοκρατική λύση είναι να γίνει δημοψήφισμα στον λαό του ΠΑΟΚ, ν’
αποφανθεί ο ίδιος ποιος πήρε
τον τίτλο από τους τρεις.
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση και
δεν είπε ούτε ένα «ευχαριστώ» στον
Λουτσέσκου. Δύο νταμπλ πήρε ο
Ρουμάνος, όπως έλεγε κι ο ίδιος, και
«ούτε ένα ευχαριστώ», που τραγουδάει κι η θεά Βίσση. Πάει να πει ότι
δεν αναγνώρισε την αξία του. Έτσι
το βλέπω εγώ.
Διότι, αν την αναγνώριζε, θα έλεγε η ανακοίνωση, ευχαριστούμε
τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον
οποίο κατακτήσαμε δύο νταμπλ, αλλά το ένα μας το έφαγε ο Κομίνης.
Έτσι κάνουν τα σοβαρά σωματεία.
Η ΠΑΕ το ξέχασε. Πάει να πει ότι
δεν το πήρε ο Λουτσέσκου, ούτε οι
παικταράδες. Τζάμπα ο φουκαράς ο
Ρουμάνος έλεγε ένα χρόνο τώρα ότι του κλέψανε τον τίτλο, με τον Κομίνη. Και ποιος πήρε την κούπα; Ο
Ιβάν ή ο Τσίπρας, αφού δεν τον
πήρανε οι παίκτες κι ο Λουτσέσκου; Άπαξ κι έχει δίκαιο ο «μαϊμού
Θουκιδίδης», Ζουράρις, ο Ιβάν
πρέπει να βγει και να το πει δημόσια. Αυτό είναι το σωστό. Ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του
ευχαριστούν δημόσια τον Αλέξη
Τσίπρα. Για να μην το λέει, πάει να
πει ότι αυτός τον πήρε.
Πάμε παρακάτω. Ο Λουτσέσκου τα τίναξε τα πέταλα. Σέκο τον
άφησε και τον Σαββίδη και το Σαββιδοτεχνείο μαζί. Ξέρει κανένας να
μας πει μετά βεβαιότητος γιατί έφυγε ο Ρουμάνος; Η ερώτηση είναι πολύ σοβαρή. Ξέρει κανένας να μας
πει γιατί την έκανε δυο-τρεις μέρες
πριν αρχίσει η προετοιμασία;
Ο λαός του ΠΑΟΚ αξίζει να μάθει γιατί την έκανε βράδυ ο Λουτσέσκου; Εκατομμύρια οπαδούς σε
όλο τον κόσμο έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν
πρέπει να ξέρουν γιατί έφυγε ο Ρουμάνος; Δεν θα το μάθουνε ποτέ, σου
λέω εγώ. Και ο Ιβάν και ο Λουτσέσκου το κρατάνε μυστικό, όπως οι
Βυζαντινοί το Υγρόν Πυρ.
Τεράστια ασέβεια προς τον λαό
του ΠΑΟΚ είναι ο μυστικισμός του
Σαββίδη και του Σαββιδοτεχνείου.
Ασέβεια και γράψιμο κανονικό. Εσύ,

Ο

Ο Σαββίδης
«βόλεψε» τον
κουμπάρο
Τον Σαββίδη, πάντως, εγώ τον παραδέχομαι. Βολεύει τα δικά του παιδιά,
δεν τα ξεχνάει. Να, για
παράδειγμα, τον Καρυπίδη. Μόλις έφυγε ο Παντελής μαζί με τον Λουτσέσκου για την Αραπιά,
για να δώσει τα φώτα
του πώς λειτουργεί με
σύγχρονες μεθόδους το
ΠΑΟΚτσιλίκι, ο Ιβάν έφερε τον Καρυπίδη, κουμπάρο του Πουρλιοτόπουλου, που είναι στις ακαδημίες του «δικεφάλου».
Οι δυο τους, τότε που ο
Ολυμπιακός είχε στηθεί
στα σκοινιά για το ματς
στο Φάληρο με τον Πλατανιά, είχαν πάει στην
Κρήτη και ήπιαν καφέ με
τους Πλατανιώτες.
Δεν μετέφεραν τίποτα αξιώσεις του Ιβάν. Δεν έκανε τέτοια πράγματα ο
Σαββίδης. Της εξυγίανσης ήταν πάντα. Απλά, τα
κουμπαράκια είχαν πάει
στην Κρήτη γιατί είναι ωραίο το κλίμα. Έχει και
τσικουδιά περιποιημένη
στους 40 βαθμούς και
φτιάχνεις και ωραίο κεφάλι. Τώρα, αν είπαν και
καμιά κουβέντα στους
Πλατανιώτες, μπορεί από
τη μέθη της ρακής.

Ποιος πήρε την
κούπα; Λουτσέσκου,
Ιβάν ή Τσίπρας;
Θα μπορούσε δημοκρατικά να γίνει ένα δημοψήφισμα,
για ν’ αποφανθεί ο λαός του ΠΑΟΚ ποιος, τελικά, είναι αυτός
που πήρε τον τίτλο την περασμένη σεζόν, ενώ θα παραμένει
απληροφόρητος για τους λόγους που έφυγε ο Ρουμάνος
προπονητής, καθ’ ότι ο Σαββίδης δεν βγαίνει να μιλήσει

του λένε, είναι μόνο για να πληρώνεις εισιτήριο, να ξελαρυγγιάζεσαι
στην κερκίδα. Μόνο γι’ αυτό. Μη θέλεις να τα μαθαίνεις και όλα. Πλήρωνε και μη ερεύνα, ένα πράγμα.
Εδώ δεν μιλάμε ότι έφυγε ο
Σάκχοφ. Ο Λουτσέσκου έφυγε. Ο

αρχιτέκτονας των επιτυχιών. Ο αναμορφωτής του ΠΑΟΚ. Ο «Μπολιβάρ» που τον είπανε ένα βράδυ στα
ράδια. Κι ο Σαββίδης δεν μιλάει. Για
τον Ιβάν τον Σαββίδη λέω. Ο
Giorgis είναι άλλο πράγμα, για να
κάνει χαβαλέ στο instagram. Έγρα-

ψε μια παπαρίτσα ότι είναι στρατηγός ο Λουτσέσκου και καθάρισε.
Πού είναι ο Ιβάν να ενημερώσει
αυτόν τον περήφανο λαό που τον
στήριξε; Που έτσι και πεις κακιά κουβέντα στη Θεσσαλονίκη για τον Ιβάν, θα ξημερώσεις στο Παπανικολάου;
Έτσι είναι. Τουμπέκα ο Ιβάν. Σιγή
ασυρμάτου. Κι αμόλησε το Σαββιδοτεχνείο να γράφουν ότι αυτά γίνονται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μάλιστα. Είναι επαγγελματίας,
δηλαδή, ο Λουτσέσκου που άφησε τον ΠΑΟΚ δυο μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Αβέρτο πάει
το δούλεμα στον ΠΑΟΚ από τους
Σαββιδοτέχνες.
Για να σηκωθεί να φύγει ο Ρουμάνος δυο μέρες πριν ξεκινήσει η
προετοιμασία, πάει να πει ότι έγινε
κάτι σοβαρό. Δεν τα παρατάει έτσι
ένας επαγγελματίας προπονητής.
Αν δεν παίχτηκε χοντρό περιστατικό, τότε τι έγινε; Θα το μάθει ο λαός
του ΠΑΟΚ σε 30 χρόνια που θ’ ανοίξουνε οι φάκελοι του Foreign
Office στην Αγγλία.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
εν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία.
Να ξυπνάς πρωίπρωί, να χτυπάς
καφεδιά, να το ανάβεις κιόλας
και να πρέπει να σκεφτείς πώς
θα γλείψεις τον αφέντη σου.
Αργός θάνατος είναι αυτό το
πράγμα. Δεν αντέχεται ο αυτοεξεφτελισμός.
Την ώρα που γράφεις ότι ο Ιβάν
είναι γίγαντας που μέσα σε 24 ώρες
πήρε προπονητή, ενώ την έκανε ο
Λουτσέσκου, υποφέρεις σαν άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια μέσα του. Τη στραπατσάρει μία, δύο, όχι πάνω από τρεις
φορές. Στην τέταρτη, αρχίζει κι αποκτάει ψυχολογικά.
Έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αίσθημα δικαιοσύνης.
Έτσι γεννιέται κι έτσι πεθαίνει. Μπορεί να γράφει παπαριές, αλλά μέσα
του ξέρει ότι δεν έχει δίκαιο κι αυτός τον φθείρει ψυχολογικά κάθε
μέρα.
Για το Σαββιδοτεχνείο μιλάω,
που δεν έγραψε κουβέντα γιατί την
έκανε ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ξερό το ρεπορτάζ. Έφυγε γιατί
εξαγόρασε τη ρήτρα. Μάλιστα. Και
γιατί σηκώθηκε κι έφυγε, τουμπέκα.
Και βγαίνει ο Μιρτσέα και τι λέει;
Καλά έκανε ο Ραζβάν κι έφυγε, γιατί ο Σαββίδης δεν του πήρε παίκτες.
Σου λέει ο Λουτσέσκου, με τραυματίες τους δυο καλύτερους παίκτες, τον Βιεϊρίνια και τον Μαουρίσιο, πώς θα πάω να παίξω στο
Champions League; Με τον Άκπομ
και τον Ενρίκε; Θα γελάνε κι οι πέτρες. Σοβαροί να είμαστε. Αυτά δεν
μπορεί να τα γράφει το Σαββιδοτεχνείο και βασανίζεται κάθε μέρα,
που κοροϊδεύει πρώτα τον εαυτό
του και μετά τον λαό του ΠΑΟΚ.
Πάμε στα ωραία τώρα. Ο ΠΑΟΚ
πήρε τον Πορτογάλο Άμπελ Φερέιρα. Μάλιστα. Σαράντα ετών, όμορφος, βουτυράτος, από την
Μπράγκα. Διαβάζεις το Σαββιδοτεχνείο και νομίζεις ότι ο ΠΑΟΚ πήρε
τον Μουρίνιο κι όχι τον Άμπελ.
Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
Πήρε από το πάνω ράφι προπονητή, σου λένε στο Open. Ποιο πάνω
ράφι, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Τον
Σάββα Παντελίδη της Πορτογαλίας πήρε ο ΠΑΟΚ. Κι ο Σάββας ανερχόμενος είναι. Ευρώπη τον έβγαλε τον Άρη.
Από το άνω ράφι είναι ο Μουρίνιο, ο Σάντος, αυτός της Γουλβς ο
Εσπίριτο Σάντο, ο Μάρκο Σίλβα,
ο Ζαρντίμ. Αυτοί είναι. Ποιος Φερέιρα, τώρα, και πράσινα άλογα, ρε.

Δ

Φερέιρα και
στην Εθνική
Ο Σαββίδης πήρε Πορτογάλο προπονητή στο άψε-σβήσε. Είχε ζόρια, το
έσκασε το χρήμα, τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Και
γιατί δεν έφερνε ακόμα
έναν Πορτογάλο στην Εθνική; Τόσοι και τόσοι
Πορτογάλοι είναι διαθέσιμοι.
Εκεί που είπε του Βιεϊρίνια να ψάξει για τον Άμπελ Φερέιρα, ας του έλεγε να ρίξει μια ματιά
και στην Εθνική. Έτσι είναι. Την παράτησε την Εθνική ο Ιβάν, δεν ασχολείται. Ο Αγγελάρας δεν
μένει κι ακούς ότι παίζει
ένας Ντι Μπιάτζιο.
Ποιος Ντι Μπιάτζιο, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Ο
Σαββίδης πρέπει να το
ξανασκεφτεί για να βοηθήσει τον δικό του τον
Γραμμένο. Στην ανάγκη,
ας δώσει δανεικό τον
Φερέιρα στην Εθνική.
Δεν είναι κακό.
Κι ο Μελισσανίδης ήθελε κάποτε να πάρει στην
ΑΕΚ τον Ιορντανέσκου,
που ήταν προπονητής
στην Εθνική Ελλάδος κι
έφυγε νύχτα όπως ο
Λουτσέσκου.
Αυτό θα πει αλληλεγγύη,
στο φινάλε. Κι απορώ,
δηλαδή, πώς αυτό το σοφό μυαλό του Βάγγου
Γραμμένου δεν το σκέφτηκε, να καθαρίσει μια
κι έξω με το θέμα προπονητή.

Τον Σάββα Παντελίδη της… Πορτογαλίας πήρε προπονητή ο ΠΑΟΚ,
το Σαββιδοτεχνείο που καταριέται τον «προδότη» Λουτσέσκου
πανηγυρίζει για τον επίσης «προδότη» Φερέιρα, ότι είναι από το
«πάνω ράφι», ενώ ο Σαββίδης παίρνει παίκτες από το «κάτω ράφι»

Φερέιρα:
Ο Πορτογάλος
«Σάββας Παντελίδης»
που τον βάφτισαν
«Μουρίνιο»
Κέσκεσε Φερέιρα; Επειδή βγήκε τέταρτη η Μπράγκα;
Και τι έγινε; Με το ζόρι Πολυχρόνη τον βγάλανε τον Άμπελ. Έτσι είναι, όμως. Κάπως πρέπει να
παραμυθιάσουνε τον λαό του ΠΑΟΚ. Κι άπαξ και σήμερα η Ελλάδα
ζει επικοινωνιακά κι όχι πραγματικά,
πάρε έναν Φερέιρα να γουστάρεις.
Εδώ ο Τσίπρας σου έκανε το άσπρο - μαύρο στο δημοψήφισμα και
δεν θα πει το Σαββιδοτεχνείο ότι ο
Φερέιρα είναι προπονητάρα; Κι ανώτερος του Σάντος είναι, μη σου
πω.
Για να τα λέμε όλα. Εγώ δεν θα
σoυ πω αν ο Φερέιρα είναι καλός
ή κακός προπονητής. Στο γήπεδο θα
φανεί. Κι ο Μαρτίνς όταν ήρθε
στον Ολυμπιακό, από τη Ρίο Άβε και
την Γκιμαράες ήρθε, ούτε από την
Πόρτο, ούτε από την Μπενφίκα και
τη Σπόρτινγκ. Έδειξε έργο, όμως. Ο
Ολυμπιακός έπαιξε ωραία μπάλα.

Όταν ήρθε ο Μαρτίνς, ωστόσο,
οι γάβροι δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Ούτε χάλασαν τον κόσμο ότι
πήρανε προπονητή από το πάνω ράφι. Το Σαββιδοτεχνείο, όμως, σου

γράφει ότι ο Ιβάν έκανε ρελάνς.
Ποια ρελάνς, ρε, σοβαροί να είμαστε. Ρελάνς σημαίνει πας παραπάνω από αυτά που ποντάρει ο αντίπαλος στην πόκα. Είναι μεγαλύ-
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τερο όνομα ο Φερέιρα από τον
Λουτσέσκου;
Άμα, δηλαδή, οι ΠΑΟΚτσήδες είχανε μπροστά τους τον Φερέιρα
και τον Λουτσέσκου και τους έλεγαν να διαλέξουνε, τον Πορτογάλο
ή τον Ρουμάνο θα διάλεγαν; Να σ’
το πω και αλλιώς. Ήξερε κανένας
ΠΑΟΚτσής ότι υπάρχει προπονητής
Φερέιρα Άμπελ;
Να ρωτούσε στον δρόμο, ρε, μάγκα, στην Τσιμισκή, συγγνώμη κύριε, μήπως ξέρετε τι είναι ο Άμπελ
Φερέιρα; Θα σου απαντούσε κανένας ότι είναι Πορτογάλος προπονητής και είναι στην Μπράγκα; Μόνο
κάτι άρρωστοι με το στοίχημα θα σ’
το λέγανε.
Έτσι είναι. Η μισή Πορτογαλία,
Φερέιρα είναι, όπως στην Ελλάδα
οι Παπαδόπουλοι. Μπορεί να σου
έλεγαν ότι ο Άμπελ είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, άντε
να σου έλεγε και κανένας ότι είναι
προπονητής.
Μπορεί να θυμότανε κανένας ότι
ήταν βοηθός του Ζεσουάλδο Φερέιρα που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, αλλά μέχρι εκεί. Και ξαφνικά, το Σαββιδοτεχνείο στον κάνει
θεό τον Φερέιρα.
Και ξαναρωτάω εγώ. Άπαξ και
τον ξέρανε στον ΠΑΟΚ τον Φερέιρα ότι είναι ο νέος Μουρίνιο, γιατί
δεν τον διώχνανε τον Λουτσέσκου

να πάνε να τον πάρουνε;
Έτσι λειτουργούν οι σοβαροί οργανισμοί, όπως αποκαλεί τον ΠΑΟΚ
το Σαββιδοτεχνείο. Κανέναν Φερέιρα δεν ήξεραν στον ΠΑΟΚ. Όταν
καθίσανε επάνω στον πάγο, τότε
άρχισαν το ψάξιμο. Κι έγινε, λέει, ευρεία σύσκεψη στο Μακεδονία Παλάς.
Καμία σύσκεψη δεν έγινε. Μια
κουβέντα με τον Βιεϊρίνια είχανε.
Δυο πράγματα τους είπε ο Βιεϊρίνια και χτυπήσανε την πόρτα του
Φερέιρα. Αυτό έγινε.
Να σ’ το πω κι αυτό. Ο Βιεϊρίνια
θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ μόλις σταματήσει το ποδόσφαι-

ρο. Σ’ το λέω και κράτα το. Φέτος όσο παίξει και του χρόνου βοηθός,
και μετά πρώτος προπονητής. Και
μαγκιά του Σαββίδη που το σκέφτεται έτσι.
Πάμε παρακάτω. Ο Άμπελ, λοιπόν, ο Φερέιρα, έκανε σαν τρελός
σού λέει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εντυπωσιάστηκε από τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τι να έκανε, δηλαδή, το παλικάρι. Η ευκαιρία
της ζωής του είναι αυτή. Θα παίξει
προκριματικά στο Champions
League.
Όπως τρέχοντας ήρθε ο Μαρτίνς, τρέχοντας ήρθε και ο Άμπελ.
Ποια Μπράγκα, τώρα, και παπαριές.
ΠΑΟΚ, σου λέει. Champions
League. Του στοίχισε κάτι παραπάνω του Ιβάν, κάνα-δυο μιλιόνια, αλλά τον βρήκανε στην ανάγκη οι
Πορτογάλοι.
Έτσι είναι. Ποιος είναι, δηλαδή,
μεγαλύτερο μέγεθος αυτήν τη στιγμή στο ποδόσφαιρο; Ο Άμπελ ή ο
ΠΑΟΚ; Άμα, δηλαδή, λέγανε του
Σάββα του Παντελίδη να προπονήσεις στον ΠΑΟΚ, τι θα έλεγε ο
Σάββας; Ότι δεν πάω, πού ν’ αφήσω το Europa League; Τρέχοντας
θα πήγαινε.
Να σου πω και το άλλο. Ο Λουτσέσκου την έκανε από τον ΠΑΟΚ.
Προδότης, σου γράφουνε οι ΠΑΟΚτσήδες στα social media. Άφησε
την ομάδα δυο μέρες πριν από την
προετοιμασία και σηκώθηκε κι έφυγε να πάει στην Αραπιά να κονομήσει. Δυο φορές προδότης, σου λέω
εγώ.
Ο Φερέιρα, που άφησε την
Μπράγκα επάνω στην προετοιμασία, είναι κάτι διαφορετικό; Αυτός
είναι καλός και ο Λουτσέσκου προδότης; Όπως σηκώθηκε κι έφυγε ο
ένας, έτσι σηκώθηκε κι έφυγε και ο
άλλος. Για τα λεφτά.
Πάμε και στα σοβαρότερα. Ο Ιβάν τον πήρε τον Άμπελ και με γεια
το καινούργιο κοσκινάκι. Έτσι θα τον
αφήσει; Δεν θα του κάνει κανένα
δώρο; Δώρο παιχταρά ή παιχταράδες σου λέω, όχι καμιά χρυσή καδένα για τον λαιμό.
Έτσι, ξεκρέμαστο θα τον αφήσει;
Δεν λέει. Προπονητή από το πάνω
ράφι πήρε, δεν μπορεί να παίρνει
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παίκτες από το
κάτω ράφι. Έχω λάθος; Πήγε ο Ιβάν και
πήρε πίσω τον Στοχ κι
έναν Αουγκούστο από τη
Βραζιλία.
Ποιος τους αγόρασε αυτούς τους δύο; Ο Λουτσέσκου;
Δεν νομίζω. Ο Ιβάν τούς πήρε.
Κι άντε, τον Στοχ, τον ξέρουμε.
Αυτόν τον Αύγουστο από τη Βραζιλία τον ήξερε κανένας; Μπορεί να
τον είδε στο youtube ο Giorgis και
να του άρεσε.
Πανηγυρίζουνε, πάντως, στην
Μπάια, που τον ξεφορτώθηκαν.
Πρόσεξε. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι
κακός παίκτης. Μπορεί στην Μπάια
ή την Φλουμινένσε να μην εκτίμησαν την αξία του. Στο γήπεδο θα τα
δούμε όλα.
Είναι, όμως, και το άλλο. Ο Φερέιρα, το είπαμε πιο πάνω, την έπιασε από τον γιακά την ευκαιρία
της ζωής του. Μάλιστα. Έβαλε κανέναν όρο ότι, για να έρθει, θέλει
μαζί του και δυο παιχταράδες; Δεν
το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
Ο σοβαρός προπονητής, όταν
του κάνουνε μία πρόταση, βάζει όρους. Ότι εγώ θέλω αυτόν, αυτόν κι
αυτόν, γιατί έτσι νομίζω ότι θα κάνω δουλειά. Ο Φερέιρα τι ακριβώς
ζήτησε; Του είπε ο Σαββίδης να φέρει και δυο-τρεις δικούς του;
Τίποτα απολύτως δεν ζήτησε ο
Φερέιρα, τίποτα απολύτως δεν του
είπε κι ο Ιβάν. Χύμα στο κύμα πάει ο
ΠΑΟΚ στη νέα χρονιά. Αυτό είναι το
υλικό, κάτσε και φτιάξε ομάδα, του
είπανε του Άμπελ. Μεσοβέζικα
πράγματα. Έτσι είναι, όμως. Δεν γίνονται όλα την τελευταία στιγμή στο
ποδόσφαιρο.
Θέλει χρόνο, θέλει παίκτες, θέλει
ο προπονητής να γνωρίζει τα πάντα.
Και πού να τα μάθει ο φουκαράς ο
Φερέιρα. Μέχρι να τα μάθει, ο Βιεϊρίνια πρέπει να φτιάχνει την ενδεκάδα. Αυτό είναι το δίκαιο και το
σωστό, δηλαδή. Μέχρι ο Πορτογάλος από το πάνω ράφι να ξεδιπλώσει τις αρετές του στο γήπεδο.

