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• Πρώτα διεύρυνση, μετά ανοιχτό συνέδριο για ξεκαθάρισμα
και στενό μαρκάρισμα στη ΝΔ, το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα



▶ ΣΕΛ. 2

Ηττημένος, τσαλακωμένος
αλλά… ζωντανός
13/14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019



ΑΡ. ΦΥΛ. 895



1,5€

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

www.iapopsi.gr



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Επιθεωρητής Κάλαχαν
ή δικαστής Ντρεντ;


• Φουλ προετοιμασμένη και με απίστευτη
ταχύτητα διαχειρίζεται την καθημερινότητα
η κυβέρνηση Μητσοτάκη ▶ ΣΕΛ. 5, 7

• Ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση, επέστρεψε και πάλι
στη δεύτερή του φύση ▶ ΣΕΛ. 8-9

 
 






ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ένας γιατρός για τη
γιατρειά(;) της Θέμιδας

Ραντεβού τον
Σεπτέμβρη…
Τρέχουν να
ξεμπλοκάρουν το Ελληνικό
• Ναρκοθετημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ όλα τα μεγάλα
επενδυτικά σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ ▶ ΣΕΛ. 4

Οι κυβερνήσεις
πέφτουνε, ο SSM
(επι)μένει
>> Παραμένουν βαρίδι
τα «κόκκινα» δάνεια





• Στο φθινοπωρινό Eurogroup του
Ελσίνκι το πρώτο μεγάλο κρας τεστ
της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη
▶ ΣΕΛ. 6-7

Το πάρτι
(της αμφισβήτησης)
τώρα αρχίζει...
• Τα έμμεσο πλην σαφές μήνυμα της Φώφης
στον Ανδρουλάκη ▶ ΣΕΛ. 12
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άτι λιγότερο από μία εβδομάδα ζωής μετράει η χώρα με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της διακυβέρνησης, και είναι
εξαιρετικά δύσκολο για τη δημοσιογραφική πένα –πληκτρολόγιο πια, για να είμαστε ακριβείς– να εστιάσει σε ένα σημείο που να μην έχει σχολιαστεί στις 6-7 ημέρες που μεσολάβησαν. Αυτό φυσικά δεν αλλοιώνει το μέγεθος της παραδοξότητας ότι η εθνική κάλπη της 7ης Ιουλίου κατάφερε να «γεννήσει» πολλούς νικητές και μόλις έναν ηττημένο, το
μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, για τον οποίο όμως υπάρχουν πολλά και δικαιολογημένα χαμόγελα. Ξεκινώντας ανάποδα, η
«Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου και η ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν
που κατάφεραν να ξεπεράσουν το κατώφλι του 3% και να αποκτήσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Για τους δύο επόμενους, το ΚΚΕ και το Κίνημα Αλλαγής, δεν ετίθετο τόσο χαμηλά ο στόχος. Εντούτοις, ουδείς θεωρεί μείζονα αποτυχία ότι
ο Περισσός έπεισε και σε αυτές τις εκλογές το συνηθισμένο ποσοστιαία ακροατήριό του, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη
μπορούν να μασκαρέψουν την ήττα με το +0,38% που πήραν στις εθνικές κάλπες συγκριτικά με τις ευρωεκλογές του
Μαΐου.
Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αυτή η ήττα των -8,32
μονάδων από τη Ν.Δ. μοιάζει με νίκη, αφού δεν τον ρίχνει
στο καναβάτσο της στρατηγικής (όπως κι αν αυτή ορίζεται)
ήττας, αντιθέτως τον καθιστά τον έτερο πυλώνα του νέου δικομματισμού και ηγεμονική δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Αφήσαμε τελευταίο τον αδιαμφισβήτητο των νικητών,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πιστώνεται ένα σημαντικό ποσοστό της αναρρίχησης της Νέας Δημοκρατίας στην
εξουσία, επιτυγχάνοντας προ κρίσης εκλογικά ποσοστά. Ωστόσο, ο κυβερνητικός διάδρομος που έχει μπροστά του ο
νέος πρωθυπουργός έχει διπλή ανάγνωση. Κάποιοι θεωρούν ότι θα είναι εξ αντικειμένου πολύ δύσκολος εξαιτίας
του υψηλού αναπτυξιακού πήχη που έχει τεθεί και των εξίσου υψηλών προσδοκιών των πολιτών.
Άλλοι πάλι θεωρούν ότι αυτός ο διάδρομος είναι πεντακάθαρος και με ορίζοντα πλήρους τετραετίας, καθώς η Ν.Δ. δεν θα έχει τις σκληρές μνημονιακές δεσμεύσεις του παρελθόντος, δικαιούται ένα μίνιμουμ ανοχής όσο κι αν αυτό δεν ομολογείται, ενώ διαθέτει και όλα τα φύλλα της πολιτικής
τράπουλας στα χέρια της, δεδομένης της απόλυτης κυριαρχίας της και στο Κοινοβούλιο και στην αυτοδιοίκηση.
Προφανώς, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους αυτοί που υποστηρίζουν ότι νυν
υπέρ πάντων η οικονομία. Το παγόβουνο όμως που μπορεί να τρυπήσει το (κάθε) κυβερνητικό σκαρί δεν είναι άλλο από την
καθημερινότητα.
Από το πώς ο πολίτης θα αισθανθεί ότι η ζωή του αλλάζει προς το καλύτερο επειδή δεν θα χρειαστεί να στηθεί δυόμισι ώρες στην ουρά μιας εφορίας για μία βεβαίωση, ή επειδή δεν θα περιμένει επί πεντάωρο να εξεταστεί στην επόμενη εφημερία του Ευαγγελισμού, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πρωθυπουργική μακροημέρευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Διότι αυτήν τη διόλου κοινότυπη (όσο και αν ακούγεται ως τέτοια) και με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος μεταρρύθμιση
θέλει να δει ο πολίτης που γέμισε την περασμένη Κυριακή τη γαλάζια κάλπη. Ας το συμπεριλάβει κι αυτό στους στόχους 6μήνου που έθεσε στους υπουργούς τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον διαβεβαιώνουμε ότι, αν οι υφιστάμενοί του αποδειχτούν καλοί μαθητές, εκείνος και οι Έλληνες θα έχουν κερδίσει πολλά περισσότερα από έναν καλό πρωθυπουργό.

Κ

Η αδάπανη
μεταρρύθμιση
που θέλει
ο πολίτης
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• Ναρκοθετημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ όλα τα μεγάλα επενδυτικά
σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ, με το ταμείο να έχει υπολογίσει έσοδα 1,5 δισ.
ευρώ έως το τέλος του 2019
Μία από τις προτεραιότητες που έθεσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης για να επιτευχθεί ένα επενδυτικό bing
bang είναι να ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια
του ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία δεν
προχώρησαν από την κυβέρνηση Τσίπρα για διάφορους λόγους. Είτε διότι
υπήρχαν ιδεοληψίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και
στο πλαίσιο των εσωκομματικών ισορροπιών ο
πρώην πρωθυπουργός πάτησε φρένο, είτε επειδή υπήρξε στρατηγική επιλογή
να σπείρει νάρκες στον
δρόμο του διαδόχου του.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο πρώτο κι εμβληματικό έργο είναι το Ελληνικό. Είναι επίσης οι
παραχωρήσεις των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, η
πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο διαγωνισμός για την προσέλκυση επενδυτή στο 30% του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος», η Εγνατία
Οδός, η εκκρεμότητα για την επανεκκίνηση διαγωνισμού πώλησης
του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων, η τύχη της χρεοκοπημένης
ΛΑΡΚΟ και η αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου
της Καβάλας.
Από αυτά τα επενδυτικά σχέδια,
στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να εισπραχθούν περισσότερα του 1,5
δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019.
Ένας στόχος που πολύ δύσκολα θα
επιτευχθεί, ακόμη κι εάν η νέα κυβέρνηση χρησιμοποιήσει οδοστρωτήρα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά σε προεκλογικές του ομιλίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από τις πρώτες εντολές του
πρωθυπουργού είναι να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και να τρέξουν
όλα τα projects. Αναμφίβολα ένας
στόχος που οικονομικοί αναλυτές
τον θεωρούν ουτοπικό. Όμως στο
Μαξίμου εκτιμούν πως εάν κάνουν
το πρώτο βήμα με το Ελληνικό, τότε
σιγά-σιγά το νερό θα μπει στο αυλάκι. Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης
«απαίτησε» από τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Μενδώνη
που εμπλέκονται στο έργο να το ξε-

Τρέχουν να
ξεμπλοκάρουν
το Ελληνικό
μπλοκάρουν τάχιστα.
Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική
Απόφαση (λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες) ήταν μία ξεκάθαρη τρικλοποδιά του ΣΥΡΙΖΑ προς
την επόμενη κυβέρνηση. Η ΚΥΑ αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο
και όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό προκάλεσε την αντίδραση της
Lamda Development. Κι αυτό διότι οι επενδυτές, για να κάνουν την
οποιαδήποτε κίνηση, πρέπει να
παίρνουν την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού. Και όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι στο συγκεκριμένο υπουργείο τα γρανάζια
της γραφειοκρατίας περισσότερο
θυμίζουν τις δεκαετίες του ’70 και
του ’80. Όταν εκδόθηκε η ΚΥΑ, λίγα 24ωρα πριν από τις εκλογές, η
Νέα Δημοκρατία είχε αναγγείλει ότι θα την καταργήσει και είχε υποσχεθεί ότι θα επιλύσει σε ταχύτατο
ρυθμό τις εκκρεμότητες.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί
πως η επίμαχη απόφαση αποτελεί
προαπαιτούμενο, προκειμένου να
διεξαχθεί η φάση των δεσμευτικών προσφορών για το Καζίνο.
Εκκρεμούν επίσης δύο ακόμη Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τη
μία να αφορά τη χωροθέτηση και
πολεοδόμηση των περιοχών ανάπτυξης και τη δεύτερη ζητήματα γενικότερης πολεοδόμησης. Επίσης,
απομένουν η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης ιδιωτών, γραφειοΣτιγμιότυπο από την προ ημερών
συνάντηση του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδ.
Γεωργιάδη, με τον δήμαρχο
Ελληνικού Αργυρούπολης και
πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης
της Επένδυσης του Ελληνικού, κ.
Γιάννη Κωνσταντάτο, που έγινε
παρουσία του υπουργού
Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα

κρατικές διαδικασίες για την κατανομή των δικαιωμάτων του Δημοσίου και του επενδυτή, μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων
στην «Ελληνικό Α.Ε.», και φυσικά
όλα τα προαναφερόμενα υπό την
αίρεση των αποφάσεων του ΣτΕ επί προσφυγών ακύρωσης της μεταβίβασης.
Τη Δευτέρα, πριν καλά-καλά εγκατασταθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Άδωνις Γεωργιάδης υποδέχθηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development,
Οδυσσέα Αθανασίου, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα προς
τους επενδυτές. Ενώ την Τετάρτη
πέρασε την πόρτα του γραφείου
του ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος για να καταθέσει κι αυτός τις
δικές του προτάσεις.

Τα υπόλοιπα σχέδια
Αναμφίβολα το Ελληνικό είναι ένα εμβληματικό έργο, όμως υπάρχουν κι άλλες εκκρεμότητες, τις οποίες οφείλει να τρέξει η κυβέρνη-

ση Μητσοτάκη. Ας τις δούμε:
-Λιμάνια: Θεωρητικά το μόνο
που μένει για να προχωρήσει το
σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ είναι μία ΚΥΑ
που θα προβλέπει το ανταποδοτικό όφελος, που πρέπει να πληρώσουν οι επενδυτές στους οργανισμούς λιμένων. Εδώ, όμως, υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Η
Ν.Δ., ως αντιπολίτευση, δεν συμφωνούσε με το μοντέλο αξιοποίησης που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ
και αποδέχθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, οπότε
εάν η κυβέρνηση επιμείνει σε άλλο
σχέδιο, τότε θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις και σίγουρα
δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2019.
-ΔΕΠΑ: Ο διαχωρισμός της
ΔΕΠΑ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών με σκοπό την έναρξη της πώλησης του πλειοψηφικού
πακέτου της πρώτης εταιρείας, αν
και ψηφίστηκε, δεν έχει επέλθει
καμία πρόοδος στο θέμα αυτό. Κι
εδώ, ως αντιπολίτευση, η Ν.Δ. έχει άλλο σχέδιο. Δεν επιθυμεί τον
διαχωρισμό και προτείνει την ανα-

ζήτηση επενδυτή ακόμη και για
ποσοστό μέχρι και 66%.
-Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών: Το ΤΑΙΠΕΔ ήδη έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 30% του
Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών.
Εκκρεμεί από την πλευρά των μετόχων η υπογραφή της συμφωνίας
παραίτησης (waiver) για την πώληση του 30%, η οποία θα συνοδεύεται και από θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιδίωκε να επιβάλει αλλαγές στο νέο διοικητικό συμβούλιο
δυσανάλογες με το ποσοστό των
μετοχών που θα έχει το δημόσιο
μετά την πώληση του 30%.
-Εγνατία Οδός: Για να ξεπαγώσει το project, θα πρέπει να τρέξουν από την ίδια την εταιρεία σειρά αδειοδοτήσεων για τις σήραγγες και τις γέφυρες, προκειμένου ο
αυτοκινητόδρομος να είναι ασφαλής (δεν έχουν γίνει έργα βαριάς
συντήρησης εδώ και 20 χρόνια),
ενώ σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει
σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση
Μεταφορών της Ε.Ε. να αποφασιστεί η αύξηση των τελών διέλευσης και η κατασκευή νέων διοδίων. Κι όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη.
-Ελληνικά Πετρέλαια: Ο πρώτος διαγωνισμός κατέστη άγονος.
Οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να
έλθει σε συνεννόηση με τον έτερο
μέτοχο, την Paneuropean, και να
συναποφασίσουν για το αν θα επαναληφθεί ο προηγούμενος άγονος
διαγωνισμός για την πώληση του
50,1% των μετοχών τους.
-ΛΑΡΚΟ: Άλλη μία δύσκολη εξίσωση που χρειάζεται άμεση, θα
λέγαμε, λύση. Από τη μία η κρατική βιομηχανία παραγωγής νικελίου βουλιάζει, καθώς είναι ζημιογόνος, και από την άλλη με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
θα πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 136 εκατ. ευρώ.
-Υπόγεια αποθήκη φυσικού
αερίου στη Νότια Καβάλα: Πρόκειται για ένα πρωτότυπο επενδυτικό σχέδιο, που προβλέπει την
παραχώρηση των δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης ενός παλιού υποθαλάσσιου εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Το ΤΑΙΠΕΔ προγραμμάτιζε την προκήρυξη διαγωνισμού στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Άρα, η κυβέρνηση
μπορεί να τρέξει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα τις διαδικασίες.
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• Με φούρια και φουλ προετοιμασμένη μοιάζει να διαχειρίζεται την
καθημερινότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα λίγα 24ωρα που κρατά τα
ηνία της χώρας, έχοντας μάλιστα κληθεί να αντιμετωπίσει και μία τραγωδία

Μαθήματα διακυβέρνησης…
ραδιοφωνικούς σταθμούς εκστασιασμένοι που μίλησαν με τον
πρωθυπουργό και τους ζήτησε ενημέρωση για τα προβλήματα που
δημιούργησε η θεομηνία.
Ακόμη και η πιλοτική δοκιμή
του 112 στα κινητά τηλέφωνα καταγράφεται στα υπέρ της νέας κυβέρνησης.

Η πρώτη εβδομάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί
να αποτιμηθεί θετικά. Ειδικά οι άμεσοι συνεργάτες του
νέου πρωθυπουργού δείχνουν σαν να ήταν έτοιμοι από
καιρό να αναλάβουν τη διακυβέρνηση.

Δ

ιότι σε χρόνο ρεκόρ υπάρχουν μία σειρά από δράσεις, οι οποίες
αν μη τι άλλο ανοίγουν παράθυρο αισιοδοξίας ότι ως χώρα θα ξεπεράσουμε τα βήματα χελώνας που ακολουθεί ο κρατικός μηχανισμός σε
όλες του τις εκφάνσεις. Ακόμη και
στην αποκατάσταση των ζημιών
στο Μάτι το έχουμε διαπιστώσει.
Όπως επίσης έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν αμηχανία
μπροστά σε μία καταστροφή.
Μέχρι στιγμής αυτή η αμηχανία
απουσιάζει από το λεξιλόγιο της
νέας κυβέρνησης. Ίσως επειδή είναι αρχή και όλοι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Μπορεί αργότερα, όταν θα έχουν χαλαρώσει κι
έχουν βολευθεί στις αναπαυτικές
πολυθρόνες τα αντανακλαστικά να
έχουν ατονήσει. Όμως, τώρα, το
πρώτο crash test το πέρασαν με απόλυτη επιτυχία.