Μόνο
Βαρέλα,
Κρέσπο,
Καντουρί
Είναι και το άλλο με τον
ΠΑΟΚ και τον Φερέιρα.
Οι παίκτες. Είχανε μάθει
με τον Λουτσέσκου και
ξαφνικά, πάρ’ τον κάτω
τον καμπούρη. Την ησυχία τους είχαν βρει οι
παίκτες. Τώρα, φτου κι
απ’ την αρχή. Από την
αλφαβήτα πάλι με τον
Φερέιρα.
Κι η πλάκα ποια είναι, ρε.
Όλοι μετά την κατάκτηση του νταμπλ, είχανε να
πούνε έναν καλό λόγο
για τον αρχιτέκτονα των
επιτυχιών Λουτσέσκου.
Μόλις έφυγε, μόνο τρεις
γράψανε στα social
media. Ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Ελ Καντουρί.
Κανένας άλλος. Ούτε ο
Πέλκας, ο Ζαμπά, ο Άκπομ που τον αποκαλούσε
«πατέρα» τον Ρουμάνο.
Γιατί δεν το κάνανε; Μην
πέσουν σε δυσμένεια από τους Σαββίδηδες. Από
φόβο. Ούτε ένα «ευχαριστώ», ρε φίλε.
Δεν το έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν είμαστε κορόιδα
να το κάνουμε εμείς, σου
λένε οι παίκτες. Μια χαρά είμαστε στον ΠΑΟΚ,
μην τα πάρει στο κρανίο
ο Ιβάν και δεν ξέρουμε τι
μας ξημερώνει.
Το κλίμα στράβωσε με τη
φυγή του Λουτσέσκου,
κι ας μη γράφει τίποτα το
Σαββιδοτεχνείο. Ήρθε κι
ο Στοχ για να παίζει βασικός, γιατί έτσι του είπανε, και θα έχουμε ωραία πράγματα του χρόνου.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
Αναστασιάδης τα
τινάζει τα πέταλα
από την Εθνική.
Μάλιστα. Να φύγει έτσι που τα ’κανε. Και ποιος
θα έρθει άμα φύγει ο Άγγελος;
Καμία σημασία δεν έχει όποιος
και να ’ρθει, σου λέω εγώ. Δεν
θα έρθει ο Μουρίνιο στην Ελλάδα, ούτε ο Βενγκέρ. Άπαξ και
στην Ελλάδα όλοι νομίζουν ότι
μπορούν να κάνουν τον προπονητή, έχει καμία σημασία ποιος
θα ’ρθει; Σοβαροί να είμαστε.
Σ’ το προχωράω. Ο Νικοπολίδης ήταν προπονητής της Εθνικής
Ελπίδων. Μάλιστα. Κι έφυγε. Κι έκανε δηλώσεις ο Αντώνης: «Οι Εθνικές ομάδες θα πρέπει να δίνουν
την ευκαιρία σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να είναι προθάλαμος, όχι μόνο για τους παίκτες,
αλλά και για νέους προπονητές».
Κατάλαβες τώρα; Οι Εθνικές
πρέπει να δίνουν ευκαιρία στους παλαίμαχους, σου λέει ο Αντώνης.
Και τι είναι οι Εθνικές ομάδες;
Συνεργείο αυτοκινήτων για να πάει
να μάθει την τέχνη ο κάθε Νικοπολίδης; Στις Εθνικές ομάδες θα μάθει προπονητική ο κάθε παλαίμαχος;
Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Σου
κασίδη το κεφάλι, να πάει ο άλλος
να γίνει προπονητής.
Άκου μια ιστορία για να καταλάβεις. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν
ένας Έλληνας που ήθελε να γίνει
προπονητής, να παρακολουθήσει
κάτι σεμινάρια που θα έκανε ο Φαν
Γκάαλ στο Άμστερνταμ. Και βγαίνουνε βόλτα γύρω από το Άμστερνταμ Αρίνα, να δούνε πώς δουλεύουνε τα παιδικά, τα εφηβικά και τα
ρέστα. Και του λέει ο Βαν Γκάαλ ότι αυτοί οι προπονητές είναι καλύτεροι από μένα, γιατί εκτός από επαγγελματίες προπονητές με πτυχία
από σχολές, είναι και παιδοψυχολόγοι.
Κατάλαβες τώρα τι παίζει μάστορα; Ο Άγιαξ στέλνει τους προπονητές του στις καλύτερες σχολές, της
Κολονίας, της Βαρκελώνης να
σπουδάσουνε, και ο Νικοπολίδης
σού λέει ότι οι Εθνικές ομάδες να
δίνουν ευκαιρίες στους παλαίμαχους.
Μόλις τελειώνει τη θητεία του
κάποιος, κοιμάται παίκτης και ξυπνάει προπονητής. Έτσι έγινε και με
τον Αντώνη και τους άλλους. Λες
κι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα η ΕΠΟ.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Ποιος έδωσε τα πτυχία σ’ όλους αυτούς
που το παίζουνε προπονητές σήμε-

Ο

Τσιάρτας,
Χαριστέας
για Εθνική
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Νικοπολίδης με τον Δέλλα
θέλουνε να γίνουν προπονητές της Εθνικής ομάδας, μόλις μας χαιρετήσει ο Άγγελος.
Ο Τσιάρτας, δηλαδή,
γιατί να μη θέλει; Όταν
σχολιάζει αγώνα ο
Τσιάρτας μπορεί να κάνει ενάμισι λεπτό να
φτάσει από τη μία λέξη
στην άλλη, αλλά κάτι λέει. Το ξέρει το αντικείμενο. Δεν σχολιάζει όπως ο
Άγγελος ότι πρέπει να
παίζουμε την μπάλα με
τη μία. Αυτά είναι για την
πρώτη Δημοτικού.
Ο Τσιάρτας, όμως, έχει
εκδηλωθεί πολιτικά. Δεν
είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και
άπαξ και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑίος, είναι ακροδεξιός
και τα ρέστα. Καμία τύχη, δηλαδή. Ο Μιχάλης
Καψής δεν είναι καλός
για προπονητής στην Εθνική; Μια χαρά παιδί είναι ο Μιχάλης και με επίπεδο.
Και γιατί να μη γίνει ο
Καραγκούνης, δηλαδή,
προπονητής και να γίνει
ο Νικοπολίδης με τον
Δέλλα; Ο Χαριστέας δεν
αξίζει; Αυτός πέταξε το
τεμάχιο στον τελικό. Σάμπως χρειάζεται να έχεις
τίποτα φοβερές γνώσεις
για ν’ αναλάβεις προπονητής στην Εθνική; Ο
Άγγελος, δηλαδή, τι παραπάνω έχει;

Στην Ελλάδα που ξεφτιλίστηκε το επάγγελμα του προπονητή
κι ο καθένας είναι ό,τι δηλώνει χωρίς να έχει τις απαραίτητες
γνώσεις, περιμένουν στη γωνία να πέσει ο Αναστασιάδης και
δημιουργούν «κλίμα» για ν’ αναλάβουν την Εθνική! Πρόταση της «Α»
να γίνουν δίδυμο, όπως οι Ζάετς - Καρούλιας στον Παναθηναϊκό,
Γούναρης - Παύλος Γρηγοριάδης στον Ολυμπιακό,
Παπαράδης - Φλώρος στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης

Κλοπ
ο Νικοπολίδης,
Μουρίνιο
ο Δέλλας

ρα; Ο Τέλης ο Μπατάκης. Ο υπεύθυνος. Ιστορία ολόκληρη έχει ο Τέλης με τα διπλώματα. Στη Ρόδο συνήθως τα έκανε τα σχολεία, για να
ρίχνουνε και καμιά βουτιά οι μαθητές.
Μάλιστα. Και ποιος δίδαξε στα
σεμινάρια αυτά των δύο εβδομάδων το πολύ; Κάλεσαν κανέναν
Μουρίνιο; Κανέναν Γκουαρντιόλα; Κανέναν Κλοπ; Ποιος του έμαθε προπονητική και κοουτσάρισμα;
Ο Τέλης με τον Αναστασάκο;

Μιλάμε ότι στην Ελλάδα, άπαξ κι
έχεις ένα δράμι μυαλό, σε στέλνουνε στο Δαφνί κατ’ ευθείαν. Προπονητής, σου λέει, ο Νικοπολίδης.
Προπονητής δηλώνει ο Βαλβέρδε
και ο Αλέγκρι, προπονητής ο Ρεχάγκελ, προπονητής ο Σάντος,
προπονητής κι ο Νικοπολίδης. Αυτοί όλοι είναι συνάδελφοι. Δαφνί!
Καταλαβαίνεις, λοιπόν, πώς έχουν στο κεφάλι τους την προπονητική στην Ελλάδα. Είσαι ό,τι δηλώσεις, που έλεγε ο αείμνηστος Τσα-

ρούχης. Στην Ευρώπη για να φτάσεις να γίνεις προπονητής στις Εθνικές ομάδες πρέπει να φτύσεις αίμα.
Να περάσεις από εξετάσεις.
Εκεί δεν υπάρχει ούτε Σαββίδης,
ούτε Γραμμένος. Εκεί, άπαξ και αξίζεις, πας. Δεν αξίζεις; Τράβα να
κάνεις τον προπονητή κάπου αλλού
κι έλα του χρόνου. Έτσι δουλεύει το
σύστημα. Στην Ελλάδα, ο καθένας
κάνει τον προπονητή.
Είναι, όμως, και το άλλο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει μέρα με τη μέρα.
Έτσι λένε οι ειδικοί. Μάλιστα. Η FIFA
κάνει διάφορα σεμινάρια για τους
προπονητές. Πήγε ποτέ κανένας;
Πήγε ο Άγγελος; Πήγε ο Νικοπολίδης;
Ποιος Έλληνας προπονητής τα
παρακολουθεί αυτά για να λέει ότι
είναι προπονητής; Άμα νομίζεις ότι
έχεις ένα δίπλωμα στα χέρια σου κι
ας είναι FIFAPro και θεωρείς ότι είσαι ο Φερνάντο Σάντος της Ελλάδας, με γεια σου με χαρά σου.
Ο Βεργέτης, δηλαδή, που κάθε
τρεις και λίγο πάει στην Μπαρτσελόνα και σε άλλες ομάδες για να δει
πώς εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, είναι κανένα κορόιδο; Ο Βεργέτης,
όμως, χαλάει την πιάτσα.
Είδατε να τον πλησιάζει κανένας
από την ΕΠΟ για να του κάνει καμιά
κουβέντα; Όχι βέβαια! Αποφασίζει ο
Γραμμένος με τον Βρακά, που έπαιζαν κλωτσοσκούφι μικροί στις αλάνες κι έμαθαν όλα τα μυστικά του
ποδοσφαίρου.
Κατάλαβες, τώρα, πώς παίζεται
το παιχνίδι με τους προπονητές. Όλοι είναι προφεσόροι στην Ελλάδα.
Από τον Αλέφαντο, τον Άγγελο,
τον Μπάμπη τον Τακούνα και τον
γίγαντα τον Τζήμα, που έβαζε τους
παίκτες να κυνηγάνε κότες για καλή γυμναστική.
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Εμπειρικός
διευθυντής

Και στο καπάκι ο Νικοπολίδης
είπε ότι αν του ζητηθεί είναι έτοιμος
ν’ αναλάβει την Εθνική ομάδα, όταν
φύγει ο Άγγελος. Μάλιστα. Αφού
είπε το ένα, είπε και το άλλο ο Αντωνάκης. Αφού ήμουνα στην Ελπίδων, το επόμενο βήμα είναι να
πάω στην Ανδρών. Κανένα πρόβλημα.
Κι έχει δίκαιο ο Νικοπολίδης. Αφού, σου λέει, πήρανε στην Εθνική
τον Αναστασιάδη, γιατί να μην πάρουνε κι εμένα; Όσο προπονητής είναι ο Αναστασιάδης, άλλο τόσο
προπονητής είμαι κι εγώ. Άρα, γιατί
να μην πάω εγώ στην Εθνική; Να
προσφέρει, βέβαια. Με τις τεράστιες
γνώσεις που αποκόμισε από το ποδόσφαιρο στην Εθνική Ελπίδων.
Πάμε παρακάτω. Έκανε κι άλλες
δηλώσεις ο Αντώνης. Για τον Παπασταθόπουλο. Ότι δεν έπρεπε να
τα πει δημόσια αυτά, είναι εσωτερική υπόθεση. Για όσα είπε ο Παπασταθόπουλος μετά το ματς με την
Αρμενία. Μάλιστα.
Ο Σωκράτης μίλησε σαν αρχηγός και υπεύθυνος άνθρωπος, και
είπε αλήθειες. Δεν είναι κανένας
ρουφιάνος να τα λέει πίσω από την
πλάτη και να φτάνουν στους δημοσιογράφους με ρουφιανιά. Στα ίσια
και παλικαρίσια.
Να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς
παίζει με τον Άγγελο και την Εθνική. Το ξεβόλεψε το σύστημα ο Παπασταθόπουλος. Θα λύνονταν τα
προβλήματα, δηλαδή, άμα ο Σωκράτης μιλούσε μέσα στα αποδυ-

τήρια; Πλάκα κάνουμε τώρα; Τίποτα
δεν θα γινότανε. Τώρα θα γίνει, που
βγήκε και μίλησε. Αυτά, όμως, είναι
μακρινά πράγματα για τον Νικοπολίδη.
Τέλος πάντων, ο Νικοπολίδης
είναι υποψήφιος για την Εθνική. Ο
άλλος υποψήφιος είναι ο Δέλλας.
Εν αγνοία του Γραμμένου, βέβαια.
Έτσι την ψήνουν τη δουλειά οι παλαίμαχοι, που πρέπει να βρίσκουν
μεροκάματο στις Εθνικές ομάδες, όπως είπε ο Νικοπολίδης.
Ο Δέλλας έκανε τη γύρα του

στην Ευρώπη, έπαιξε μπάλα στην Ιταλία και την Αγγλία. Έκανε και τον
προπονητή στον Παναιτωλικό. Άλλο, όμως, είναι να έχεις παίξει μπάλα κι άλλο να είσαι προπονητής.
Τόσες φορές βγήκε στο γυαλί ο
Δέλλας. Άκουσες ποτέ να σου κάνει μία ανάλυση του αγώνα που να
σε αφήσει μ’ ανοικτό το στόμα; Όλο
τα ίδια έλεγε, όταν σχολίαζε επί
Σκίμπε. Ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Ότι, και καλά, εδώ είμαι
αν διώξετε τον Σκίμπε.
Όταν στα αγγλικά κανάλια γίνονται ολόκληρες αναλύσεις ότι ο
Στέρλινγκ δεν πρέπει να παίρνει
την μπάλα με πλάτη στο τέρμα και
κατηγορούνε γι’ αυτό τον Ντε
Μπρόινε, στην Ελλάδα ο Τραϊανός λέει ότι αδικούμε τους εαυτούς
μας.
Όταν στα ματς της Μπάγερν έγινε ολόκληρη συζήτηση γιατί βγαίνει
συχνά οφ σάιντ ο Κομάν, επειδή
δεν έχουν βρει τρόπο να του έχουν
φρενάρει την έκρηξη, ο Νικοπολίδης δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει
την Εθνική.
Κι αφού έτσι είναι τα πράγματα,

να πάνε μαζί στην Εθνική ο Νικοπολίδης με τον Δέλλα, να μη χωριστούν κι οι υπόλοιποι. Και οι δυο
μαζί. Στο ένα παιχνίδι να είναι πρώτος προπονητής ο Δέλλας και στο
άλλο ο Αντώνης. Μια χαρά. Δημοκρατικά. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, την κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Έχουν ιστορία τα δίδυμα στην
Ελλάδα. Ο Ζάετς με τον Καρούλια
στον Παναθηναϊκό, ο Γούναρης με
τον Παύλο τον Γρηγοριάδη στον
Ολυμπιακό επί Κοσκωτά. Σηκωνόταν ο ένας να δώσει εντολή από τον
πάγκο, και στο καπάκι το έκανε κι ο
άλλος κι έδινε άλλη. Για να τον πάρει η τηλεόραση, ότι και καλά είναι
κι αυτός προπονητής.
Πετυχημένα πράγματα. Άσχημα
τα πήγανε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης ο Παπαράδης με τον
Φλώρο; Ας ρωτήσουνε τον Ντέμη
να μάθουνε. Και γιατί να μην το κάνουνε κι ο Τραϊανός με τον Αντώνη; Φίλοι είναι. Πρωταθλητές Ευρώπης.
Να τελειώνουμε μ’ αυτή την κωμωδία. Στο μπάσκετ όλοι γουστάρουνε Έλληνες προπονητές. Ιτούδης, Σφαιρόπουλος, Μπαρτζιώκας και τόσοι άλλοι. Αυτοί, για να
μάθουνε, καθίσανε δίπλα στον Ομπράντοβιτς, ο Σφαιρόπουλος ήταν δίπλα στον Γκέρσον, τον Καζλάουσκας στην ΤΣΣΚΑ, στους Κλίβελαντ Καβαλίερς κ.λπ. Κι έτσι έγινε αυτός που είναι.
Ο Νικοπολίδης με τον Δέλλα
σε ποιον ήτανε κοντά για να μάθουνε τη δουλειά; Κανονικά, δηλαδή, έπρεπε να κάνουνε αίτηση στην ΕΠΟ,
ότι θέλουμε να γίνουμε βοηθοί του
νέου τεχνικού. Άπαξ και θέλεις να
πας μπροστά, έτσι ξεκινάς. Κι όχι με
το «καλημέρα» φέρε την Εθνική γιατί είμαστε παλαίμαχοι πρωταθλητής
Ευρώπης. Χαίρετε.

Αν υπήρχε σοβαρή ομοσπονδία και σοβαρό
κράτος, θα μάζευαν όλους αυτούς τους
legends του 2004 και θα
τους έστελναν να σπουδάσουν. Ο καθένας το αντικείμενό του. Όσοι θέλουν να πάνε για προπονητές, θα φοιτήσουν στη
σχολή της Μαδρίτης ένα
χρόνοι και τον άλλο στη
Γερμανία.
Όσοι θέλουνε να γίνουν
τεχνικοί διευθυντές, να
περάσουν από εδώ. Να
φοιτήσουν τέσσερα χρόνια στη σχολή της Ρεάλ
Μαδρίτης, sports
business, sports
marketing. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά
κλαμπ. Ο Άγγελος ο
Μπασινάς ξύπνησε μια
μέρα και είδε ότι είναι
τεχνικός διευθυντής. Κι
ο Φύσσας, το ίδιο. Έτσι,
στο ξεκάρφωτο.
Ο Μπασινάς τεχνικός διευθυντής στην Εθνική.
Μάλιστα. Με τι γνώσεις
πάνω στο αντικείμενο;
Με τι σπουδές; Πριν, ήταν ο Βρύζας. Μία από
τα ίδια, δηλαδή. Με την
εμπειρία, σου λέει. Μάλιστα. Πολύ καλή είναι η
εμπειρία, αλλά δεν φτάνει. Γι' αυτό υπάρχουν
και τα πανεπιστήμια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Έφυγε ο Φούσεκ, χάθηκε ο Μπάρτζης
Ντι
Μπιάτζιο:
Τον ήθελε
ο ΠΑΟΚ,
τον παίρνει
η Εθνική;
Ο Αγγελάρας είναι
τελειωμένη υπόθεση
από την Εθνική. Κι
ακούγεται, λέει, το
όνομα του Ιταλού Ντι
Μπιάτζιο, που ήταν
πέντε-έξι χρόνια στον
πάγκο της Κ21 της
Εθνικής Ιταλίας.
Τον ήθελε, γράφει το
Σαββιδοτεχνείο, ο
ΠΑΟΚ, πριν καταλήξει
στον Φερέιρα. Κι αφού
δεν έκατσε για τον
ΠΑΟΚ, ο καλός ο
μάνατζερ θέλει να τον
φέρει στην Εθνική.
Έτσι γίνονται αυτές οι
δουλειές. Πέφτει
κανένα δίφραγκο και
την κάνεις τη δουλειά
σου. Το καλύτερο
επάγγελμα στον κόσμο
είναι το μανατζαριλίκι.

Μέχρι και Silver Alert σκέφτηκαν να βάλουν τη
Δευτέρα και την Τρίτη στην ΕΠΟ μήπως και εντοπίσουν τον Νίκο Μπάρτζη. Ο δικηγόρος χάθηκε
από τη στιγμή που πήρε άδεια ο Πετρ Φούσεκ.
Όσο βρισκόταν ο Τσέχος υπερσύμβουλος στο
πάρκο Γουδή, ο Μπάρτζης ήταν τύπος και υπογραμμός. Με το που έφυγε ο Φούσεκ, όμως, οι
διοικούντες την Ομοσπονδία έχασαν και τον νομικό σύμβουλο.
Εντάξει, κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει χρήση
μία ολιγοήμερης άδειας. Αλλά στην ΕΠΟ δήλωναν άγνοια για την απουσία του Μπάρτζη. Όταν
άρχισαν να τον αναζητούν, δεν βρέθηκε κάποιος
που γνώριζε κάτι περί άδειας.
Έστω και αν ο άνθρωπος είχε κουραστεί από
τις εργατοώρες που αφιέρωσε στη συνεργασία
του με τον Περικλή Λασκαράκη για τις τροποποιήσεις των κανονισμών.
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι απουσίες από
το πάρκο Γουδή όταν απουσιάζουν ο Φούσεκ και
ο Ευάγγελος Γραμμένος. Ειδικά όταν λείπει ο
Τσέχος επιτετραμμένος της FIFA και της UEFA, επειδή κατά τη διάρκεια της παρουσίας του περνάει απ’ όλα τα γραφεία και ελέγχει τα πάντα.
Οπότε, όσοι ασφυκτιούν από τον Φούσεκ βρίσκουν ευκαιρία και ξεφεύγουν μιαδυο μέρες στο διάστημα της απουσίας του.

Τα νέα
ειδύλλια
στην ΕΠΟ
Άλλα τα μάτια του λαγού
και άλλα της κουκουβάγιας, που λέει και ο λαός.
Για τους παράγοντες
της ΕΠΟ και τους εκπροσώπους των Ενώσεων η
Γενική Συνέλευση της περασμένης Παρασκευής
αποτελούσε ευκαιρία για καταμέτρηση των δυνάμεων και αποτύπωση των ισορροπιών. Για
τους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας, όμως, ήταν άλλη μία ευκαιρία για κουτσομπολιό. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, στο πάρκο Γουδή έχουν αρκετά θέματα.
Από τη θερμή υπάλληλο που δεν διστάζει να χαριεντίζεται με τις συναδέλφους της ακόμα
και μπροστά σε ξένες αποστολές έως το πλέον πρόσφατο ειδύλλιο που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε μία θυγατέρα κι έναν γυμναστή.
Το τελευταίο χτύπημα του θεού Έρωτα μονοπώλησε το ενδιαφέρον των περισσοτέρων
που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για τις διεργασίες της ΓΣ.
Για τα άλλα, προφανώς είχαν κάνει συζητήσεις και στο παρελθόν. Το ένα ζευγάρι, άλλωστε,
δεν δίνει σημασία στα σχόλια.
Ούτε η διαζευγμένη κοπέλα ούτε ο παντρεμένος σύντροφός της. Αλλά εδώ δεν νοιάζονται
για τις εξαφανίσεις τους ο πρώην της κυρίας και η διάδοχός της.
Όλοι κινούνται μέσα στην ΕΠΟ και απλά κουτσομπολεύουν. Εδώ κοντεύει να βγει το όνομα και στο φιλικό ζευγάρι που κλείνεται με τις ώρες στο γραφείο του άνδρα ή της γυναίκας και
ανταλλάσσουν απόψεις περί παντός επιστητού.
Οι δύο τελευταίοι, πάντως, έκοψαν τις επισκέψεις στην καφετέρια του πάρκου για να περιορίσουν το σούσουρο επειδή είναι παντρεμένοι.
Αλλά επί της ουσίας ελάχιστα πράγματα κατάφεραν, μιας και στην Ομοσπονδία θέλουν να
’χουν καθημερινά καυτά θέματα για συζήτηση.

Το VAR στην παράταση
Συνολικά 1.205 αγώνες της Super League και του Κυπέλλου θα καλυφθούν από το VAR, σύμφωνα με όσα
είπε στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ ο Ευάγγελος
Γραμμένος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρθηκε στα σεμινάρια επιμόρφωσης των διαιτητών που θα ολοκληρωθούν τέλος Ιουλίου. Επίσης, μας είπε ότι το VAR χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στον τελικό του Κυπέλλου. Απέφυγε, βέβαια, να αναφερθεί στο μαγείρεμα
από τον Μέλο Περέιρα με τις αλλαγές στις θέσεις των
Γερμανών διαιτητών.
Όπως δεν είπε πως για την ίδια φάση στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και στον τελικό του Champions
League μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ ο διαιτητής του
πρώτου αγώνα και χειριστής του VAR στη δεύτερη περίπτωση πήρε διαφορετική απόφαση.
Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εκείνο που ήθελε
να μάθει ο κόσμος ήταν πότε θα λειτουργήσει πλήρως
το VAR. Ο Γραμμένος δεν είχε απάντηση.
Ενδεχομένως ο πρόεδρος της ΕΠΟ να έπρεπε να
ρωτήσει τον Μάλαμα Τεβεκέλη. Τους χώριζαν μόνο
μερικές καρέκλες. Ο άλλοτε διεθνής διαιτητής και τώρα
σύμβουλος του ΠΑΟΚ σε θέματα διαιτησίας προανήγγειλε τη νέα παράταση στη λειτουργία του VAR.
«Υποτίθεται θα ξεκινούσε από την αρχή της νέας χρονιάς, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω,
έστω και κάποια στιγμή να μπει στην Ελλάδα πάντως. Αν
γίνει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είναι πολύ καλό», είπε ο
Τεβεκέλης.
Προφανώς κάτι περισσότερο γνωρίζει από τον
Γραμμένο. Έστω και αν συμφώνησε με τον πρόεδρο
της ΕΠΟ στην αποτελεσματικότητα του συστήματος
στον τελικό του Κυπέλλου.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Β. Κικίλιας:
«Ο Σαμαράς
έκανε Έλληνα τον
Αντετοκούνμπο και
η Νοτοπούλου αφίσα»

Ο Γραμμένος
λιγότερα
λεφτά από
τους
υπαλλήλους

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον «Φιλελεύθερο», παραχώρησε ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Κικίλιας.
Ο νυν πολιτικός και άλλοτε παίκτης του μπάσκετ αναφέρθηκε στο μεγάλο κατόρθωμα του
Γιάννη Aντετοκούνμπο, δηλώνοντας περήφανος για το γεγονός πως κάποτε είχε συμβάλει έμμεσα στην εξέλιξή του…
«Είμαι πολύ υπερήφανος που ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με προσωπικές του ενέργειες, όπως και του Ευριπίδη Στυλιανίδη, μπόρεσε να δώσει την ελληνική υπηκοότητα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός να ταξιδέψει στην Αμερική και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.
»Είμαι, επίσης, και πολύ συγκινημένος, γιατί ως πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας
και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων είχα φτιάξει το τερέν στο γηπεδάκι μπάσκετ του Τρίτωνα, εκεί που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε τα πρώτα του “μπασίματα”, ώστε να
πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές».
Ο Κικίλιας έβαλε τα πράγματα και τη Νοτοπούλου στη θέση της που έκανε… προεκλογική αφίσα τον Αντετοκούνμπο για τον ΣΥΡΙΖΑ!