Σαν έτοιμοι από καιρό…
Η θεομηνία που έπληξε τη Χαλκιδική και άφησε στο πέρασμά της επτά νεκρούς, δεκάδες τραυματίες
στα νοσοκομεία και εκτεταμένες
καταστροφές δοκίμασε τα αντανακλαστικά της νέας κυβέρνησης κι
έστειλε ένα μήνυμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν έτοιμος από καιρό για να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
Η πρωτοφανής κινητοποίηση
του κρατικού μηχανισμού με τη
συμμετοχή των υπουργών που
βρέθηκαν στη Χαλκιδική αναμφίβολα σχολιάστηκε θετικά από την
κοινή γνώμη. Ναι μεν ακόμη η
χώρα είναι ανοχύρωτη σε τέτοιες
φυσικές καταστροφές, αλλά αν μη
τι άλλο έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει θεομηνίες εάν υπάρχει
συντονισμός, εάν υπάρχει συμμετοχή και εάν ο υπουργός βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της μάχης. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει καταφέ-

ρει να απεξαρτήσει τη Δημόσια Διοίκηση από το εκάστοτε κόμμα που
κυβερνά. Κάτι που το έχουν επιτύχει οι περισσότερες ανεπτυγμένες
χώρες της Ευρώπης.
Για φανταστείτε πώς θα ήταν η
Ελλάδα, αν όπως το Βέλγιο για 12
μήνες δεν είχε κυβέρνηση; Ή να
είχε εκλογές ανά τρεις μήνες, όπως
είχε συμβεί πολλάκις στο παρελθόν (όχι στο μακρινό) στην Ιταλία.
Εδώ δυστυχώς όποτε προκηρύσσονται εκλογές σταματά να δουλεύει το κράτος.
Γι’ αυτό, για να λειτουργήσουν
οι υπηρεσίες, δυστυχώς πρέπει να
βρεθεί ο υπουργός στην πρώτη
γραμμή για να ξεκινήσουν να δουλεύουν τα γρανάζια του κρατικού

Οι ξαφνικές επισκέψεις

μηχανισμού. Όπως έγινε και στη
Χαλκιδική. Η παρουσία των Χρυσοχοΐδη, Θεοδωρικάκου, Καραμανλή, Καράογλου, Θεοχάρη, αλλά και του περιφερειάρχη
Απόστολου Τζιτζικώστα, έδωσε
το έναυσμα, ώστε όλες οι υπηρεσίες να δουλέψουν νυχθημερόν
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληγέντων. Φανταστείτε
ότι χθες οι δήμαρχοι των πληγέντων περιοχών δήλωναν στους

Πολλές φορές υπουργοί στο παρελθόν έχουν επιχειρήσει απροειδοποίητες επισκέψεις στον τομέα
ευθύνης τους, περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους. Όμως η
επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στο

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
ΤΟΥ 112 ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε
βραδιά εφημερίας ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ιατρούς
και τους νοσηλευτές ότι ο υπουργός είναι δίπλα τους. Ήταν σαν να
τους λέει «κάντε λίγο κουράγιο, βάλτε
λίγο πλάτη, μέχρι να προχωρήσουν
οι προσλήψεις». Όχι οι παραμυθένιες του Παύλου Πολάκη, που τις
έχει ανακοινώσει δέκα φορές και
ο κόσμος που δεν έχει επισκεφθεί
δημόσια νοσοκομεία νομίζει ότι
άλλοι 10.000 σχεδόν ιατροί και
νοσηλευτές εργάζονται κανονικά
στο ΕΣΥ. Κι όμως, όποιος βρεθεί
στην ανάγκη κι επισκεφθεί ένα νοσοκομείο, θα διαπιστώσει ιδίοις
όμμασι τις τρομακτικές ελλείψεις
και την υπεράνθρωπη προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και ο Βασίλης
Κικίλιας έκανε πολύ καλά που επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό και
βέβαια οφείλει πλέον να τρέξει τις
διαδικασίες για προσλήψεις, αλλά και για επίλυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων προβλημάτων.
Αλλά και τα αντανακλαστικά του
Νότη Μηταράκη με τον ΕΦΚΑ ήταν εξαιρετικά. Όταν ένας υπουργός τηλεφωνεί στον ασφαλιστικό
οργανισμό και ουδείς του απαντά,
τότε είναι πολύ λογικό να ανησυχήσεις και να κατανοήσεις από
πρώτο χέρι τι ακριβώς τραβάει ο
απλός πολίτης. Και φυσικά όταν ο
κ. Μηταράκης πήγε στα γραφεία
του ΕΦΚΑ διαπίστωσε αφενός μεν
τις ελλείψεις σε προσωπικό, αφετέρου δε το ελαττωματικό λογισμικό που δεν μπορεί να λαμβάνει
πολλές κλήσεις με συνέπεια να ταλανίζεται ο πολίτης.
Στο παρελθόν κάποιος υποψήφιος πρωθυπουργός για να πείσει
τους ψηφοφόρους είχε πει την ατάκα ότι «θα είμαστε κυβέρνηση ελικοπτέρων», εννοώντας ότι όπου υπάρχει πρόβλημα οι υπουργοί θα
πηγαίνουν άμεσα στο γεγονός,
προκειμένου να επιληφθούν. Η
ζωή μάς έχει δείξει ότι δεν χρειάζονται για όλες τις δουλειές ελικόπτερα. Αυτό που χρειάζεται είναι
οργάνωση και καλός συντονισμός.
Και το σημαντικότερο, αφού διαπιστώσεις το πρόβλημα να επιζητάς ει δυνατόν γρήγορες λύσεις.
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• Στο φθινοπωρινό Eurogroup του Ελσίνκι το πρώτο μεγάλο κρας
τεστ της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη – Τα ανοιχτά μέτωπα,
αλλά και η πολιτική ψευδαίσθηση για μία εύκολη τετραετία
«Κάθε επιτυχία απλά εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για
ένα πιο δύσκολο πρόβλημα», είπε κάποτε ο Χένρι
Κίσιντζερ, και η μεγάλη εκλογική επιτυχία της Νέας
Δημοκρατίας είναι απολύτως βέβαιο ότι τη φέρνει
αντιμέτωπη με πολλαπλά
δύσκολα προβλήματα που
κληρονόμησε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης,
Δημήτρης Τζιβελέκης

Τ

ο μεγαλύτερο από αυτά
τα προβλήματα μάλλον
το έχουν οι νέοι ένοικοι της οδού Νίκης στο
Σύνταγμα,
όπου εδρεύει το στρατηγείο του
υπουργείου Οικονομικών, και παραδόξως δεν σχετίζεται με τη στερεοτυπική δικαιολογία περί «καμένης γης». Αντιθέτως, στις πλάτες
του νέου «τσάρου» της ελληνικής
οικονομίας, Χρήστου Σταϊκούρα,
και των συνεργατών του πέφτει το
βάρος της επίλυσης του σταυρόλεξου να επιτευχθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, δίχως να μπει ψαλίδι στις υφιστάμενες κοινωνικές
παροχές και δίχως να πάθουν ισχυρό… εγκεφαλικό οι Βρυξέλες.
Μάλιστα, από την Εσπερία η απότομη προσγείωση ήρθε από την
επαύριο κιόλας των εκλογών της
7ης Ιουλίου, όταν στο Εurogroup
της περασμένης Δευτέρας (8/7) ακούστηκαν τα πρώτα «γαλλικά». Με
ένα στόμα, μια φωνή, ο πρόεδρος
του Eurogroup, Μάριο Σεντένο,
ο Ευρωπαίος επίτροπος, Πιέρ
Μοσκοβισί, και ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, ξεκαθάρισαν ότι οι συμφωνημένοι
στόχοι για επίτευξη πρωτογενών
πλεονασμάτων της τάξης του 3,5%
έως το 2022 αποτελούν βασική
και απαράβατη προϋπόθεση, αφού πάνω σε αυτήν την παραδοχή
έχει βασιστεί η βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους. Το ίδιο διεμήνυσε μερικά εικοσιτετράωρα αργότερα και η Γερμανίδα καγκελάριος,
Άνγκελα Μέρκελ, που συμφωνώντας –όπως είπε– με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ήταν κάθετη ότι «το ελληνικό
πρόγραμμα δεν χρειάζεται αλλαγές».
Το μόνο που μπορεί να θεωρηθεί

Ραντεβού τον

Σεπτέμβρη

παραχώρηση των Βρυξελών στη
νέα κυβέρνηση της Αθήνας είναι
το παράθυρο που… μισάνοιξε ο
Κλάους Ρέγκλινγκ να μην εναντιωθούν οι εταίροι στη διατήρηση του ήδη ψηφισμένου μέτρου
της μείωσης του αφορολόγητου από το 2020.

Στο Ελσίνκι
το «πρώτο αίμα»
Με αυτό το σκηνικό να έχει προδιαγραφεί, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι αρμόδιοι περί των δημοσιονομικών υπουργοί του εναποθέτουν τις (όποιες) ελπίδες τους
στη φθινοπωρινή συνεδρίαση του
Eurogroup, που θα λάβει χώρα
τον Σεπτέμβριο στο Ελσίνκι. Εκεί
η Ελλάδα θα έχει την τιμητική της,
αφού θα έχει ολοκληρωθεί η 3η
έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας της ελληνικής οικονομίας και βάσει των συμπερασμάτων που αυτή θα συμπεριλαμβάνει οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης θα κληθούν να αποφασίσουν τι μέλλει γενέσθαι με
τα αιτήματα της Αθήνας.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
περίοδος χάριτος, ανοχής ή μέλιτος δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια για τον νέο ΥΠ.ΟΙΚ. και τους
τρεις υφυπουργούς του, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη (αρμόδιο για
τη δημοσιονομική πολιτική), τον
Απόστολο Βεσυρόπουλο (αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική
και τη δημόσια περιουσία) και τον
Γεώργιο Ζαββό (αρμόδιο για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα). Αντιθέτως, υπάρχει ένα ασφυκτικό
deal line 50-60 ημερών, όπου η
κυβέρνηση πρέπει να προλάβει να
κλείσει εκκρεμότητες και να κάνει
πράξη μέρος του προεκλογικού οικονομικού προγράμματός της. Έτσι το μπλε κλασέρ που πήρε στα
χέρια του ο Χρ. Σταϊκούρας με το
πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης περιείχε στοχοθεσία και προτεραιότητες οι οποίες κατά βάση συντείνουν:
• Στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου σε συμφωνία με τους
δανειστές, ώστε να προχωρήσουν
οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
για τις οποίες έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.
• Στην πλήρη εξάλειψη του σεναρίου για νέα δημοσιονομικά μέτρα τη διετία 2019-2020 μετά την
απειλή απόκλισης από τον στόχο

για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ φέτος και τον επόμενο
χρόνο.
• Στην ταχύτερη υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων που θεωρούνται
κομβικές για τους δανειστές, όπως
είναι η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν
με τις εμπορικές αξίες, η μείωση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
ελληνικού δημοσίου, οι ιδιωτικοποιήσεις κ.ά.
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου
το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στις αρχές Αυγούστου. Σε αυτό
θα περιλαμβάνονται αλλαγές στη
ρύθμιση των 120 δόσεων που θα
έχουν άμεση εφαρμογή και θα
προβλέπουν αφενός χαμηλότερο
επιτόκιο για τους οφειλέτες, αφετέρου την ένταξη των επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση με ευνοϊκότερους από τους σημερινούς όρους.
Το υπόλοιπο νομοσχέδιο θα αφορά την τόνωση της μεσαίας τάξης,
μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων
και τη μείωση των φορολογικών
συντελεστών για τις επιχειρήσεις.
Στόχος του πρωθυπουργού είναι
το φορολογικό νομοσχέδιο να έχει
ψηφιστεί μέχρι τις 10 Αυγούστου
και οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από
την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Αν συμβούν τα παραπάνω μικρά θαύματα και με το σκληρό



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 13/14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

ΔΝΤ να λείπει πλέον από την εξίσωση, προφανώς το φθινοπωρινό ταξίδι του Χρ. Σταϊκούρα στην
πρωτεύουσα της Φινλανδίας θα είναι λιγότερο… αγχωτικό και δεν αποκλείεται η επαναδιαπραγμάτευση των στόχων για τα ελληνικά
πλεονάσματα να μην είναι
«mission impossible» όσο φαντάζει σήμερα.

Ηλεκτρονικό βαθμολόγιο
και «κόκκινο σημαιάκι»
Αντίστοιχο βραχνά να πιαστούν οι
στόχοι έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του Χρ. Σταϊκούρα στη
Νέα Δημοκρατία, καθώς στο τετράπτυχο στοχοθεσία - αυστηρό χρονοδιάγραμμα - στενή παρακολούθηση κυβερνητικού έργου - αξιο-

λόγηση έχει δομηθεί το κυβερνητικό «δόγμα Μητσοτάκη». Ως γνωστόν, κάθε υπουργός «προικοδοτήθηκε» με έναν φάκελο που περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευ-

κόμη κι εντός Ιουλίου θα καταθέσει η νέα κυβέρνηση τα πρώτα νομοσχέδια, όπως είχε δεσμευθεί ο
Κυρ. Μητσοτάκης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα
που υπάρχει η Βουλή θα κάνει έναρξη των εργασιών της
στις 20 Ιουλίου, όπου θα ορκιστούν οι βουλευτές και θα
εκλεγεί ο νέος πρόεδρος Κώστας Τασούλας, που είναι η
πρόταση της πλειοψηφίας.
Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι προγραμματικές δηλώσεις και η ψήφος εμπιστοσύνης. Έτσι το πρώτο νομοσχέδιο υπολογίζεται ότι θα κατατεθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Σύμφωνα με το Μαξίμου, το πρώτο
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, θα είναι το νομοσχέδιο

Α

θύνσεις αλλά και τα επόμενα νομοθετικά βήματα με ορίζοντα εξαμήνου. Επιπλέον προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο, ενώ σχεδιάζονται Υπουργικά
Συμβούλια προγραμματικού χαρακτήρα και αντίστοιχα αξιολόγησης
του κυβερνητικού έργου στο τέλος
κάθε εξαμήνου.
Διπλό ζητούμενο για τον πρωθυπουργό είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα.
Στο παραπάνω πλαίσιο καταρτίζεται και όχημα-κλειδί, που δεν
είναι άλλο από το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των
ανά υπουργείο κυβερνητικών δράσεων «Μαζί», που εισβάλλει στη
ζωή υπουργών και υφυπουργών.
Σύμφωνα με την περιγραφή του
νέου υπουργού Επικρατείας,
Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος
μαζί με τον υφυπουργό παρά τω
πρωθυπουργώ, Άκη Σκέρτσο, αναμένεται να εποπτεύουν την ομαλή λειτουργία του νέου συστήματος, τοποθετούνται δύο εκπρόσωποι του Μεγάρου Μαξίμου σε κάθε
υπουργείο (σ.σ. «σύνδεσμοι θα αποκαλούνται) που επιφορτίζονται
με τις αρμοδιότητες της ενσωμάτωσης στην πλατφόρμα των προκαθορισμένων δράσεων υπουργών, υφυπουργών και γενικών
γραμματέων, αλλά και της επίβλεψης για τυχόν υστερήσεις.
Ο πρωθυπουργός θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να συνδέεται με το εν λόγω σύστημα και να
επιθεωρεί την πρόοδο του κυβερνητικού έργου, ενώ η διαβαθμισμένη πρόσβαση των υπουργών
θα περιορίζεται αποκλειστικά και
μόνο στον τομέα ευθύνης τους.
Μέσω του συστήματος, που μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εμπέδωση της διαφάνειας του κυβερνητικού έργου, προβλέπονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις προόδου, αλλά και επικαιροποίηση των ήδη δρομολογουμένων. Τα προβλήματα των μελών
του νέου κυβερνητικού σχήματος
θα ξεκινούν εφόσον βλέπουν
«κόκκινο σημαιάκι» στη δράση
που έχουν αναλάβει, ένδειξη ότι
αυτή είναι εκπρόθεσμη!
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Δεν θα είναι περίπατος
στη λιακάδα…
Κόντρα σε όσους πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια
ανέφελη κυβερνητική τετραετία επειδή έχει κατακτήσει μια ευρεία πλειοψηφία 158 βουλευτών, δεν έχει στον ορίζοντά της άλλες εκλογικές αναμετρήσεις και έχει βάψει μπλε την Ελλάδα σε επίπεδο δήμων, κοινοτήτων, περιφερειών και τώρα Βουλής, η αιρετική άποψη που λέει ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα ιδρώσει για να
εφαρμόσει το πρόγραμμά της κόντρα σε μια αντιπολίτευση που έχει πλάκα τα… γαλόνια στην επικοινωνιακή υπεροχή ξεκίνησε να
επιβεβαιώνεται πριν καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα ζωής της
«γαλάζιας» διακυβέρνησης.
Οι πρώτες κριτικές πυροδοτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το μέγεθος του κυβερνητικού σχήματος που αριθμοί 51
μέλη. Συνεχίστηκαν με τις ενστάσεις ότι στο ιδιαίτερο γραφείο
του νέου πρωθυπουργού τοποθετήθηκε ως άνθρωπος-κλειδί ο
ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιγαντώθηκε η πολεμική (σ.σ.
και με το υποκριτικό εν πολλοίς πρωτοσέλιδο της «Αυγής» περί
Βόρειας Κορέας) με την απόφαση Μητσοτάκη να μεταφερθούν
απευθείας στην αρμοδιότητά του η ΕΥΠ, και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, που έχει την ευθύνη της ΕΡΤ, του Αθηναϊκού
και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, και το Εθνικό Τυπογραφείο.
Ώσπου ήρθε το φονικό μπουρίνι της Χαλκιδικής με τους 7 νεκρούς, που πέρα από τις γενικολογίες ότι οι τραγωδίες δεν
προσφέρονται για μικροπολιτική, έδωσε την ευκαιρία στον
ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσει σκωπτικά ότι «η Χαλκιδική, ως γνωστόν, δεν βρίσκεται στην Αττική, οπότε, ευτυχώς, αυτήν τη
φορά δεν θα ρίξουν στον περιφερειάρχη το ανάθεμα των ευθυνών για τις χαμένες ζωές». Τι κι αν η μόλις τριών ημερών κυβέρνηση όταν έγινε το περιστατικό επέδειξε καλά αντανακλαστικά ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών της αιφνίδιας
θεομηνίας; Η ταχύτατη κινητοποίηση των υπουργών που βρέθηκαν αξημέρωτα στους τόπους που επλήγησαν, η άμεση λήψη αποφάσεων για έκτακτη επιχορήγηση €500.000 από το αποθεματικό του προϋπολογισμού προκειμένου οι πληγέντες δήμοι
Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας και Σιθωνίας Χαλκιδικής να καλύψουν τα έξοδα αποκατάστασης των δημοτικών υποδομών, ξεχάστηκαν ήδη αφού τα φωνασκούντα αντιπολιτευτικά επιχειρήματα απαντήθηκαν με μισόλογα και γαλατική ευγένεια.
Όσο λοιπόν κι αν ξαφνιάζει –θετικά έως ένα βαθμό– η νέα κυβέρνηση με την τεχνοκρατική μεθοδικότητα εφαρμογής του προγραμματικού πλάνου της, όταν θα έρθουν τα πραγματικά δύσκολα, όπως είναι για παράδειγμα το προαναγγελθέν ξήλωμα του άβατου των Εξαρχείων ή η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, τότε θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από καλές προθέσεις
και ευγένειες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει το
πυρ ομαδόν της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Τέλος Ιουλίου
το πρώτο
πολυνομοσχέδιο
για τη λειτουργία της κυβέρνησης, που θα περιλαμβάνει
και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.
Η ρύθμιση, που θεωρείται από τον Κυρ. Μητσοτάκη
εμβληματική, θα είναι η αφορμή και για την πρώτη κό-

ντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, που
επιμένει στη διατήρησή του.
Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται αλλαγές και
διορθώσεις στον Ποινικό Κώδικα, που επίσης θα προκαλέσουν πολεμική από τα ΣΥΡΙΖΑϊκά έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το νομοσχέδιο θα λύνει, τέλος, και το πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή της απλής αναλογικής στους δήμους, που δεν επιτρέπει στους δημάρχους τη
δυνατότητα να διοικούν τους δήμους τους. Και αυτή η
ρύθμιση θα συναντήσει την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ
με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσει το
Κίνημα Αλλαγής.
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• ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση, επέστρεψε και πάλι στη δεύτερή του φύση

Επιθεωρητής Κάλαχαν
ή δικαστής Ντρεντ;
Είναι ο επαγγελματίας υπουργός που έκανε πράξη
δύο δόγματα, το ότι «οι υπουργοί δεν είναι υπάλληλοι» και το «δεν κάνουν τα
υπουργεία τους υπουργούς, αλλά οι υπουργοί τα
υπουργεία τους»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«O

δολοφόνος επιστρέφει πάντα
στον τόπο του εγκλήματος», ισχυρίζονται συνήθως οι συγγραφείς αστυνομικών
μυθιστορημάτων, και αυτή την άποψη φαίνεται να την ενστερνίζονται αρκετοί εγκληματολόγοι. Κάπως έτσι φαίνεται να λειτουργεί και
ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος για 4η φορά στην πολιτική
του καριέρα θα κάτσει στην καυτή
καρέκλα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη (παλαιότερα Δημόσιας Τάξης).
Ο νέος υπουργός Προστασίας
του Πολίτη δεν είναι όποιος κι όποιος για να μπορέσει να μπει σε
καλούπια, ειδικά στον χώρο που
έχει δοξασθεί ακόμη και από πολιτικούς του αντιπάλους. Γι’ αυτό
και τον εμπιστεύθηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και τον έθεσε επικεφαλής σε ένα υπερυπουργείο, ενώ
του επέτρεψε να επιλέξει και τους
συνεργάτες του. Ήδη δίπλα του σε
ρόλο υφυπουργού για την καταπολέμηση του εγκλήματος ανέλαβε ο
Λευτέρης Οικονόμου, πρώην
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος έγινε γνωστός ως εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας την εποχή που
εξαρθρώθηκε η 17Ν. Ενώ στην τελετή παράδοσης-παραλαβής επανεμφανίστηκε στους διαδρόμους
του υπουργείου και ο Θανάσης
Νασιάκος, πρώην αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος ανέλαβε άτυπος
σύμβουλος του υπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη. Από την παλιοπαρέα απουσιάζουν ο Γιάννης
Διώτης (πρώην εισαγγελέας και εμπλεκόμενος στην υπόθεση με το
στικάκι της λίστας Λαγκάρντ) και
ο Στέλιος Σύρος (τότε αρχηγός
της αντιτρομοκρατικής), ο οποίος
αφού εξελέγη δήμαρχος Δομοκού,
τώρα παράγει τσίπουρο στη γενέτειρά του.
Κι όπως σχολίαζε άσπονδος φίλος του κ. Χρυσοχοΐδη, στη Χαριλάου Τρικούπη «ο Μιχάλης είναι
σταρ και το δείχνει. Είναι αγύριστο
ποντιακό κεφάλι και δεν πρόκειται να
δεχόταν εάν δεν είχε αυτούς που εμπιστεύεται δίπλα του». Εξάλλου,
στο ΚΙΝΑΛ εκτός του ότι τον διέγραψαν ετοιμάζονται για σκληρές
αντιπαραθέσεις με τοΝ νέο υπουρ-

γό Προστασίας του Πολίτη στη
Βουλή. Το μήνυμα του το έστειλαν
ήδη, όχι τόσο με τη διαγραφή του
από το ΚΙΝΑΛ, κάτι αναμενόμενο
και φυσιολογικό καθώς συμβαίνει
σε όλα τα κόμματα, αλλά περισσότερο με το non paper που εξέδωσε
η Χαριλάου Τρικούπη για το ότι
πέρασαν στη δικαιοδοσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη



και οι φυλακές. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια είναι ουσιαστικό και βασικό αγαθό και προστατεύεται. Για να προστατεύσει ουσιαστικά, όμως, τον πολίτη, απαιτείται η εξισορρόπησή του
με τα άλλα βασικά δικαιώματα και τις
κρατικές λειτουργίες, όπως είναι κατ’
εξοχήν ο δικαστικός χώρος της εκτέ-

Ο συμβολισμός της επιλογής του Χρυσοχοΐδη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προφανής, όπως και η ουσία της υπουργοποίησής του. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι αυτός που πιστώνεται την εξάρθρωση
της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, από την οποία είναι γνωστό ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει υποστεί
μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Παύλου Μπακογιάννη

λεσης των ποινών, η προστασία της
ανηλικότητας και η διάκριση των εξουσιών».
Η συγκεκριμένη παράγραφος
θυμίζει προς τον κ. Χρυσοχοΐδη
κάποιες συζητήσεις που είχαν γίνει κατά κόρον σε κλειστές συσκέψεις της Χαριλάου Τρικούπη, όπου ο νυν υπουργός ζητούσε να γίνουν πιο σκληρές οι αρχές, προκειμένου να παταχθεί η καθημερινή εγκληματικότητα. Τότε σε αυτές
τις κλειστές συσκέψεις άλλαξε και
το παρατσούκλι του Χρυσοχοΐδη.
Από «επιθεωρητής Κάλαχαν» τον
φώναζαν πλέον «δικαστής Ντρεντ».
Ο επιθεωρητής Κάλαχαν έγινε
γνωστός στο ευρύ κοινό από την αμερικανική ταινία του Ντον Σίγκελ το 1971 με πρωταγωνιστή
τον Κλιντ Ίστγουντ. Ήταν η πρώτη ταινία που εισήγαγε τον χαρακτήρα του επιθεωρητή Κάλαχαν,
τον οποίο υποδύθηκε ο Ίστγουντ
σε μία σειρά ταινιών. Ο δικαστής
Ντρεντ, από την άλλη, είναι φανταστικός χαρακτήρας, πρωταγωνιστής της ομώνυμης σειράς κόμικς, η οποία δημοσιεύθηκε για
πρώτη φορά το 1977. Ο Ντρέντ είναι ένας κρατικός λειτουργός σε
μια βίαιη μελλοντική πόλη και ανήκει σε ένα σώμα ένστολων δικαστών-αστυνομικών, οι οποίοι έχουν δικαιώματα αστυνόμευσης,
ερμηνείας του νόμου και άμεσης εκτέλεσής του. Ο Ντρεντ και οι συνάδελφοί του μπορούν να συλλαμβάνουν, να εκδίδουν ποινές, αλλά
και να τις εκτελούν επί τόπου ακόμη και αμέσως μετά τη διάπραξη αδικήματος, ακόμη κι εάν πρόκειται και για θανατική ποινή.

Τι συμβολίζει
Ο συμβολισμός της επιλογής του
Χρυσοχοΐδη από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη είναι προφανής, όπως και η ουσία της υπουργοποίησής του. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι
αυτός που πιστώνεται την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργά-
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νωσης 17Ν, από την οποία είναι
γνωστό ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει υποστεί μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Παύλου Μπακογιάννη. Επίσης ουδείς μπορεί
να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό, ότι επέλεξε έναν σκληρό δεξιό
για το συγκεκριμένο υπουργείο
που «θα κατεβάσει τα τανκς στα Εξάρχεια», όπως έλεγαν κατά την
προεκλογική περίοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τουναντίον, ο νυν υπουργός, εκτός του ότι προέρχεται από
τον κεντροαριστερά και τον κομματικό σωλήνα του ΠΑΣΟΚ, έχει και
γνώση του αντικειμένου.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, μπορεί να
έχουν περάσει χρόνια από τότε
που θήτευσε στη Λεωφόρο Κατεχάκη, όμως αναμφισβήτητα είχε
πάντα κρατήσει επαφές με το ευρύτερο σύστημα των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που οι κακές γλώσσες ισχυρίζονται ότι πάντα είχε ενημέρωση,
ακόμη και όταν δεν ήταν υπουργός.
Την εποχή του εκσυγχρονισμού
υπήρχαν δύο δόγματα. Το ένα του
Κώστα Σημίτη, που είχε πει ότι
«οι υπουργοί δεν είναι υπάλληλοι»,
και το άλλο του Αλέκου Παπαδόπουλου «δεν κάνουν τα υπουργεία
τους υπουργούς, αλλά οι υπουργοί τα
υπουργεία τους». Και τα δύο δόγματα τα ακολούθησε πιστά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Εξάλλου, ας μη λησμονούμε ότι ανελίχθηκε στην πολιτική όχι από κάποιο λαϊκό κίνημα,
όπως πολλοί άλλοι στο ΠΑΣΟΚ,
αλλά άνηκε σε μία κατηγορία προερχόμενη από τον κομματικό σωλήνα, όπου ξεκίνησαν ως νομάρχες τη δεκαετία του ’80 (ήταν νομάρχης Καρδίτσας) και εν συνεχεία «κατσικώθηκε» στην ελληνική
πολιτική σκηνή ως υφυπουργός
στην αρχή και μετέπειτα ως υπουργός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να θεωρείται υπουργός-σταρ στα
θέματα Δημοσίας Τάξης, αλλά στην
υψηλή πολιτική δεν τα κατάφερνε.
Εξάλλου, στη Χαριλάου Τρικούπη
κάποιοι τον αποκαλούσαν «υδράργυρο» για τις ευμετάβλητες
θέσεις του.

Η περίοδος της δόξας
Όπως παραδέχονται ακόμη και οι
εσωκομματικοί του αντίπαλοι, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Κώστα
Σημίτη (πράγμα δύσκολο για τον
πρώην πρωθυπουργό), όχι τόσο
για τις επιτυχίες του, αλλά περισσότερο για τη στοχοπροσήλωση,
που επέδειξε την τριετία 19992002, το πείσμα, την εργατικότητα, την ορμή και την αντοχή του
στις αποτυχίες. Τότε ο Κώστας
Σημίτης μάθαινε για τις δεκάδες
πτήσεις που έκανε με ελικόπτερα
για τον εντοπισμό πιθανών εστιών
φωτιάς, την πολύωρη παραμονή
του στο κέντρο επιχειρήσεων, τις
νυκτερινές επιθεωρήσεις των α-

Η ΑΠΟΨΗ
Δεν διάβασε
το μνημόνιο

Ήδη δίπλα του σε ρόλο υφυπουργού για την κα
ταπολέμηση του εγκλήματος ανέλαβε ο Λευτέρης Οικονόμου, πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος
έγινε γνωστός ως εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας
την εποχή που εξαρθρώθηκε η 17Ν
στυνομικών τμημάτων. Και γι’ αυτόν τον λόγο απέρριπτε μετά βδελυγμίας όλες τις εισηγήσεις για αντικατάστασή του, καθώς μέχρι την
εξάρθρωση της 17Ν δεν είχε απτά
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας, που ήταν το ζητούμενο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Ο Χρυσοχοΐδης κατά την περίοδο της καταδίωξης της τρομοκρατίας σφυρηλάτησε την αυτοπεποίθησή του και διαμόρφωσε τις
επιτελικές αρετές του. Η ομάδα
που έστησε (με την ανοχή του Κώστα Σημίτη) με τον Φώτη Νασιάκο, τον Στέλιο Σύρο και τον Λευτέρη Οικονόμου, συνεπικουρούμενη από τον εισαγγελέα Γιάννη
Διώτη, έφερε αποτελέσματα, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο το λάθος του Σάββα Ξηρού με αποτέλεσμα την εξάρθρωση της 17Ν.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από
ένας επιτυχημένος υπουργός μετατράπηκε σε σταρ. Ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι του έβγαζαν
το καπέλο, με συνέπεια να γίνει ακριβοθώρητος και για τους συντρόφους του. Τότε ήταν που ο
Κώστας Σημίτης αποφάσισε να
του δώσει ένα ακόμη γαλόνι και
τον χρησιμοποίησε για να βγάλει
εκτός παιχνιδιού τον Κώστα Λαλιώτη. Κάτι που δεν κατάλαβε μεθυσμένος από τη δόξα ο εξ Ημαθίας δικηγόρος. Το 2003 ο κ.
Χρυσοχοΐδης ανέλαβε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ στη θέση του κ. Λαλιώτη.
Η νέα θέση τού άνοιξε την όρεξη
προς την προεδρία του Κινήματος.
Όμως, όπως είπαμε, με την υψηλή πολιτική δεν το έχει. Έτσι
βιάστηκε να θέσει θέμα συμβόλων
και ονόματος του ΠΑΣΟΚ και φυσικά βγήκε εκτός παιχνιδιού. Συν
τοις άλλοις, άρχισαν οι παλιοΠΑ-

ΣΟΚοι τις διαρροές για τις ευμετάβλητες πολιτικές θέσεις του. Οι εκσυγχρονιστές του Σημίτη θυμήθηκαν μία ρήση του Σταύρου Σουμάκη «ευτυχώς που έχουμε κι αυτό
το παιδί και έρχεται και μας λέει τι
συζητάνε στο επιτελείο του Άκη», υπονοώντας τον Χρυσοχοΐδη. Και
αναφερόταν στις εσωκομματικές
διεργασίες για την αντικατάσταση
του άρρωστου Ανδρέα Παπανδρέου στα τέλη του 1995. Βέβαια,
ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά
εάν ο εξ Ημαθίας βουλευτής και
τότε υφυπουργός Εμπορίου στις εκλογές για την ανάδειξη του πρωθυπουργού τον Ιανουάριο του
1996 ψήφισε και στις δύο ψηφοφορίες τον Κώστα Σημίτη, ή στην
πρώτη ήταν με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πάντως, θήτευσε ως υφυπουργός Εμπορίου υπό τον
Κώστα Σημίτη, αλλά οι κακές
γλώσσες λένε ότι ήταν ο κατάσκοπος του τότε Μαξίμου, καθώς ο
πρώην πρωθυπουργός θεωρείτο
από τον Ανδρέα Παπανδρέου
και το περιβάλλον του ως το αντίπαλον δέος.

Αφού είδε την προσπάθειά του να
ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ το 2003-2004,
να πέσει πάνω στη συμφωνία Σημίτη - Γ. Παπανδρέου, αποφάσισε να περιμένει, απολαμβάνοντας
τον άτυπο τίτλο που του έδωσαν
οι δημοσιογράφοι «εκ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ». Μετά την
ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου του 2007, το σκέφθηκε να θέσει υποψηφιότητα.
Τον πρόλαβε ο Σκανδαλίδης, και
ακόμη και σήμερα πολλοί αναρωτιούνται ποιον ψήφισε τότε ο Μιχάλης; Ξεκίνησε ως υποστηρικτής
του Βενιζέλου και κατέληξε με τον
Παπανδρέου, αλλά κάποιοι δύσπιστοι επιμένουν ότι «ο Κάλαχαν
ψήφισε λευκό».
Με την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία (2009) ανέλαβε το
«αγαπημένο» του υπουργείο κι επί
ημερών του εξαρθρώθηκε ο Επαναστατικός Αγώνας (Απρίλιος
2010). Τρεις μήνες αργότερα, στις
24 Ιουνίου 2010, σώθηκε από
βομβιστική επίθεση. Η βόμβα ήταν τοποθετημένη σε ταχυδρομικό
δέμα, το οποίο στάλθηκε μέσω των
ΕΛΤΑ με αποδέκτη τον Χρυσοχοΐδη. Η βόμβα σκότωσε τον υπασπιστή του, Γιώργο Βασιλάκη, όταν αυτός επιχείρησε να ανοίξει το
παγιδευμένο με βόμβα δέμα στον
υπουργικό όροφο του μεγάρου της
Κατεχάκη. Ο Χρυσοχοΐδης βρισκόταν 10-15 μέτρα μακριά, σε διπλανό γραφείο, την ώρα της έκρηξης.
Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου
υπέβαλε την παραίτησή του από
πρωθυπουργός, τον Νοέμβριο του
2011, ο Χρυσοχοΐδης ήταν ο
πρώτος που τον «μαχαίρωσε» και
τον κατήγγειλε εφ’ όλης της ύλης,
φθάνοντας και στο σημείο να πει
ότι «μόνο σε αποικία θα ήταν αρχηγός
με τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα», ενώ ακολούθησε και
η απίστευτη δήλωση –που θα μείνει στην ιστορία– ότι δεν είχε προλάβει να διαβάσει το Μνημόνιο, όταν το ψήφιζε.
Προσπάθησε να σηκώσει ανά-
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στημα και να τεθεί ως το αντίπαλο
δέος στον Ευάγγελο Βενιζέλο στις
εσωκομματικές εκλογές του 2012,
αλλά απέφυγε τη σύγκρουση. Με
τον κ. Βενιζέλο δεν είχε και τις καλύτερες των σχέσεων. Κι όμως, ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον
είχε ορίσει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη διετία 2012-2013. Ενώ όταν αποχώρησε η ΔΗΜ.ΑΡ.
από την κυβέρνηση Σαμαρά, ο
Χρυσοχοΐδης ανέλαβε Υπουργός
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Πάντως το περιβάλλον Βενιζέλου πάντα ήταν επιφυλακτικό
μαζί του, λόγω των σχέσεών του με
τον Γιάννη Διώτη και της εμπλοκής του ονόματος του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» και το
χαμένο στικάκι.

Το ΚΙΝΑΛ και η Ν.Δ.
Στις εσωκομματικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ ενεργοποιήθηκε στο πλευρό της Φώφης Γεννηματά, αλλά
όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες η νέα πρόεδρος δεν ενδιαφέρθηκε να τον αξιοποιήσει, οπότε ο κ. Χρυσχοΐδης απέστειλε τροχιοδεικτικές βολές, όταν είπε στο
εντευκτήριο της Βουλής αναφερόμενος στη Ν.Δ. πως «όλοι εμείς οι
κεντρώοι πρέπει να συνεργαστούμε».
Μεταξύ αυτών που ήταν στο ακροατήριο ήταν και η Φωτεινή Πιπιλή, η οποία γούρλωσε τα μάτια μη
πιστεύοντας αυτό που άκουσε.
Όπως λένε όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, το deal Μητσοτάκη Χρυσοχοΐδη δεν έγινε τα τελευταία 24ωρα πριν από τις εκλογές.
Είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό
και γι’ αυτό ο Μιχάλης είχε εξαφανιστεί από τις κομματικές εκδηλώσεις του ΚΙΝΑΛ.
Κι όπως γράφει σε άρθρο του
στο Protagon ένας πρώην σύντροφός του, ο Γιάννης Δατσέρης
(πρώην συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου και στέλεχος του
κόμματος Ώρα Αποφάσεων των
Διαμαντοπούλου - Φλωρίδη):
«Ο Μιχάλης δεν είναι ο συμβατικός
κοινοβουλευτικός πολιτικός, δεν είναι
ο κομματικός ηγέτης. Είναι πολιτικός
με τη μακιαβελική έννοια, ασκεί την εξουσία αποτελεσματικά προς όφελος
του δημοσίου συμφέροντος. Είναι ο
επαγγελματίας υπουργός που ενίοτε η
συγκυρία της Δημοκρατίας τού επιβάλλει διαλείμματα. Η έξις του κατέστη δεύτερη φύση. Επιστρέφει για τέταρτη φορά στην Κατεχάκη, γιατί έτσι είναι η φύση του. Όσοι ψάχνουν
για συνωμοσίες και πολιτικά σχέδια
ματαιοπονούν. Ας αφεθεί να κάνει τη
δουλειά που ξέρει και ας ασχοληθούν
άλλοι με τις υποθέσεις τού πλέον ενδιαφέροντος πολιτικού τριγώνου των
επόμενων ετών Μητσοτάκης-Ανέστιοι
του Κέντρου-ΚΙΝΑΛ. Για αυτή τη δουλειά ο κ. Πρωθυπουργός πρέπει να
βρει αυτούς τους άλλους, αν υπάρχουν πρόθυμοι».
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Το ρεφρέν της σούπερ επιτυχίας «Λιωμένο Παγωτό»
που έγραψαν το 1994 τα
«Ξύλινα σπαθιά» ταιριάζει
γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ και τον
αρχηγό του, Αλέξη Τσίπρα,
αφού μετά την εκλογική
σφαλιάρα των ευρωεκλογών, το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα δεν… έλιωσε όπως ευελπιστούσαν οι
αντίπαλοί του. Το θέμα
πλέον για την Κουμουνδούρου είναι το «σπαθί»
της αντεπίθεσης-μετεξέλιξης που σήκωσε το βράδυ
της 7ης Ιουλίου ο Αλ. Τσίπρας να μην αποδειχτεί…
ξύλινο, αλλά ισχυρό όπλο
που θα τον επαναφέρει
αργά ή γρήγορα στον
πρωθυπουργικό θρόνο.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

πό τα πρώτα λόγια της
δήλωσης που έκανε ο
Αλ. Τσίπρας από το
Ζάππειο (σ.σ. και όχι
από τα γραφεία του
κόμματός του όπως περίμεναν κάποιοι) το απόγευμα της Κυριακής
των εθνικών εκλογών, έχοντας στο
πλάι του την Έφη Αχτσιόγλου, ήταν ξεκάθαρο ότι στον ΣΥΡΙΖΑ
σκέφτονταν τη δική τους επόμενη
εσωκομματική ημέρα.
«Έχουμε πλήρη επίγνωση», είπε,
«ότι το 2015 λάβαμε ένα δάνειο από
τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες της πατρίδας μας, που
μας έδωσαν ένα ποσοστό 35% (…)
Το σχεδόν 31,6% δεν είναι δάνειο,
αλλά εντολή μετασχηματισμού μας με
γοργά βήματα, από ένα κόμμα με τεράστια αναντιστοιχία μελών και ψηφοφόρων, σε μια μεγάλη παράταξη,
σε ένα σύγχρονο και μαζικό, αριστερό, προοδευτικό κίνημα, με βαθιές ρίζες και ισχυρούς δεσμούς στον εργαζόμενο λαό και στην κοινωνία».
Ήταν αυτή η αποστροφή του λόγου τού τέως πρωθυπουργού, που
έδωσε ακόμη και στους πιο δύσπιστους να καταλάβουν ότι στο νούμερο 1 της πλατείας Κουμουνδούρου ξεκινούσε και επισήμως η διαδικασία πλήρους «ανακαίνισης»
του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε επισήμως,
διότι η μετεξέλιξη του κόμματος
της αξιωματικής πλέον αντιπολίτευσης δεν είναι απότοκο των τρίτης συνεχόμενης εκλογικής ήττας
σε διάστημα 40 ημερών. Αντιθέτως, είναι κάτι που συζητιέται καιρό τώρα στους διαδρόμους του
κόμματος. Το μέγα πρόβλημα, ωστόσο, που πρέπει να λύσει ο Αλ.
Τσίπρας δεν είναι η διαπίστωση
της πολιτικής αναγκαιότητας να αλλάξει το κόμμα του, αλλά το προς
τα πού και με ποιους θα το πάει

ΣΥΡΙΖΑ: ΚΙ ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ…

Ηττημένος,
τσαλακωμένος
αλλά… ζωντανός!
στη νέα εποχή. Κι εδώ οι «συντροφικές» απόψεις εντός του κόμματος είναι πολλές και όχι απαραίτητα… συντροφικές!