Ο πρόεδρος Γραμμένος
Ευάγγελος, Βαγγέλης
για τους φίλους και
Βάγγος για τους
κολλητούς, κανονικά,
πλέον και με τον νόμο,
θα παντελονιάζει 5.000
ευρώ τον μήνα.
Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη προσβολή.
Που, αν είχε άντερα,
έπρεπε να τα επιστρέψει
αμέσως πίσω. Διότι ο
Βάγγος είναι πρόεδρος
στην ΕΠΟ. Και δεν
γίνεται να παίρνει
λιγότερα λεφτά από
κανέναν. Δεν γίνεται να
παίρνει ο Περέιρα
22.500, ο Κουκουλάκης
12.500 κι ολόκληρος
Βαγγέλης λιγότερα.
Όσα παίρνουν οι
δικηγόροι της ΕΠΟ.
Μόνο η Μελαχρινίδου
παίρνει λιγότερα. Στα
μούτρα έπρεπε να τα
γυρίσει ο Γραμμένος.
Μα, λιγότερα κι από τον
Δέδε; Είναι σοβαρά
πράγματα αυτά;

ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τέλος
κι ο Πρέλεβιτς,
σιωπή ο Σαββίδης
Παραιτήθηκε κι ο Πρέλεβιτς από τον
ΠΑΟΚ. Αφού δεν την πήρε ο Καραμάνος την ΠΑΕ, την κοπάνησε κι ο Μπάνε. Μόνο κάτι υπάλληλοι μείνανε στην
ΚΑΕ και η καθαρίστρια.
Κι ο Giorgakis, που πόσταρε στο
instagram ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας και αδιαίρετος, πάνε κι αυτά, ξεχάστηκαν. Κι ο
Ιβάν δεν ασχολείται. ΠΑΟΚ είναι και το
μπάσκετ με τεράστια ιστορία, αλλά ο Ιβάν δεν λέει να δώσει κανένα φράγκο.
Ίσως έχει μια ευκαιρία, αν τα πάρει από
την ΕΡΤ στο ποδόσφαιρο.

Υπόθεση Μανωλά: Τι ξέρει ο Αντσελότι,
που δεν ξέρει ο Άγγελος;
Ο αναπληρωματικός του Άγγελου Αναστασιάδη στην ήττα με την Αρμενία
στο ΟΑΚΑ, Κώστας Μανωλάς, μεταγράφηκε από τη Ρόμα στη Νάπολι με
36 εκατ. ευρώ. Συν τα 18 εκατ. ευρώ του Ντιαβαρά, που δόθηκε ως αντάλλαγμα, σύνολο 52 εκατ. ευρώ.
Προπονητής στη Νάπολι είναι κάποιος… Κάρλο Αντσελότι. Τι, ακριβώς,
εκτίμησε στον Μανωλά, που δεν εκτίμησε ο «συνάδελφός» του Αναστασιάδης, ουδείς μπόρεσε να καταλάβει. Είναι πραγματικά ακατάληπτο ένας
παίκτης που δεν κάνει για την Εθνική να παίζει στη δευτεραθλήτρια Ιταλίας.
Εκτός κι εάν δεν πήγε στην εκκλησία την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι
ο Άγγελος τον άφησε στον πάγκο, αφού δεν είχε μεταλάβει…
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Ο Περέιρα, τα €22.500
μηνιαίως και η εφορία
Σ’ ένα «πηγαδάκι» στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ κι αφού είχε μπει θέμα για το πόσα λεφτά παντελονιάζει ο
Περέιρα (22.500 τον μήνα) κι αφού ο υπερπρόεδρος
και υπερσύμβουλος Φούσεκ αρνήθηκε ότι η UEFA ανέλαβε να τον πληρώνει, κι αφού κι ο Χούμπελ αρνήθηκε να μεταφέρει το αίτημα στην UEFA να πληρώνει αυτή τον… Κολίνα της ευρωπαϊκής διαιτησίας, ένας πρόεδρος ΕΠΣ ρώτησε τον διπλανό του.
«Ρε, μ@λ@κ@, τα δηλώνει στην εφορία ο Περέιρα;»
Για τόση κακοήθεια, μιλάμε. Φυσικά και τα δηλώνει ο
Πορτογάλος. Αυτός μέχρι και τη φορολογική του δήλωση μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα για να πείσει
ότι είναι «καθαρός».
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
Γιάννης Αντετοκούνμπο κανονικά πρέπει να
γράφεται με τρία
«ν», όχι με δύο. Πώς, δηλαδή,
ο σοροπιασμένος Γιάνης Βαρουφάκης γράφεται με ένα; Ν’
απαιτήσει ο Αντετοκούνμπο να
τον γράφουμε με τρία. Αυτό είναι το σωστό. Γιάνννης Αντετοκούνμπο. Αυτό κάνει και τη διαφορά, δηλαδή.
Ο Βαρουφάκης είναι βουτυράτος τίγκα στο σορόπι, γι’ αυτό σερβιρίστηκε έτσι στην ελληνική κοινωνία. Για να κάνει τη διαφορά. Μπορούσε να κάνει και το επίθετό του
να τελειώνει σε «ις», όπως ο αείμνηστος Χατζηδάκις. Βαρουφάκις,
δηλαδή. Κακώς δεν το έκανε μέχρι
τώρα.
Αλλού είναι το θέμα μου με τον
Αντετοκούνμπο. Βγήκε ΜVP στο
ΝΒΑ. Τεράστια επιτυχία. Μάγκας ο
Γιάννης. Έξι τα χαράματα της Τρίτης έγινε αυτό. Δάκρυσε ο Γιάννης,
η μητέρα του, τα αδέρφια του κι όπου υπάρχουν Έλληνες με αυτά που
είπε. Γίγαντας ο Γιάννης.
Μόλις το διάβασα την Τρίτη
πρωί-πρωί, τρέχω κατ’ ευθείαν στο
site του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν ο
Γιάννης να βγήκε κορυφαίος μπασκετμπολίστας του πλανήτη και να
μην έχει φτιάξει spot ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψει των εκλογών; Δεν γίνονται αυτά
τα πράγματα, ρε. Ντεφορμέ πρέπει
να είναι ο Βερναρδάκης.
Ποια είναι στα σλόγκαν του ΣΥΡΙΖΑ; Κι όμως, γυρίζει, σου λένε. Το
ματσάκι των εκλογών, δηλαδή. Τι να
πούνε, δηλαδή; Ότι κατεβαίνουμε να
χάσουμε, όπως είχε πει ο Αναστόπουλος στον Αντώνη Γεωργιάδη,
στο ημίχρονο του Κυπέλλου Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 4-1 το ’87
αν θυμάμαι καλά; Να αποβληθούνε
τρεις, να τα φορτώσουμε στη διαιτησία και καθαρίσαμε, είχε πει ο Αναστό. Απλά πράγματα.
Βίντεο με την ανατροπή Λίβερπουλ - Μπαρτσελόνα 4-0 έβγαλε
αυτός ο Βερναρδάκης, πώς το λένε. Να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι
όπως το γύρισε η Λίβερπουλ, προκρίθηκε στον τελικό και μετά πήρε
την κούπα, έτσι κι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί
να το γυρίσει κι αυτός και να πάρει
το πρωτάθλημα στις εκλογές. Μάλιστα. Και παρουσιάζεται δώρο από
τον Θεό στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη. Αμέσως έπρεπε να το αρπάξουν
και να φτιάξουν ένα βίντεο με τον
Γιάννη.
Έτσι είναι. Μπάλα παίζεται στις
εκλογές. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
στον αθλητισμό. Παίζει ο άλλος ά-

Ο

Ανέκδοτη
ιστορία
του Γιάννη
Για τον MVP του ΝΒΑ,
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι τα πάντα όλα
γνωστά. Ή περίπου όλα.
Άκου τι μου διηγήθηκε ένας τυπάκος από τα Σεπόλια.
Όταν ο Γιάννης, λέει,
πληρώθηκε για πρώτη
φορά από τους Μπακς,
το πρώτο πράγμα που έτρεξε να κάνει είναι να
πάει να βάλει χρήματα
στην τράπεζα για τους
γονείς του και τ’ αδέρφια του που ήτανε στην
Ελλάδα. Κάνει λάθος
στην τράπεζα και τα
στέλνει όλα τα εφτά και
μένει ρέστος. Ούτε για
καφέ.
Έπρεπε, όμως, να πάει
στην προπόνηση. Και το
κόβει ποδαράτο. Έκανε
και ωτοστόπ στον δρόμο
και βρέθηκε ένας να σταματήσει. Κι όταν του είπε
ότι είναι παίκτης των
Μπακς, δεν τον πίστεψε
καν! Αυτός ο τύπος είναι
φίλος με τον Γιάννη. Πάντα έχει την πρόσκλησή
του να βλέπει τα παιχνίδια στο Μιλγουόκι.
Γιατί ο Γιάννης δεν ξεχνάει αυτούς που τον
βοήθησαν. Κυρίως την
κυρία που τον κυνηγούσε
με το σκουπόξυλο, γιατί
ήταν φρονιμάδα σαν παιδί. Μαγκιά του Γιάννη
που μόλις έρχεται στην
Αθήνα, αριβάρει για τα
Σεπόλια. Πρώτα Σεπόλια,
και μετά Μύκονο.

«Παίζει» ο ΣΥΡΙΖΑ
με Γιάννη, όμως
προκοπή δεν κάνει...

Ο Αντετοκούνμπο, MVP του ΝΒΑ, μίλησε για πατρίδα, θρησκεία
και οικογένεια κατά τη βράβευσή του, οπότε, λόγω… ιδεολογίας,
ο Αλέξης έχασε την ευκαιρία να τον εντάξει στην προεκλογική
του καμπάνια για να γυρίσει το παιχνίδι, αφού η ανατροπή της
Λίβερπουλ με την Μπαρτσελόνα δεν πουλάει και, πλέον, μας
καλεί για ν’ αποφασίσουμε για τις ζωές των βουλευτών του
μυνα κατενάτσιο και παίρνει το ματσάκι. Γιατί να μην το κάνει κι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Σήμερα κιόλας πρέπει να το ξεκινήσει. Να βγάλει spot
με τον Γιάννη. Και να γράφει από
κάτω «θα το κάνουμε, όπως ο Γιάννης». Και να δείχνει τον Γιάννη να
καρφώνει τα καλάθια.
Ή, να λέει «ΣΥΡΙΖΑ με Γιάννη, προκοπή θα κάνει». Ωραίο κι αυτό. Ό,τι
πρέπει για σανοτροφή. Κι ακόμα καλύτερο, «ο Γιάννης δεν ξεχνά, τι ση-

μαίνει δεξιά». Σάμπως έχει καμία σημασία που είναι δίχως νόημα; Τα άλλα σλόγκαν, δηλαδή, έχουν κανένα
βαθύτερο νόημα; Ο μαϊμού Ανδρέας, Αλέξης, το φοράει πολύ τελευταία αυτό με τη δεξιά.
Κι όχι μόνο αυτό. Να ρίξει και βίντεο του Αντετοκούνμπο να καρφώνει με το αριστερό. Πολλά καρφώματα με το αριστερό έχει κάνει ο
Γιάννης. Τυχαία το έκανε αυτό; Όχι
βέβαια! Μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν

αυτό ότι είναι αριστερός.
Αλλιώς θα κάρφωνε μόνο με το
δεξί που είναι το καλό του. Δεν είναι και άσχημη ιδέα μαζί με τον Αντετοκούνμπο να δείχνει το βίντεο
και τον μούσια τον αριστερόχειρα
Τζέιμς Χάρντεν, να τα χώνει με το
αριστερό. Σάμπως θα τον κατηγορήσει κανένας;
Όρεξη να έχουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ
να φτιάχνουν σλόγκαν για τον
Γιάννη, για να κερδίσουν τις εκλο-
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γές. Ποιος Γαλιλαίος, τώρα, με το
«κι όμως, γυρίζει». Ποιος τον ξέρει
τον Γαλιλαίο, στο φινάλε το 1500
έζησε. Για να τον ξέρουν οι νεολαίοι,
θα πρέπει να τους έχει μάθει γράμματα ο Γιαβρόγλου.
Άσχημο, δηλαδή, είναι ένα σλόγκαν «τι κάνεις, Γιάννη, ψήφους μαζεύω»; Μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει
για ΣΥΡΙΖΑ. Μη σου πω και το άλλο, «ΣΥΡΙΖΑ κερνάει, Γιάννης πίνει».
Τις πήρε περίπατο τις εκλογές ο Αλέξης με τον Γιάννη. Άλλωστε, ο
Γιάννης δεν γεννήθηκε στο Κολωνάκι και την Εκάλη. Στα Σεπόλια μεγάλωσε. Χάνονται τέτοιες ευκαιρίες,
Αλέξη;
Να το σοβαρέψουμε, όμως. Καλή η πλάκα. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει πολύ
πλάκα, δεν πλήττει ποτέ ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Τι είπε ο Αντετοκούνμπο μόλις πήρε το βραβείο;
Μίλησε για τον Θεό, που του έδωσε
το ταλέντο. Μίλησε για τις πατρίδες
του, τη Νιγηρία και την Ελλάδα. Στο
σακάκι του φορούσε τον Παρθενώνα από μέσα.
Και γιατί άλλο μίλησε; Για την οικογένειά του. Κατάλαβες, τώρα, Αλέξη; Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτά είπε κλαίγοντας από βήματος ο Αντετοκούνμπο, Αλέξη.
Οπότε, όσο και να το παιδέψει ο
Βερναρδάκης, δεν βγαίνει.
Και ρωτάω, τώρα, εγώ. Έτσι και τα
ακούσει αυτά ένας ΣΥΡΙΖΑίος στον
δρόμο να τα λέει ένας οποιοσδήποτε, τι θα έκανε; Το ποίημα θα έλεγε,
Αλέξη. Έτσι είναι. Ότι είναι ακροδεξιός, μην πω και τίποτα χειρότερο.
Αυτό θα πει, γιατί αυτό λέει το παραμυθάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να τα πει
κανένας για τον Γιάννη; Όχι βέβαια,
γιατί κάνει τζιζ, Αλέξη Τσίπρα.
Έτσι είναι. Όπου πουλάει το παραμύθι με το σανόχορτο, πάει καλά.
Μπορεί να βγει ο ιδεολογικός ινστρούχτορας του ΣΥΡΙΖΑ ο Καρανίκας με το όνομα να τα χώσει στον
Αντετοκούνμπο, για το «πατρίδα,
θρησκεία, οικογένεια»; Αν είναι μάγκας, ας το κάνει. Την ουρά στα σκέλια έβαλαν οι Καρανίκες του ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο Γιάννης. Δεν περνάει η μπογιά τους σε τέτοια θέματα.
Οι Καρανίκες είναι για πιο light

θέματα, να πουλάνε παραμύθι. Και
βαθυστόχαστα. Μπορεί να πει τίποτα ότι ο Γιάννης είναι παιδί μεταναστών και τα ρέστα. Κι επειδή νοιάζονται πολύ για τους μετανάστες
εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους έχουνε
μαντρωμένους και δεν τους αφήνουν να φύγουν για τη δυτική Ευρώπη;
Όχι όπου μας βολεύει χρειάζονται τον οίκτο μας και όπου μας απαγορεύει η Μέρκελ να τους αφήσουμε ελεύθερους να ταξιδέψουν,
να κάνουμε τουμπέκα.
Μόλις έγινε γνωστό ότι πήρε τον
τίτλο του καλύτερου, πλακώσανε όλες οι φυλές του Ισραήλ και κάνανε
δηλώσεις. Τα πάντα όλα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη. Μάλιστα. Και τι
είναι ο Αντετοκούνμπο, ρε, που

του δίνετε συγχαρητήρια;
Έχει καμία σχέση μαζί σας; Πρώτος και καλύτερος, ο πρωθυπουργός. Και τι είπε; Ό,τι σας έγραψα πιο
πάνω. «MVPs είναι όλα τα παιδιά που
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας και που ασχέτως καταγωγής
ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον».
Κατάλαβες, τώρα; Στο μεταναστευτικό το γύρισε ο Αλέξης ο
πρωθυπουργός, που μας αφήνει
χρόνους από το Μαξίμου. Ό,τι τον
βολεύει, δηλαδή.
Για όλα αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν τον «Γολγοθά» τους για ένα
καλύτερο αύριο στην πλούσια δυτική Ευρώπη και είναι φυλακισμένα
στη Λέσβο, κουβέντα. Και ντουμπέκα, βέβαια, για όσα είπε ο Γιάννης
για την πατρίδα και τον Θεό.

Μην το κουράζουμε, όμως, με τον Αλέξη.
Όπου σταθείς και όπου
βρεθείς, θα δεις τη μεγάλη
ατάκα του Αλέξη. Αποφασίζουμε για τις ζωές μας, σου λέει
το πανό, το σλόγκαν στην τηλεόραση κ.λπ. Μάλιστα. Δηλαδή, τέσσερα χρόνια τώρα, αποφάσισες εσύ
για τις ζωές μας, χαντάκωσες τον
κόσμο στη φορολογία, τον ξέσκισες
με τα μνημόνια τα αχρείαστα λόγω
του Βαρουφάκη, και τώρα μας λέει ο Αλέξης να αποφασίσουμε για
τις ζωές μας.
Για τις δικές σας τις ζωές αποφασίζουμε, Αλεκάκι, όχι για τις δικές
μας. Για τις δικές μας αποφάσισες εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι η σειρά μας ν’ αποφασίσουμε για τις δικές σας. Να σας στείλει ο λαός να
ξεκουραστείτε, γιατί κουραστήκατε
πολύ αυτή την τετραετία να ψηφίζετε γκιλοτίνες και να τις υπερασπίζεστε κι από πάνω.
Έτσι είναι, Αλέξη και λοιποί. Καμία σχέση δεν έχεις ούτε εσύ, ούτε ο
ΣΥΡΙΖΑ με τον Αντετοκούνμπο. Για
τον Γιάννη και την οικογένειά του
μπορεί να μιλήσει αυτή η κυρία που
τον έδερνε πιτσιρικά για να καθίσει
φρόνιμα και ο καφετεριάκιας δίπλα
στο γήπεδο στα Σεπόλια.
Κι όχι μόνο ο Αλέξης. Όλοι στο
μπάσκετ ξεσκίστηκαν να τουϊτάρουν
για τον Γιάννη. Το μπάσκετ που δεν
ξέρει τι του ξημερώνει. Το μόνο που
έλειπε, δηλαδή, είναι να έβγαζε καμία ανακοίνωση και η ΕΠΟ με τον
Γραμμένο και τον Φούσεκ για τον
Γιάννη, να γελάσει και η παρδαλή
κατσίκα.
Ο Βασιλειάδης, πάντως, καθυστέρησε να συγχαρεί τον Γιάννη για
το βραβείο. Κι είναι ν’ απορείς, δηλαδή, πώς του ξέφυγε του Γιώργαρου. Τώρα, θα πεις, είχε άλλες σφίξες ο Γιώργος, θέλει να γίνει βουλευτής, τον Αντετοκούνμπο θα έχει προτεραιότητα; Και όμως, ο
Γιάννης μπορεί να τον έβγαζε βουλευτή. Μία φωτογραφία να κότσαρε στο twitter ο υφυπουργός και θα
πήγαινε κατ’ ευθείαν για το έδρανο.
Χαίρετε.

Ο Πεδουλάκης
για Γιάννη,
Θανάση
Κι επειδή η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει, το
2007 ο Αντετοκούνμπο
δεν έπαιξε με την Εθνική
ομάδα γιατί ήταν τραυματίας. Τότε, το ’βγαλαν
όλοι το συμπέρασμα. Είναι προδότης. Κι όχι μόνο αυτό. Σ’ ένα All Star
Game, ο Αργύρης Πεδουλάκης έβαλε τον
Γιάννη και τον Θανάση
να παίξουν, παρ’ ότι δεν
είχαν ψηφιστεί, γιατί
δεν ανήκαν σε ομάδα
της Α1.
Τότε οι γραφιάδες και οι
καραγκιόζηδες του μπάσκετ κατηγόρησαν τον
Πεδουλάκη ότι ευτελίζει
τον θεσμό! Ναι, ρε, μέχρι
εκεί είχαν φτάσει. Μετά,
βέβαια, ξεχάστηκαν όλα
αυτά. Ο Γιάννης πήγε
στο ΝΒΑ, ο Θανάσης
στον Παναθηναϊκό, κι όλα καλά.
Κι ο Πεδουλάκης τούς έγραψε κανονικά, και καλά έκανε. Οι ίδιοι άνθρωποι που τα έλεγαν
τότε αυτά, είναι οι ίδιοι
που τελείωσαν το μπάσκετ με όσα γίνονται.
Και δεν αναφέρομαι
στον Βασιλακόπουλο,
αυτό είναι άλλη ιστορία.
Αναφέρομαι σ’ αυτούς
που χλεύαζαν τον Πεδουλάκη.
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ΘΕΜΑ
Στον έλεγχο
του Περέιρα
ακόμα και
οι Επιτροπές
Διαιτησίας
των ΕΠΣ
Κομμένος και ραμμένος
στα μέτρα του Μέλο Περέιρα είναι ο νέος κανονισμός Διαιτησίας. Ουσιαστικά, ο Πορτογάλος
γίνεται το απόλυτο αφεντικό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Όχι μόνο σε υψηλό επίπεδο, αλλά ακόμα και στις
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών
Σωματείων. Για τη Super
League είναι ενδεικτικό
το άρθρο 31. Στην παράγραφο 7 καθίσταται σαφής η παντοδυναμία του
Περέιρα.
«Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου επιτρέπονται οι μεταβολές
(προβιβασμοί, υποβιβασμοί και αποπομπές) των
πινάκων από την ΚΕΔ/ΕΠΟ», αναφέρεται στον
κανονισμό. Ουσιαστικά, ο
αρχιδιαιτητής στέλνει το
μήνυμα στους διαιτητές
ότι όποιος δεν του αρέσει
μπορεί να πάει ακόμα και
σπίτι του κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Ιδιαίτερη σημασία έχει
και το άρθρο 9. Με αυτό
καθορίζονται τα προσόντα για τις Επιτροπές Διαιτησίας στις Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων. «Η Ε.Δ. θα αποτελείται από πρώην διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές,
οι οποίοι θα έχουν αξιολογηθεί από την ΚΕΔ/ΕΠΟ», αναφέρει η παράγραφος 1.
Η παντοδυναμία του
Πορτογάλου αποδεικνύεται και στον πίνακα των
παρατηρητών. Εφεξής η
Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ δεν έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί ούτε με τον αριθμό, ούτε με
τα πρόσωπα. Όλα περνούν στις αρμοδιότητες
του Περέιρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι
να αποτρέψουμε την άλωση
του αθλητισμού από συγκεκριμένα
συμφέροντα μεγαλοϊδιοκτητών
ΜΜΕ και επιχειρήσεων»
Οι φετινές μετεγγραφές θα γίνουν
με περσινό κανονισμό...

Επιχειρήματα Τσίπρα (χωρίς τσίπα...)
Φοβερά επιχειρήματα του Τσίπρα χωρίς τσίπα. Είπε στην Πάτρα ότι
πήγε στον ΣΚΑΪ, έπαιζε εκτός έδρας και πήρε μεγάλη νίκη και με κόντρα διαιτησία. Αυτό είναι πολιτικό επιχείρημα. Λες και είναι μπάλα η
πολιτική.
Εκεί την κατάντησε. Να εξισώνει τις ζωές των πολιτών με το…
κέρδος τριών βαθμών ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Κι υποτίθεται (υποτίθεται, λέω) ότι οι αριστεροί μιλούν με επιχειρήματα. Είναι πολιτικό επιχείρημα το σποτάκι του Τσίπρα ότι γεννήθηκε σε μια λαϊκή
γειτονιά;
Τι είναι, δηλαδή, ο λουστράκος Βασιλάκης Καΐλας με το κασελάκι του στη γωνία Πατησίων και Ακαδημίας; Είναι πολιτικό επιχείρημα ο Βερναρδάκης να βγάζει σποτ με το τέταρτο γκολ της Λίβερπουλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ότι και καλά… γυρίζει το ματσάκι;
Είναι πολιτικό επιχείρημα ότι ο Τσίπρας είπε στον Παπαδάκη ότι «και τον Μέσι να είχαμε υπουργό Οικονομικών, αντί του Βαρουφάκη,
δεν θα καταφέρναμε τίποτα»; Είναι πολιτικό επιχείρημα να λέει στην
Κοσιώνη ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα τρομοκρατίας
επειδή είναι μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη;
Είναι πολιτικό επιχείρημα να κατηγορεί τον… πλούσιο Μητσοτάκη, όταν ο άλλοτε σύντροφός του στον Συνασπισμό Αλέκος Αλαβάνος είναι από τους πιο πλούσιος Έλληνες πολιτικούς;
Είναι πολιτικό επιχείρημα όταν ανασύρει διάφορες δηλώσεις από
το μακρινό παρελθόν αντιπάλων στελεχών και τις κάνει σημαία, τη
στιγμή που αυτοί απλά δήλωναν κι αυτός υπέγραφε, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών;
Ή, όταν αυτός ο Τόλιας με τον Τζουμάκα την Παρασκευή τον έβριζαν και το Σάββατο τους πήρε στον ΣΥΡΙΖΑ;

Για να κατανοήσει κάποιος –και στο ζήτημα των κανονισμών– το
μέγεθος του... επιτεύγματος της διοίκησης Γραμμένου, αρκεί η παράθεση ενός και μόνο γεγονότος.
Όπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου της ΕΠΟ στις 9/4 κατά τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής: «Ενεκρίθη η χρονική διάρκεια των μετεγγραφικών περιόδων της ποδοσφαιρικής σεζόν 2019-20: Θερινή περίοδος: επαγγελματίες ποδοσφαιριστές:
01.07-31.08.2019».
Δηλαδή, τη Δευτέρα 1/7 «άνοιξε» και
επίσημα η μετεγγραφική περίοδος. Όμως,
η έγκριση του Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών (όπως και των άλλων) έχει παραπεμφθεί για τις 31/7... Οπότε, οι μετεγγραφές της περιόδου 2019-2020 γίνονται με
τον κανονισμό της περιόδου 2018-2019...