Η πρώτη αποτίμηση
Ήδη την περασμένη Τετάρτη συνεδρίασε για περισσότερες από πέντε ώρες η Πολιτική Γραμματεία
του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία το όργανο αποπειράθηκε να αποτιμήσει
σε ένα πρώτο επίπεδο το εκλογικό
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Στη σχετική εισήγησή του
ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι το
31,53% που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ
στις εθνικές κάλπες της 7ης Ιουλί-

ου αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση
της εδραίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ως αδιαμφισβήτητο εκφραστή των αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που συνεπαγωγικά διασφαλίζει ότι το κόμμα από τα έδρανα πια της αντιπολίτευσης θα ασκήσει ισχυρό, μαχητικό
και προγραμματικό έλεγχο στα όσα θα πράττει η νέα κυβέρνηση
Μητσοτάκη.
Ο πρόεδρος του κόμματος δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στην
Προοδευτική Συμμαχία, εμμένοντας στη θέση του ότι αποτελεί μία
στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ
που θα πρέπει να επικυρωθεί το

προσεχές διάστημα, μέσα από την
άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιστοίχησής του με
την εκλογική βάση των περισσοτέρων από 1.780.000 ψηφοφόρους
που συναντήθηκαν στην κάλπη του
κόμματος. Υπό αυτό το πρίσμα, ο
Αλ. Τσίπρας υποστήριξε ότι με το
πέρας του καλοκαιριού απαιτείται
να ξεκινήσει μία πλατιά καμπάνια
οργανωτικής ανασυγκρότησης,
που θα δίνει έμφαση και στη νέα
γενιά που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, με ποσοστό 38% στις ηλικίες έως 24 ετών. Ποσοτικοποιη-

μένα ο βασικός στόχος της ηγεσίας
είναι η εγγραφή στους καταλόγους
του κόμματος όσο το δυνατόν περισσότερων νέων μελών, ώστε μέχρι να διεξαχθεί το Συνέδριο του
κόμματος (σ.σ. θα είναι ανοιχτό
και θα διεξαχθεί προς το τέλος του
χρόνου, σε ημερομηνία που αναμένεται να οριστικοποιηθεί στη
σαββατιάτικη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής) τουλάχιστον
το 10% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν οργανωθεί στις
γραμμές του.

Διάσταση απόψεων
Όπως προαναφέρθηκε, το ποιο
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Η ΑΠΟΨΗ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

μονοπάτι θα ακολουθήσει ο κομματικός μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως το πώς θα (πρέπει να) είναι ο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη αυτού του ολικού λίφτινγκ, δεν
μεταφράζονται το ίδιο από όλα τα
στελέχη του κόμματος. Για παράδειγμα, ο νεοεκλεγείς βουλευτής
Γιώργος Τσίπρας τοποθετείται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να ενοποιηθούν άμεσα, με παράλληλο άνοιγμα στην Κεντροαριστερά (σ.σ.
λέει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να υπάρχουν «φτωχοί συγγενείς»
και ότι οι «Ραγκούσης και Ξενογιαννακοπούλου θα μπορούσαν να είναι
μέλη και στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ»),
και διενέργεια Συνεδρίου, αφού
προηγηθούν τα παραπάνω.
Επί του εγχειρήματος της Προοδευτικής Συμμαχίας επιχειρηματολογεί και ο Αντώνης Κοτσακάς,
καταθέτοντας την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το αποτόλμησε πολύ καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να μην
υλοποιηθεί στον βαθμό που θα
μπορούσε και θα έπρεπε. Επί του
πρακτέου, το μέλος της ΠΓ συντάσσεται με την άποψη που θεωρεί ότι
η λενινιστική πυραμιδική δομή
που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με οργανώσεις
βάσης, ενδιάμεσες νομαρχιακές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές και
άλλα όργανα δεν ανταποκρίνεται
στα σύγχρονα προτάγματα της Αριστεράς. Εναλλακτικά, σε αυτήν
τη δομή ο Αντ. Κοτσακάς προτάσσει το παράδειγμα του επικεφαλής
του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, Τζέρεμι Κόρμπιν, ή του Αμερικανού σοσιαλδημοκράτη,
Μπένι Σάντερς, που όπως είπε επιχείρησαν να εφαρμόσουν ένα
πιο ανοιχτό κομματικό μοντέλο.
Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ο Αντ. Κοτσακάς
θυμίζει ότι «ο Κόρμπιν κατάφερε να
εγγράψει 400.000 νέους ανθρώπους
μέλη του κόμματος για να αντιμετωπίσει τη βαρονία».
Όχι μακριά αλλά ούτε πολύ κοντά από την παραπάνω άποψη τοποθετείται ο Πάνος Σκουρλέτης.
Με κάθε ευκαιρία, ο γραμματέας
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής
Επικρατείας δηλώνει ότι η πραγματικότητα στο κόμμα είναι πιο
σύνθετη και ότι ο σκοπός του να αντιστοιχηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική αναγκαιότητα μιας Αριστεράς τού 2019 δεν εξυπηρετείται με
αφοριστικούς χαρακτηρισμούς τύπου «μετάλλαξης», αφού αυτή η
συζήτηση λειτουργεί αποπροσανατολιστικά. Με απλά λόγια, ο Π.

Σκουρλέτης εκτιμά ότι αυτός ο
«νέος» ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι αδελφοκτόνος του κόμματος
που από το 2012 βρίσκεται σε κίνηση και με αφετηρία τη σύγχρονη Αριστερά μπόρεσε να εκφράσει
συνολικά τον προοδευτικό χώρο.
Οπότε για τον γραμματέα της ΚΕ
του ΣΥΡΙΖΑ ζητούμενο δεν είναι
άλλο από τη δημιουργία ενός ανοιχτού, μαζικού και λαϊκού ριζοσπαστικού συνασπισμού της Αριστεράς που θα αποκτήσει βαθύτερες
κοινωνικές ρίζες και ως εκ τούτου
θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της εποχής.
Δεδομένων των ανοιγμάτων
που έκανε ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ
σε πολιτικούς χώρους που όχι πολύ παλιά θεωρούνταν τοξικοί, οι
θέσεις Σκουρλέτη ότι το κόμμα
δεν επιδιώκει να μεταλλαχθεί σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι τοποθετήσεις του Νίκου Φίλη ότι έστω
κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να κρατά
στο χέρι την πυξίδα της αμφίπλευρης διεύρυνσης «ως ταυτότητα και ιστορικότητα είναι και θα παραμείνει
κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς»
καταλαγιάζουν τις ανησυχίες περί
του αντιθέτου που φωλιάζουν σε ένα παλαιότερο αλλά όχι ευκαταφρόνητο κομμάτι της βάσης του
κόμματος.

Παλιοί και νέοι
«σωματοφύλακες»
Από όποια γωνιά και αν φωτιστεί
αυτή η πολιτική ζύμωση που λαμβάνει χώρα στους κόλπους της
Κουμουνδούρου, για το μόνο που
μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι
του στο Ευαγγέλιο είναι η ειλημμένη απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να
«τρέξει» με γοργότερους ρυθμούς
η Προοδευτική Συμμαχία και εν
ευθέτω χρόνω να ηγηθεί ο ίδιος ενός νέου σχήματος.
Κάπου εδώ, όμως, τελειώνουν
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και οι βεβαιότητες, καθώς το αν
αυτός ο καινούργιος (μετα)σχηματισμός θα έχει τη μορφή που
γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αν θα δούμε να γεννιέται κάτι
εντελώς διαφορετικό και κυρίως
ποιοι θα απαντήσουν καταφατικά
στα διλήμματα που νομοτελειακά
θα τεθούν από τις αποφάσεις του
προέδρου, δεν παίζεται… άχαστο
στο πολιτικό στοίχημα. Θα πρέπει,
λόγου χάριν, να θεωρείται βέβαιο
ότι ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ» θα περιλαμβάνει σε στελεχιακό επίπεδο:
-Την αναβαθμισμένη εδώ και
καιρό Έφη Αχτσιόγλου.
-Τον τέως υπουργό Εσωτερικών
Αλέξη Χαρίτση, που προεκλογικά
και μετεκλογικά έχει κληθεί να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο
του κόμματος.
-Τον μέχρι πρότινος διευθυντή
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, που εξελέγη στον βόρειο τομέα της Β΄ Αθηνών πίσω από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από
22.000 ψήφους.
-Τον Νάσο Ηλιόπουλο, που έχει το προφίλ και το… στάτους να
μιλήσει στη γλώσσα των νεότερων
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα έχει εκθειάσει τον εκλογική επίδοσή του για τη δημαρχία της Αθήνας.
Δεδομένης και της επιτυχίας
τους να εκλεγούν (σ.σ. σημαντικό
είναι για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
το κριτήριο της επιδοκιμασίας των
ψηφοφόρων σε συγκεκριμένα
πρόσωπα), δεν θα ήταν μεγάλο ρίσκο να ειπωθεί ότι κλεισμένο εισιτήριο στην επόμενη μέρα του κόμματος έχουν και οι ΠΑΣΟΚογενείς
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Ραγκούσης και Νίνα Κασιμάτη.
Για όλους τους υπόλοιπους σηκώνει πολλή κουβέντα αν η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα τους
βρει στην ηγετική ομάδα του κόμματος, εξαιρουμένου μόνο τού τέως υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, που είναι
μία –αμετακίνητη– κατηγορία μόνος του, ως άτυπος Νο2 πίσω από
τον Αλέξη Τσίπρα.

Στενό μαρκάρισμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
ι πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι η νέα θητεία που
ξεκινά για τα κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από
τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιτάσσει ανασύνταξη και σχέδιο γι’ αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε
δομική αντιπολίτευση. Ανεξαρτήτως… τιτλοφόρησης, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πολιτικό οργανόγραμμα που θα προσομοιάζει με αυτό των τομεαρχών ή των «σκιωδών υπουργών», όπως ήταν πιο γνωστοί παλιότερα, προκειμένου να παρακολουθείται στενά το έργο της κυ-
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βέρνησης Μητσοτάκη.
Το ζήτημα φέρεται να τέθηκε στην προ ημερών συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στη βάση ότι η… φούρια Μητσοτάκη να ανοίξει γρήγορα πολλά θέματα (ασφάλεια, πανεπιστημιακό άσυλο, μεταρρυθμίσεις κ.λπ.) θα πρέπει να βρει όχι μόνο
έναν κυματοθραύστη στον αντιπολιτευτικό λόγο των βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα αποτελέσει και μία νέα ευκαιρία του κόμματος να ξαναεπικοινωνήσει με τη λαϊκή βάση του, αναδεικνύοντας
το έργο που (θεωρούν ότι) παράχθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
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• Όλοι βλέπουν δυσοίωνο το μέλλον για το Κίνημα Αλλαγής, αλλά η
πρόεδρός του Φώφη Γεννηματά και οι δικοί της επιμένουν να πανηγυρίζουν
παρά την αποτυχημένη στρατηγική για επιστροφή ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ
Το 2010 οι «αγανακτισμένοι» άρχισαν σιγά-σιγά να
γεμίζουν την πλατεία Συντάγματος μετά την υπογραφή του 1ου μνημονίου
από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Τότε ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου κυκλοφόρησε ένα τραγούδι
σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου με τον τίτλο «Το πάρτι
αρχίζει». Και ως φαίνεται,
στο Κίνημα Αλλαγής το
πάρτι τώρα αρχίζει. Απλώς
λίγοι είναι αυτοί που χαίρονται…

Το πάρτι
(της αμφισβήτησης)
τώρα αρχίζει...

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

ε αυτούς τους λίγους ικανοποιημένους είναι η
πρόεδρος του Κινήματος, Φώφη Γεννηματά,
και οι συνεργάτες της, οι
οποίοι προσπαθούν να πείσουν
τον κόσμο ότι είναι εκ των νικητών
της κάλπης, επειδή όπως εξηγούν
άντεξαν την πίεση του διπολισμού
και πρόσθεσαν κάποια ψηφαλάκια
στο σακούλι φθάνοντας στο... εξωπραγματικό 8,12% στις εκλογές της
7ης Ιουλίου. Μάλιστα, η ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ υπενθυμίζει ότι
το 2015 ως Δημοκρατική Συμπαράταξη είχαν κερδίσει 6,5% περίπου του εκλογικού σώματος και είχαν εκλέξει 17 βουλευτές, ενώ τώρα ανέβηκαν στους 22.
Είναι όμως αυτή η αλήθεια; Καθαρά αριθμητικά έχουν απόλυτο
δίκιο. Όμως, στην πολιτική δεν
αρκούν τα μαθηματικά. Κρίνονται
αφηγήματα, συμπεριφορές, στρατηγική και εν συνεχεία το αποτέλεσμα. Και για να καταλήξεις σε θετικό πρόσημο, πρέπει όλα αυτά να
βρίσκονται σε αρμονία. Και δυστυχώς για την κα Γεννηματά, το μόνο που έχει να επιδείξει είναι το
8,12%. Διότι σε όλα τα άλλα πιάστηκε οφσάιντ.
Το αφήγημά της για επιστροφή
των «πράσινων» ψηφοφόρων από
τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ δεν ακούμπησε κανέναν. Με βάση τα
ποσοστά που έλαβε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε ψηφοφόρους, τόσο προς το
κόμμα Βαρουφάκη, όσο και προς
την Πλεύση Ελευθερίας και τη
Λαϊκή Ενότητα. Τουναντίον, γύρισε την πλάτη στα κελεύσματα του
ΚΙΝΑΛ και της κας Γεννηματά. Άρα και ο εξοστρακισμός Βενιζέλου
αποδείχθηκε στην πράξη 100%

λανθασμένη επιλογή. Διότι οι δημοσκόποι επιμένουν ότι τουλάχιστον ένα 2% του εκλογικού σώματος που είναι φιλικό προς τις ιδέες
του κ. Βενιζέλου αποφάσισε να οδηγηθεί στη σιγουριά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ν.Δ., παρά στην αβεβαιότητα του ΚΙΝΑΛ.
Και χρησιμοποιούμε τη λέξη «αβεβαιότητα», διότι οι ψηφοφόροι
του ΚΙΝΑΛ, όπως τονίζουν όλοι οι
πολιτικοί αναλυτές, δεν είναι αυτό
που λέμε βαθύ ΠΑΣΟΚ. Είναι πιστοί στο κόμμα τους, πιστεύουν
στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
και επιθυμούν την κυβερνησιμότητα. Επίσης οι περισσότεροι απεχθάνονται τον λαϊκισμό. Κι όμως,
όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι είδαν
προεκλογικά την ηγεσία του κόμματός τους να μοιάζει με εκκρεμές.
Διότι μπορεί να συμφωνούν με
την αυτόνομη πορεία, αλλά τους
ενδιαφέρει η ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Και το ΚΙΝΑΛ άλλαζε θέση από ημέρα σε ημέρα. Και δεν μιλάμε για κάποια
στελέχη, αλλά για την ηγεσία. Μία
έλεγε ότι το σκέφτεται να συγκυβερνήσει, μία ότι θα δώσει ψήφο
ανοχής, μία ότι θα συμπράξει με όποιον είναι πρώτος (δηλαδή, ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ).

Λάθος εκτιμήσεις
Όσο περνούν οι ημέρες, όλοι πλέον στο ΚΙΝΑΛ, ακόμη και οι πιο
φανατικοί οπαδοί της κας Γεννηματά κατανοούν ότι το να ελπίζει
η ηγεσία ότι θα επιστρέψουν πίσω
από τον ΣΥΡΙΖΑ οι ψηφοφόροι
θυμίζει δύο πράγματα. Ή το θεατρικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ,
που εντάσσεται στο θέατρο του παραλόγου με τον τίτλο «Περιμένο-

Αμφισβήτηση…

ντας τον Γκοντό», στο οποίο οι χαρακτήρες περιμένουν έναν άνθρωπο που δεν έρχεται ποτέ, ή θυμίζουν την απατημένη σύζυγο, η οποία διεκδικεί από κάποια νεότερη τον άνδρα της, ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει ζωή.
Προφανώς η κα Γεννηματά και
οι συν αυτώ δεν έχουν καταλάβει
ότι οι ψηφοφόροι που βρήκαν στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα μείνουν.
Ειδικά τώρα που βρίσκουν και
στασίδι κάποιοι πρώην υπουργοί
και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Για να
δελεαστούν οι πρώην «πράσινοι»
ψηφοφόροι, θα πρέπει να ακούσουν και να αφουγκραστούν κάτι
νέο. Και δυστυχώς το ΚΙΝΑΛ της
Γεννηματά δεν φέρνει κάτι το νέο.
Καμία ρεαλιστική νέα πρόταση.
Με συνέπεια να ακούγεται ως μονότονος αμανές το κάλεσμα «ελάτε
πίσω στο σπίτι».
Προφανώς δεν έχουν καταλάβει οι πανηγυρίζοντες ΚΙΝΑΛιστές
ότι το κόμμα τους προτιμήθηκε μόλις από το 5,7% στην ηλικιακή ομάδα 17-34, δηλαδή έμειναν πίσω περισσότερες από 30 ποσοστιαίες μονάδες από αυτό που έλαβε

ο ΣΥΡΙΖΑ. Συν τοις άλλοις, με βάση τους βουλευτές που εξέλεξε, θα
έχει σοβαρό πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, καθώς επί της ουσίας ξέμεινε με τον Ανδρέα Λοβέρδο για
να τραβήξει κουπί στην ολομέλεια.
Δεν βγήκαν βασικοί κοινοβουλευτικοί, που πολλάκις είχαν συγκρουστεί με τις κυβερνήσεις ως
αντιπολίτευση, όπως ήταν ο Γιάννης Κουτσούκος (η Γεννηματά
έσπρωξε τον Μιχάλη Κατρίνη), ο
Γιάννης Μανιάτης (δέχθηκε τεράστιο πόλεμο από τη Χαριλάου
Τρικούπη για να χάσει τελικά από
τον Ανδρέα Πουλά), ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος (έμεινε εκτός λόγω
εκλογικού νόμου).
Και οι απουσίες αυτές μπορεί να
βόλεψαν την κα Γεννηματά για να
κατέχει ένα μικρό κόμμα της τάξεως
του 5% (το ΚΚΕ του κέντρου, όπως
λένε κοροϊδευτικά) αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λεκανοπέδιο Αττικής το ΚΙΝΑΛ είναι 4ο πίσω από το ΚΚΕ, έβγαλε μόλις τέσσερις βουλευτές για
πρώτη φορά στις 8 εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, κι όμως η Χαριλάου Τρικούπη πανηγυρίζει.