«Γλάστρα» η Εκτελεστική Επιτροπή και
στους κανονισμούς;
Υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος στο
ζήτημα της μη έγκαιρης έγκρισης των
κανονισμών. «Παροικούντες την Ιερουσαλήμ» υποστηρίζουν πως –αν όχι όλοι,
πάντως οι περισσότεροι– θα έχουν εγκριθεί πολύ πριν από τις 31 Ιουλίου.
«Δεν θα υπάρξουν επιπλοκές», ισχυρίζονται.
Πώς θα γίνει αυτό, με δεδομένο
πως η συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει οριστεί για εκείνη την
ημερομηνία; Ποια
είναι η λύση; «Θα εγκριθούν από την Ε-

πιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων», υποστηρίζουν... Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα μέλη
του ΔΣ της ΕΠΟ (Εκτελεστική Επιτροπή) θα μαζευτούν, θα πιουν καφέ, θα ακούσουν τις αποφάσεις της Επιτροπής
Εκτάκτων Θεμάτων –που θα τους ανακοινωθούν– και στη συνέχεια, αφού λάβουν τα έξοδα κίνησης, θα γυρίσουν ικανοποιημένοι στα
χωριά τους, που συνέβαλαν στην κανονιστική «εξυγίανση»
του ποδοσφαίρου.
Αυτό τουλάχιστον
θα λένε στα καφενεία του χωριού
τους…
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ΑΝΑΘΕΜΑ




Το μακαρίτη
Μητσάρα,
όλοι τον
αναγνώριζαν.
Λίγοι, όμως,
ξέρουν ότι ήταν
μέλος της ΕΦΕΕ
όταν έγινε η
χούντα και ο
πρώτος Έλληνας
που υπέστη
ηλεκτροσόκ!
Και γόνος
πλούσιας
οικογένειας ήταν
και είχε
συγγενικές
σχέσεις με εκδότη
μεγάλης
εφημερίδας, την
οποία διεκδικούσε
φωνάζοντας έξω
από τα γραφεία
της.

Η Μαγιόρκα
επέτρεψε στην
Α’ κατηγορία της
Ισπανίας κι ο
Λάγκο Ζούνιορ
δήλωσε: «Θα το
γιορτάσω με τους
συμπαίκτες μου,
αλλά και με τη
γυναίκα μου. Με
έχει πιάσει από τα
αρχ@@@α, όπου
πηγαίνω με
ακολουθεί και με
μαρκάρει σαν τον
Σέρχιο Ράμος».
Η σύζυγος, είπε:
«Μπορεί να πάει να
παρτάρει με τους
συμπαίκτες του,
αλλά θα είμαι κι
εγώ μαζί».

Τα κομμένα φτερά
του Λασκαράκη!

«Πέφτει» ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπου φύγει-φύγει ο Λουτσέσκου

Έτρεχε ο Ευάγγελος Γραμμένος να μαζέψει τα απόνερα
που προκάλεσε στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ η γκάφα
του Περικλή Λασκαράκη, αλλά από μέσα του χαμογελούσε.
Με την επισήμανσή του ότι «κάποια από τα μαύρα
χρήματα έπρεπε να
τα ασπρίσουμε», ο
ταμίας της Ομοσπονδίας και βασικός υποψήφιος για
τη διαδοχή τού νυν προέδρου έχασε πολλούς από τους υποστηρικτές του. Κι αυτός ήταν ακόμα ένας λόγος για να
χαρεί ο Γραμμένος.
Τυπικά, βέβαια, προσπάθησε να κλείσει το θέμα, διότι
δεν ήθελε να πάρει κι εκείνον η μπάλα. Επί της ουσίας,
όμως, αποδείχθηκε πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ πήρε το
χρίσμα στη λογική του μονόφθαλμου, ο οποίος βασιλεύει στους τυφλούς.
Ο Λασκαράκης, βέβαια, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Όταν διαπίστωσε την έκταση που πήραν τα λόγια του έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις.
«Εννοούσα ότι κάποιους τους πληρώναμε με απόδειξη
δαπάνης μετά μπήκαν μισθολόγιο και αυξήθηκαν τα έξοδα
της ΕΠΟ», είπε ο Βολιώτης παράγοντας, αλλά προφανώς
έπεισε ελάχιστους.
Προς όφελος και του Γραμμένου.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου… άνοιξε πρώτος
την πόρτα των αποχωρήσεων από τον
ΠΑΟΚ. Προφανώς, ο άνθρωπος κατάλαβε
τι πρόκειται να γίνει όταν «πέσει» ο ΣΥΡΙΖΑ και σταματήσουν οι κυβερνητικές αβάντες στον Σαββίδη, και μόλις πήρε την
πρώτη πρόταση στα χέρια του αποχώρησε για την Αραβία…
«Τι να κάτσει να κάνει; Δεν του έπαιρναν παίκτες για να περάσει στο Champions
League», μαρτύρησε κάπου ο πατέρας
του, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου και «πάγωσε» τη Θεσσαλονίκη.
Ο Ρουμάνος δεν είναι κάνα κορόιδο.
Βλέπει τι γίνεται γύρω του. Ο Σαββίδης

«μαζεύεται» και στα Media, ενώ δεν παίρνει και παίκτες στον ΠΑΟΚ γιατί ο Τσίπρας αποχωρεί…
Άλλωστε, τι περισσότερο να περιμένει
όταν ο ίδιος ο Κ. Ζουράρις βγήκε φόραπαρτίδα και ομολόγησε ότι «αν δεν ήταν
ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα…».
Όπου φύγει, φύγει…

Ο Σπίρτζης δούλευε τα βράδια στο ΟΑΚΑ
Ήρθαν οι UEFAτζήδες για να ελέγξουν το ΟΑΚΑ, εν όψει των αγώνων της ΑΕΚ στο
Europa League, και τα βρήκαν όλα «κομπλέ». Και μ’ εκείνες τις ταλαντώσεις στο επάνω
διάζωμα, τις κοίταξαν καθόλου; Πήραν εγγυήσεις από τον Σπίρτζη ότι δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο του αγώνα με την Μπάγερν πέρυσι, όπου το επάνω διάζωμα χόρευε χιπ-χοπ όταν οι Γερμανοί είχαν
σκοράρει; Το βίντεο εκείνο με τις ταλαντώσεις είχε γίνει viral. Το πιο
πιθανό είναι πως ναι, πήραν. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έβλεπαν κάθε βράδυ μια σκιά να… γλιστράει προς το επάνω διάζωμα
του ΟΑΚΑ και να καλουπώνει, να τραβάει σιδερόβεργες και να δοκιμάζει την αντοχή των υλικών. Ο Σπίρτζης πρέπει να ήτανε. Για να
μην εκτεθεί η Ελλάδα.

Κοντονής:
Ξέχασε το
ηλεκτρονικό
εισιτήριο,
εφάρμοσε…
ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς
Με αφορμή τις εκλογές
της 7ης Ιουλίου, καλό θα
ήταν να θυμηθούμε τι έλεγαν οι κυβερνώντες
πριν από μερικά χρόνια
όταν αναλάμβαναν τις
τύχες του τόπου και τι… έπραξαν τελικά.
Ο Σταύρος Κοντονής (για
παράδειγμα) έμεινε στην
ιστορία ως ο υφυπουργός
της… εξυγίανσης στον Αθλητισμό. Ο άνθρωπος
που έβαλε το ποδόσφαιρο στον… γύψο.
Ο Επτανήσιος πολιτικός
(που για να γλιτώσει το
«μαύρο» στον τόπο του
κατεβαίνει στην Αθήνα
ως υποψήφιος) είχε εξαγγείλει «…από την 1η
Νοεμβρίου του 2015, σε
όλα τα γήπεδα, 1ης κατηγορίας ποδοσφαίρου
και μπάσκετ, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
εισόδου.
»Επίσης, εντός του έτους,
χρονοδιάγραμμα αποχώρησης της ελληνικής αστυνομίας από τους αγωνιστικούς χώρους, νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό, όπως και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.
»Από την 1η του νέου έτους εφαρμογή Κάρτας
Φιλάθλου και εντός του έτους άμεση θεσμοθέτηση
ειδικού τέλους επί των μεταγραφών επαγγελματιών αθλητών υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού
και διάθεση ποσοστού από τη φορολόγηση του αθλητικού στοιχήματος…»
Το μόνο… ηλεκτρονικό
που έκανε ο Κοντονής επί
ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι… πλειστηριασμοί, όταν έγινε υπουργός Δικαιοσύνης, με
τους οποίους ο κόσμος έχασε τα σπίτια του.
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Δρόσος:
Αναρμόδιος ο
Βασιλειάδης για
τα τηλεοπτικά!
Ο Βασιλειάδης είναι στην
επικαιρότητα μέχρι την
τελευταία στιγμή. Μιλάει, αλλά δεν λέει τίποτα,
αλλά δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει να είναι
στην επικαιρότητα.
Αυτήν τη φορά στο
SportFm είπε ότι το προσύμφωνο (κι όχι η σύμβαση) με την ΕΡΤ και τις
ΠΑΕ δεν πρόκειται ν’ αλλάξει κι ας έρθει ο Μητσοτάκης. Εμείς απλά να
του θυμίσουμε ότι στην επιστολή που έστειλε στον
Άρειο Πάγο ο διευθύνων
σύμβουλος της ΕΡΤ Γιάννης –«δεν είμαι του τζάμπα»– Δρόσος (μετά τη
μηνυτήρια αναφορά του
Ολυμπιακού) αναφέρει
ότι ο Βασιλειάδης προχώρησε σε συμφωνίες με
τις επτά ΠΑΕ, χωρίς να έχει τις σχετικές αρμοδιότητες.




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Γκάλοπ sdna: Τσίπρας 69%,
Μητσοτάκης 31%

Ο Ιβάν κατάλαβε κι έριξε
«γέφυρες» στον Μητσοτάκη

Το sdna, που όπως λέγεται είναι του Ιβάν, έκανε δημοσκόπηση ανάμεσα
σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει
2.407. Τσίπρας 69%, Μητσοτάκης 31%, ΣΥΡΙΖΑ 34%, ΝΔ 23%. Κατόπιν
τούτου, ο τίτλος εκρίθη. Ο Τσίπρας θα κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Με
πλειοψηφία κιόλας, συντριπτική. Όπως έγινε και στις ευρωεκλογές.
Τότε που το Σαββιδοτεχνείο έβγαλε γκάλοπ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά ή χάνει με δύο μονάδες. Τότε το sdna έκανε και πάλι γκάλοπ, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μακράν το πρώτο κόμμα. Μέχρι που έπεσε το «σύρμα»
από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ο
Μητσοτάκης προηγείται με δέκα μονάδες
και απέσυραν το ηλεκτρονικό γκάλοπ μετά από κάνα δίωρο.
Έτσι και τώρα. Κοροϊδεύουνε τα άρρωστα τα ΠΑΟΚάκια και τους πουλάνε παραμύθι ότι ο Τσίπρας προηγείται με 69%. Και
οι πιτσιρικάδες τσιμπάνε. Αυτά τα ΠΑΟΚάκια που δεν έγραψαν τίποτα εις βάρος
του site όταν η ΝΔ κέρδισε με δέκα μονάδες τις ευρωεκλογές. Το ’χαψαν το παραμύθι και γι’ αυτό τους σερβίρουν κι άλλο, χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη
για το προηγούμενο «γκάλοπ».
Είναι το ίδιο Μέσο που… κρύφτηκε όταν ο Τσίπρας τουίταρε ότι αυτός πήρε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Που… ξανακρύφτηκε όταν ο Ζουράρις είπε ότι χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα, προσβάλλοντας αισχρά τόσο τον ίδιο τον Σαββίδη, όσο και τους παίκτες που
μάτωναν στο γήπεδο.
Το sdna μάς έβγαλε από το άγχος. Την Κυριακή θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
αφού προηγείται με 11 μονάδες...

Κάτι σκάρτες ώρες μείνανε για την κάλπη κι ο Ιβάν δεν πήρε θέση.
Κουβέντα δεν έβγαλε για το ποιον πρέπει να ψηφίσει ο λαός του
ΠΑΟΚ. Ούτε, βέβαια, στις ευρωεκλογές μίλησε, ούτε διά της πλαγίας οδού.
Και δεν είναι να πεις ότι ο Ιβάν το αποφεύγει να μιλάει κομματικά.
Αυτός ήταν που αποκάλεσε τον Τσίπρα «Πούτιν της Ελλάδας» και
τον Πούτιν τον κανονικό τον έπιασε λόξυγκας στο Κρεμλίνο. Αυτός
ήταν που είπε ότι «ο Μητσοτάκης δεν θα κυβερνήσει ποτέ». Τι έγινε
και κρατάει κλειστό το στόμα του;
Το «ρεύμα». Όχι το ηλεκτρικό. Το ρεύμα της κοινωνίας. Που βαρέθηκε τα ψέματα του Τσίπρα, το ξεπούλημα της Μακεδονίας, τη
φτώχεια, την κοροϊδία με την ελεημοσύνη που έδωσε πριν από τις ευρωεκλογές.
Και δεν πήρε θέση ο Ιβάν, γιατί ξέρει ότι ο
λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι… πλαστελίνη
να τον διαμορφώνει όπως θέλει, όταν
πρόκειται για τη ζωή του και την εθνική
του συνείδηση.
Δεν τον παίρνει και το απέδειξε στις
ευρωεκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε γύρω
στο 20%. Τι να βγει και να πει ο Σαββίδης; Να ψηφίσουν τον Τσίπρα, που πουλάει εκδούλευση πως αυτός πήρε το
πρωτάθλημα; Γι’ αυτό και δεν μιλάει. Άλλωστε, έχει ρίξει δίκτυα στον Μητσοτάκη,
γνωστά πράγματα είναι αυτά.

Ν’ απαντήσει ο Ζουράρις:
«Αν ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ,
ψηφίζεις Σαββίδη;»
Κανονικά, έτσι κι είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ, έχεις μεγάλα διλήμματα στην κάλπη. Ρίχνεις την ψήφο στη Νοτοπούλου ή
στον «άκλητο» Ζουράρις; Η Καίτη είναι αυτή που είναι. Πάτωσε στις δημοτικές, αλλά θέλει
να δικαιωθεί στις
εθνικές με τη
βοήθεια του Αντετοκούνμπο.
Ο Ζουράρις είναι ένας από εμάς. Ο Τσίπρας,
σου λέει, μας έδωσε το πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να τον αγνοήσεις
τον
Ζουράρις. Αν ψηφίζεις ΝΔ, σου λέει, είναι σαν να ψηφίζεις
Μαρινάκη. Δεν είπε, όμως, ότι αν ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν
να ψηφίζεις Σαββίδη.
Γιατί δεν το είπε αυτό ο Ζουράρις ο «άκλητος»; Διότι δεν
θα έβρισκε ούτε τη δική του ψήφο από τη «γραμμή» που θα έδινε ο Ιβάν. Καταλαβαινόμαστε, νομίζω.

Ο Φάμελλος την προέγκριση,
ο Μητσοτάκης τη νέα Τούμπα
Αυτός ο Σωκράτης Φάμελλος, που κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, έκανε δηλώσεις στο ράδιο ότι έγινε προέγκριση «του Ειδικού
Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ». Μιλάμε για
τεράστια πρόοδο.
Προέγκριση. Ήταν να γίνει σε έξι μήνες, αλλά χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες που έκανε ο ίδιος, συντρίβοντας τη γραφειοκρατία, πήρε προέγκριση. Όποιος, δηλαδή, περάσει αύριο από το γήπεδο
της Τούμπας, θα δει
τα αποτελέσματα
της προέγκρισης.
Μόνο να φοράει γυαλιά για να μη
θαμπωθεί. Η «Α»
το είπε από την
πρώτη στιγμή που
ο Πάνος ο Καμένος έκανε… εγκαίνια, ότι τη νέα Τούμπα θα τη φτιάξει ο
Μητσοτάκης. Τέλος.

Η ξεφτίλα Ρεχάγκελ
και ξεφτίλα για την
«Πράσινη Γραμμή»
Ο Ρεχάγκελ είναι μεγάλος προπονητής. Μεγάλος άνθρωπος είναι; Μπορεί να οδήγησε την Εθνική στην κατάκτηση του EURO 2004 στην
Πορτογαλία, αλλά να μην ξεχνάμε τι έκανε μετά,
το 2013.
Είχε έρθει στην Ελλάδα απεσταλμένος της
Μέρκελ, να μας πείσει πόσο καλή είναι η Γερμανίδα καγκελάριος, που ανάγκασε έναν ολόκληρο λαό να ζει στην κατάθλιψη. Και γύριζε την
Ελλάδα, μέχρι που τον πήρανε χαμπάρι.
Κι είχε δίπλα του τον μεγάλο Έλληνα, Τοπαλίδη, που μια φορά κι έναν καιρό, στη Λευκωσία, ρώτησε τον Θόδωρο τον Θεοδωρίδη, τι
είναι η «Πράσινη Γραμμή». Είχανε πάει εκεί για
να κλείσουνε ξενοδοχείο για φιλικό με τους Κύπριους.
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Αμφίβολο αν θα κατέβουν ο ΠΑΟΚ, ο Πανιώνιος και η Κύμη,
ο Ολυμπιακός θα είναι στην Α2, ενώ ο Χολαργός
διαπραγματεύεται να πουλήσει το… ΑΦΜ στο Λαύριο
ή σε όποια ομάδα πλειοδοτήσει, ενώ παράλληλα τηλεοπτικό
συμβόλαιο έχουν μόνο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, καθώς είναι
αμφίβολο αν η ΕΡΤ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τα ίδια
ποσά την Basket League χωρίς να υπάρχει το ανάλογο
ενδιαφέρον από το κοινό...

Βάρεσε διάλυση
το πρωτάθλημα
στο μπάσκετ
Του Μανώλη Δράκου
τα πρόθυρα να βαρέσει
διάλυση είναι το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Η Α1, όπως λεγόταν πριν από μερικά χρόνια, ή
Basket League όπως μετονομάστηκε, πνέει τα λοίσθια. Οι χορηγοί αποχωρούν, διότι βλέπουν το τέλος του επαγγελματικού μπάσκετ στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα και πολλές ομάδες
είτε πουλάνε το… ΑΦΜ τους σε
άλλες και εγκαταλείπουν, είτε
απλά διαλύονται και υποβιβάζονται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα…
Είναι προφανές ότι τη νέα σεζόν
είναι αμφίβολο αν μπορεί να γίνει
στοιχειωδώς ένα αξιόλογο πρωτάθλημα, καθώς μία προς μία οι ομάδες της κατηγορίας δηλώνουν αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ είναι υπό διάλυση. Ο
Μπάνε Πρέλεβιτς αποχώρησε, καθώς ο Ιβάν Σαββίδης δεν έδειξε
καμία διάθεση να βάλει το χέρι στην

Σ

τσέπη και να καλύψει ένα μέρος από
τον προϋπολογισμό της ομάδας. Ο
μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού
ΠΑΟΚ μπορεί να ξόδεψε 70 εκατ.
ευρώ για να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Τσίπρα με το Open και το «Έθνος», αλλά δεν έχει διάθεση να βάλει ούτε ευρώ στο μπάσκετ. Ο τελευταίος υποψήφιος χρηματοδότης
που αποπειράθηκε να βοηθήσει (ο
Καραμάνος) έφυγε κακήν-κακώς
και η ομάδα έμεινε χωρίς… παίκτη
πλέον!
Δεδομένο είναι ότι ο (νεοφώτι-

στος) Χολαργός θα αποχωρήσει, καθώς ο βασικός μέτοχος της ομάδας
δεν έχει διάθεση να ρίξει λεφτά
στον σύλλογο γι’ άλλη μια χρονιά.
Με δεδομένο ότι η ομάδα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη, γίνεται
προσπάθεια (πλειστηριασμός, για
την ακρίβεια) ώστε να βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα και να αγοράσει το
ΑΦΜ του Χολαργού για να κερδίσει
την παραμονή της στην κατηγορία.
Βασικός υποψήφιος είναι το Λαύριο, που βάσει αποτελεσμάτων έπεσε στην Α2, αλλά ψάχνει τρόπο να
παραμείνει στην Basket League.
Η Κύμη είναι άλλη μια ομάδα που
είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα. Εδώ και καιρό ο βασικός μέτοχος της
ευβοιακής ομάδας (ο Θεοδώρου)
έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να
εγκαταλείψει την ομάδα, καθώς ο ίδιος και η οικογένειά του κουράστηκαν να βάζουν λεφτά σε ένα βαρέλι
δίχως πάτο. Όσο η ομάδα έπαιζε
στην έδρα της (στην Α2 και στις μικρότερες κατηγορίες) υπήρχε ένα όνειρο συμμετοχής στην Α1, όμως
πλέον και με δεδομένες τις υποχρεώσεις, αλλά και το γεγονός ότι ο
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σύλλογος παίζει
στη Χαλκίδα (λόγω
έλλειψης υποδομών
στην Κύμη), έχει προκαλέσει σκέψεις απόσυρσης από
τα κοινά…
Ο Πανιώνιος είναι μια άλλη
περίπτωση ομάδας που βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού».
Ήδη από το τέλος της περασμένης
σεζόν φάνηκαν τα πρώτα σημάδια
αποσύνθεσης του συλλόγου, που
ταλαιπωρήθηκε με υποβιβασμούς
σε κατώτερες κατηγορίες. Όλοι πίστεψαν ότι δόθηκε λύση με την άνοδο της ομάδας στην Α1, ωστόσο
όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι
στο απροχώρητο και δύσκολα η σημερινή διοίκηση θα αποφασίσει να
παραμείνει χωρίς βοήθεια από τον
Ερασιτέχνη…
Φυσικά, ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα για τη βιωσιμότητα της
κατηγορίας (και του επαγγελματικού μπάσκετ στη χώρα) είναι η απουσία του Ολυμπιακού από την Α1.
Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την απόφασή τους να μην κατέβουν στα
πλέι-οφ με τον Παναθηναϊκό, οδηγήθηκαν στην Α2 και μόνο με κυβερνητική παρέμβαση πλέον θα
μπορέσουν να αγωνιστούν στην
Basket League.
Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι η υπόθεση συμμετοχής του Ολυμπιακού
στην… Αδριατική Λίγκα ήταν μια
«μπαρούφα» και το πιο πιθανό είναι
οι «ερυθρόλευκοι» να παίξουν τη
νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Α2.
Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να ικανοποιεί τους Αγγελόπουλους (γιατί δεν θα βάλουν λεφτά που έβαζαν
στο παρελθόν για να συναγωνιστούν τον Παναθηναϊκό και να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα), όμως δίνει ένα καίριο χτύπημα στην υπόσταση της Α1, αφού πολλοί χορηγοί
δεν είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν χρήματα σε ένα πρωτάθλημα
που δεν θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός.
Όλα δείχνουν πως το πρωτάθλημα της νέας σεζόν ή δεν θα αρχίσει
ποτέ ή θα γίνει με ελάχιστες ομάδες
και με πενιχρή ανταγωνιστικότητα…

Aποχωρεί
ο χορηγός
Με επίσημη επιστολή ο
βασικός χορηγός της
Basket League ενημέρωσε τον ΕΣΑΚΕ ότι δεν
θα κάνει χρήση της
option που είχε για δεύτερο χρόνο και αποχωρεί
από τη διαφήμισή του
στο πρωτάθλημα.
Στην επιστολή που απέστειλε στη διοργανώτρια αρχή της Basket
League, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν θα
γίνει χρήση του δεύτερου χρόνου της μεταξύ
τους συμφωνίας και είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλο χορηγό.
Η συγκεκριμένη εταιρεία
έδωσε πέρσι ένα ποσό ύψους 870.000 ευρώ, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να πράξει το ίδιο
και την επόμενη σεζόν.
Οι διαδοχικές αποχωρήσεις ομάδων, οι αγοραπωλησίες ΑΦΜ και τα
φημολογούμενα έντονα
οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν διάφορες ΚΑΕ, επιτείνουν
την κακή εικόνα και αποθαρρύνουν ακόμα περισσότερο πιθανούς επενδυτές και υποψήφιους
χορηγούς, ενώ και η απουσία του Ολυμπιακού
από την κατηγορία παίζει τον ρόλο της. Στον ΕΣΑΚΕ πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα,
αφού λέγεται ότι και η
ΕΡΤ πρόκειται να μειώσει δραματικά το ποσό
για τις ομάδες που έχει
στην κεντρική διαχείριση.
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Του Νίκου Συνοδινού
ο ποδόσφαιρο, ο
«βασιλιάς» των
σπορ που συγκινεί
δισεκατομμύρια
φιλάθλων σε κάθε γωνιά του
πλανήτη, λόγω της απήχησής
του, αποτελεί μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα. Εταιρείες κολοσσοί συνωστίζονται για
το ποια θα διαφημιστεί σε μια από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης που έχουν απήχηση στις
πέντε ηπείρους. Οι επιτυχίες εκτοξεύουν τη χρηματιστηριακή
αξία κάθε ομάδας, αλλά αυτό
που είναι το σήμα κατατεθέν στο
brand name, είναι η φανέλα.
Η διαφήμιση στη φανέλα αποτελεί το σημαντικότερο έσοδο σε κάθε
μία από τις μεγάλες ομάδες, ξεπερνώντας ακόμη και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Μια σημαντική μεταγραφή εκτοξεύει τις πωλήσεις στις φανέλες κι ενισχύει το brand name της
ποδοσφαιρικής εταιρείας. Η ικανότητα και η αναγνωρισιμότητα ενός
ποδοσφαιριστή παίζει τον δικό της
ξεχωριστό ρόλο στη βιομηχανία της
ποδοσφαιρικής διαφήμισης.
Δεν είναι μόνο οι νίκες και οι τίτλοι εντός αγωνιστικών χώρων, αλλά
και τα κέρδη που (πρέπει να) έρχονται στη διάρκεια του οικονομικού
έτους, ώστε να μπορούν να γίνουν
μεγαλύτερες επενδύσεις σε έμψυχο
δυναμικό χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της UEFA που έχει θέσει τους δικούς της όρους και στο οικονομικό
παιχνίδι.
Οι διοικούντες τις ομάδες εκμεταλλεύονται με ειδικά στελέχη στο
έπακρο την αγάπη του οπαδού για
την ομάδα, την ιδέα, το σύμβολο, τη
φανέλα. Η επιστήμη του μάρκετινγκ
παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη γιγάντωση ενός κλαμπ.
Ο όρος «sports marketing» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις
ΗΠΑ από το περιοδικό «Advertising
Age» το 1978 και είναι ένας συνδυασμός γνώσης του αθλητισμού
και του μάρκετινγκ.
Η ποδοσφαιρική βιομηχανία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα
τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την
πιο πρόσφατη έρευνα της KPMG
Sports Advisory Practice.
Συγκεκριμένα, η αξία επιχείρησης
των 32 κορυφαίων ποδοσφαιρικών
συλλόγων της Ευρώπης παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14% το
2017 και επιπλέον 9% το 2018.
Το 2018 η συνολική αξία έσπασε το φράγμα των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας τα 32,5! Για
την ιστορία, το 2016 ήταν στα 26,3
δισ. ευρώ, το 2017 στα 29,9. Μάλι-

Φανέλα
από… χρυσάφι

Τ

Στα 500 ευρώ
η συλλεκτική
φανέλα
Υπάρχουν φανέλες με
συλλεκτική αξία. Μια από αυτές ήταν η εμφάνιση της Γιουβέντους στο
πλαίσιο του εορτασμού
των 120 ετών από την ίδρυσή της. Η «Γηραιά
Κυρία» κυκλοφόρησε
μια πανέμορφη, κλασική
εμφάνιση, η οποία από
την πρώτη στιγμή κέρδισε τις εντυπώσεις κι έκανε τον κόσμο της ομάδας
να σπεύσει για να την
προσθέσει στη συλλογή
του.
Διατέθηκε έναντι 180
ευρώ και υπήρξαν οπαδοί που ήταν πρόθυμοι
να δώσουν μέχρι και
500! Η επετειακή φανέλα της Γιουβέντους απέφερε μεγάλα έσοδα στα
ταμεία του συλλόγου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Tuttosport», παρά
το γεγονός πως το αντίτιμο ήταν υπερβολικό
για μια φανέλα, αφού έφτανε στα 180 ευρώ, υπήρξαν οπαδοί που διέθεταν μέχρι και 500 ευρώ προκειμένου να
βρουν απ’ όπου μπορούσαν την επετειακή εμφάνιση.
Μέσα σε μόλις έξι μέρες
κυκλοφορίας της φανέλας, τα έσοδα στα ταμεία
της Γιουβέντους έφτασαν στις 358.000 ευρώ!