Όπως είπαμε και στην αρχή, το
πάρτι τώρα αρχίζει. Διότι η αποχώρηση του Σταμάτη Μαλέλη
μπορεί να θεωρείται ηχηρή για τα
ΜΜΕ, όμως η κα Γεννηματά γνωρίζει πολύ καλά πως ο βασικός της
αντίπαλος είναι ο ευρωβουλευτής
Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μέσω ραδιοφωνικών του δηλώσεων:
«Το αποτέλεσμα δεν συμβαδίζει με τις
προσδοκίες του κόμματός μας. Οφείλουμε να συζητήσουμε τα αίτια και να
δούμε συντεταγμένα τις επόμενες κινήσεις. Στα όργανά μας συζητάμε για
όλα». Και όλοι γνωρίζουν ότι ο κ.
Ανδρουλάκης ελέγχει το 40% του
κόμματος, ενώ το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις επιλογές
που υπάρχουν: «Ή επιχειρούμε άνοιγμα του ΚΙΝΑΛ σε νέες δυνάμεις, ή
επιστρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ».
Υποτίθεται ότι η κα Γεννηματά
του απάντησε μέσω της ομιλίας της
στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, λέγοντας
πως όποιος επιθυμεί καρέκλες είτε
προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά, να φύγει τώρα. Όμως, η απάντηση είναι στην κυριολεξία εκτός
τόπου και χρόνου. Διότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν είπε ποτέ ότι θα
φύγει. Το πιο σωστό με τον δικό
του τρόπο ο ευρωβουλευτής άνοιξε
την πόρτα της εξόδου στην ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη.
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό μπορεί το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ να
έχει ένα μικρό ποσοστό, αλλά όπως δείχνει και η μακρόχρονη ιστορία του δεν θα μας αφήσει να
πλήξουμε. Γι’ αυτό ταιριάζει γάντι
το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «το πάρτι αρχίζει».
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
ι προεκλογικές εξαγγελίες τού τότε
αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
και νυν πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πως από τις
βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του θα ήταν η αξιοποίηση του Ελληνικού, δεν ήχησαν καλά στα αυτιά του προέδρου της ΕΠΟ, Ευάγγελου Γραμμένου, και των συνεργατών του.
Και τι θα γίνει με το προπονητικό
κέντρο της Εθνικής ομάδας στον Άγιο Κοσμά; Πού θα προπονείται η Εθνική, όταν θ’ αρχίσουν να ξηλώνονται τα πάντα;
Μέχρι που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία, εγκλωβισμένος στις ιδεοληψίες του μπλόκαρε το έργο του Ελληνικού, για το οποίο είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Σαμαρά, τα πάντα έβαιναν καλώς για την ΕΠΟ.
Τώρα, όμως; Ένας ακόμα πονοκέφαλος, που δεν θεραπεύεται με…
ασπιρίνες. Η Εθνική που δεν έχει και
γήπεδο, αφού θεωρείται αδύνατη η
μετακόμισή της στο «Παγκρήτιο»
στο Ηράκλειο, συν τοις άλλοις δεν
θα έχει και προπονητικό κέντρο.
Θυμίζουμε ότι στις 12 Μαρτίου
είχε δοθεί το σύνθημα για τα πανηγύρια. Στις 19 Απριλίου ακολούθησε
η έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος για την παραχώρηση του οικοπέδου στην ΕΠΟ.
Έκτοτε ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
Η υπόθεση μπερδεύτηκε ακόμα
περισσότερο στη γενική συνέλευση
της ΕΠΟ. Ούτε ο Ευάγγελος Γραμμένος, ούτε κάποιος από τους συνεργάτες του αναφέρθηκαν στην
προοπτική να αποκτήσουν οι Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου το δικό
τους σπίτι και, μάλιστα, μια ανάσα
από το αεροδρόμιο.
Όμως, την περασμένη εβδομάδα,
στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Γραμμένου, ο Κωνσταντίνος
Βρακάς, επανέφερε το θέμα για
κατασκευή προπονητικού κέντρου
στα Σπάτα. Είχαν γίνει σχετικές συζητήσεις τον περασμένο Ιανουάριο,
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Μελισσανίδης,
Σαββίδης
και στη μέση
η Εθνική
Ελέχθη υπό τύπον αστείου, αλλά τελικά μπορεί
και να μην είναι. Να ζητήσει η ΕΠΟ, μέχρι και
αν τακτοποιηθεί, να χρησιμοποιεί το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα
Σπάτα, γιατί, όπως μπορείτε να διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, θα υπάρξει πρόβλημα μ’ αυτό του
Αγίου Κοσμά.
Ποιος, όμως, θα έμπαινε
στη διαδικασία να επικοινωνήσει με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και να
του ζητήσει τέτοια χάρη,
όταν οι σχέσεις του με
την ηγεσία της Ομοσπονδίας και της ΚΕΔ είναι οι χειρότερες δυνατές;
Προφανώς και στους Εκτελεστικούς υπάρχουν
και άνθρωποι του Μελισσανίδη, αυτοί θα
μπορούσαν να κάνουν
το «κονέ». Ο πρόεδρος
Γραμμένος, ωστόσο, δεν
ενεργεί αυτοβούλως σε
τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φροντίζει πάντα να
συμβουλεύεται τον άνθρωπο που τον βοήθησε
ν’ ανέλθει στον προεδρικό θώκο, τον Ιβάν Σαββίδη.
Οπότε, το σενάριο αυτό
θα πρέπει ν’ αποκλειστεί.
Μία άλλη ιδέα που έπεσε
στο τραπέζι είναι να χρησιμοποιεί η Εθνική το
γήπεδο της Καλλιθέας, ο
αγωνιστικός χώρος του
οποίου πρέπει να είναι
καλύτερος όλων των ομάδων της Super
League1.

Θα ξεσπιτωθεί η Εθνική από το προπονητικό κέντρο
στον Άγιο Κοσμά, ενώ ακυρώθηκε το σενάριο να
φτιάξει η ΕΠΟ δικό της στα Σπάτα, γιατί ήθελε…
τζάμπα το οικόπεδο, ενώ δεν έβαζε ούτε ένα ευρώ
για να ξεκινήσουν τα έργα

Ο Κυριάκος το Ελληνικό,
ο Γραμμένος Babylino...

αλλά άκρη δεν βρήκε, για τον απλούστατο λόγο ότι η ΕΠΟ δεν μπόρεσε να μιλήσει με οικονομικά νούμερα. Τι είχε διαμειφθεί;
Κατ’ αρχάς, ζήτησε μια έκταση 60
στρεμμάτων από τον δήμαρχο, Δημήτρη Μάρκου, όταν μόλις τα 16
από αυτά είχαν άδεια για χρήση αθλητικού κέντρου.
Ο Βρακάς, που είχε την εντολή
του Γραμμένου να διαπραγματευτεί, τόνισε στον Μάρκου ότι το συνολικό έργο αναμενόταν να στοιχίσει περί τα 12 εκατ. ευρώ, αλλά η ΕΠΟ δεν είχε μία να βάλει για αρχή!
Περίμενε 4-5 εκατ. ευρώ από την
UEFA με το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Hat trick» και τα υπόλοιπα
θα ήταν χρήματα των χορηγών. Εκεί τελείωσαν όλα.
Όσο καλή διάθεση κι αν είχε να
φιλοξενηθεί εκεί και η Εθνική, μετά

την ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η συμφωνία, χωρίς την ύπαρξη εγγυημένων κεφαλαίων από
την ΕΠΟ. Κι επί πλέον ο Μάρκου,
αν παραχωρούσε δωρεάν την έκταση αυτή, θα κινδύνευσε να πάει φυλακή για απιστία.
Υπήρχαν και οι φόβοι ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα έκαναν προσφυγές στα αρμόδια όργανα, για τη
μη υλοποίηση του έργου.
Στην τελευταία επικοινωνία του
Μάρκου με την ΕΠΟ, μπήκε στο
τραπέζι το ενδεχόμενο της συνεκμετάλλευσης. Ο Ευάγγελος Γραμμένος το αρνήθηκε κατηγορηματικά και αρκέστηκε σε γενικόλογα ότι
το έργο θ’ αναβάθμιζε την περιοχή,
ότι μετά από 50 χρόνια θα περιέρχονταν στην ιδιοκτησία του δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος κ.λπ.
Όταν, όμως, ο δήμαρχος Μάρ-

κου τον ρώτησε γιατί η ΕΠΟ χρειάζεται 60 ολόκληρα στρέμματα, όταν
η Εθνική Πορτογαλίας έχει συγκεντρώσει όλες τις εθνικές ομάδες σε
35 στρέμματα, ο πρόεδρος απάντησε ότι αγνοούσε αυτή την πληροφορία. Άλλαξε, ωστόσο, κάτι και η ΕΠΟ θέλει να επαναφέρει το όλο θέμα; Βρήκε χρήματα η ΕΠΟ; Άγνωστο.
Ο δήμαρχος, πάντως, που προέκυψε από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου είναι ο ίδιος.
Έτσι κι αλλιώς, πάντως, στις σχετικές συζητήσεις που είχαν γίνει μεταξύ του και του Βρακά, ο χρόνος
αποπεράτωσης του έργου θα άγγιζε
τα δύο χρόνια.
Μέχρι τότε, η Εθνική, όπως ήλπιζε ο πρόεδρος Γραμμένος, θα χρησιμοποιούσε το υπάρχον προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Τώρα,
όμως, με τις διαδικασίες fast track,
που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης,
αυτό αποκλείεται.
Λοιπόν; Τι γίνεται τώρα με την Εθνική ομάδα; Τα επόμενα παιχνίδια
της για τα προκριματικά του EURO
2020 είναι αυτά με τη Φινλανδία
στις 5 Σεπτεμβρίου στο Ελσίνκι και
το Λίχτενσταϊν στο ΟΑΚΑ τρεις ημέρες αργότερα.
Αν ξεκινήσουν τα έργα στο Ελληνικό, θα γίνει και πάλι η γνωστή…
τσιγγάνα που έψαχνε για διαθέσιμο
γήπεδο. Όπου υπήρχε.
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Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει τον κορμό και την Τρίτη
στην πρόβα τζενεράλε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ
αποφασίζει για το ρόστερ της νέας σεζόν, ενόψει
των ευρωπαϊκών μαχών του Ιουλίου κόντρα
στους Τσέχους της Βικτόρια
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Μήνυμα…
θετικό
Υπάρχουν παίκτες στο λιμάνι που θα κριθεί τις επόμενες μέρες από τον
Μαρτίνς, αν θα προσφέρουν τη νέα σεζόν. Ο
Γιάννης Μασούρας είναι
εμφανώς βελτιωμένος
και είχε διάθεση να πάρει
πρωτοβουλίες, κάνοντας
αισθητή την παρουσία
του στα φιλικά. Ο Φιορίν
Ντουρμισάι ως νεοφερμένος άφησε επίσης θετικές εντυπώσεις, έχει περιθώρια εξέλιξης και ίσως στο άμεσο μέλλον
να καταφέρει να παίξει
σημαντικό ρόλο στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων». Καλά στοιχεία εμφάνισε και ο γκολκίπερ
Κωνσταντίνος Τζολάκης,
που απόκρουσε το πέναλτι του Γουντ, στο φιλικό με το Αμβούργο. Ο
πανύψηλος γκολκίπερ
(193 εκ.) δεν έχει κλείσει
ακόμη τα 17 του χρόνια
(08/11/1992) και δείχνει
ιδιαίτερες ικανότητες.
Ευχάριστες εκπλήξεις ήταν ακόμη οι Βασίλης
Σουρλής και Λάζαρ Ραντζέλοβιτς, στην πρώτη
τους προετοιμασία με τον
Ολυμπιακό. Ο Έλληνας
μέσος χρησιμοποιήθηκε
από τον Πέδρο Μαρτίνς
στον άξονα της μεσαίας
γραμμής. Δεν έχει κλείσει
ακόμη τα 17
(16/11/2002), όμως ο
τρόπος που κινείται στο
γήπεδο και αντιλαμβάνεται τις τακτικές ανάγκες
της θέσης, παραπέμπουν
σε ώριμο ποδοσφαιριστή. Στην Κ-19 του Ολυμπιακού ήταν επιθετικός
μέσος.
Ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς,
στα φιλικά επιβεβαίωσε
πως η περσινή του παρουσία (7 γκολ, 12 ασίστ)
στη δευτεραθλήτρια Σερβίας, Ραντνίτσκι Νις, δεν
ήταν προϊόν συμπτώσεων. Ο 21χρονος εξτρέμ
είναι πολύ καλός τεχνικά
και εκρηκτικός στα πρώτα μέτρα. Η ασίστ του με
το εξωτερικό φάλτσο στο
γκολ του Φορτούνη απέναντι στην Γιαγκελόνια
ήταν δείγμα παίκτη με
κλάση και φαντασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Του Νίκου Συνοδινού
ο πρωτάθλημα μπορεί
να αργεί ακόμη ν’ αρχίσει (24 Αυγούστου), όμως για τον Ολυμπιακό
ο Ιούλιος είναι καυτός μήνας,
καθώς δίνει τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με τη Βικτόρια Πλζεν για
τον δεύτερο προκριματικό γύρο
του Champions League.
Οι Πειραιώτες απέφυγαν στην
κλήρωση την ισχυρή Αϊντχόφεν και
θα επιχειρήσουν να περάσουν το
σαφώς ευκολότερο εμπόδιο των
Τσέχων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο, αφού θα έχουν σίγουρη θέση
στους ομίλους του Europa League.
Ο Ολυμπιακός βάζει τον πήχη
ψηλά μεν, αλλά θα πρέπει ν’ αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι κραταιός απέναντι σε μια ομάδα με το μισό του μπάτζετ. Η πρόκληση για το πρώτο βήμα προς
τους ομίλους του Champions
League, είναι μεγάλη.
Αν ο Ολυμπιακός περάσει στον
τρίτο προκριματικό γύρο (22 Ιουλίου γίνεται η κλήρωση) θα βρει απέναντί του μία εκ των Κράσνονταρ
(Ρωσία), Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο),
Μπασακσεχίρ (Τουρκία) και ΛΑΣΚ
Λιντς (Αυστρία).
Ως εκ τούτου, έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει και στα play
offs του Champions League, εκεί
που θα αντιμετωπίσει μία εκ των
Πόρτο, Ντιναμό Κιέβου, εφόσον έχουν περάσει από τον τρίτο προκριματικό. Ο δρόμος προς τους χρυσοφόρους ομίλους της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης είναι
σίγουρα πιο βατός, ειδικά από τη
στιγμή που αποφεύχθηκε το υψηλό εμπόδιο της PSV Αϊντχόφεν.
Στις 23 Ιουλίου και ώρα 20:00
θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση
μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βικτόρια Πλζεν, ενώ η ρεβάνς του «Γ.
Καραϊσκάκης» θα λάβει χώρα μία
εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου και ώρα 21:30.

Τ

Αήττητος στα φιλικά
Με τη φιλική αναμέτρηση επί αυστριακού εδάφους κόντρα στο Αμ-

Κέρδισε το…
λαχείο (Πλζεν),
θα πάει ταμείο;

βούργο, η οποία ολοκληρώθηκε με
σκορ 1-1 (80΄ Σεμέδο / 87΄ Χιντερζίερ), ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας
του σε Πολωνία και Αυστρία. Οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτό το διάστημα έδωσαν πέντε φιλικά, με απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και μία νίκη. Στο διάστημα της παρουσίας
των Πειραιωτών στο εξωτερικό, ο
Πέδρο Μαρτίνς είχε την ευκαιρία
να σχηματίσει εικόνα για το έμψυχο
δυναμικό της ομάδας και κυρίως
για τους νέους.
Την Τρίτη ο Ολυμπιακός στο φιλικό με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο
«Καραϊσκάκη» θα κάνει την πρόβα
τζενεράλε των αναμετρήσεων με
την Βικτόρια Πλζεν. Την επόμενη
βδομάδα ο Πέδρο Μαρτίνς θα

πάρει τις πρώτες του οριστικές αποφάσεις για το ρόστερ του Ολυμπιακού την σεζόν 2019-2020.
«Θα ήθελα να κρατήσω 22-23
παίκτες συν τους τερματοφύλακες.
Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές»,
είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος
προπονητής.
Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι
ευτύχημα ότι υπάρχει από την περσινή σεζόν. Σε αυτόν πάνω θα χτίσει
ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας του
Πειραιά. Οι Σα, Ελαμπντελαουί,
Κούτρης, Τσιμίκας, Τοροσίδης,
Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ποντέσε, Γκερέρο και Γιώργος Μασούρας αποτελούν τη βάση του Ολυμπιακού της νέας περιόδου. Δυστυχώς, ο αρχηγός και μαέστρος
της ορχήστρας Κώστας Φορτού-

νης θα λείψει τουλάχιστον έξι μήνες, μετά τη ρήξη χιαστών που έπαθε στο τελευταίο ματς προετοιμασίας με το Αμβούργο. Ο Μαρτίνς
θα κάνει τα πλάνα του, δίχως τη μεγάλη ποδοσφαιρική μορφή του
Φορτούνη που ήταν ο κορυφαίος
του Ολυμπιακού την τελευταία σεζόν.
Αυτοί που έρχονται με… φόρα
για την ενδεκάδα από τους νέους
είναι οι Βαλμπουενά και Σεμέδο.
Δύο παίκτες έτοιμοι που άφησαν ικανοποιημένο τον Πέδρο Μαρτίνς σε προπονήσεις και φιλικά, με
τον Σεμέδο να «σφραγίζει» την παρουσία του αυτό το διάστημα με
μια κεφαλιά - οβίδα, στο 1-1 του
Ολυμπιακού κόντρα στο Αμβούργο
στο τελευταίο φιλικό.
Από ’κεί και πέρα, Μεριά, Σισέ
και Καμαρά έλειπαν στο Κύπελλο
Εθνών Αφρικής, κάτι που δημιουργεί έναν προβληματισμό, καθώς
μπορεί να είναι κουρασμένοι αυτή
την κρίσιμη περίοδο.
Ο Σουντανί εξαιτίας μυϊκών ενοχλήσεων ουσιαστικά έχασε τα
φιλικά σε Πολωνία και Αυστρία, ο
Χριστοδουλόπουλος βρίσκεται
στο στάδιο της επανένταξης μετά
τη ρήξη χιαστού, ενώ ο Ελ Αραμπί έφτασε στην Αυστρία στις 7 Ιουλίου και πήρε μέρος μόνο στις
προπονήσεις. Ο Βούκοβιτς που έπαθε θλάση δεν υπολογίζεται, ενώ ο Μάρκοβιτς ήταν η τελευταία χρονικά μεταγραφή των «ερυθρολεύκων» και θα φανεί τις επόμενες μέρες αν μπορεί να προσφέρει στα πρώτα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
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Του Γιάννη Φάκαρου
εν γίνεται αθλητισμός
και να μην υπάρχουν
προλήψεις. Δεν γίνεται
πρωταθλητισμός, αν
θέλετε να το πούμε πιο σωστά,
και να μην υπάρχουν οι προληπτικοί αθλητές, προπονητές, παράγοντες, ακόμα και οπαδοί.
Ε, λοιπόν, φέτος που δίνει Τρίτη ο
Ολυμπιακός τους πρώτους αγώνες
του στην ευρωπαϊκή σκηνή για τη
σεζόν 2019-2020 με αντίπαλο τη
Βικτώρια Πλζεν, οι προληπτικοί φίλοι του πρέπει να ξέρουν ότι η συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας επιτρέπει αισιόδοξες σκέψεις.
Το ψάξαμε λίγο και ανακαλύψαμε ότι είναι μέρα που… της πάει της
ομάδας, αν θέλετε να το θέσουμε
πιο λαϊκά, γιατί έχει να επιδείξει και
προκρίσεις και μεγάλες νίκες.
Δεν υπήρχε λόγος ν’ αναζητήσουμε στοιχεία από το ξεκίνημα της
εποχής που η UEFA όρισε αγώνες
και αυτή τη μέρα. Κρίναμε προτιμότερο να πάμε σχεδόν δέκα χρόνια
πίσω, να ρίξουμε μια ματιά σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού από το 2010 και την ανάληψη της ηγεσίας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι σήμερα.
Τα συμπεράσματα ουσιαστικά –
για τους προληπτικούς πάντα. Οι
Τρίτες… ταιριάζουν αρκετά στους
«ερυθρόλευκους». Κατ’ αρχάς, γιατί
έχουν ευχάριστες αναμνήσεις από
προκριματικά Champions League
και στο ίδιο πεδίο θα «μονομαχήσουν» με τους Τσέχους και, κατά
δεύτερο, γιατί σε αυτή την ημέρα έχουν ζήσει μερικές σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές!
Για να σας βοηθήσουμε να σχηματίσετε μία εικόνα:
Την αγωνιστική περίοδο 20172018 ο Ολυμπιακός άρχισε την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από τον 3ο
προκριματικό γύρο του Champions
League, έναν πιο μπροστά δηλαδή,
απ ό,τι τώρα με την Πλζεν.
Ήταν Τρίτη 25 Ιουλίου του 2017
όταν έκαμψε την Παρτιζάν με 3-1
μέσα στο Βελιγράδι κι αφού προκρίθηκε στα play offs της διοργάνωσης έπαιξε πάλι ημέρα Τρίτη (22 Αυγούστου) με τη Ριέκα στην Κροατία.
Κατάφερε να πάρει τη νίκη με 10 και παράλληλα την πρόκριση για
τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τι άλλο καλό έφερε η συγκεκριμένα μέρα; Ουκ ολίγα αξιοσημείωτα
αποτελέσματα, κι ενδεικτικά θυμίζουμε ορισμένα:
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη νίκη με 32 επί της Άρσεναλ μέσα στο Λονδίνο
για τους ομίλους του Champions
League.
Στην ίδια αγωνιστική περίοδο και
στις 20 Οκτωβρίου 2015 κατάφερε
νέα εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά
κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ με
1-0. Εκείνη τη σεζόν κατάφερε να
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Δ

μόνο επί
της Άρσεναλ
τρεις νίκες

ΟλυμπιακΟς:

Θα γίνει… της Τρίτης
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με τη Βικτόρια
Πλζεν στις 23 και 30 του μήνα, ξέροντας ότι… του πάει
η συγκεκριμένη μέρα στα ευρωπαϊκά ραντεβού
πάρει την 3η θέση στο γκρουπ και
να συνεχίσει στο Europa League.
Επίσης, μία χρονιά πριν, στις 16
Σεπτεμβρίου 2014, ο Ολυμπιακός
πανηγύρισε μέρα Τρίτη την επικράτηση με 3-2 στο «Γ. Καρασϊσκάκης»
απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Για
το Champions League κι εκείνο το
ματς και στην πρεμιέρα του ομίλου.
Στο κλείσιμο του γκρουπ, στις 9
Δεκεμβρίου 2014, ο εντός έδρας αγώνας με τη Μάλμε είχε γίνει πάλι
Τρίτη. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαμψαν
τους Σουηδούς με 4-2 και πήραν σε
βάρος τους την 3η θέση και το εισι-

τήριο για το Europa League. Δυνατές συγκινήσεις σε βραδιές Τρίτης
στο φαληρικό γήπεδο καταγράφηκαν και τη σεζόν 2013-2014. Στις 5
Νοεμβρίου 2013 ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα κι έκανε βήμα για να προχωρήσει στην
επόμενη φάση του Champions
League.
Λίγες ημέρες μετά, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, νίκησε στην έδρα
του με 3-1 και την Άντερλεχτ. Κατάφερε τον υψηλό του στόχο και στις
25 Φεβρουαρίου 2014 σημείωσε ιστορική νίκη εναντίον της Μάντσεν-

σερ Γιουνάιτεντ, άσχετα αν στο τέλος δεν ήρθε η πρόκριση στην
προημιτελική φάση του Champions
League. Η πειραϊκή ομάδα κατατρόπωσε τότε στο «Καραϊσκάκης»
τη σπουδαία αγγλική ομάδα με 2-0.
Πιο πίσω, στη 1 Νοεμβρίου
2011, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με 10 εντός έδρας την Ντόρτμουντ, ενώ
στην επέτειο των ερωτευμένων, στις
14 Φεβρουαρίου 2012, είχε μία ακόμα εκτός έδρας νίκη, τούτη τη φορά κόντρα στη Ρούμπιν Καζάν με 10 για τον 2ο γύρο του Europa
League.

Έχει να επιδείξει τόσα
καλά αποτελέσματα σε
ευρωπαϊκά ματς που έχει
δώσει Τρίτη ο Ολυμπιακός, που μόνο απέναντι
στην Άρσεναλ εμφανίζει
τρεις νίκες!
Πέρα από την εκτός έδρας το 2015, που σημειώνουμε στις διπλανές
στήλες, υπάρχουν εκείνες στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 6 Δεκεμβρίου
2011 με 3-1 και στις 4
Δεκεμβρίου 2012 με 2-1.
Και στις δύο περιπτώσεις
υπήρχε και βαθμολογική
σημασία, αφού με τις συγκεκριμένες νίκες στο
φινάλε των ομίλων του
Champions League οι
«ερυθρόλευκοι» έπαιρναν την 3η θέση και συνέχιζαν στο Europa
League.
Από την άλλη πλευρά βέβαια, για να μη νομίζει
κανείς ότι ο Ολυμπιακός
συνδυάζει τις ευρωπαϊκές Τρίτες μόνο με θετικά
αποτελέσματα, πρέπει
να σημειώσουμε ότι φυσικά κι εμφανίζει και αποτυχίες. Αν ήταν αλλιώς, θα… ζητούσε από
μόνος του να παίζει μόνο
αυτή τη μέρα της εβδομάδας για το Champions
League…
Ενδεικτικά επομένως,
μπορούν ν’ αναφερθούν:
Οι βαριές ήττες από την
Μπάγερν Μονάχου με 40 (εκτός έδρας στις 24
Νοεμβρίου 2015) κι από
την Παρί Σεν Ζερμέν με
1-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής
διοργάνωσης
(17/09/2013), όπως επίσης και τα χαμένα εντός
έδρας ματς από τη Γιουβέντους με 0-2
(05//12/2017) κι από τη
Σπόρτινγκ Λισσαβόνας
με 2-3 (12/09/2017).
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
εγάλη μπουκιά
φάε, μεγάλη
κουβέντα μην
πεις. Έχει και τα
καλά του αυτός ο λαός, λέει κι
ωραία πράγματα πολλές φορές.
«Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται
να κυβερνήσει ποτέ την Ελλάδα», είχε δηλώσει ο γίγας Ιβάν
Σαββίδης, όταν αποκαλούσε τον
Τσίπρα, «Πούτιν της Ελλάδας».
Τα ’φερε έτσι ο καιρός που έγινε
ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
Και τώρα, τι γίνεται, μάστορα; Τίποτα δεν γίνεται. Η ζωή συνεχίζεται
κανονικά, σου λέω εγώ. Κι άμα ο
Σαββίδης έπεσε έξω στις προβλέψεις του, κανένα πρόβλημα.
Είπε, ξείπε ο Ιβάν. Σιγά το δύσκολο, δηλαδή. Τότε που τα έλεγε
αυτά, είχε τον σκοπό του. Ήθελε να
κάνει την επανάσταση στο ελληνικό
ποδόσφαιρο και τα κατάφερε. Πρώτα ο Δρόσος που δεν είναι του τζάμπα και μιλάει και ρώσικα κράτησε
το λάβαρο της επανάστασης των
μπολσεβίκων, μετά τοποθετήθηκε ο
Γραμμένος κι έφερε την εξυγίανση.
Δημοκρατικά πάντα και 3,5 εκατ.
ευρώ μπαξίσι στις εκλογές της ΕΠΟ.
Ο Τσίπρας ήτανε στα πράγματα,
αυτόν υποστήριξε. Άλλο, τώρα, αν
μ’ αυτές τις δηλώσεις του ήθελε να
το παίξει νταβατζηλίκι στα πολιτικά.
Διότι αυτό έκανε τότε ο Ιβάν.
Σου λέει, είμαι στον ΠΑΟΚ κι αλωνίζω, ποιος Μητσοτάκης τώρα, τι
να μετρήσει ο Κρητικός, εγώ έχω έναν ολόκληρο λαό πίσω μου. Κι απ’
αυτόν τον λαό που είχε πίσω του ο
Ιβάν, οι μισοί ψήφισαν τον Μητσοτάκη. Για την τσέπη τους ενδιαφέρθηκαν, όχι για να έχουνε δερβέναγα
τον Σαββίδη.
Κι ας έκανε γκάλοπ το Σαββιδοτεχνείο μία ημέρα πριν από τις εκλογές ότι ο Τσίπρας προηγείται 7030 του Μητσοτάκη. Κι ας έκανε κι
άλλο γκάλοπ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε
34% και η ΝΔ 24%. Εκεί που δεν
πιάνει μελάνι το έγραφε το Σαββιδοτεχνείο ο λαός του ΠΑΟΚ και ψήφισε ό,τι γούσταρε.
Πάμε παρακάτω. Και τι θα γίνει
τώρα με τον ΠΑΟΚ; Θα μείνει στην
απ’ έξω και θα τα σαρώνει όλα ο Ολυμπιακός; Αυτά γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Με την άδεια του Ιβάν,
βέβαια, δεν γράφουνε ό,τι τους κατέβει οι Σαββιδοτέχνες.
Της πλάκας είναι ο Ιβάν. Έτσι δηλαδή και δίνει αυτός τη γραμμή να
την πέσουνε στον Μητσοτάκη και
τον Μαρινάκη, πάει να πει ότι είναι
λίγος. Έτσι είναι και θα σ’ το εξηγήσω.
Είσαι εσύ ο Ιβάν. Είσαι φραγκά-

Μ

Βουλευτής
Καλοχαιρέτας
στην Τούμπα
Τι ήτανε να βρεθούνε ο
Γιαννακόπουλος με τον
Μπακογιάννη για τον
Βοτανικό, άρχισε η
μουρμούρα στη Θεσσαλονίκη. Με τη νέα Τούμπα, σου λέει, τι θα γίνει.
Καραούλι στήσανε στον
ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει με τη
νέα Τούμπα.
Αφού έκανε τα εγκαίνια
ο Φάμελλος την περασμένη εβδομάδα, τι άλλο
πρόκειται να γίνει, δηλαδή. Αυτό δεν είπε ο Φάμελλος δυο μέρες πριν από τις εκλογές, ότι έγινε
η προέγκριση; Πάει να
πει ότι άπαξ και το είπε ο
Φάμελλος αυτό, ετελείωσε, που έλεγε κι ο βουλευτής Καλοχαιρέτας.
Ο Καμμένος έδωσε τα
στρέμματα, όλα κομπλέ.
Μόνο η «Α», ωστόσο, έγραφε ότι τα επτά στρέμματα ανήκουν στο Υπερταμείο και δεν μπορεί να
κάνει ζάφτι ο ΠΑΟΚτσής
Τσακαλώτος.
Και βγαίνανε όλοι αυτοί
του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ
και σούρανε διάφορα, ότι δεν θέλουμε να γίνει
γήπεδο στον ΠΑΟΚ και
άλλες τέτοιες παπαριές.
Ας πάνε τώρα στον Ζουράρι να τους εξηγήσει
γιατί δεν έγινε το γήπεδο. Ας ρωτήσουνε τον ίδιο τον Τσίπρα που είναι
κι αυτός ΠΑΟΚάρα.

Τραυματίες οι Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο και Βέρνμπλουμ,
έφυγαν οι Σάκχοφ και Κάνιας, χωρίς σέντερ φορ και κόφτη.
Αν χάσει την κούπα ο ΠΑΟΚ, θα φταίει ο Κυριάκος!!!

Λευκή πετσέτα
o Ιβάν, του φταίει
ο... Μητσοτάκης!!!
τος και πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Το
φυσάς το χρήμα. Είσαι με τον Τσίπρα που ξαναχάνει με δέκα μονάδες το ντέρμπι που θα... γύριζε.
Βγαίνεις στο αντάρτικο; Όχι βέβαια.
Περιμένεις. Δεν φωνάζεις. Οι
φωνές είναι ένδειξη αδυναμίας. Ο

σοβαρός επιχειρηματίας δεν κάνει
τέτοια πράγματα. Ξέρει ότι μέσα στο
παιχνίδι είναι και η ήττα. Κάνει τουμπεκί. Δεν μιλάει. Κάθεται και περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπίλια.
Έτσι είναι. Άπαξ και βγάζεις την
ντουντούκα από την πρώτη μέρα, το

’χασες το παιχνίδι. Ρώτησε ο Σαββίδης πώς είδανε οι παίκτες του
ΠΑΟΚ την αλλαγή κυβέρνησης; Απλά πράγματα σε ρωτάω.
Όταν τον Μάιο ο ίδιος ο Τσίπρας
στέλνει συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όταν



διαβάζουνε στο Σαββιδοτεχνείο ότι
ο Ιβάν είναι ΣΥΡΙΖΑίος, τι μπορεί να
σκέφτονται τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση και βλέπουνε το Σαββιδοτεχνείο να κάνει αντιπολίτευση από
την πρώτη μέρα; Ότι το χάσαμε το
παιχνίδι. Αυτό σκέφτονται.
Στην Ολλανδία έχει μαζευτεί ολόκληρο το Σαββιδοτεχνείο. Όλοι
μαζί μια οικογένεια είναι με τους
παίκτες και τους εξωφυλλαρούχες.
Παρεάκι κανονικό. Για το μεγαλείο
του ΠΑΟΚ, βέβαια. Ποια δημοσιογραφία τώρα και παπαριές.
Εμείς στον ΠΑΟΚ, σου γράφει ο
άλλος ο Σαββιδοτέχνης. Που άπαξ
κι υπήρχε σοβαρό συνδικαλιστικό
όργανο, να του τραβήξει το αυτί έπρεπε. Να μην ξεφύγουμε, όμως. Οι
Σαββιδοτέχνες έχουν ρίξει την ψυχολογία των παικτών. Με την άδεια
του Ιβάν, βέβαια.
Και καλά, δηλαδή, με σημαία του
Ιβάν είναι έτοιμη να ξανακατέβουν
στο πεζοδρόμιο για τα δίκαια του
ΠΑΟΚ. Για τέτοια πράγματα, μιλάμε.
Μία που τα λένε με τους παίκτες και
μία που τα γράφουνε.
Άλλαξε η κυβέρνηση, σου λέει,
φύγανε οι δικοί μας. Ήρθαν οι Μητσοτακικοί, για να μας πάρουν το
πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Τα
διαβάζει αυτά ο λαός του ΠΑΟΚ στη
Θεσσαλονίκη και ξεκαρδίζεται στα
γέλια με το Σαββιδοτεχνείο. Γιατί οι
περισσότεροι ΠΑΟΚτσήδες τον Μητσοτάκη ψήφισαν.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Από πού
προκύπτει, ρε καρντάσια, ότι ο Μητσοτάκης θα παίξει υπέρ του Ολυμπιακού; Επειδή είναι Ολυμπιακός;
Και τι έγινε; Άπαξ κι ασχοληθείς με
το ποδόσφαιρο, κάτι θα είσαι.
Μόνο ο Τσίπρας υπήρξε αθλητής του Παναθηναϊκού και μετά έγινε ΠΑΟΚ για να πάρει κανένα ψηφαλάκι. Και στο φινάλε, τι θα κάνει
ο Μητσοτάκης, δηλαδή; Θα καλέσει τον Περέιρα για να σφυρίζουν
Ολυμπιακό κι όχι ΠΑΟΚ που σφύριζαν μέχρι τώρα;
Εδώ, δηλαδή, μιλάμε ότι οι Σαββιδοτέχνες το τερμάτισαν. Και δεν
θέλω να σ’ το πάω λίγο παραπάνω
να σου μιλήσω για δίκη προθέσεων.
Είναι δύσκολα πράγματα αυτά για
τους Σαββιδοτέχνες. Το αφήνω
στην άκρη.
Τέτοια πράγματα μπορεί να τα
καταλάβει μόνο ο Ζουράρις. Άπαξ
και ψηφίζεις Μητσοτάκη, σου λέει, ψηφίζεις Μαρινάκη. Τραλαλό ο
κύριος. Κι όμως, το ’φαγαν το σανό
πολλοί ΠΑΟΚτσήδες, τον έβγαλαν
και πάλι βουλευτή.
Ίσως επειδή δήλωσε για τον Άρη
να πάει να πηδηχτεί. Είναι κι αυτό ένα κριτήριο. Γούσταραν που έβρισε
τον Άρη και δεν τους ένοιαξε που ο
ίδιος Ζουράρις είπε ότι και να μας
πάρουν οι Τούρκοι κανα-δυο νησιά,
δεν τρέχει και τίποτα. Και το Σαββιδοτεχνείο βάραγα παλαμάκια.
Το προχωράω. Ο Πετράν ο
Κωνσταντινέας ζει. Όπως σ’ το
λέω. Είναι ζωντανός. Μπορεί να σε
πάρει κανένα δίλεπτο να τον γνωρίσεις μετά το φούμο που έφαγε
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στις εκλογές από τους Καλαματιανούς, αλλά υπάρχει.
Στο ράδιο «Metropolis» βγήκε ο
Πετράν της Θεσσαλονίκης, βέβαια.
Και μίλησε για την επόμενη μέρα με
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλα τα
κατάλαβε ο Πετράν με τα κόκκινα
κορδόνια και το κόκκινο πανταλόνι.
Τίποτα δεν του ξεφεύγει από την
πολιτική. Έτοιμος είναι να ξανακυβερνήσει. Και τι λέει ο Πετράν με το
κόκκινο κορδόνι; Ότι εσείς οι βόρειοι πρέπει να προσέχετε, τώρα που
ήρθε η ΝΔ στα πράγματα.
Πολύ σοβαρά σου μιλάω τώρα.
Να σε κοροϊδεύει ο έστω και μαϊμού