To οικονομικό πρωτάθλημα δίνει τους δικούς του τίτλους στο
ποδόσφαιρο. To brand name της φανέλας και οι μεταγραφές
που εκτοξεύουν τις πωλήσεις. Στα 5,3 ευρώ το κόστος
παραγωγής της φανέλας που πωλείται 63,5 ευρώ. Κι όμως, μόλις
το 6% της τιμής μπαίνει στο ταμείο του κλαμπ, το οποίο όμως
κάνει συμφωνίες-μαμούθ με τις μεγάλες εταιρείες και βγάζει
τις μεταγραφές τύπου Ρονάλντο όπως η Γιούβε

στα η συνολική κερδοφορία προ
φόρων των 32 κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων για το 2017 ανήλθε
σε 629 εκατομμύρια ευρώ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ
Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι οι
τρεις ομάδες με τη μεγαλύτερη αξία, σύμφωνα με την έρευνα.
Οι βασικές πηγές εσόδων για μια
ποδοσφαιρική ομάδα είναι τρεις: ο
τζίρος κατά τις ημέρες των αγώνων,
οι συμφωνίες με media και χορηγούς, καθώς και οι εμπορικές πωλήσεις, με τα μεγαλύτερα έσοδα σε
αυτήν την περίπτωση να προέρχο-

νται από τις φανέλες που διαθέτει
σε ετήσια βάση κάθε σύλλογος.
Όταν μια ομάδα προχωρά σε μια
τεράστια επένδυση προκειμένου να
αποκτήσει έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή, υπάρχει λόγος, στόχος
και πλάνο.
Η μετακίνηση του ισχυρότερου
ποδοσφαιρικού brand name αυτήν
τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, του Κριστιάνο Ρονάλντο στη
Γιουβέντους, χαρακτηρίστηκε από
πολλούς ως η «μεταγραφή του αιώνα».
Ο αντίκτυπος που είχε η μετα-

γραφή του Ρονάλντο στον κόσμο
των «μπιανκονέρι» αλλά και γενικότερα στους θαυμαστές του Πορτογάλου είναι τεράστια.
Δεν είναι μόνο το ράλι ανόδου
που σημείωσε η μετοχή των πολυπρωταθλητών Ιταλίας, ούτε η τρελή αύξηση των ακολούθων που παρουσιάστηκε στους λογαριασμούς
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
της «Μεγάλης Κυρίας».
Ήταν ο απίστευτος ρυθμός με
τον οποίο «έφευγαν» οι φανέλες
της Γιουβέντους με το Νο7. Μέσα σε
μόλις ένα 24ωρο όταν είχε ανακοινωθεί η απόκτηση του Ρονάλντο,
διατέθηκαν 520.000 φανέλες, τη
στιγμή που τη σεζόν 2016/17 η ομάδα είχε πουλήσει συνολικά
850.000!
Πόσο κοστίζει η αγορά μιας φανέλας στην Ευρώπη;
Σύμφωνα με την UEFA, η τιμή
μιας επίσημης φανέλας ομάδας για
τη σεζόν 2017/18 στα 16 κορυφαία
Πρωταθλήματα της Ευρώπης κυμάνθηκε από τα 43 ευρώ (μέσος όρος τιμής στην Ουκρανία) έως τα 87
ευρώ (μέσος όρος τιμής στην Ελβετία). Στη Γερμανία για παράδειγμα η
μέση τιμή είναι 80 ευρώ, στην Ιτα-
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λία 79, στη Γαλλία 78, στην Ισπανία
71, στην Ελλάδα 52. Συνολικά, η
μέση τιμή πώλησης μια ποδοσφαιρικής φανέλας στην Ευρώπη κυμαίνεται στα 63,75 ευρώ.
Σύμφωνα με έρευνα του δρα Πίτερ Ρόλμαν και της ομάδας του, η οποία είχε δημοσιευθεί τον Οκτώβριο
του 2016 στο Sportingintelligence,
οι ευρωπαϊκές ομάδες που πούλησαν
κατά μέσο όρο τις περισσότερες φανέλες σε ετήσια βάση την πενταετία
2011-2016 ήταν οι εξής:
Μάνστεστερ Γιουνάιτ. 1.750.000
Ρεάλ Μαδρίτης
1.650.000
Μπαρτσελόνα
1.278.000
Τσέλσι
899.000
Λίβερπουλ
852.000
Άρσεναλ
835.000
Παρί Σεν Ζερμέν
526.000
Γιουβέντους
452.000
Ντόρτμουντ
393.000
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Μηδαμινό
το κόστος παραγωγής
Οι μεγάλες βιομηχανίες αθλητικών
ειδών επιλέγουν χώρες της Άπω Ανατολής για τη μαζική παραγωγή
των προϊόντων τους. Ο λόγος είναι
πολύ απλός: φθηνά εργατικά χέρια
και μεροκάματα που δεν ξεπερνούν
τα 7 ευρώ, με κάποιες οργανώσεις
για τα δικαιώματα των ανθρώπων
να πιστεύουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ημερομίσθιο μπορεί να
κυμαίνεται και κάτω από τα 2 ευρώ.
Όπως αναφέρει η «Mirror», το
μέσο κόστος παραγωγής μιας φανέλας δεν ξεπερνά τα 5,3 ευρώ. Στο
ποσό αυτό περιλαμβάνεται το κόστος του υφάσματος, τα εργατικά
και το κόστος αποστολής.
Και γιατί την πληρώνουμε κατά
μέσο όρο 63 ευρώ;
«Οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν την τιμή στην οποία θα πουλούν
τα προϊόντα», αναφέρει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Adidas, ενώ
από τη Nike υποστηρίζεται ότι: «Το
κόστος της φανέλας αντικατοπτρίζει
τις επενδύσεις που γίνονται για τη
σχεδίαση, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την παραγωγή. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής για τις φανέλες
των φιλάθλων συνάδει με την τιμολόγηση που ισχύει στη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική βιομηχανία».
Όταν μια εταιρεία αθλητικών ειδών υπογράφει πολυετή συμβόλαια
συνεργασίας με κορυφαίες ομάδες,
επενδύοντας δισεκατομμύρια, δεν
το κάνει τυχαία. Η Μπαρτσελόνα εισπράττει σε ετήσια βάση από τη
Nike, με την οποία έχει υπογράψει
8ετές συμβόλαιο, 189 εκατομμύρια
δολάρια, ενώ η Adidas δίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης 171 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και 105 εκατομμύρια δολάρια αντιστοίχως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και στις δύο
περιπτώσεις ο γερμανικός κολοσσός έχει υπογράψει συμβόλαια δεκαετούς διάρκειας με τις ομάδες.
Πρόκειται για τις τρεις ομάδες που
αποτελούν τα ισχυρότερα και πολυτιμότερα ποδοσφαιρικά brands παγκοσμίως.

Την απάντηση στο ερώτημα γιατί
να επενδύσει πακτωλούς χρημάτων
μια εταιρεία αθλητικών ειδών σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο, έδωσε
ο CEO της Adidas, Χέρμπερτ Χάινερ, όταν ανακοινώθηκε η πολυετής συνεργασία της εταιρείας του με
τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ. «Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα ορόσημο
για εμάς όσον αφορά στις προοπτικές του εμπορεύματος. Αναμένουμε
συνολικές πωλήσεις ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια
της συνεργασίας μας».
Μπορεί μια ομάδα να βγάλει το
κόστος της μεταγραφής ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή μόνο από τις
πωλήσεις της φανέλας του; Η Γιουβέντους, για παράδειγμα, μπορεί να
καλύψει το κόστος των 117 εκατ.
ευρώ που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αγοράσει τον Κριστιάνο
Ρονάλντο; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. «Όχι!»
Το ότι η Γιουβέντους πούλησε
520.000 φανέλες με το «7» του
Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα σε ένα
24ωρο δεν σημαίνει ότι έβαλε στα

ταμεία της 54 εκατομμύρια ευρώ,
ούτε μέσα σε ένα-δυο μήνες θα καλύψει το κόστος της μεταγραφής.
Ένα πολύ μικρό μέρος από την τιμή πώλησης της φανέλας μπαίνει
στα ταμεία της ομάδας και αυτό υπό
προϋποθέσεις, καθώς εξαρτάται από τη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο ενδιαφερόμενοι (ομάδαπρομηθευτής). Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένα μίνιμουμ όριο πωλήσεων που θα πρέπει να πιάσει η
ομάδα ώστε να εισπράξει κάποιο
ποσοστό επί της τιμής.
Το 2016, ο ειδικός σε θέματα
πωλήσεων προϊόντων ποδοσφαίρου, Πίτερ Ρόλμαν, επεχείρησε να
δώσει μια εικόνα για το πώς κατανέμονται τα χρήματα από την πώληση μιας φανέλας που διατίθεται στα
καταστήματα προς 55 ευρώ.
Τα καταστήματα λιανικής είναι οι
μεγαλύτεροι κερδισμένοι της υπόθεσης, καθώς αποκομίζουν το 36%
του ποσού – δηλαδή γύρω στα 20,2
ευρώ.
Στο 26% κυμαίνεται το κέρδος
του κατασκευαστή – περίπου 14,2
ευρώ.
Το 17% πάει σε φόρους – περίπου 9,2 ευρώ.
Το 10% είναι το κόστος παραγωγής και μεταφορών - κοντά στα 5,3
ευρώ.
Ο σύλλογος καρπώνεται περίπου
το 6% – κοντά στα 3,3 ευρώ.
Στο 3% κυμαίνεται το κόστος
μάρκετινγκ – περίπου 1,5 ευρώ.
Το 2% ανταποκρίνεται σε έξοδα
διανομής – περίπου 1,3 ευρώ.
Κι όπως χαρακτηριστικά είπε o
δρ. Ρόλμαν στο «Sunday People»:
«Στόχος των προμηθευτών είναι να
αναχρηματοδοτήσουν τις συμφωνίες
χορηγίας που συνάπτουν με τους
συλλόγους πουλώντας φανέλες των
ομάδων σε τεράστιες ποσότητες».
Η γενική παραδοχή όσον αφορά
τον σύγχρονο χαρακτήρα του ποδοσφαίρου, είναι ότι θεωρείται πολύ

περισσότερο εμπόρευμα παρά άθλημα. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που γίνονται όσον αφορά το
μέλλον και τη δομή που θα
έχει το λαοφιλέστερο σπορ
του πλανήτη τόσο –και κυρίως–
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και
σε παγκόσμιο.
Χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες από FIFA, UEFA και ECA να
αναδιαρθρώσουν τις διοργανώσεις
τους και ειδικά τις διασυλλογικές,
ώστε να δημιουργήσουν έναν εντελώς διαφορετικό «χάρτη» την επόμενη δεκαετία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Super
Champions League, που έρχεται από το 2024 και έπειτα, και το οποίο
ουσιαστικά θα αποτελεί την εξέλιξη
της διοργάνωσης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με στόχο τα περισσότερα έσοδα, ιδίως για τα ισχυρά
brand names.
Αυτό που προκύπτει είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των
προϋπολογισμών των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ευρώπης από τα εμπορικά έσοδα, σε σχέση με το ποσοστό των προσόδων από τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
και τα εισιτήρια, σύμφωνα με έκθεση του καναδικού οίκου DBRS. Το
ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους συλλόγους στην κορυφή της οικονομικής αυτής πυραμίδας. Η παγκοσμιοποίηση του αθλήματος, και συγκεκριμένα η φήμη της κάθε ομάδας, παίζει τεράστιο
ρόλο στην οικονομική της ευημερία.
Βεβαίως, όλα τα παραπάνω έχουν
άμεση εξάρτηση και από το αγωνιστικό. Όσο καλύτερα πάει μια ομάδα, τόσο ευημερούν και οι δείκτες...
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte για την
περίοδο 2016-17, ενώ τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα αντιστοιχούν
στο 45% των εσόδων των ευρωπαϊκών συλλόγων Α΄ κατηγορίας κατά
μέσον όρο, όντας μπροστά από τα
εμπορικά έσοδα (38%) και τα εισιτήρια (17%), τη μερίδα του λέοντος
για τα μεγάλα ονόματα του σπορ έχουν τα εμπορικά έσοδα κατά 49%,
με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να καταγράφουν ποσοστό 32% και τα εισιτήρια να υπολογίζονται στο 19%.
Στον όρο «εμπορικά έσοδα» συμπεριλαμβάνονται οι χορηγίες, οι
πωλήσεις αναμνηστικών, ρουχισμού
και άλλων προϊόντων με το όνομα
ή και το λογότυπο του συλλόγου και
η παροχή άλλων δικαιωμάτων και
υλικού που σχετίζονται με τον σύλλογο, όπως σε εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών. Μεγάλη είναι και η αύξηση
των εσόδων που αποκομίζουν οι
ποδοσφαιρικές εταιρείες από την εμπορική ονοματοδοσία του γηπέδου τους.

Βρέχει χρήμα
στην Ασία
Η αποκέντρωση από την
Ευρώπη του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου είναι μια
από τις στρατηγικές των
ισχυρών ονομάτων της
«γηραιάς ηπείρου». Ειδικά η ασιατική αγορά είναι ένα πεδίο… χρημάτων λαμπρό. Τον δρόμο... του μεταξιού «εξερεύνησε» πρώτη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
που ήδη από το 1995 έχει δηλώσει την παρουσία της στα γήπεδα της
Μαλαισίας, της Ινδονησίας, της Κίνας και της
Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι η
πιο δημοφιλής ξένη ποδοσφαιρική ομάδα στις
περισσότερες χώρες της
Ασίας.
Η Γιουνάιτεντ δημιουργεί και διαδραστικά κέντρα στην Κίνα με αυτόν
τον προσανατολισμό. Οι
χώροι στο Πεκίνο, τη Σαγκάη και το Σεν Γιανγκ,
που κτίζονται σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία ανάπτυξης γης
Harves, θα συμβάλουν
έτσι, ώστε οι εκατομμύρια φίλαθλοι στη χώρα
«να έρθουν πιο κοντά
στην ομάδα που αγαπούν». Τα κέντρα αυτά,
που θα ανοίξουν μέχρι
το τέλος του 2020, θα
χρησιμοποιούν τη νέα
τεχνολογία για να φέρουν τους οπαδούς πιο
κοντά στην ιστορία του
συλλόγου, ενώ θα διαθέτουν εστιατόρια και
καταστήματα πώλησης
ειδών της ομάδας.
Άλλες δημοφιλείς αγγλικές ομάδες στην Ασία είναι η Λίβερπουλ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι, ενώ απήχηση έχουν φυσικά
και οι Ρεάλ Μαδρίτης,
Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί, μάλιστα, τον Μάρτιο
του 2017 εγκαινίασαν
γραφεία στη Σαγκάη, με
στόχο να έρθουν πιο κοντά στα εκατομμύρια φιλάθλων της χώρας.
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Όπου
σκάνδαλο
από πίσω…
Ο Πλατινί ουδέποτε παραδέχθηκε ότι ο Σαρκοζί
τού ζήτησε να στηρίξει
την υποψηφιότητα του
Κατάρ για την ανάθεση
του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Στο «Ελιζέ»
πάντως δεν είχε προσκληθεί τυχαία. Εδώ και
χρόνια, Γάλλοι και Ελβετοί εισαγγελείς έχουν πέσει με τα μούτρα στην έρευνα από το 2017 και
ψάχνουν να βρουν την άκρη του νήματος, όσο…
ψηλά κι αν βρίσκεται! Ο
Σαρκοζί αρνήθηκε να κάνει σχόλιο για τη σύλληψη των δύο συμβούλων
του μεσοβδόμαδα.
Η γαλλική Αστυνομία έχει κάνει κατά καιρούς έρευνες σε σπίτια του Μισέλ Πλατινί σε διάφορες
πόλεις της χώρας, ενώ οι
τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν γίνει «φύλλο
και φτερό». Κι όχι μόνο
για τη διοργάνωση του
Κατάρ, αλλά και για όσες
ακόμη φαίνεται να είχε
σχέση, όπως το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία όπου κλήθηκε να απολογηθεί για έναν πανάκριβο πίνακα ζωγραφικής του Πικάσο που
βρέθηκε σπίτι του και κατηγορήθηκε ότι τον πήρε
ως δώρο από στενό συνεργάτη τού Βλάντιμιρ
Πούτιν!
Ο Πλατινί τα έριχνε όλα
σε συνωμοσίες εις βάρος
του για να τον καταστρέψουν και να τον απομακρύνουν από τον χώρο
του ποδοσφαίρου. Το ίδιο κάνει και τώρα. «Πολύ κακό για το τίποτα»,
δήλωσε μόλις αφέθηκε ελεύθερος από τη γαλλική
Εισαγγελία, η οποία προφανώς δεν είχε στοιχεία
για να τον κρατήσει 48
ώρες και μετά να του απαγγείλει κατηγορίες, όπως προβλέπει η γαλλική
νομοθεσία. Ο 63χρονος
παράγοντας βγήκε από
το ανακριτικό γραφείο
ταλαιπωρημένος, αλλά
χαμογελαστός. Όμως,
βαθιά μέσα του φοβάται
ότι τα βάσανά του δεν θα
τελειώσουν ποτέ…

Του Μανώλη
Δράκου
τις 23 Νοεμβρίου
του 2010, ο Μισέλ Πλατινί κατέφθασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι
για δείπνο με τον Πρόεδρο, Νικολά Σαρκοζί. Τότε αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν ο μοναδικός καλεσμένος. Άλλοι καλεσμένοι, ανάμεσά τους και κυβερνητικοί
αξιωματούχοι από το Κατάρ, είχαν προσκληθεί, όπως ο Σεΐχης
Ταμίμ Μπιν Αλ Τάνι.
Εννιά μέρες αργότερα, η πετρελαιοπαραγωγός χώρα, όπου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς
το καλοκαίρι, αναλάμβανε να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2022.
Η αλληλουχία των γεγονότων έχει καταστήσει τη συνάντηση Σαρκοζί-Πλατινί-αξιωματούχων
του Κατάρ, στο Προεδρικό Μέγαρο
το 2010, ως την καρδιά ενός διεθνούς σκανδάλου διαφθοράς και
μεταμόρφωσε τον Πλατινί από τον
ισχυρότερο παράγοντα του ποδοσφαίρου σε έναν… παρία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδει η γαλλική
Δικαιοσύνη.
Την Τρίτη 18/6, μια Γαλλίδα ανακρίτρια κράτησε τον 63χρονο εμβληματικό παράγοντα του ποδοσφαίρου για 15 ολόκληρες ώρες απέναντί της και τον «βομβάρδισε» με
ερωτήσεις, προσπαθώντας να πάρει
πειστικές απαντήσεις κυρίως για τα
όσα ειπώθηκαν σε εκείνο το γεύμα
στο «Ελιζέ» πριν από 9 χρόνια.
Ως επικεφαλής της UEFA εκείνο
τον καιρό ο Πλατινί αναμείχθηκε
στην ανάθεση του Μουντιάλ στο
Κατάρ. Η ανακρίτρια ψάχνει να βρει
αν ο Πλατινί δωροδοκήθηκε για να
ψηφίσει την υποψηφιότητα του Κατάρ, καθώς και την πιθανή εμπλοκή
Γάλλων υπηκόων η οποία ερευνάται από την Κεντρική Υπηρεσία καταπολέμησης της Διαφθοράς και
Οικονομικών Εγκλημάτων της χώρας.
Σε διπλανές αίθουσες κρατήθηκαν την ίδια μέρα η Σόφι Ντιόν,
που υπήρξες σύμβουλος του Νικολά Σαρκοζί σε αθλητικά θέματα,
και ο Κοντ Γκεάν, γραμματέας –εκείνη την εποχή– του προεδρικού
γραφείου και πρόσωπο με σημαντικό ρόλο σε πολλές υποθέσεις του
πρώην Γάλλου Προέδρου…
Ο Πλατινί ως πρόεδρος της
UEFA (από το 2007) έγινε και αντιπρόεδρος της FIFA που εξέτασε τις
υποψηφιότητες για το Μουντιάλ
του 2022. Στις 2 Δεκεμβρίου του
2010, μαζί με άλλα 21 μέλη της

Σ

Από παγκόσμιο
είδωλο, η ντροπή
του ποδοσφαίρου
Ως ποδοσφαιριστής ήταν το ίνδαλμα κάθε αληθινού
ποδοσφαιρόφιλου, που ταυτίστηκε μαζί του και με τις ομάδες
του κάθε φορά που έβλεπε την αέρινη φιγούρα του να
προσπερνά τους σαστισμένους αντιπάλους του σαν να μην
υπήρχαν στο γήπεδο, όμως όσα έχτισε στα νιάτα του με το
ταλέντο του, τα γκρέμισε όταν ασχολήθηκε ως παράγοντας της
UEFA, καθώς μπλέχτηκε σε σκάνδαλα διαφθοράς, και όχι μόνο
αποβλήθηκε από το ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθεί ακόμη και
σήμερα στα 64 να γλιτώσει τη φυλακή…

FIFA συναντήθηκαν στη Ζυρίχη για
να αποφασίσουν. Η υποψηφιότητα
του Κατάρ επικράτησε των Αμερικανών…
Η αλήθεια είναι ότι ο Πλατινί υποστήριξε αρχικά την υποψηφιότητα των Αμερικανών, αλλά μετά άλλαξε γνώμη και ψήφισε το Κατάρ.
Με τη δική του ψήφο έγιναν οι ανατροπές στις κρίσιμες ψηφοφορίες
και τελικά κρίθηκε το αποτέλεσμα.