Θουκυδίδης, ο Ζουράρις, πάει κι
έρχεται. Μορφωμένος είναι ο Ζουράρις. Είναι τόσο μεγάλη η μόρφωσή του που του το γύρισε στο σορολόπ, αλλά έτσι είναι.
Να σε δουλεύει ο Πετράν ο
Κωνσταντινέας; Να ανησυχείτε εσείς οι βόρειοι. Κι αντί να τον πλακώσουνε με τις φασίνες, τον αφήσανε κι έλεγε. Και καλά, βάζει φυτιλιές ο Πετράν με το κόκκινο κορδόνι.
Τι να προσέχουν, όμως, δεν το είπε ο Πετράκης. Να μην αρρωστήσουν να προσέχουν ή να μην τους
κάψει ο ήλιος στη Χαλκιδική; Αν εννοούσε αυτό, αλλάζει το πράγμα.
Γιατί όταν τον ρώτησαν αν ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένος, ο
Πίτερ με το κόκκινο πανταλόνι έκανε την πάπια. Δεν ξέρω, σου λέει. Άμα είσαι μάγκας, πέσ’ το στα ίσια και
παλικαρίσια και πήγαινε και κάτσε
στο εδώλιο μετά. Δεν το έκανε ο
Πέτρος. Μέχρι εκεί έφτανε η μαγκιά
του. Να δουλεύει τον λαό του ΠΑΟΚ.
Για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Σαββίδη και του Σαββιδοτεχνείου. Ο ΠΑΟΚ το πήρε δίκαια το
πρωτάθλημα πέρυσι, τελεία και

παύλα. Είχε την
καλύτερη ομάδα,
μη λέμε πάλι τα ίδια.
Του χρόνου πώς θα παρουσιαστεί;
Μάνι-μάνι έχει τόσους
τραυματίες, Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο και Βέρνμπλουμ. Έδιωξε και τους κόφτες, Σάκχοφ
και Κάνια. Και τι πήρε; Έναν Βραζιλιάνο που έκαναν αγιασμό στη
Βραζιλία που τον ξεφορτώθηκαν
που έφυγε και τον Στοχ. Μάλιστα.
Κι ο νεαρός Γαννούλης να δηλώνει ότι είναι έτοιμος για τη μεγάλη πρόσκληση να παίξει στο
Champions League. Λες κι είναι
παιδική χαρά το Champions
League.
Μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ του χρόνου, χωρίς σέντερ φορ και μια χαφάρα; Και πού
είναι ο Ιβάν να τα χώσει χοντρά για
να πάρει παικταράδες; Έχουμε καιρό
για φορ και χαφ, σου γράφει στο
instagram ο Giorgakis.
Τι θα πει, έχουμε καιρό, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Στο Champions
League θα παίξει ο ΠΑΟΚ, του φύγανε παίκτες, του έφυγε ο προπονητής και παίκτες δεν παίρνει ο Ιβάν. Κι αυτά τα «δίνει μάχη με τον
χρόνο» που γράφουν οι Σαββιδοτέχνες, είναι για σανό.
Τι είναι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ; Καμιά
νοικοκυρά να περιμένει τη λαϊκή το
Σάββατο για να ψωνίσει δέκα λεπρά
φτηνότερα τις ντομάτες; Νταμπλούχος είναι ο ΠΑΟΚ και με γερό πορτοφόλι. Το ανοίγεις και τρέχουν οι
παικταράδες να σ’ το πάρουν.
Λευκή πετσέτα πετάει ο Ιβάν για
του χρόνου. Κι άμα μείνει έτσι ο ΠΑΟΚ και το χάσει του χρόνου το πρωτάθλημα, που θα το χάσει έτσι και
δεν ρίξει χρήμα στην αγορά, θα
φταίει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ και
θα δικαιωθεί ο Πετράν με το μπλε
παπούτσι - κόκκινο κορδόνι. Μια χαρά τον βολεύει τον Ιβάν. Χαίρετε.

Επίτηδες
δεν ψήφισαν
Κυριάκο
Αυτός ο Κυριάκος Κυριάκος, Κυριάκος στον τετράγωνο, που δεν βγήκε
στις εκλογές με το ΚΙΝΑΛ, απάντησε σ’ έναν
χρήστη του twitter ότι
δεν βγήκε γιατί δεν χρησιμοποίησε τον ΠΑΟΚ
και είπε ότι αυτός ήταν ο
φόβος του και χαίρομαι
αν τα κατάφερα.
Αυτό έγραψε ο Κυριάκος
στο τετράγωνο. Και
σκωπτικός ο Κυριάκος.
Ότι δεν εκμεταλλεύτηκε
τον ΠΑΟΚ. Κι όλα αυτά
τα ποσταρίσματα του
Giorgis τι ήτανε δηλαδή;
Δεν ήταν στήριξη; Πλάκα κάνουμε τώρα; Και το
Σαββιδοτεχνείο που έγραφε συνέχεια;
Τι να κάνει όμως ο Κυριάκος Κυριάκος. Να εξηγεί ότι ο λαός του ΠΑΟΚ τον έγραψε κανονικά
και τον Giorgis και το
Σαββιδοτεχνείο μαζί και
ψήφισε τον Μητσοτάκη;
Άμα είχε τόση επιρροή ο
μικρός Γιωργάκης, οι
ΠΑΟΚτσήδες θα τον
βγάζανε βουλευτή. Δεν
τον έβγαλαν όμως.
Έλα, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Επίτηδες δεν τον
ψηφίσανε. Για να ξαναγυρίσει στον ΠΑΟΚ. Του
χρόνου θα τη χρειαστεί
τη φωνή του ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως πάει χωρίς μεταγραφές.
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«Προϊόν»,
απαγορευμένη
λέξη στον
Αυγενάκη
Εκεί στη Super League1
πρέπει να έχουνε πολλή
πλάκα. Ζήτησαν να δουν
τον Αυγενάκη και ανάμεσα στις κουβέντες που
θα κάνουν,
θα προσπαθήσουν να
τον πείσουν, έλεγαν, ότι το
ποδόσφαιρο είναι «κοινωνικό αγαθό» και ενδιαφέρει πολύ
τον κόσμο.
Και πετάγεται ένας υπάλληλος και λέει: «Αν ο
Αυγενάκης μάς ζητήσει
πόσα εισιτήρια έκοψαν
πέρυσι, τι θα του πείτε;»
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πως συμφώνησαν όλοι να μην αναφέρουν τη λέξη «προϊόν»,
για το ποδόσφαιρο.




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μην τους κοιτάτε, VARάτε τους...
α στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάθε τρεις και λίγο επαίρονταν για τη
χρήση του VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της εφαρμογής του να έχει γίνει λάστιχο αρκετές φορές, αλλά αυτοί συνέχιζαν «τον χαβά»
τους. Παππάς και σία αυτοσυγχαίρονταν για το έργο. Και με κάθε
ευκαιρία (αυτο)εξήραν τις... άοκνες προσπάθειες των κυβερνητικών στελεχών για να αρχίσει το νέο πρωτάθλημα με τη δυνατότητα χρήσης του «Video Assistant Referee».

Τ

Χούμπελ, Φούσεκ
στον Αυγενάκη για
εκλέκτορες, μπαξισάκι
αλώς τα
παιδιά,
Φούσεκ
και Χούμπελ.
Ραντεβού ζήτησαν από τον
Αυγενάκη τα
παλικάρια της εξομάλυνσης και της εξυγίανσης. Λογικό. Σαν ξένοι επίτροποι που είναι, πρέπει να έχουνε γνωριμία με τον υφυπουργό.
Γιατί, όμως, θέλουν να τον δούνε; Μόνο για τις
φωτογραφίες; Δεν νομίζουμε. Γι’ άλλο, πιο σοβαρό. Για να αυξηθεί ο αριθμός των εκλεκτόρων στις
εκλογές της ΕΠΟ. Γι’ αυτό θέλουν να τον δούνε.
Και από πού βγήκε αυτή η είδηση; Από τη Θεσσαλονίκη. Μάλλον, επειδή κάνανε υπολογισμούς. Οι τελευταίες εκλογές στοίχισαν 3,5 μιλιόνια αφορολόγητα.
Αν οι εκλέκτορες αυτήn τη φορά είναι τρεις
ή πέντε, μιλάμε ότι δεν
φτάνουν τα λεφτά της
ΕΡΤ (αν τα έπαιρναν) για
μπαξισάκι.

Όταν στις 9/5 είχε υπογραφεί η πενταετής
σύμβαση
–κόστους
13.454.000€– με την ανάδοχο κοινοπραξία («Medialuso»/«InDigital»), οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζονταν σίγουροι
ότι την πρώτη αγωνιστική (24/8) θα ήταν έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί στα γήπεδα της Super League 1.
Μόνο που αναφέρονταν στη ΣΥΡΙΖΑίικη (εικονική) πραγματικότητα. Τι
ισχύει στην άλλη, αυτή που ζουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι; Όπως αποκάλυψε το «Έθνος», η σύμβαση με την «Cosmote» για τις οπτικές ίνες
(που έχει ετήσιο κόστος περίπου 500.000€), υπογράφηκε την Παρασκευή 5/7!!!. Δηλαδή, δύο 24ωρα πριν από τις εκλογές, και δύο μήνες από την αντίστοιχη για το VAR.
Φαντάζει, λοιπόν, σχεδόν αδύνατο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.
Και να προλάβει η εταιρεία να ετοιμάσει τις υποδομές σε 14 γήπεδα –σε
πολλά από τα οποία απαιτείται δουλειά από το «μηδέν»– έως τις 24 Αυγούστου.
Στο... κάδρο, για να δούμε πιο ολοκληρωμένη την εικόνα, πρέπει να
προστεθεί και ένα ακόμα δεδομένο. Τα πάντα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί προς χρήση την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου. Ώστε, να υπάρξει ο χρόνος να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές σε κάθε γήπεδο.
Και μετά οι εντεταλμένοι της FIFA για το VAR να πιστοποιήσουν ότι όλα είναι σωστά και να εγκρίνουν τη χρήση του συστήματος στο πρωτάθλημα...

Κελεπούρι για το
ποδόσφαιρο ο Αρβανίτης

Ανατροπή όποτε… θέλουν
εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με
αυτοδυναμία έχει κάνει πολλούς στην ΕΠΟ να βλέπουν εφιάλτες. Ειδικά η ηγετική ομάδα αντιλαμβάνεται πως είναι ιδιαίτερα εξασθενημένη, καθώς η πλειοψηφία των Ενώσεων είναι απέναντί της κι εξαρτάται από
το κατά πόσον θα ενεργοποιηθεί άμεσα η κυρίαρχη δύναμη, ώστε να έχουμε εξελίξεις.
Στις περισσότερες Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί το σημερινό χάλι,
και να υπάρχει πρόεδρος στην ΕΠΟ που είναι απέναντι πολιτικά και στηρίζεται από έναν από τους βασικότερους πολέμιους του κόμματός τους, τον Ιβάν Σαββίδη.
Ανά πάσα στιγμή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που
έχει καταντήσει φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ με ένα σωρό διορισμούς, μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Το τάιμινγκ θα αποφασιστεί σύντομα.

Η

Κ

ακώς ο Τσίπρας άφησε να του φύγει αυτός ο Κώστας Αρβανίτης για ευρωβουλευτής. Αυτός ο αγνός οπαδός του Απόλλωνα Σμύρνης.
Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Του μόχθου. Μια ζωή ο Κωστάκης δούλευε στα κάτεργα της
δημοσιογραφίας. Ποτέ σε γραφεία Τύπου και κομματικά γραφεία. Και στην ΕΡΤ, επειδή υπήρχε έλλειμμα δημοκρατίας τον καλέσανε, ως αντίβαρο της Ακριβοπούλου. Επειδή είναι αγνός.
Τώρα αν είχε αποκαλέσει μ@λ@κ@ τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, δεν το έκανε από
κομματική εμπάθεια. Ούτε που αποκάλεσε «Λουδοβίκο»
τον Μητσοτάκη, επειδή πήρε επάνω του την ΕΡΤ.
Ο Κωστάκης των κομματικών Πούλιτζερ, που θα κάνει παρέα με τον Γεωργούλη στις Βρυξέλλες, έπρεπε
να μείνει στο ποδόσφαιρο. Σπάνια συναντάς στον χώρο
τέτοια κελεπούρια. Και το ποδόσφαιρο είναι πολιτική, ως
γνωστόν.

Κ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στα χαρακώματα
οι υπάλληλοι της ΕΠΟ
λα τα είχε ο Ευάγγελος Γραμμένος, οι συγκρούσεις ανάμεσα στις υπαλλήλους της ΕΠΟ
του έλειπαν. Εδώ που τα λέμε, από τη
στιγμή που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν έχει λύσει τα σοβαρά προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ίσως να τα κατάφερνε καλύτερα
αν καταπιανόταν με πιο επουσιώδη
ζητήματα. Όπως και τα επεισόδια μεταξύ των υπαλλήλων. Σαν κι αυτό
που αναστάτωσε τις προάλλες το πάρκο Γουδή.
Οι φωνές ακούστηκαν μέχρι τη γειτονική καφετέρια. Πάλι καλά, δηλαδή, που δεν έσπευσε ο σερβιτόρος να πάει καφεδάκια στην παλιά υπάλληλο που τα έβαλε με τη νεότερη.
Με δεδομένη την απουσία του Πετρ Φούσεκ, το θέμα έφτασε στον
Γραμμένο. Με τον πρόεδρο της ΕΠΟ να δυσφορεί επειδή δεν μπορεί
να ασχολείται εκείνος με όλα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά.
Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή οι σχέσεις των υπαλλήλων και η
συμπεριφορά τους είχε απασχολήσει τον Περικλή Λασκαράκη, ο οποίος ήθελε να ξέρει τι καπνό φουμάρει ο καθένας, που λέει και ο λαός.
Εδώ και αρκετό καιρό, όμως, ο ταμίας έπαψε να ασχολείται με ασήμαντα ζητήματα, διότι επιφορτίστηκε με τις τροποποιήσεις των κανονισμών.
Εξ αιτίας του φόρτου εργασίας που είχε ο πληθωρικός παράγοντας από τον Βόλο, οι σχέσεις των υπαλλήλων έγινε ψυχροπολεμικές και έτσι υποχρεώθηκε να ασχοληθεί με το θέμα ο Γραμμένος.

Ό

Το «Σαββιδοτεχνείο» έσπρωχνε
με χίλια Νοτοπούλου και Ζουράρι
ρώτη η Κατερίνα Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη και
μέσα στους πέντε βουλευτές που εκλέχτηκαν στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ο Ζουράρις.
Μπορεί να απέτυχε να βγει δήμαρχος
στην πόλη, όμως το Κατερινάκι μάζεψε όλους τους σταυρούς στις εθνικές εκλογές.
Θα μέτρησε η προεκλογική της αφίσα με τον Αντετοκούνμπο… Και ο
αγώνας της για να φτιάξει ο ΠΑΟΚ το
νέο γήπεδο.
Έσπρωχνε όλο το «Σαββοδιτεχνείο»
για να βγει η Νοτοπούλου πρώτη και
με… διαφορά από τον δεύτερο.
Μέχρι και τον δύσμοιρο Ζουράρι
άφησε πίσω μερικές χιλιάδες ψήφους,
που πάντως κι αυτός μπήκε στη Βουλή
και δεν θα φύγει για τη Γαλλία να κάνει τον ζωγράφο στη Μονμάρτη για να
ζήσει.
Προφανώς, θα προτιμήσει τα σίγουρα λεφτά της βουλευτικής αποζημίωσης για να συνεχίζει να κάνει τον…
«επαναστάτη».

Π

Τσίπρας, Βασιλειάδης στην ομάδα
εργασίας στον Βοτανικό
ρχίζει η ομάδα εργασίας για τον Βοτανικό, είπαν Μπακογιάννης και Γιαννακόπουλος στις δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους. Το σωστό, πάντως, είναι στις ομάδες εργασίας να καλέσουνε και τον Τσίπρα και τον Βασιλειάδη.
Τόσο ιδρώτα στο μιλητό ρίξανε για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός γήπεδο στον
Βοτανικό. Αδικία είναι να μην πάρουν κι αυτοί λίγη δόξα. Ειδικά ο Βασιλειάδης.
Στέγνωσε το σάλιο του τις τελευταίες δέκα μέρες πριν από τις εκλογές να
«χτίζει» μονάχος του τον Βοτανικό. Μηχανικός, αρχιτέκτονας, μυστριτζής,
καλουπατζής, πατωματζής, κουφώματα, τα πάντα όλα ο Γιώργαρος…

Α

O Oλυμπιακός δεν είναι…
ΠΑΟΚ και ο Μητσοτάκης
δεν είναι… Τσίπρας
λαίνε τα εξαπτέρυγα του Ιβάν γιατί έγιναν εκλογές, έπεσε ο
Τσίπρας και χάθηκαν τα 22,5 εκατ. ευρώ που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ από το ελληνικό δημόσιο για τρία χρόνια.
Είναι τέτοια η απελπισία τους που άρχισαν να γράφουν ότι ο Αυγενάκης (ο
νέος υφυπουργός Αθλητισμού) θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει στενή
σχέση του με τον… Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι άνθρωποι έχουν… χάσει την μπάλα από την Κυριακή των εκλογών.
Μπερδεύουν τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη. Νομίζουν ότι αυτά που έκαναν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ με τον Ιβάν θα τα
βρουν μπροστά τους!
Ξεχνάνε όμως πως ούτε ο Ολυμπιακός είναι ΠΑΟΚ, αλλά ούτε ο Μητσοτάκης έχει καμιά σχέση με τον Τσίπρα.

Κ
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Η Νοτοπούλου
βγήκε
βουλευτίνα
με την αφίσα
του Αντετοκούνμπο

Αφιερωμένο εξαιρετικά
στην Κατερίνα Νοτοπούλου,
βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
δικηγόροι του Γιάννη Αντετοκούνμπο μήνυσαν έναν
«αετονύχη» στην Πενσυλβάνια, που έβγαλε διάφορα
μπλουζάκια κ.λπ., με την υπογραφή του Γιάννη και του
ζητούν 2 εκατ. ευρώ αποζημίωση. Η Νοτοπούλου «Καίτη Κίτσο», όπως την γράφει
η «Α», είχε βάλει τη φωτογραφία του Αντετοκούνμπο
στο προεκλογικό της φυλλάδιο. Να ψηφίσουν, δηλαδή, τον Γιάννη και όχι την ίδια. Και κατάφερε να εκλεγεί. Έγραψε τότε η «Α» ότι,
αν ήθελε ο Αντετοκούνμπο,
θα μπορούσε να της πάρει όλη της την περιουσία. Η Νοτοπούλου νόμιζε ότι όλα είναι ένα «παιχνιδάκι», ότι
μπορεί να κάνει ό,τι θέλει
και λογαριασμό να μη δίνει.
Δεν έφτανε μέχρι εκεί το
μυαλό της.