Σε μια συνέντευξή του πέντε χρόνια αργότερα (μετά την ανάθεση
του Μουντιάλ το 2010) ο πρώην
πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ
ισχυρίστηκε ότι μετά τη συνάντηση
με τον Σαρκοζί και το γεύμα στο
«Ελιζέ», ο Πλατινί τού αποκάλυψε
ότι θα «έσπαγε» τη «συμφωνία κυρίων» ανάμεσα στους προέδρους
των Συνομοσπονδιών της FIFA να
υποστηρίξουν την υποψηφιότητα

των Αμερικανών.
«Μια βδομάδα πριν από τις εκλογές με πήρε τηλέφωνο ο Πλατινί και
μου ανακοίνωσε ότι δεν είμαστε πλέον στο ίδιο “μπλοκ” γιατί ο επικεφαλής του κράτους μού είπε να αναλογιστώ την κατάσταση της Γαλλίας»,
είχε αποκαλύψει στους «Financial
Times» o ίδιος ο Μπλάτερ.
Κι ενώ τα σχέδια του Πλατινί να
αναλάβει πρόεδρος στη FIFA κατέρρευσαν το 2015 και ο ίδιος τιμωρήθηκε και απομονώθηκε από την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα
για την αμοιβή των 2 εκατ. ελβετικών φράγκων από τον Μπλάτερ,
την οποία δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει πειστικά, το κράτος του Κατάρ
άρχισε να επενδύει σε γαλλικά σχέδια!
Το 2011 η Qatar Airways παρήγγειλε 50 Airbus από τη γαλλική
αεροπορία! Την ίδια χρονιά, ο τηλεοπτικός σταθμός Al Jazeera έκανε
επιθετικές αγορές αθλητικών προγραμμάτων, όπως τα δικαιώματα
του γαλλικού πρωταθλήματος, αλλά και του Champions League, για
να τα προβάλει στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, ο Νικολά Σαρκοζί
διατηρούσε στενές σχέσεις με το
Κατάρ. Επί των ημερών του , το
2011 έγινε η αγορά της Παρί Σεν
Ζερμέν από την «Qatar Sports
Investments», ενώ ένα χρόνο αργότερα όταν έχασε τις γαλλικές προεδρικές εκλογές έλαβε ένα ποσό της
τάξης των 250 εκατ. ευρώ ως Μετοχικό Κεφάλαιο για να ανοίξει ένα
ίδρυμα το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε…
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ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΞΙΝΙΛΑ
Ό,τι ήταν να δούμε σε διαφημιστικό επίπεδο από τα κόμματα, το είδαμε.
Τώρα, το πόσο «πιασάρικα» ήταν και πώς τα αξιολογούν οι πολίτες μπορεί
και να μην το μάθουμε ποτέ. Αλλά, για παράδειγμα, εκεί στο Κίνημα
Αλλαγής αυτό το σποτ με τα κονσερβοκούτια πώς το σκαρφίστηκαν; Γιατί η
ταπεινότητά μας το βρήκε λίγο φοβιστικό. Επίσης, και ο Αλέξης και ο
Κυριάκος δεν μπορούσαν στα σποτ τους να είναι λιγότερο ξινισμένοι; Εκτός
πια αν μας προϊδεάζουν για την… ξινίλα που μας περιμένει μετά την κάλπη!

Περιοδεία Σαμαρά
και Καλαντζάκου
στον Βόρειο Τομέα

Στο «πυρ το
εξώτερον» τον
Παπαγγελόπουλο
«Ο Τσίπρας δεν του σηκώνει εδώ και καιρό το τηλέφωνο», υποστηρίζει, δεξιά και αριστερά, στενός
συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τον
απερχόμενο αναπληρωτή Δικαιοσύνης, Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο. Μπορεί τα υπόγεια του Μαξίμου να επιδιώκουν, διά αυτής της θλιβερής διαρροής, να «σβήσουν» από τη μνήμη της κοινής γνώμης τη στενή σχέση Τσίπρα - Παπαγγελόπουλου, ωστόσο τους διαφεύγουν τα γεγονότα και η αλήθεια – αν και με την τελευταία είναι
τσακωμένοι από γεννησιμιού τους. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μίμης Παπαγγελόπουλος –
που τώρα τάχα μου δεν τον γνωρίζουν– ήταν επί πάρα πολλά χρόνια από τους πλέον έμπιστους και τακτικούς συνομιλητές του Τσίπρα. Εξάλλου, ποιος μπορεί να ξεχάσει τη σκηνή να
βγαίνει νυχτιάτικα ο Παπαγγελόπουλος από το Μαξίμου (μετά από συνεργασία που είχε
με τον Τσίπρα) και να ισχυρίζεται με στόμφο ότι «η Novartis είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους»;

Ένας «έρωτας» μεγάλος...
«Ερωτευμένος» με τον Αλέξη
Τσίπρα δήλωσε ο Κώστας
Ζουράρις. Σε συνέντευξή του
στο GrTimes.gr. και στην ερώτηση της δημοσιογράφου αν
τον εμπνέει ο κ. Τσίπρας ως
πολιτική προσωπικότητα, απάντησε: «Δεν μπορώ να μιλήσω
για τον Αλέξη Τσίπρα γιατί… εγώ
τον λέω “το αγόρι μου”, είμαι ερωτευμένος μαζί του, έχω γεροντικό πάθος μαζί του και επομένως
δεν μπορώ να σου πω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό».
Και συνέχισε: «Το θαυμάζω αυτό το παιδί, το αγαπώ, έχει αυτήν την καλοσύνη… και υπήρξε βέβαια ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προφανώς. Βαριέμαι να εξηγήσω γιατί, γιατί είμαι επιστήμων
αυτού του τομέα, βαριέμαι να εξηγήσω γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός μετά τον Βενιζέλο».

Δύσκολες
ημέρες για
τους υπουργούς
Έχουμε αρχίσει να λυπόμαστε και
τον Νίκο Παππά. Δημοσιογραφικά
μέσα, που στήριζαν μέχρι σήμερα με
νύχια και με δόντια τις καθεστωτικές
επιλογές του, άρχισαν να τον χτυπούν. Τώρα τον χαρακτηρίζουν μέχρι και επικίνδυνο! Όπως αντιλαμβάνεστε, άρχισαν να τους πετροβολούν και οι κολαούζοι του συστήματος, με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη για τις δύσκολες μέρες που
έρχονται για τους απερχόμενους υπουργούς.

Μας χωρίζουν λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη και καθοριστική
μάχη της 7ης Ιουλίου και ο πρώην
πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δίνει τη μεγαλύτερή του μάχη προκειμένου η χώρα να γυρίσει
σελίδα και να επιστρέψει στην κανονικότητα!!!
Είναι πανταχού παρών και σε κάθε
γειτονιά για να μη χαθεί ούτε μία ψήφος. Μαζί με την υποψήφια βουλευτή στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών, Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη, βρέθηκαν στην Κηφισιά
όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από κατοίκους και επισκέπτες, κουβέντιασαν για όλα, ενώ προέτρεπαν τους πολίτες
να βρεθούν στην κάλπη της Κυριακής ανοίγοντας την πόρτα στην ελπίδα και την ανάπτυξη, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πατρίδα.

Σαν τον τελικό του… Μουντιάλ!
Με τον παραδοσιακό τρόπο που θυμίζει λίγο από τη
«γιορτή του ποδοσφαίρου» παρακολούθησαν τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ Παγκρατίου τη συνέντευξη του πρωθυπουργού
στον ΣΚΑΪ. Όπως φαίνεται και από τις παρακάτω φωτογραφίες, οι υπεύθυνοι είχαν εξοπλιστεί με όλα τα απαιτούμενα για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση με «όρους ποδοσφαίρου», δίνοντας έμφαση στις πολλές... καρέκλες. Μάλιστα, το «παρών» έδωσε και ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται
στην πρώτη θέση, παρακολουθώντας τη μάχη που έδωσε
ο Αλέξης Τσίπρας.
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• Στον Περισσό έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν κάθε αριστερή
ψήφο, ακόμη κι έξω από το… παραβάν, εκπέμποντας το μήνυμα ότι το κόμμα
έχει «μία ζεστή αγκαλιά για όλους» τους απογοητευμένους ψηφοφόρους

Επίθεση μέχρις εσχάτων
του ΚΚΕ στον ΣΥΡΙΖΑ
«Ελάτε μαζί μας. Έστω κι αν έχετε τις επιμέρους διαφωνίες
σας, τους ξεχωριστούς προβληματισμούς σας. Έχουμε μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά για όλους και όλες». Αυτή η φράση του
Δημήτρη Κουτσούμπα στις δύο τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και την
Τετάρτη στην Αθήνα, δείχνουν και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα ακόμη και την ημέρα των εκλογών.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
λοι γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ
είναι το μοναδικό κόμμα
που είναι άρτια οργανωμένο στις εκλογές και τα
στελέχη του συντεταγμένα
είναι παρόντα σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Κι εκεί ακριβώς έξω από τις αίθουσες το ΚΚΕ θα προσπαθήσει να
πείσει τους ψηφοφόρους να το προτιμήσουν όταν μπουν μέσα στο παραβάν.
Εξάλλου, αυτή η τακτική, της πόρτας-πόρτας και της πειθούς ακριβώς έξω από τα εκλογικά κέντρα, το ΚΚΕ όχι
μόνο την κάνει χρόνια, αλλά έχει και
τον τρόπο του να αποκομίζει κέρδη. Εξάλλου, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι και η τελευταία του ευκαιρία να ξεκολλήσει από το 5%, καθώς τουλάχιστον δημοσκοπικά δεν φαίνεται να του
βγαίνει η διεύρυνση. Και μιλάμε για
γενναία διεύρυνση, καθώς δεν υποδέχθηκε μόνο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μικρομεσαίους ΠΑΣΟΚους, οι οποίοι μάλιστα έχουν συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια όλης της χώρας.
Όμως στον Περισσό βλέπουν ότι δεν
έχουν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν. Τουλάχιστον, στις ευρωεκλογές αυτό έγινε. Όμως παρά το γεγονός ότι η πόλωση τώρα στις εθνικές εκλογές είναι μεγαλύτερη, στον Περισσό εκτιμούν ότι θα
έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αφενός
μεν θεωρούν ότι την τελευταία στιγμή
τουλάχιστον ένα ποσοστό γύρω στο δύο
τοις εκατό που ήταν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ,
βλέποντας ότι «δεν γυρίζει το ματσάκι», παρά τα όσα λέει ο κ. Τσίπρας, θα στραφούν προς το ΚΚΕ, επειδή όλοι οι άλλοι
είναι δοκιμασμένοι. Γι’ αυτό και ο κ.
Κουτσούμπας, αλλά και τα υπόλοιπα

Ο

προβεβλημένα στελέχη του ΚΚΕ τονίζουν
με έμφαση: «Στις 7 του Ιούλη έχετε να επιλέξετε, ανάμεσα σε τέσσερις μνημονιακούς
και δύο φασίστες-ακροδεξιούς και στο ΚΚΕ.
Αυτή είναι η ουσία. Γι’ αυτό σας λέμε με όλη
τη δύναμη της φωνής και της καρδιάς μας.
Τώρα μόνο ΚΚΕ».

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
Την Κυριακή σε όλα τα εκλογικά κέντρα,
όπου θα υπάρχουν αντιπρόσωποι του
ΚΚΕ, αυτό που θα λένε θα είναι ότι «οι εκλογές έχουν κριθεί, η Ν.Δ. είναι η νικήτρια
με άνεση και αυτοδυναμία, ενώ η διαφορά
είναι πολύ μεγάλη. Γι’ αυτό η επιλογή στον
ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στράφι. Τώρα να βάλουμε ένα φρένο, να εμποδίσουμε τα χειρότερα. Η
ψήφος στο ΚΚΕ είναι η ψήφος που μετράει
για τον λαό».
Στο ΚΚΕ έχουν αποφασίσει ακόμη και
την τελευταία ώρα να μην αφήσουν σε
χλωρό κλαρί τον ΣΥΡΙΖΑ. Και οι εκπρόσωποι του κόμματος θα ακολουθήσουν
πιστά τα όσα είπε σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κ. Κουτσούμπας, ότι «ισχύει ως έναν βαθμό το ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ συκοφάντησε οτιδήποτε αριστερό
και διέσυρε αριστερές αξίες και ιδανικά με
φυσικό επόμενο να σπείρει την απογοήτευση».
Κι όπως επισημαίνουν από τον Περισσό, δεν τους κάνει καμία εντύπωση
ότι στις κάλπες ο κόσμος θα πει ότι δεν αντέχει άλλη κοροϊδία, άλλη πολιτική εξαπάτησης και κυρίως ότι δεν αντέχει άλλα τόσο βαριά μέτρα. Η χειρότερη ζημιά



που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά το ΚΚΕ,
είναι ότι έστρεψε τον κόσμο προς τη
Ν.Δ., ακολουθώντας δεξιές πολιτικές, κι
έτσι αυτοί που κατηγορούσε εμφανίζονται σήμερα δικαιωμένοι για τις πολιτικές τους.
Και φυσικά τα στελέχη του ΚΚΕ, αλλά και ο ίδιος ο γενικός γραμματέας της
ΚΕ, επισημαίνουν σε όλους τους τόνους πως «εμείς λέμε στον κόσμο που έχει
κουράσει και αποστρατεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει το ΚΚΕ, όχι μόνο γιατί προειδοποιούσε πού θα καταλήξει ο Τσίπρας
και το κόμμα του, αλλά κυρίως γιατί όλα
αυτά τα χρόνια στάθηκε φωτεινός σηματοδότης και στους αγώνες του και στην πίεση
και για να υπάρχουν μέτρα ανακούφισης
και για να αποκαλύπτει το τι αντιδραστικά
εις βάρος του λαού και της χώρας σκέφτεται και προωθεί η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα εν ονόματι της Αριστεράς».

ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ Ν.Δ., ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΔΕΞΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η επόμενη ημέρα
Μπορεί το ΚΚΕ να μην κινδυνολογεί σε
μεγάλο βαθμό, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε
όλη την προεκλογική περίοδο, αλλά κ.
Κουτσούμπας πολλάκις έχει αναφερθεί
στο ότι «ο λαός θα έχει να αντιμετωπίσει
τους μειωμένους μισθούς και τις συντάξεις,
τους απογειωμένους φόρους, την εμπορευματοποιημένη παιδεία και υγεία, αλλά και
νέα μέτρα, νέο ξεζούμισμα, με περιστολή των
κοινωνικών κατακτήσεων, με την ελαστικοποίηση των ωραρίων και των εργασιακών
σχέσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τους πλειστηριασμούς, όπως και τις επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας σε ΝΑΤΟ-ΕΕ. Διότι όλα
αυτά είναι ήδη ψηφισμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ
και δεν αναμένω από την κυβέρνηση της
Ν.Δ. να τα πάρει πίσω».
Στο ΚΚΕ ελπίζουν ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα πεισθούν οι ψηφοφόροι να το προτιμήσουν, διότι, όπως ισχυρίζονται, «μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε πραγματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί, καθώς ως κυβέρνηση αποτέλεσε το παιδί για όλες τις δουλειές. Ούτε
το ΚΙΝΑΛ μπορεί, καθώς ως ΠΑΣΟΚ ψήφισε
και με το παραπάνω όλα τα μνημονιακά
μέτρα»



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

«θα μπει η Ένωση Κεντρώων στη Βουλή, ενώ ο αλέξης τσίπρας θα έχει έντονα εσωκομματικά προβλήματα λόγω της έκτασης της
ήττας»

Η ΑΠΟΨΗ

• ως σχέδιο πολιτικής εξόντωσης της Ένωσης
Κεντρώων θεωρεί ο Βασίλης λεβέντης
τον αποκλεισμό στελεχών του από τα μμε

Του μιχάλη Κωτσάκου

Γ

ια πολλά πράγματα μπορεί να κατηγορήσει κάποιος τον Βασίλη Λεβέντη. Όμως όλοι πολιτικοί
του αντίπαλοι συμφωνούν σε κάτι: Ότι λέει αυτό που
σκέφτεται έτσι ακριβώς, δίχως να
υπολογίσει τις αντιδράσεις. Όπως
είχε κάνει τον Φεβρουάριο του
2018 στο ΣΕΦ, όπου μιλώντας στο
ιδρυτικό συνέδριο του ΚΙΝΑΛ δεν
αρκέστηκε σε ωραία λόγια, αλλά άσκησε κριτική στη διακυβέρνηση
της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, παρά
το γεγονός ότι τον αποδοκίμαζαν
οι σύνεδροι. Επίσης, πολλές φορές κατά τις ομιλίες του στη Βουλή,
όταν αντιδρούσαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, τους απαντούσε: «Γελάτε
τώρα, αλλά η εξουσία δεν είναι παντοτινή». Μία προφητική έκφραση,
καθώς με βάση τις ευρωεκλογές η
διαφορά των 9,5 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει ότι οι περισσότεροι
στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν ότι θα έπαιρναν τους υπουργικούς θώκους
στο σπίτι τους.
Από την πλευρά του, ο Βασίλης
Λεβέντης επιμένει πως τελικά η Ένωση Κεντρώων θα καταφέρει να
περάσει το φράγμα τού 3% και να
είναι στην επόμενη Βουλή. Αυτό
μας επεσήμανε σε συνομιλία που είχαμε λίγο πριν από το τέλος της
προεκλογικής περιόδου. Μάλιστα,
μας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών, ήταν άτυχο λόγω του ότι υπήρξε πολυδιάσπαση
με την ύπαρξη κομμάτων από τον επονομαζόμενο πατριωτικό χώρο.
«Έτσι μας αφαιρέθηκαν ψήφοι. Όμως
τώρα ο κόσμος θα θυμηθεί ότι η Ένωση
Κεντρώων ήταν η μοναδική που έδωσε
μάχη με σκληρή ρητορική μέσα στο
Κοινοβούλιο για τη Μακεδονία. Ο λαός
γνωρίζει ποιος στήριξε πραγματικά, με
πράξεις και όχι με λόγια, τη Μακεδονία
μας. Τώρα οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν το κόμμα που θα υπερασπιστεί
την ιστορία, τις αξίες και τις αρχές της
πατρίδας και των συμφερόντων της ιστορικής Μακεδονίας. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο μόνο η Ένωση Κεντρώων με
καθαρό λόγο και προτάσεις μπορεί να
διορθώσει και να επιβάλει το δίκαιο για
τα εθνικά μας συμφέροντα».
Ακόμη και δημοσίως ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έχει
εκφράσει τα παράπονά του για την
αντιμετώπιση που έχει από τα
ΜΜΕ και το ότι η προβολή που γίνεται στο κόμμα του είναι μικρότερη από όσο στο κόμμα του Γιάνη
Βαρουφάκη, το οποίο και δεν είναι κοινοβουλευτικό και δεν κατά-

«θα στείλω
στον Κυριάκο
11 προτάσεις»
φερε τελικά να εκλέξει ευρωβουλευτή στις 26 Μαΐου. Όμως υπενθυμίσαμε στον κ. Λεβέντη ότι στις
εκλογές του 2015 η Ένωση Κεντρώων μπήκε στη Βουλή με πολύ
μικρότερη προβολή από τα ΜΜΕ.
Ο ίδιος αναγνώρισε τα λάθη και
μας τόνισε ότι «επαναπαυτήκαμε στο
γεγονός ότι επειδή θεωρήσαμε ότι ο
κόσμος θα εκτιμούσε τις θέσεις μας
και τη στάση μας απέναντι σε κρίσιμα

ζητήματα, θα μας τιμούσε με την ψήφο του. Ο λαός έχει κοντή μνήμη.
Πάντα είναι δύσκολο για ένα μικρό
κόμμα να περάσει τις απόψεις του σε
ολόκληρη την κοινωνία, ειδικά όταν
έχει απέναντί του ένα εχθρικό πολιτικό περιβάλλον και ΜΜΕ τα οποία
πολλές φορές αγνοούν επιδεικτικά τις
θέσεις μας».
Βέβαια, σε αυτό που μας είπε ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων

Ναι, θα μποΥμε

στη ΒοΥλη γιατι
η εΝωση ΚεΝτρωωΝ
χρειαζεται Να
πολεμησει
τη διαφθορα,
το ροΥσφετι, τηΝ
αδιΚια, τηΝ αΝεργια
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υπάρχει πάντα και ο αντίλογος. Ότι εδώ και τέσσερα χρόνια υπάρχει
μία υπερέκθεση του ίδιου του κ.
Λεβέντη με πολλές δεκάδες συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές εκπομπές
και ακόμη περισσότερες σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Κάτι που το
παραδέχθηκε δίνοντας τη δική του
εξήγηση. «Ναι, όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί μου, όμως το σχέδιο πολιτικής εξόντωσης της Ένωσης Κεντρώων είναι σε εξέλιξη, καθώς υπάρχει ένας ιδιότυπος αποκλεισμός των στελεχών μας από τον δημόσιο διάλογο.
Όπως επίσης και με διαστρεβλώσεις
των όσων θέσεων και απόψεων υποστηρίζουμε».

Στη Βουλή
Με αυτά τα δεδομένα, η Ένωση Κεντρώων μάλλον πολύ δύσκολα θα
καταφέρει να πιάσει το 3% και να
εισέλθει στη Βουλή. Οπότε, πολύ
λογικά είπαμε αυτή την άποψή μας
στον κ. Λεβέντη, ο οποίος στην εκτίμησή του μας εξήγησε για ποιον λόγο θα τα καταφέρει τελικά η
Ένωση Κεντρώων να πιάσει το
3%. Επίσης, μας τόνισε με έμφαση ότι η μάχη θα δοθεί ακόμη και
πάνω από την κάλπη: «Στις ευρωεκλογές συμμετείχαν 49 κόμματα. Στις
εθνικές εκλογές συμμετέχουν 20. Η
συγκυρία είναι ευνοϊκή για την Ένωση Κεντρώων. Ναι, θα μπούμε στη
Βουλή γιατί η Ένωση Κεντρώων χρειάζεται να πολεμήσει τη διαφθορά, το
ρουσφέτι, την αδικία, την ανεργία. Για
να περάσει η χώρα σε ένα άλλο επίπεδο ανάπτυξης και προοπτικής για
το μέλλον των νέων γενεών».
Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη
συνομιλία μας με τον πρόεδρο της
Ένωσης Κεντρώων, του ζητήσαμε
τις εκτιμήσεις του για το αποτέλεσμα των εκλογών. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Λεβέντης δεν φοβάται να
κάνει προβλέψεις. Θεωρεί ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας
θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, τον ρωτήσαμε ότι εάν
τελικά η Ένωση Κεντρώων μπει στη
Βουλή θα ανταποκριθεί σε πιθανό
κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη. Η απάντησή του είναι ενδεικτική: «Το
βράδυ των εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου του 2015 αποστείλαμε στον Αλέξη Τσίπρα επιστολή με τα 9 σημεία
και του προτείναμε να δώσει η Ένωση
Κεντρώων ψήφο εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν αποδεχόταν τις
προτάσεις μας. Τα αποτελέσματα της
άρνησης του Αλέξη Τσίπρα είναι γνωστά. Θεωρώ μάλιστα ότι θα τεθεί πολύ
σύντομα ζήτημα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Το βράδυ των εκλογών θα αποστείλουμε επιστολή με τα 11 σημεία
στον νικητή των εκλογών (Κυριάκος
Μητσοτάκης). Όπως ακριβώς και το
2015, δεν ζητάμε λάφυρα, δεν ζητάμε
υπουργεία, δεν ζητάμε θέσεις. Εμείς
αυτό που ζητάμε είναι τις προτάσεις
μας και την πολιτική μας που θεωρούμε επωφελή για τη χώρα να τα αποδεχθεί η επόμενη κυβέρνηση».



32 | Η ΑΠΟΨΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Αδιάβαστος ο Αλέξης Τσίπρα στον ΣΚΑΪ και στα του Νέου Ποινικού
Κώδικα, καθώς απάντησε λανθασμένα ότι «κανένα Δικαστικό
Συμβούλιο δεν θα αποφυλακίσει τον Δ. Κουφοντίνα»

Καλημέρα, κ. Κουφοντίνα!
Πώς είστε, κ. Γιωτόπουλε;
Ένα καφεδάκι μαζί μας;
Με καταχθόνια χαμόγελα σαν αυτό του… Τζόκερ μπήκε ο Ιούλιος στις ελληνικές φυλακές, όπου κρατούνται πολυισοβίτες και καταδικασμένοι τρομοκράτες, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς την έναρξη ισχύος του νέου
Ποινικού Κώδικα που, όπως εκτιμάται, διευκολύνει το άνοιγμα της σιδερένιας πόρτας εξόδου από τα σωφρονιστικά καταστήματα οδηγώντας
τους δυνητικά στην ελευθερία.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου
ση προσπάθεια κι αν έκανε ο
υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου να κόψει αυτά τα χαμόγελα και να διασκεδάσει τις ανησυχίες τού –νομικού και μη– κόσμου, αυτή είναι «δεσμώτης»
του άρθρου 110Α του νέου Ποινικού Κώδικα που αλλάζει τα δεδομένα προς το καλύτερο για τους πολυισοβίτες - τρομοκράτες.
Μάλιστα, από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες,
με την αρχή να κάνουν οι 5 καταδικασθέντες
για τη συμμετοχή τους στην τρομοκρατική
οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της
Φωτιάς». Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι των
παραπάνω κατηγορουμένων υπέβαλαν την
πρώτη ημέρα ισχύος των ευνοϊκών διατάξεων αίτημα συγχώνευσης των ποινών
τους, ώστε σε συνδυασμό και με τον ισχύοντα νόμο Παρασκευόπουλου να προχωρήσουν στο αίτημα αποφυλάκισης.
Τι επίκειται τώρα; Δεδομένου ότι το άρθρο 110Α του νέου Π.Κ. εξομοιώνει στα δικαιώματα τους σκληρούς ποινικούς πολυισοβίτες με τους απλούς, δεν αποκλείεται να
δούμε συντόμως π.χ. τον Δημήτρη Κουφοντίνα να λιάζεται σε καμιά πλατεία και
να πίνει αμέριμνος το καφεδάκι του, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο –που δεν έχει πάρει ούτε μίας ώρας άδεια από τη φυλακή–
να κάνει τα μπανάκια του ή κάποιον βαρυποινίτη μαφιόζο να σχεδιάζει τις καλοκαιρινές διακοπές του, απολαμβάνοντας όλοι
το αγαθό της ελευθερίας.
Μπορεί να ξενίζει κάποιους ο σατιρικός
τρόπος προσέγγισης, ωστόσο δεν απέχει και
τόσο πολύ από την πραγματικότητα, καθώς
με τα 17 χρόνια έκτισης ποινής να αποτε-
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λούν πλέον τον μοναδικό όρο αποφυλάκισης, η υφ’ όρων απόλυση των μελών της
17Ν να είναι προ των πυλών. Σημειώνεται:
• Ο Αλ. Γιωτόπουλος έχει ήδη παραμείνει στη φυλακή 17 χρόνια.
• Ο Χρ. Ξηρός εκτίει ποινή 6 φορές ισοβίων και πρόσθετης κάθειρξης 25 ετών.
• Ο Σ. Ξηρός εκτίει ποινή 5 φορές ισοβίων και πρόσθετης κάθειρξης 25 ετών.
• Ο Β. Τζωρτζάτος εκτίει ποινή 4 φορές ισοβίων και πρόσθετης κάθειρξης 25
ετών.
• Ο Δ. Κουφοντίνας τον ερχόμενο Σεπτέμβρη θα έχει συμπληρώσει 17 χρόνια
στη φυλακή.
Και διπλωματική «ανησυχία»
Η διάταξη του άρθρου 110Α μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διπλωματική «ανησυχία» τη χώρα μας, καθώς πιθανή αποφυλάκιση των μελών τής 17Ν θα επιφέρει
ισχυρές αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, πολίτες
των οποίων έπεσαν από τα πυρά της τρομοκρατικής οργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όσο κι αν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μ. Καλογήρου, επικαλείται το… ημιαληθές επιχείρημα ότι σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο προβλεπόταν η υφ’ όρων απόλυση μετά από 19 χρόνια στη φυλακή, ενώ οι νέοι
κώδικες προβλέπουν τα 25 έτη, ή το υπόλοιπο… μισό της αλήθειας έχει όλο το
«ζουμί»: κάνοντας χρήση των διατάξεων
των άρθρων 105 και 110Α του νέου Ποινικού Κώδικα, τα καταδικασμένα σε πολλές φορές ισόβια κάθειρξη μέλη τής 17Ν
δικαιούνται να αιτηθούν να αποφυλακιστούν, κάτι που δεν ίσχυε πριν.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΕΛΑΚΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ)

«Άγνοια Τσίπρα για τις αποφυλακίσεις
των τρομοκρατών»
Με αφορμή τον σάλο που προκάλεσαν οι «διευκολύνσεις» που παρέχει ο νέος Ποινικός Κώδικας σε σκληρούς ποινικούς πολυισοβίτες, αλλά
και τη σχετική αποστροφή του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα στην πρόσφατη συνέντευξή του
στον ΣΚΑΪ, η «Α» ζήτησε το νομικό σχόλιο του έγκριτου ποινικολόγου Χρυσόστομου Βελάκη,
ο οποίος εξήγησε τα εξής: «Δυσμενέστατη εντύπωση μου προξένησε η τοποθέτηση του πρωθυπουργού
στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο οποίος, ως προς
το θέμα της αποφυλάκισης υπό όρους των πολυισοβιτών - τρομοκρατών της 17Ν υπό
την ισχύ από την 1/7/2019 του νέου Ποινικού Κώδικα, απάντησε λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε δικαστικό συμβούλιο που θα τους αποφυλακίσει. Η θέση αυτή, όπως εκφράστηκε, αποδεικνύει είτε την άγνοια του πρωθυπουργού ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, είτε την απόλυτα λανθασμένη νομική πληροφόρηση από τους νομικούς συμβούλους του, αποτελώντας και τα δύο (όποιο και αν
ισχύει) μη επιτρεπόμενα να ισχύουν σε οποιονδήποτε θέλει να λέγεται Πρωθυπουργός
της χώρας και να τοποθετείται επί ζητημάτων που αφορούν τρομοκράτες που έδρασαν
κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας.
»Και τούτο διότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 110 Α ΠΚ ρητά ορίζονται τα ακόλουθα: “Σε κάθε περίπτωση όμως ο καταδικασθείς μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει στο κατάστημα 14 έτη και αν εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, αν
έχει παραμείνει 16 έτη”. Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: “Η απόλυση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να μη χορηγηθεί με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 106”. Και στο άρθρο 106 ορίζονται τα εξής: “1. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να μη χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή
του καταδικασθέντος, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη
συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιοποίνων
πράξεων. Μόνη η επίκληση πειθαρχικού παραπτώματος κατά την έκτιση της ποινής
δεν αρκεί για τη μη χορήγηση της απόλυσης”.
»Συνεπώς, το μόνο κριτήριο που τίθεται είναι η συμπεριφορά του απολυόμενου
κατά την έκτιση της ποινής, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην τέλεση και στις συνέπειες της πράξης, στον χαρακτήρα του απολυομένου και την εν γένει επικινδυνότητα αυτού, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η απόλυση ούτε και όταν ο
κρατούμενος έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα κατά τη διάρκεια της κράτησής
του. Αν δηλαδή ένας κρατούμενος της 17Ν, παρά τα όσα έχει τελέσει, παρά τις δολοφονίες που έχει διαπράξει, εμφανίζει συμπεριφορά “παρθένας” κατά την κράτησή
του, κανένα δικαστικό συμβούλιο (το οποίο οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο και όχι να
θέσει νέες προϋποθέσεις εκτός του ισχύοντος νόμου) δεν μπορεί να αρνηθεί την αποφυλάκισή του και τα όσα υποστήριξε ο κ. πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα».
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Το AirBnB «ξεκληρίζει»
τους νοικάρηδες
Έχοντας ήδη μπει για τα καλά στην τουριστική σεζόν και ενώ εκατομμύρια ταξιδιώτες μετακινούνται ήδη στη γεωγραφική οριογραμμή της Γηραιάς Ηπείρου, δέκα κεντρικές ευρωπαϊκές πόλεις που αποτελούν παραδοσιακούς ταξιδιωτικούς προορισμούς προσπαθούν να υπερασπιστούν τους μόνιμους κατοίκους τους. Από τι; Από το
AirBnB που, όσο επεκτείνεται, οι κάτοικοι δεν βρίσκουν πια σπίτια για να μείνουν!
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ο Άμστερνταμ, η
Βαρκελώνη, το Βερολίνο, το Μπορντό,
οι Βρυξέλλες, η Κρακοβία, το Μόναχο,
το Παρίσι, η Βαλένθια και η
Βιέννη με κοινή επιστολή τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλλουν την «εκρηκτική ανάπτυξη» των πλατφόρμων ενοικίασης βραχείας διαμονής παγκοσμίως και ζητούν να ενταχθεί το
ζήτημα στην ατζέντα της νέας
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Λίγους μήνες πριν, με εισήγησή του ο γενικός εισαγγελέας
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
είχε προτείνει να χαρακτηριστεί
η AirBnB «πάροχος ηλεκτρονικών
υπηρεσιών» και όχι επιχείρηση
μεσιτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα –εάν αυτή του η εισήγηση γίνει δεκτή– τότε όλες οι
πλατφόρμες τύπου AirBnB δεν

Τ

θα έχουν την υποχρέωση να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που προβλέπει τη λειτουργία βραχυχρόνιων μισθώσεων
αποκλειστικά από ιδιοκτήτες
που τηρούν την εθνική τους νομοθεσία. Το επιχείρημά του ήταν η ανάπτυξη της ψηφιακής
οικονομίας, το αντεπιχείρημα
όμως των διαμαρτυρούμενων
πόλεων ήταν η ζωτική ανάγκη
στέγασης των κατοίκων τους.

Το AirBnB προελαύνει,
τα ενοίκια εκτοξεύονται
Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Guardian», στην επιστολή υποστήριξαν ότι «οι πόλεις πρέπει
να απαντούν στις ανάγκες των κατοίκων τους, μέχρι στιγμής τους επιτρεπόταν να ρυθμίζουν την τοπική δραστηριότητα μέσα από τον αστικό σχεδιασμό και τους κανόνες
στέγασης, αλλά ο γενικός εισαγγελέας φαίνεται να καθιστά αυτή την
αρμοδιότητα ανενεργή, ειδικά ό-

ταν έρχεται σε σύγκρουση με τους
γίγαντες του διαδικτύου».
Τα στατιστικά στοιχεία ανά
πόλη είναι συντριπτικά: σήμερα η AirBnB διαθέτει στις πλατφόρμες της περισσότερες από 18.000 κατοικίες στο Άμστερνταμ και τη Βαρκελώνη, 22.000 στο Βερολίνο και
σχεδόν 60.000 στο Παρίσι, και
παραπάνω από τα μισά αυτών
είναι κατοικίες που θα μπορούσαν να στεγάσουν μόνιμους κατοίκους. Καθώς όμως το
AirBnB προελαύνει, στα εναπομείναντα σπίτια τα ενοίκια εκτοξεύονται: στην πόλη της Μαγιόρκα η αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 50% οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ενοικίων κατά 40%, ενώ στο Βερολίνο τα 250.000 διαμερίσματα που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών έχει οδηγήσει σε πάνω του 50% αύξηση
των ενοικίων.

«Θύμα» και η Αθήνα
την Αθήνα η ραγδαία ανάπτυξη του AirBnB «χτύπησε» πρώτο το
Κουκάκι, έναν από τους πέντε πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς
προορισμούς, λόγω της γειτνίασής του με την Ακρόπολη. Η ελαχιστοποίηση των διαθέσιμων διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την
κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων στην Κυψέλη και τα Πετράλωνα, περιοχές που είχαν επιβαρυνθεί και με την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού μεταναστών, οδηγεί στο
σχιζοφρενικό αποτέλεσμα να αποκλείονται οι οικογένειες από την εγκατάσταση και να
ευνοείται η προσφορά μικρών διαμερισμάτων, αλλά σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Στο
κέντρο, δε, της Αθήνας παρατηρήθηκε το τελευταίο έτος η κυριολεκτική εκδίωξη των ελαχίστων κατοίκων και των πολλών επαγγελματιών που διατηρούσαν γραφεία στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι), καθώς ολόκληρα

Σ

Στο Παρίσι καταγράφεται το
25% στα τέσσερα κεντρικά διαμερίσματα του Παρισιού ως τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μισθώσεως, ενώ στη Μαδρίτη η αύξηση των ενοικίων
ξεπερνά το 10% κάθε έτος.

Ζητούν αυστηρό
πλαίσιο λειτουργίας
Οι δήμαρχοι των δέκα πόλεων
ζητούν αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών μισθώσεων, από ξεχωριστή είσοδο στις πολυκατοικίες, μέχρι
την περιορισμένου χρόνου μίσθωση κατ’ έτος. Στο Βερολίνο
ήδη η αυστηροποίηση του πλαισίου απέδωσε καρπούς, καθώς
από τον Απρίλιο του 2016 –οπότε επιβλήθηκαν αυστηροί νόμοι– μέχρι τα τέλη του 2017 περίπου 8.000 διαμερίσματα (υπερδιπλάσια σε σχέση με τις νέες κατασκευές την ίδια περίοδο)

δόθηκαν και πάλι προς ενοικίαση στους μόνιμους κατοίκους,
ενώ στη Βαρκελώνη ενεργοποιήθηκε μια «ανοικτή» τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών. Με τη
βοήθεια των πολιτών, οι έλεγχοι απέφεραν καρπούς: 3.000
πρόστιμα και 2.200 εντολές για
τη διακοπή παράνομων καταλυμάτων και πρόστιμα ύψους
600.000 ευρώ το 2016 για παράνομη διαφήμιση.
«Οι δήμοι μας δεν είναι ενάντια
σε αυτόν τον τύπο ενοικίασης διακοπών, ο τουρισμός φέρνει στις
πόλεις μας έσοδα και δουλειές»,
δήλωσαν οι δέκα δήμαρχοι, «όμως, θα πρέπει να ορίζουμε εμείς
τους κανόνες». Και η πιθανή επιλογή της Κομισιόν να ενδυναμώσει το ηλεκτρονικό εμπόριο
και τη «διανεμητική οικονομία»
(sharing economy) θα καταστήσει τις πόλεις δύσκολα βιώσιμες για τους κατοίκους τους.

κτίρια πουλήθηκαν εν μία νυκτί σε εταιρείες ισραηλινών και κινεζικών συμφερόντων, ενώ το Κολωνάκι αναβιώνει τις χρυσές εποχές
του, με ενοίκια που για τους επαγγελματίες είναι πια απαγορευτικά.
Μεγάλη κινητικότητα εμφανίζεται επίσης και σε λιγότερο ελκυστικές για τους Αθηναίους οικιστικές γειτονιές: στο Θησείο, στο εμπορικό/ιστορικό τρίγωνο, στην Πλάκα, στον Κεραμικό, στο Μουσείο, στον
Βοτανικό, στην περιοχή γύρω από την Αγίου Κωνσταντίνου και την
πλατεία Βάθη, όπου ο αριθμός των αγγελιών εκτινάχθηκε κατά 656% κατά τη διάρκεια
του τελευταίου χρόνου, και την πλατεία Αττικής, όπου σημειώνεται άνοδος των αγγελιών κατά 542%.
Κλασικές «φοιτητογειτονιές», όπως οι Αμπελόκηποι, το Παγκράτι, τα Πατήσια, η Κυψέλη, το Πεδίον του Άρεως, του Γκύζη, το Γουδή και ο Κολωνός δεν είναι πια για το βαλάντιο των οικογενειών από την επαρχία, καθώς προτιμώνται τουρίστες των τριών ημερών, από τους φοιτητές της τετραετίας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΜΕ ΤΗ MEDIAMARKT ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΤΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ PUBLIC ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πριν σιγάσουν τα δημοσιογραφικά πληκτρολόγια του οικονομικού (και
όχι μόνο τύπου) για την
είσοδο του Ομίλου Πλαίσιο της οικογένειας Γεράρδου στην αγορά των
«λευκών» ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, το
λιανεμπόριο προσπαθεί
να «αφομοιώσει» το… απαντητικό deal-βόμβα
του ομίλου Public (συμφερόντων Πάνου Γερμανού) με το MediaMarkt.

Ρελάνς Γερμανού
με mega ντιλ

Του Νίκου Τσαγκατάκη

λοιπο 25%. Ανεξαρτήτως μετοχικότητας, οι εμπνευστές του deal
αλλά και ο εμπορικός κόσμος χαρακτηρίζουν την εν λόγω συμφωνία ορόσημο για την ελληνική
λιανική αγορά οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς όπως υποστηρίζουν συνιστά μια
μοναδική πρόταση για τους καταναλωτές αλλά και για τους προμηθευτές, προσφέροντας την πιο ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτές τις κατηγορίες.

δεύτερη ημέρα του
Ιουλίου επεφύλασσε ένα εντυπωσιακό επιχειρηματικό
νέο για την εγχώρια αγορά, καθώς ανακοινώθηκε
ότι Όμιλος Olympia –ο διεθνής
επενδυτικός όμιλος που ίδρυσε
το 1980 ο Πάνος Γερμανός–
που είναι μέτοχος των πολυκαταστημάτων Public σε Ελλάδα και
Κύπρο προχώρησε στη σύναψη
στρατηγικής συμφωνίας με την
Media-Saturn-Holding
GmbH (MSH), η οποία αντίστοιχα είναι μέτοχος της Media
Markt Ελλάδας, προκειμένου
να «γεννηθεί» μια καινούργια δυναμική εταιρεία λιανικής πώλησης. Όπως εξήγησε ο Yenal
Gokyildirim, εκτελεστικός αντιπρόεδρος
του
Ομίλου
MediaMarkt-Saturn
και
Operating
Partner
της
Ceconomy/MSH, με αυτήν τη
συμφωνία οι Γερμανοί βρήκαν
μια βιώσιμη λύση για τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. «Συνεργαζόμενοι με το Public, ισχυρό
παίκτη της τοπικής αγοράς, θα βελτιστοποιήσουμε την γκάμα των προϊόντων και τη σχέση με τους προμηθευτές μας προς όφελος των πελατών μας, θα μειώσουμε τα κόστη μας
και θα βελτιώσουμε τη θέση μας
στην ελληνική αγορά», είπε χαρακτηριστικά.
Αυτό το νέο εμπορικά πολυκαναλικό σχήμα θα ελέγχεται μετοχικά από τον Όμιλο Olympia σε
ποσοστό 75%, με τον όμιλο
Media-Saturn να ελέγχει το υπό-

H

πολλαπλών ευκαιριών πώλησης
σε όλα τα κανάλια, είτε αυτά είναι
τα φυσικές μονάδες πώλησης (τα
καταστήματα) είτε είναι το online
shopping.

Πολυκαναλική
εμπειρία αγορών
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
που ανακοινώθηκε, τα δίκτυα
καταστημάτων των Public και
των MediaMarkt θα παραμείνουν ως έχουν, καθώς τα δύο
brands θα λειτουργούν απολύτως συμπληρωματικά, με 67
φυσικά και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα σε δύο χώρες. Το δίκτυο περιλαμβάνει διαφορετικά
formats καταστημάτων, η επιφάνεια των οποίων ποικίλλει από 100 τ.μ. έως και 4.000 τ.μ.,
και θα δίνει έμφαση στο ολοκληρωμένο πολυκαναλικό εμπόριο.
Η ενοποιημένη βάση των πελατών του νέου σχήματος
Public - MediaMarkt θα αριθμεί 100.000.000 επισκέπτες!
Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές
αποκτούν πρόσβαση σε μια
πληθώρα επιλογών σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής, μέσω μιας πραγματικά πολυκαναλικής εμπει-

Τα προσδοκώμενα
οφέλη για τους
καταναλωτές

ρίας που συμπεριλαμβάνει και
το Public marketplace, που έκανε ντεμπούτο στην αγορά μόλις
τον Μάιο του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρεία θα εξετάσει περαιτέρω
ευκαιρίες επέκτασης σε Ελλάδα
και Κύπρο.

Μια δυναμική ομάδα
στον κλάδο
της λιανικής
Η νέα εταιρεία δημιουργεί μια ισχυρή και δυναμική ομάδα στον
κλάδο της λιανικής που θέτει τις

βάσεις για σημαντικές προοπτικές
εξέλιξης για όλους όσοι εμπλέκονται στο πρότζεκτ ήτοι και για τους
συνεργάτες και για τους προμηθευτές και φυσικά για τους εργαζόμενους.
Ειδικότερα το ντιλ Public MediaMarkt αναμένεται να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ
των συνεργατών και των προμηθευτών των δύο brand σε μια βάση υγιούς ανάπτυξης και διευρυμένων ευκαιριών για όλους, με
τους πρώτους να επωφελούνται
από το εύρος των διαθέσιμων
πληροφοριών για τη δημιουργία

Με δεδομένο ότι η νέα εταιρεία
που θα προκύψει από τη συνένωση δυνάμεων τoυ Public με τα
MediaMarkt θα ενδυναμώσει την
ψηφιακή τεχνογνωσία και των
δύο φιρμών, η οποία με τη σειρά
της θα παρέχει πραγματική πολυκαναλική εμπειρία αγορών, τα εκατομμύρια πελατών που υποδέχεται κάθε χρόνο στα φυσικά και
στα διαδικτυακά καταστήματά του
το Public θα έχουν στη διάθεσή
τους μία ευρεία γκάμα οικιακών
συσκευών. Πρόκειται, όπως λέγεται, για τη μεγαλύτερη ποικιλία
προϊόντων στην ελληνική και
στην κυπριακή αγορά, ικανή να
καλύψει κάθε καταναλωτική ανάγκη αφού θα αξιοποιηθεί η συμπληρωματικότητα των χαρτοφυλακίων των δύο brands δημιουργώντας το πλέον ολοκληρωμένο
χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην
εγχώρια αγορά!

Αλλαγή του χάρτη…
Τα ηνία της νέας εταιρείας ανατίθενται στα χέρια τού νυν διευθύνοντος συμβούλου των Public, του
Χρήστου Καλογεράκη, ο οποίος θεωρεί ότι η επιχειρηματική σύμπραξη των Public με τα
MediaMarkt θέτει τα θεμέλια για μια αλλαγή στον χάρτη της αγοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
ειδών σε Ελλάδα και Κύπρο.«Δημιουργούμε την πλέον δυναμική ομάδα Retail στην αγορά», δηλώνει
χαρακτηριστικά ο Χρ. Καλογεράκης, «επανακαθορίζουμε τις ισορροπίες της και διευρύνουμε τις επιλογές που προσφέρουμε στους καταναλωτές από άποψη χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, σημείων πώλησης, τιμών και υπηρεσιών. Δημιουργούμε μια εταιρεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ
Από τη μεριά του, ο CEO του Ομίλου Olympia, Ρόμπυ Μπουρλάς, υπογραμμίζει ότι ο κλάδος της λιανικής διεθνώς διέρχεται φάση μετεξέλιξης και δηλώνει τη βεβαιότητά του ότι η συμφωνία Public MediaMarkt θα δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά.
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Καλά ήταν τα μαντάτα
που ακολούθησαν τις
πρόσφατες εργασίες της
ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της
Παγκρήτιας Τράπεζας, αφού στις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάστηκαν για το έτος 2018
αποτυπώθηκε η ενίσχυση
της κερδοφορίας και των
καταθέσεων.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
υγκεκριμένα, οι καταθέσεις της Παγκρήτιας διαμορφώθηκαν
στο ποσό των 1,26
δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,69% σε σχέση με το 2017, ενώ το ποσοστό
αύξησης των καταθέσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος
ήταν της τάξης του 10,4%.
Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία προ φόρων της τράπεζας
αυτή «σκαρφάλωσε» στα 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά
3,31% σε σχέση με το 2017, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 10,50 εκατ.
ευρώ, διατηρώντας περίπου
σταθερή την τάση που έδειξε ο
σχετικός δείκτης συγκριτικά με
το 2017. Εξάλλου, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Παγκρήτιας διαμορφώθηκε στο 14,03% (από
12,39% το 2017), υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο από τις
εποπτικές αρχές όριο, ενώ το Ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε
σε 1,57 δισ. ευρώ.

Σ

Το δανειακό
χαρτοφυλάκιο
και οι στόχοι
Στο φλέγον ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, οι οριστικές καθυστερήσεις ανήλθαν στο
23,5% του χαρτοφυλακίου των
δανείων της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των
καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες
προβλέψεις διαμορφώθηκε στο
70,8% από 59% που ήταν την
προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι στο α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Παγκρήτια πα-

Στο συν και με θετικές
προοπτικές τα κέρδη
και οι καταθέσεις
ρουσιάζει κερδοφορία πριν από προβλέψεις, αποσβέσεις και
φόρους ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η
διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αναδιαμόρφωση του
δανειακού χαρτοφυλακίου της,
δημιουργώντας νέα προϊόντα
ρύθμισης. Ειδικότερα κατά το
2018 προχώρησε σε εγκρίσεις
ρύθμισης σχεδόν 6.000 δανείων υπολοίπου άνω των 160 εκατ. ευρώ και σε υλοποιήσεις
ρυθμίσεων περίπου 1.200 δανείων επιχειρήσεων, ύψους
πάνω από 37 εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι επιχειρησιακοί στόχοι της
Παγκρήτιας Τράπεζας είναι εκ
των πραγμάτων συνυφασμένοι
όχι μόνο με τον αναπτυξιακό ρόλο του χρηματοπιστωτικού ιδρύ-

Αναβάθμιση
από τη MOODY’s

ματος, αλλά και με τις «ντιρεκτίβες» των εποπτικών αρχών αναφορικά με την ανάγκη αποκλιμάκωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και παράλληλης προσαρμογής σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. Υπό
αυτό το πρίσμα, στους επιχειρησιακούς στόχους της Παγκρήτιας

συμπεριλαμβάνεται η δραστική
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), η χορήγηση νέων δανείων ύψους
€100.000.000 για το 2019, η
διεύρυνση της καταθετικής βάσης, η αναδιάρθρωση του δικτύου της τράπεζας και η επέκτασή
του σε νέες αγορές

Συγκρατημένη αισιοδοξία…
Στο παραπάνω μοτίβο των καλών νέων κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις/εισηγήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών της Παγκρήτιας Τράπεζα προς το Σώμα της Γ.Σ. του ιδρύματος. Ειδικότερα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της τράπεζας, Γιώργιος Κουρλετάκης, στάθηκε στη
θετική τροχιά της οικονομίας μετά από μια πολυετή περίοδο ύφεσης, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Τουρισμού και της Μεταποιητικής Παραγωγής αποτέλεσαν
τους κύριους παράγοντες σταθερότητας και ενίσχυσης της ελληνικής και ιδιαίτερα της κρητικής οικονομίας. Ο κ. Κουρλετάκης δεν παρέλειψε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει εύθραυστη, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αρνητικό
ρυθμό και την αποταμιευτική ικανότητα να είναι μειωμένη. Ως βασική πρόκληση του χρηματοπιστωτικού συστήματος επεσήμανε κι αυτός με τη σειρά του την αποτελεσματική διαχείριση των NPEs, χαρακτήρισε δε μεγάλο στοίχημα για τις τράπεζες την υποχρέωσή τους να
επιτύχουν συγκεκριμένο στόχο, σε μονοψήφιο ποσοστό, μέχρι το 2021.Από την πλευρά
της, η ανώτερη γενική διευθύντρια της Παγκρήτιας Τράπεζας, Χρυσάνθη Παπαδοπούλου,
τόνισε την ανάγκη τής εκ νέου παρακολούθησης από τις τράπεζες της ανάπτυξης της οικονομίας, στηρίζοντας τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αφού κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση κερδοφορίας για τον κλάδο, που ούτως ή άλλως διατηρεί ως πρώτιστο στόχο την αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων.

Ένα επιπρόσθετο αλλά αξιοσημείωτο γεγονός της περασμένης
χρονιάς ήταν για την Παγκρήτια
Τράπεζα το rating που έλαβε από τον διεθνή Οίκο αξιολόγησης Moody’s.
Ειδικότερα η συνεταιριστική
τράπεζα του νησιού αξιολογήθηκε με Caa2 (σ.σ. βαθμίδα αντίστοιχη με αυτή των συστημικών τραπεζών) με προοπτικές
σταθερές, ενώ τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους ο ίδιος διεθνής
οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές της Παγκρήτιας από σταθερές σε θετικές!
Μιλώντας για αναπτυξιακές
προοπτικές, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Παγκρήτια Τράπεζα
έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα», προκειμένου να στηρίξει
την ανάπτυξη της οικονομίας
του τόπου.
Μέσω της «Παγκρήτιας Επιχειρηματικότητας», η τράπεζα
προσφέρει, συγκεκριμένα,
στους σύγχρονους επιχειρηματίες χρηματοδοτικές λύσεις και
υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ρευστότητάς τους και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους.
Στο πλαίσιο αυτό η Παγκρήτια συνεχίζει την επιτυχημένη
συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από εθνικούς πόρους, όπως το ΕΣΠΑ
και ο Αναπτυξιακός Νόμος.
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Ο Γιώργος Μαυρίδης έδωσε συ
νέντευξη στη «Φωλιά των Κου Κου»
και απάντησε στα όσα είπε η Νικολέττα
Ράλλη, σε ερώτηση που της έγινε για το
τι έμαθε από την τελευταία της σχέση, δηλαδή από τον ίδιο: «Όσο είσαι μαζί με μια
κοπέλα, θα πρέπει να της λες πάντα αυτό που
πρέπει να ακούσει, να είναι ψηλά και να είναι η καλύτερη. Και όταν θα χωρίσεις, δεν
πρέπει να πεις τίποτα που θα την κάνει να
νιώσει άσχημα». Μακάρι αυτό να το τηρούσαν όλοι...
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Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ… ΠΝΙΞΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ «SURVIVOR»!
Μπορεί το ριάλιτι επιβίωσης «Survivor» να έφτασε στο τέλος του, όμως οι συναρπαστικές στιγμές
που αυτό προκαλεί, δεν σταματούν ούτε μετά τη λήξη του! Αυτό διαπιστώσαμε πρόσφατα βλέποντας
τη φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram η σύζυγος του παρουσιαστή, Σάκη Τανιμανίδη, Χριστίνα Μπόμπα, όπου απεικονίζεται μαζί με τη μεγάλη νικήτρια του παιχνιδιού, Κατερίνα Δαλάκα, να βρίσκονται σε τρελά κέφια. Εκεί, στην πανέμορφη Αλικαρνασσό, η
Μπόμπα έγραψε στη σχετική λεζάντα ότι στον απόηχο του «Survivor» θέλει μέχρι και να πνίξει την
Κ. Δαλάκα(!) και ευχήθηκε σε όλους μας καλό καλοκαίρι. Όταν έχει κανείς χιούμορ…

media
Κατερίνα Σαββοπούλου

Δεν βρήκα την αγάπη
στο «Power of Love»

Για τις αποκλειστικές φωτογραφίες

του Youweekly.gr που την έδειχναν
στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στη
Μύκονο απάντησε
μπροστά στις κάμερες η ηθοποιός Βίκυ
Κάβουρα: «Με τον
Γιώργο Λιάγκα τα βρήκαμε! Αυτό έχω μόνο
να πω!», δήλωσε αποφασιστικά. Τώρα τι
και πώς τα βρήκανε, μόνο εκείνοι ξέρουν…



Με μια ανάρτηση στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Instagram, ο
Νίκος Μουτσινάς ευχαρίστησε όλους
όσοι πήραν μέρος στην εκπομπή του, κι
έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα σεζόν: «Σας ευχαριστώ όλους για αυτό το ασταμάτητο
πάρτυ που ζήσαμε
όλη αυτή την χρονιά! Με κάνατε φίλο σας και εγώ ένιωσα ότι γίναμε
παρέα!» Ποιος
δεν θα χαιρόταν τόσο πολύ, διαπιστώνοντας ότι… έδεσε το (τηλεοπτικό του) γλυκό!

Στην κάμερα του «Mykonos Live

Tv» μίλησε η Σάγια, η οποία αποκάλυψε πόσα κιλά έχει χάσει, δυο χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της: «Στην εγκυμοσύνη μου έβαλα 16 κιλά. Πρέπει να έχω χάσει 20. Κάνω διατροφή, δεν προλαβαίνω ούτε να φάω. Αλλά τι να κάνω; Αν κάνεις μια απαιτητική δουλειά και είσαι και μάνα, κάπως έτσι τα προλαβαίνεις». Ήταν μια
κούκλα και τότε, και
τώρα, οπότε όσα κιλά κι αν ζυγίζει δεν έχει καμία απολύτως
σημασία!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

ρόκειται για ένα πρόσωπο που
χωρίς αμφιβολία απασχόλησε,
τόσο τους φανατικούς τηλεθεατές
του ριάλιτι αγάπης του «ΣΚΑΪ» με τον τίτλο «Power of Love», όσο και τις ψυχαγωγικές εκπομπές που αφιέρωσαν αρκετό
από τον τηλεοπτικό χρόνο τους για να αναλύσουν εκτενώς (πιο εκτενώς… πεθαίνεις) το προφίλ της και τη γενικότερη
συμπεριφορά της μέσα στο παιχνίδι.
Η όμορφη πρώην παίκτρια του δημοφιλούς σόου, Κατερίνα Σαββοπούλου,
μίλησε στην «Α» και στο πλαίσιο μιας αποκλειστικής κουβέντας μοιράζεται με
τους αναγνώστες λεπτομέρειες για την
Κατερίνα εντός του παιχνιδιού και τον
εαυτό της έξω από τα τηλεοπτικά πλατό.
«Για να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς δεν
είναι πολλά τα θετικά που μου έμειναν από
όλη αυτήν την εμπειρία. Το είχα εντελώς διαφορετικά στο μυαλό μου παρακολουθώντας
πέρυσι το “Power of Love 1”. Τότε, οι περισσότεροι είχαν μπει στο παιχνίδι για να
βρουν την αγάπη, ενώ φέτος ήταν όλα πάρα
πολύ μελετημένα και με αρκετές δόσεις στρατηγικής», εκμυστηρεύεται η εντυπωσιακή
Κατερίνα, απαντώντας στο τι είναι αυτό
που έμεινε στο μυαλό της εντονότερα από τη συμμετοχή της στο «Power of
Love».

Π

Αν υπήρχε η δυνατότητα να γυρίσει
τον χρόνο πίσω, θα έμπαινε ξανά στο εν
λόγω ριάλιτι;
«Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Πάνω στα νεύρα μου λέω ότι δεν θα ξαναέμπαινα, ωστόσο τελικά πιστεύω ότι θα το τολμούσα ξανά αλλά θα υιοθετούσα διαφορετικό σκεπτικό. Θα ήΗ πρώην παίκτρια
μουν δηλαδή πιο ετου δημοφιλούς ριάλιτι
γκρατής, θα σκεφτόξεσήκωσε έντονες ατου «ΣΚΑΪ» μιλά απομουν διπλά το καθεντιδράσεις στο τηλεοτί, τις επιλογές μου,
πτικό κοινό, και ήταν
κλειστικά στην «Α»
τα πάντα! Το ότι ήη αιτία που δέχτηκα
μουν αυθόρμητη, δεν
αρκετούς προσβλητιμου βγήκε τελικά σε κακούς χαρακτηρισμούς εκ μέρους των τηλελό…» δηλώνει κάνοντας την αυτοκριτική
θεατών».
της.
Παρά τα… πειράματα, δεν κατέληξε με
Ευαίσθητη και συνάμα δυναμική, δεν
κανέναν από τους τρεις τους, όπως μας
διστάζει να βάζει τέλος σε καταστάσεις
αποκάλυψε γελώντας, ενώ αυτό το διάπου τη στενοχωρούν, όπως συνέβη και
στημα δηλώνει ελεύθερη και ωραία τομε την απόφασή της να αποχωρήσει οινίζοντας ότι μετά το παιχνίδι είναι αρκετά
κειοθελώς από το σπίτι του «Power of
πιο καχύποπτη και θα προχωρήσει σε έLove», και όπως λέει χαρακτηριστικά:
να νέο ερωτικό κεφάλαιο, μόνο όταν αι«Αποχώρησα κρυφά, το έσκασα! Πιστεύω
σθανθεί απόλυτα έτοιμη!
ότι για διάφορους λόγους έπρεπε να φύγω
Ακόμη, κρατάει σαν «φυλαχτό» στη
γιατί αισθάνθηκα ότι το παιχνίδι από ένα
ζωή της τη φιλία της με την πρώην συσημείο κι έπειτα μου στερούσε την ελευθεμπαίκτριά της, Λένια, την οποία χαραρία μου και στενοχωριόμουν πολύ. Δεν είκτηρίζει κολλητή της, και βρίσκεται σε
χα άλλα αποθέματα υπομονής…».
συζητήσεις προκειμένου να επιλέξει την
Τελικά, τα κατάφερε να βρει την πολυκατάλληλη τηλεοπτική πρόταση από όπόθητη αγάπη μέσα στο συγκεκριμένο
σες της έχουν ήδη γίνει, αναφέροντας
τηλεοπτικό πλατό;
πως «με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της
«Δεν ταίριαξα ούτε με τον Παύλο Παπατηλεόρασης, το ραδιόφωνο και γενικά ό,τι έδόπουλο, ούτε με τον Παύλο Τερζόπουλο,
χει να κάνει με τον κόσμο και την επικοινωαλλά ούτε και με τον Bill (Βασίλη Σαντριά),
νία!».
με τους οποίους ήρθα αρκετά κοντά βάζοντας
Εμείς να της ευχηθούμε καλή επιτυχία
μάλιστα στην πάντα τα πάντα, για τα μάτια
σε ό,τι κι αν επιλέξει, και να της χτυπήσει
του Bill, όταν αυτός μπήκε στο σπίτι του ριάσύντομα την πόρτα ο έρωτας έτσι ακριλιτι για δεύτερη φορά. Η επιλογή μου αυτή
βώς όπως τον έχει ονειρευτεί!
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ΒΓΗΚΕ… ΑΠΟ ΤΟ «STAR TREK» Η ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΣΟΥ; Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Σοφία Βόσσου, και αναφέρθηκε στην αλλαγή που αποφάσισε να
κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση βάφοντας τα μαλλιά της, ροζ! «Τα τελευταία 25 χρόνια με είχατε συνηθίσει με μαύρα μαλλιά! Το ροζ μαλλί είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν, κατά λάθος βέβαια! Τώρα, λοιπόν, που είδα όλα αυτά τα χρώματα που είναι εύκολα, λέω “Φτάνει πια το μαύρο μπλε-μαλλί το
βαρέθηκα”. Κι έτσι το έκανα! Εμένα μου αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει περισσεύει», είπε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια, απαντώντας σε όσους υποστήριξαν ότι μοιάζει βγαλμένη από σειρά επιστημονικής φαντασίας

•





Το άκρως γοητευτικό πρώην μοντέλο
εξέφρασε το παράπονό της για την
πορεία της στον χώρο της μόδας

Δωροθέα Μερκούρη:

«Οι Έλληνες μόδιστροι
δεν με έπαιρναν για
πασαρέλα επειδή δεν
ήμουν ψηλή!»
α το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί,
μέχρι κάποιοι –μόδιστροι ή μη– να το
εμπεδώσουν πλέον μια και καλή! Αφήστε τις γυναίκες να αγαπάνε το σώμα τους
με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται! Ακόμη κι αν
χρειάζονται λίγα ή περισσότερα μέτρα υφάσματος παραπάνω για να δημιουργηθούν
ρούχα για τις κολεξιόν που παρουσιάζονται
στις πασαρέλες ανά τον κόσμο.
Άλλωστε, και τα μοντέλα έχουν ψυχή και
να υπενθυμίσουμε σε όποιον δεν το έχει καταλάβει ότι οι εποχές όπου η ανορεξία ήταν
το διαβατήριο για να εισέλθει ένα κορίτσι
στον χώρο της μόδας, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί! Αυτό αποδεικνύεται και από το
ότι αρκετοί σχεδιαστές εντάσσουν στις κολεξιόν τους μοντέλα με καμπύλες και, αν
μας ρωτάτε, πολύ καλά κάνουν!
Αυτό, όμως, δυστυχώς δεν ίσχυε την εποχή που η Δωροθέα Μερκούρη πραγμα-

Θ

τοποιούσε τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, εποχή για την οποία μίλησε με πάσα
λεπτομέρεια στην εκπομπή της Ελεονώρας
Μελέτη «Μετά τα μεσάνυχτα», όπου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη.
«Έκλεινα με γάζες το στήθος μου γιατί ήθελα
τον σωματότυπο χορεύτριας. Το παράπονό μου
είναι ότι οι Έλληνες μόδιστροι δεν με έπαιρναν
για πασαρέλα επειδή δεν ήμουν ψηλή!» είπε
μεταξύ άλλων η Ελληνίδα Μόνικα Μπελούτσι, όπως την έχουν χαρακτηρίσει κατά
καιρούς. Και δικαίως! Έστω κι αν ορισμένοι σχεδιαστές είχαν τότε που ξεκινούσε
διαφορετική άποψη, επειδή τάχα της έλειπαν λίγοι παραπάνω πόντοι.
Οι εποχές, όμως, ευτυχώς αλλάζουν και
χαιρόμαστε πολύ να διαπιστώνουμε όλο και
συχνότερα ότι η αλλοτινή λέξη-εφιάλτης «ανορεξία» τείνει να αντικαθίσταται από τη
θαυματουργή λέξη «καμπύλες»! Ζήτω οι καμπύλες, λοιπόν!

Ποτέ χωρίς τον γιο της η Καίτη Γαρμπή!
Αχ, αυτή η μάνα! Και όχι η
οποιαδήποτε μάνα αλλά η
Ελληνίδα μάνα, που δεν
καταφέρνει ποτέ –με ποτέ,
όμως– να κόψει τον ομφάλιο λώρο και να αφήσει το
παιδί της, και ιδίως όταν
αυτό είναι γιος να πετάξει
με τα δικά του φτερά, όταν

ενηλικιωθεί. Μία τέτοια Ελληνίδα μάνα είναι και η
τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, η οποία παραχώρησε
μια συνέντευξη στο περιοδικό «Down Town Κύπρου»
και μοιράστηκε… τον πόνο
της για τον δικό της γιο,
Δημήτρη, που τον Σεπτέμ-

βριο παρουσιάζεται στον
στρατό.
«Το έχω αποδεχτεί και πιστεύω ότι θα του κάνει καλό. Θα ανοιχτεί κοινωνικά,
θα γνωρίσει κόσμο, θα ανεξαρτητοποιηθεί κάπως. Για
μένα μη ρωτάς, καταλαβαίνεις… Όπου κι αν πάει, θα

τρέχω από πίσω! Με τρένα,
πλοία, αυτοκίνητα, να προλάβω τα επισκεπτήρια!» Αθάνατη και κλασική! Είπαμε: Ελληνίδα μάνα!
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Πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές

της 7ης Ιουλίου το ΕΣΡ με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια»
χορηγεί στην
«Άλτερ Έγκο
ΜΜΕ ΑΕ»
του Βαγγέλη
Μαρινάκη
οριστική άδεια, από τη στιγμή που δεν
υπήρξε καμία ένσταση. Πλέον η εταιρεία για να εκπέμψει το σήμα του «One»
σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση των 3,5 εκατ.
ευρώ από τα 35 εκατ. ευρώ που κοστίζει η άδεια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκ
πομπής «Happy Day» και της Τίνας Μεσσαροπούλου, η Τατιάνα Στεφανίδου φαίνεται
πως φεύγει από τον
τηλεοπτικό σταθμό
«ΣΚΑΪ», αφού δεν απεδέχθη την πρόταση για την απογευματινή ζώνη και δεν ικανοποιήθηκε από τη συζήτηση για ενδεχόμενη μετακίνησή της στο Σαββατοκύριακο.
Στον «Alpha» πρόκειται να κάνει

το επόμενο βήμα του ο Τάκης Χατζής, με συμβόλαιο τεσσάρων χρόνων. Ο δημοσιογράφος αποχωρεί, σε συναινετικό κλίμα, από τον «ΣΚΑΪ» και,
όπως αναφέρει το
typologies.gr, προετοιμάζεται για την
καθημερινή του τηλεοπτική εκπομπή,
η οποία θα βγει στον αέρα στις αρχές
Σεπτεμβρίου. Επίσης, θα παρουσιάζει
και μια καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο του «Alpha».
Ο μεγάλος τελικός του «Survivor»

σημείωσε το βράδυ της Κυριακής
25,7% στο γενικό σύνολο, φτάνοντας
σε τέταρτο (00:45-01:00) μέχρι το
36,4%. Όσον
αφορά το δυναμικό κοινό
(18-54), ο μέσος όρος που
κατέγραψαν
οι μετρήσεις της Nielsen ήταν 20,4%
με το υψηλότερο τέταρτο (00:4501:00) να φτάνει στο 30,2%.
Το τηλεοπτικό κανάλι «ΣΚΑΪ» ανα
κοίνωσε την έναρξη συνεργασίας
με τρεις καταξιωμένους επαγγελματίες
στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, τον σκηνοθέτη-παραγωγό και ηθοποιό Ανδρέα Γεωργίου, τη σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου, και τον παραγωγό και ηθοποιό
Κούλλη Νικολάου.



«Άστραψε και βρόντηξε»
η φιλόζωη Άντα Λιβιτσάνου!
γνωστή ηθοποιός, Άντα Λιβιτσάνου, η οποία
τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στη ζαχαροπλαστική, απέκτησε ένα νέο μέλος στην οικογένειά της. Όχι, δεν έχει κάνει ακόμη μωρό, αλλά
έχει υπό την προστασία της τη Lucky, όπως είναι το
όνομα της νέας τετράποδης φίλης της.
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της συνάντησαν τη μικρή
σκυλίτσα παρατημένη στον δρόμο γυρίζοντας από
το Καρπενήσι και, βλέποντας την κατάσταση στην
οποία βρισκόταν, δεν μπορούσαν να την αφήσουν
αβοήθητη! Έτσι, μοιράστηκαν το δυσάρεστο περιστατικό με τους διαδικτυακούς τους φίλους, κάνοντας όλους να σκεφτούν για μία ακόμη φορά σε τι
(απάνθρωπο) κόσμο ζούμε…

Η

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• Ο γνωστός σεφ στέλνει το μήνυμά του στους μαθητές
που επιλέγουν τώρα πανεπιστημιακή σχολή

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
«Αν περισσότερα άτομα ασκούν το επάγγελμα
που πραγματικά θέλουν, τότε θα έχουμε
περισσότερους χαρούμενους ανθρώπους!»

Τ

α μαθητικά του χρόνια θυμήθηκε ο Σωτήρης Κοντιζάς, μάλλον επηρεασμένος από το ότι αυτήν την περίοδο οι μαθητές βρίσκονται σε διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου προκειμένου να επιλέξουν σε ποια πανεπιστημιακή σχολή επιθυμούν να εισαχθούν. Ο
εν λόγω σεφ, έκανε μια ανάρτηση, ποστάροντας το απολυτήριό του,
και συγχρόνως αποκάλυψε και το πατρικό όνομα της μητέρας του, το οποίο είναι
«Σουζούκι», δίνοντας, όπως ο ίδιος είπε, μια ακόμη αφορμή για… τρολάρισμα!
«Θυμάμαι πολύ καλά την ημέρα που πήγα να καταθέσω το μηχανογραφικό μου. Ήταν
το 2000, η πρώτη χρονιά με το σύστημα των κατευθύνσεων, πρέπει να είχαμε εξεταστεί σε
κοντά 15 μαθήματα. Και μέσα σε αυτά έπρεπε να κατανοήσω και τι είναι και πώς συμπληρώνεται ένα μηχανογραφικό.
»Κατέληξα σύντομα πως το μηχανογραφικό μου θα πρέπει να είναι ο “καθρέφτης”
των προτιμήσεών μου: οι σχολές που πραγματικά με ενδιαφέρουν με τη σειρά που πραγματικά προτιμώ. Αν περισσότερα άτομα ασκούν το επάγγελμα που πραγματικά θέλουν τότε θα έχουμε περισσότερους επιτυχημένους επαγγελματίες. Περισσότερους χαρούμενους
ανθρώπους. Θα ζούμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν σε έναν
καλύτερο κόσμο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί και όχι. Τροφή για σκέψη λίγες ώρες
πριν συμπληρώσετε εσείς ή τα παιδιά σας το μηχανογραφικό. Καλή τύχη!»
Καλή επιτυχία κι από εμάς!

Την έχει κάνει δεύτερο σπίτι της
τη Ζυρίχη η φουλ ερωτευμένη παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη, καθώς εκεί βρίσκονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του γυναικολόγου συντρόφου της με τον οποίο εδώ και ένα χρόνο βιώνουν
την απόλυτη ευτυχία!
Αυτές τις ημέρες βρίσκονται
ξανά εκεί, ωστόσο η όμορφη Μαρία βιώνει ένα… δράμα, το οποίο
δεν την αφήνει να απολαύσει ό-

Το «δράμα» που βιώνει
η Ηλιάκη στην Ελβετία
σο θα ήθελε τις ανέμελες στιγμές
με τον άνδρα της ζωής της. Σε τι
συνίσταται αυτό το «δράμα»; Μα,
φυσικά, στην αφόρητη ζέστη που
ταλαιπωρεί αυτό το διάστημα και
τους Ελβετούς, το οποίο η παρου-

σιάστρια φρόντισε να μοιραστεί
με τους διαδικτυακούς φίλους
της.
Κουράγιο, Μαρία! Αφού έχεις
στη ζωή σου τον έρωτα, μη φοβάσαι τίποτα!
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• Η τρυφερή ανάρτηση
του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
για τη γυναίκα της ζωής του

«Λιώνει» ακόμη
ο Μπέκαμ για τη
Βικτόρια μετά από
20 χρόνια γάμου!

Π

όσο ευχάριστα εκπλησσόμαστε κάθε φορά που γινόμαστε μάρτυρες τρυφερών μηνυμάτων αγάπης μεταξύ ανθρώπων που είναι μαζί για μια ζωή και ο
έρωτάς τους «φουντώνει» κάθε μέρα όλο και περισσότερο! Αυτήν τη φορά,
αυτός που αφύπνισε τη ρομαντική πλευρά μας είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος ανέβασε στο Instagram ένα μήνυμα όλο λατρεία για τη σύζυγό του, Βικτόρια, με αφορμή την 20ή επέτειο του γάμου τους.
«Wow! 20 χρόνια! Κοίτα τι δημιουργήσαμε! Σε αγαπάω τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά
στη λεζάντα ο διαχρονικά ερωτευμένος σύζυγος, δείχνοντας σε όλους μας ότι ακόμη και όταν όλος ο κόσμος δείχνει φαινομενικά να καταρρέει, η αγάπη θα είναι πάντα εκεί για να
μας αναστηλώνει και να φέρνει στην επιφάνεια την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού
μας!

Οι «καυτές» βουτιές της Φουρέιρα
με το κατακόκκινο μαγιό της
Βρίσκεται μόλις μια ανάσα πριν ξεκινήσει την
περιοδεία της στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
την «Gypsy Woman Tour», αλλά λίγο πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες της ξέκλεψε λίγο χρόνο
από το φορτωμένο πρόγραμμά της και… βουρ
για παραλία!
Η Ελένη Φουρέιρα φόρεσε το κατακόκκινο
μαγιό της –που αναδείκνυε υπέροχα το καλλίγραμμο κορμί της–, άφησε στην μπάντα το άγχος και τις έγνοιες και απόλαυσε την ηλιοθεραπεία και τις δροσερές βουτιές στη θάλασσα!
Μάλιστα, δημοσίευσε στιγμιότυπο από αυτές
τις στιγμές ξεγνοιασιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στους θαυμαστές της να τη θαυμάσουν
για μία ακόμη φορά! Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε
ότι είναι μια παρουσία που δεν περνά ποτέ απαρατήρητη!

α φέρνει έτσι η ζωή
κάποιες φορές, που
όντως επιβεβαιώνεται το ότι όταν εμείς κάνουμε σχέδια, αυτή γελάει γιατί ξέρει ότι στο τέλος
θα γίνει το δικό της!
Αυτό ακριβώς συνέβη
και στην περίπτωση του
Νίκου Μίχα, του πρώην
συμμετέχοντα στο μουσικό σόου ταλέντων «Fame
Story», το 2004, ο οποίος
έκανε 360 μοίρες στροφή
στην καριέρα του και πλέον ασκεί το επάγγελμα του
γιατρού.
Επίσης, παντρεύτηκε
την επί σειρά ετών αγαπημένη του, Άννα, που είναι
μάλιστα έγκυος στο πρώτο τους παιδί! Μιλάμε για
ολοκληρωτική στροφή
στη ζωή του, και μπράβο
του!

Τ

Ο Νίκος Μίχας
του «Fame Story»
έγινε γιατρός και…
νοικοκυρεύτηκε!
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