Ο Ευγενίδης
συμπαίκτης
του Γιαννακόπουλου στον
Βοτανικό
Στη σύσταση ομάδας εργασίας που θα εξετάσει τις παραμέτρους για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό,
αποφάσισαν ο
δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας
Μ πακο γιάννης, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οι
πληροφορίες
αναφέρουν ότι η μελέτη που
είχε γίνει τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ
στήριζε τους… κορμοράνους
και αργότερα, είναι τέλεια.
Το ζήτημα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά. Ποιος μπορεί
να εγγυηθεί στις τράπεζες
για το δάνειο. Μαθαίνω ότι
ο Γιαννακόπουλος έχει βρει
συμπαίκτες. Πρώτος και καλύτερος, ο εφοπλιστής Λεωνίδας Ευγενίδης.
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Εκτόξευση
εξόδων
παντού
Τα έξοδα της ΕΠΟ εκτοξεύονται με ρυθμούς που δεν
συνάδουν ούτε με το πνεύμα της εποχής, αλλά κυρίως ούτε με την κατάσταση που αντιμετωπίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Την τελευταία τριετία τα έξοδα προσωπικού σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχει
δώσει η ΕΠΟ, ήταν 7,1 εκατ. ευρώ για το 2016, 9,1
εκατ. ευρώ για το 2017 και
10,7 εκατ. ευρώ για το
2018! Πρόκειται για μια
αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ στα
ετήσια έξοδα της ΕΠΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά
Γιώργος Ανατολάκης ρώτησε στην τελευταία γενική συνέλευση πού πήγαν
αυτά τα χρήματα, αλλά η
όποια απάντηση σχετιζόταν με την αύξηση του
προσωπικού.
Την ίδια στιγμή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και τα
έξοδα διαιτησίας, χωρίς να
έχει υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από
τα 0,4 εκατ. ευρώ το 2016,
αυξήθηκαν τα έξοδα στα
0,9 εκατ. ευρώ το 2017 και
στα 1,7 εκατ. ευρώ το
2018!

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βία, τηλεοπτικά, σύγκρουση μεγαλοπαραγόντων,
διαιτησία, υποδομές, τα μεγάλα προβλήματα του νέου υφυπουργού

Αθλητισμός:
Αμαρτίες ΣΥΡΙΖΑ,
παιδεύουσι Αυγενάκη
Του Νίκου Συνοδινού
νέος υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης
Αυγενάκης, ανέλαβε
καθήκοντα σε μια ιδιαίτερη περίοδο, όπου οι λάθος
επιλογές και οι κακοί χειρισμοί
μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες.
Στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ,
οι ισορροπίες είναι επικίνδυνες και
χρειάζεται αποφασιστικότητα και
τόλμη, προκειμένου να ληφθούν οι
κατάλληλες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε ασφαλείς διεξόδους ανάπτυξης.
Το παράδειγμα των προκατόχων
του Λευτέρη Αυγενάκη είναι χα-

Ο

ρακτηριστικό της κακής πορείας
τους και της επίπτωσης που είχε αυτή στην προσωπική τους διαδρομή.
Ο Σταύρος Κοντονής και ο Γιώργος Βασιλειάδης απέτυχαν παταγωδώς να εκλεγούν στη νέα Βουλή.
Αιχμή του δόρατος στη νέα εποχή αποτελεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στην ΕΠΟ και τη Super
League 1, οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες. Κρίσιμες ψηφοφορίες αναδεικνύουν ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών είναι
οριακές.

λος που ανέβηκε είναι στην παρούσα φάση πιο κοντά στον Ιβάν Σαββίδη. Συνεπώς η κατάσταση στη μεγάλη κατηγορία είναι οριακή.
Στην ΕΠΟ μια από τα ίδια. Ο πρό-

πως πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση με τον Περέιρα, έπεσε σε…τοίχο.
Ο πρόεδρος της Super League
και α΄ αντιπρόεδρος της ομοσπον-

εδρος Βαγγέλης Γραμμένος έχει
χαρακτηριστεί ως «συνεργάτης» του
ΠΑΟΚ. Τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη
εξάλλου για τον… δικό μας Βαγγέλη είναι χαρακτηριστικά.
Στην κρίσιμη συζήτηση για τον
αρχιδιαιτητή Βίτορ Μέλο Περέιρα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ μέτρησε
τις δυνάμεις του και αποδείχθηκε
ελλιποβαρής.
Όταν ο Βαγγέλης Γραμμένος,
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής είπε πως οι αποφάσεις της
FIFA είναι υποχρεωτικές και άμεσα
εκτελεστές βάσει καταστατικού, και

δίας, Μηνάς Λυσάνδρου, απάντησε ότι η απόφαση της FIFA και του
προέδρου της ΕΠΟ είναι σεβαστή,
ωστόσο από τη στιγμή που αυτό ουσιαστικά τους επιβάλλεται από τις
διεθνείς συνομοσπονδίες, θα πρέπει να δουν το οικονομικό σκέλος.
Πρακτικά η ΕΠΟ δεν γίνεται να
πληρώνει τόσα χρήματα για ένα
πρόσωπο το οποίο οι περισσότεροι
δεν θέλουν, αλλά η FIFA τους το επιβάλλει!
Με την άποψη Λυσάνδρου συντάχθηκαν τα μέλη της Ε.Ε., Βακάλης, Παπαχρήστος, Δημητρίου,

Εκλογή προέδρου
στη Super League
Η επικράτηση του Μηνά Λυσάνδρου της ΑΕΚ στην προεδρία της
Super League 1, σε βάρος του Μάκη Γκαγκάτση του ΠΑΟΚ, ήλθε με
8-6. Την υποψηφιότητα Λυσάνδρου, λοιπόν, ως διάδοχο του Βαγγέλη Μπαταγιάννη στήριξαν οι
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
Απόλλων Σμύρνης, Άρης, ΟΦΗ, Πανιώνιος και Λαμία.
Από την άλλη, τον Μάκη Γκαγκάτση, αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ψήφισαν οι ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Λεβαδειακός, Ξάνθη και Παναιτωλικός. Ο Αστέρας Τρίπολης απείχε από τη διαδικασία, ενώ ο ΠΑΣ
Γιάννινα ψήφισε λευκό.
Ήδη Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδειακός και ΠΑΣ Γιάννινα δεν υπάρχουν στη μεγάλη κατηγορία. Ο Βό-

 

Ψαρόπουλος, Θωμαΐδης, ο πρόεδρος της Football League, Λεουτσάκος και οι εκπρόσωποι της
Super League, Ασλανίδης και Αγραφιώτης.
Ο Μάκης Γκαγκάτσης από την
άλλη είπε πως ο Λυσάνδρου εκφράζει τις απόψεις της ΑΕΚ και όχι
την άποψη της Λίγκας, με τον τελευταίο να απαντά ότι μιλάει για τη διαφάνεια στα οικονομικά και όχι για το
αν θα παραμείνει ο Περέιρα ή όχι.
Οι επτά αντιδρώντες αποχώρησαν και παρέμειναν οι Μηνάς Λυσάνδρου, Τάκης Αγραφιώτης (αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού που
εκπροσωπεί τη Super League) και
οι σύμβουλοι που πρόσκεινται στον
ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα;
Ο προϋπολογισμός της νέας χρόνιας ψηφίστηκε, με… μειοψηφία, καθώς τον ψήφισαν μόνο οι 8 σύμβουλοι που πρόσκεινται στον ΠΑΟΚ
σε σύνολο 17 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η μετωπική σύγκρουση ανέδειξε
ότι ο δικός μας Βαγγέλης Γραμμένος δεν έχει τον έλεγχο της πλειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή
και φθάσαμε στη γενική συνέλευση,
όπου αναφέρθηκε πως η FIFA θα αναλάβει να πληρώνει τον πρόεδρο
της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο Περέιρα.
Ένα άλλο δείγμα της ανικανότητας του προέδρου της ΕΠΟ, να εφαρμόσει τις διατάξεις νόμων και
κανονισμών, είναι το εξής:
Σύμφωνα με τον νόμο Βασιλειάδη, για την αναδιάρθρωση, έπρεπε
σε ομάδες που θα συμμετέχουν στη
Football League (το πρωτάθλημα
το οποίο θα διεξαχθεί με 14 ομάδες), εντός μηνός από την ψήφιση
του νόμου να έχουν γίνει ΠΑΕ. Σήμερα, πλέον, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που
προβλέπει ο νόμος, απόντος του αρμοδίου φορέα, δηλαδή της ΕΠΟ, να
ελέγξει την όλη διαδικασία.
Με άλλα λόγια, δεν μπορούν
θεσμικά να αγωνιστούν στη
Football League τουλάχιστον 12 ομάδες. Ο Λευτέρης Αυγενάκης ως
συνταγματικός επόπτης της νομιμότητας τι θα πράξει;

Διαιτησία: Πρόβλημα
με Περέιρα
Η διαιτησία αποτελεί μεγάλο αγκάθι
που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος υ-

φυπουργός Αθλητισμού. Στο παρελθόν υπήρχαν άκομψες παρεμβάσεις από υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ
που ήθελαν να ορίζουν διαιτητές
μέχρι τον τελικό Κυπέλλου (2016,
ΑΕΚ-Ολυμπιακός).
Σήμερα η διαιτησία πατρονάρεται από τρεις ξένους που δεν έχουν
την έξωθεν καλή μαρτυρία με τα έργα και ημέρες τους. Ειδικά ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο Περέιρα, έχει αμφισβητηθεί από την πλειοψηφία των ομάδων, για τις κακές
επιλογές του, την εύνοια σε συγκεκριμένη ομάδα και το σημαντικότερο την απαξίωση της ελληνικής διαιτησίας.
Εισπράττει τις παχυλές αμοιβές
του κι έχει κάνει… μια τρύπα στο νερό. Φθάσαμε στο σημείο οι Έλληνες
φορολογούμενοι να πληρώνουν
πανάκριβα το VAR, αντί τα έξοδά
του να καλυφθούν από το ποδόσφαιρο.
Όμως στην ΕΠΟ τα χρήματα που
περίσσευαν έπρεπε να πάνε για να
πληρωθεί ο στρατός του ΣΥΡΙΖΑ
που διόριζαν, και όχι για υλικοτεχνικά έργα προκειμένου να λειτουργήσει το VAR.

Αναδιάρθρωση
χωρίς λεφτά
O Λευτέρης Αυγενάκης κληρονόμησε την «καυτή πατάτα» από τον
προκάτοχό του, να υλοποιήσει την
αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Η
δημιουργία της Super League 1 και
Super League 2, με 14 και 12 ομάδες αντίστοιχα, συνοδευόταν από
τηλεοπτικά δικαιώματα που εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητά τους.
Μόνο που επιχειρήθηκαν τέτοιες
παρανομίες και νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, που για να
γλιτώσουν τη φυλακή τα μεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργοί
τους απέφυγαν να βάλουν υπογραφές.
Ουσιαστικά τίναξαν το ποδό-

σφαιρο στον αέρα και πλέον με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια ο νέος υφυπουργός Αθλητισμού θα
πρέπει ν’ αναζητήσει ορθές και νόμιμες λύσεις. Η μεν χρηματοδότηση από την ΕΡΤ πάσχει νομικά,
αλλά ποιες εναλλακτικές λύσεις
υπάρχουν για να μην τιναχτεί το
πρωτάθλημα στον αέρα;
Υπάρχει τεράστιο θέμα με την
ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και ο Λευτέρης Αυγενάκης θα πρέπει να βγει μπροστά και να δώσει λύσεις.
Στο θέμα των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων της ΕΡΤ, ο νέος υφυπουργός θα επιλέξει τη νομιμότητα και θα την επικαλεστεί,
ώστε να μην και δεν θα υποκύψει στις πιέσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Πολλοί μιλούν για
μπάχαλο, καθώς υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν τηλεοπτικό
συμβόλαιο.

«Πείνα» ατελείωτη
στις Ενώσεις
Πέρα όμως από το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο που απασχολεί την
κοινή γνώμη, υπάρχει και το ερασιτεχνικό. Αυτό στο οποίο θέλει να
δώσει βάρος η νέα κυβέρνηση. Αυτό
που αγνόησαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι ερασιτέχνες παράγοντες υποφέρουν και πολλά σωματεία ανά τη
χώρα έχουν οδηγηθεί ακόμη και σε
διάλυση. Το ποδόσφαιρο βρισκόταν
υπό διωγμό καθώς ήταν το μοναδικό από τα ισχυρά αθλήματα που τα
σωματεία του δεν έπαιρναν επιχορήγηση.
Οι ΕΠΣ ανά τη χώρα πεινάνε και
τα χρήματα που παίρνουν από την
ΕΠΟ δεν είναι αρκετά να καλύψουν
ούτε μέρος των λειτουργικών τους
εξόδων.
Από την άλλη η Ομοσπονδία αυξάνει το υπαλληλικό της προσωπικό και τα έξοδα σε διάφορους τομείς που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για κάποιους. Οι δικηγόροι της
ΕΠΟ δεν έχουν… καρέκλες να καθίσουν. Από δύο, έγιναν οκτώ…
Πώς θ’ αντιμετωπιστούν τα φλέγοντα θέματα του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου;

Υποδομές: Άθλια γήπεδα
χωρίς φροντίδα
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Στις υποδομές τα πάντα είχαν την εικόνα εγκατάλειψης και μαρασμού. Στο κόσμημα της χώρας, το Ολυμπιακό Στάδιο της
Αθήνας, η ταλάντωση που παρατηρήθηκε στις κερκίδες έχει
προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο,
καθώς από τότε δεν δόθηκε για
χρήση το άνω διάζωμα.
Εκτός από τα γήπεδα που έφτιαξαν μόνες τους κάποιες ΠΑΕ όπως ο
Αστέρας Τρίπολης και η Ξάνθη και
όσα έγιναν για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, σε άλλα δεν έχει μπει ούτε… καρφί. Όποια γήπεδα έγιναν την
περίοδο 2000-2005 από την ΕΠΑΕ,
ή τα Ολυμπιακά έργα, έχουν αφεθεί
στην τύχη τους…

Μπάσκετ: Πριν αρχίσει,
πρωταθλητής ο ΠΑΟ
Στο μπάσκετ οδεύουμε σε πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό. Δηλαδή
στο δεύτερο λαοφιλέστερο άθλημα,
θα παίζει μόνος του ο Παναθηναϊκός…
Ανεξάρτητα αν αυτό αποτελεί επιλογή των Αγγελοπουλαίων, που
επικαλούμενοι τη διαιτησία σε βάρος του Ολυμπιακού αντέδρασαν
πιο έντονα απ’ ό,τι θα περίμενε κάποιος, το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
Σε ένα άθλημα που αποτελεί πόλο έλξης των φιλάθλων, οδηγούμαστε σε πρωτάθλημα όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει στεφθεί πρωταθλητής πριν το τζάμπολ. Πώς θα λύσει τον Γόρδιο δεσμό του μπάσκετ ο
Λευτέρης Αυγενάκης;

«Έκλειναν τα μάτια» και
πλήρωναν τον Γκαγκάτση
Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλα
ζητήματα τα οποίο θα πρέπει ν’ απασχολήσουν με το «καλημέρα» τον
νέο υφυπουργό Αθλητισμού.
Η… επιστροφή στην κανονικότητα και τη νομιμότητα. Η στελέχωση
του υπουργείου κατά τη διάρκεια
της υπουργίας του Γιώργου Βασιλειάδη, φάνηκε να πάσχει.
Υπάρχει υπηρεσιακό έγγραφο
της νομικής υπηρεσίας που εδώ και
2,5 χρόνια να ενημέρωνε τον υπουργό και τον γενικό γραμματέα
Αθλητισμού, ότι παράνομα συμμετείχε ο Βασίλης Γκαγκάτσης στη
Super League, κατέχοντας μάλιστα
τη νευραλγική θέση του διευθύνοντα συμβούλου στον Συνεταιρισμό;
Αν όχι, θα πρέπει όσοι στελεχώνουν τη νομική επιτροπή να πάνε
σπίτια καθώς δεν έπραξαν αυτό που
ο νόμος ορίζει. Αν υπάρχει σχετικό
έγγραφο, τότε πρέπει να δώσουν
λόγο αυτοί που το παρέβλεψαν, δηλαδή ο Γιώργος Βασιλειάδης και
ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού,
Ιούλιος Συναδινός.

Δικηγόροι
της ΕΠΟ
παντού
Η ΕΠΟ σίγουρα ρίχνει
μεγάλο βάρος στη νομιμότητα. Ας μην ξεχνάμε
ότι ο πρόεδρός της είναι
νομικός κι ενδιαφέρεται
ώστε να μην παρατηρούνται σε κανένα σημείο
σκιές. Βέβαια, κάποιες
φορές το παρακάνει.
Το εκπληκτικό είναι ότι η
ΕΠΟ πληρώνει επτά δικηγόρους με μισθούς της
τάξης των 5.500 ευρώ
μηνιαίως, κάτι που συνεπάγεται ότι από το ταμείο της Ομοσπονδίας
φεύγει ένα πολύ μεγάλο
ποσό. Η ΕΠΟ επιστράτευσε μέχρι και δικηγόρους από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλύψει τα κενά που αφήνουν οι Αθηναίοι.
«Η… UEFA θα έχει λιγότερους», αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά στην
πρόσφατη γενική συνέλευση των Ενώσεων.
Όλα τα παραπάνω είναι
κάτι περισσότερο από
δύσκολο να διορθωθούν
μέσα σε 40-45 ημέρες
που αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Και ο Λευτέρης
Αυγενάκης είναι πολιτικός, όχι μάγος…
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ΘΕΜΑ

Με το...
καλησπέρα
«σκόραρε»
ο Αυγενάκης
Ο νέος υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, κέρδισε τις εντυπώσεις με το... καλησπέρα στη ΓΓΑ. Σε αντίθεση με ό,τι έκαναν όταν
ανέλαβαν οι προκάτοχοί
του από τον ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε τα μεγάλα λόγια.
Δεν υποσχέθηκε «λαγούς με πετραχήλια».
Ούτε μίλησε για «καμένη
γη» και «χάος».
Επεσήμανε πως όσα θετικά έγιναν θα διατηρηθούν και όσες στρεβλώσεις υπήρξαν, με δουλειά
και σχέδιο, θα διορθωθούν. Και όταν –μεταξύ
σοβαρού και αστείου–
του αποδόθηκε «δυσμενής μετάθεση», ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο είναι
μια ευκαιρία. Πως είναι
επιλογή του το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού.
Ο αθλητισμός, όπως είπε, για τη ΝΔ «είναι άρρηκτα συνυφασμένος με
την παιδεία, την υγεία
και τον πολιτισμό. Επομένως, οι πολιτικές για
τον αθλητισμό είναι σχεδιασμένες σε συνδυασμό
με τις πολιτικές μας για
τον πολιτισμό, την παιδεία και την υγεία.
»Πρωταρχικός μας στόχος είναι μέσα από τον
αθλητισμό να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής
όλων των πολιτών και
κυρίως να προετοιμάσουμε καλύτερους πολίτες για την κοινωνία
μας. Θέλουμε έναν αθλητισμό για τους πολλούς και κυρίως για την
επόμενη γενιά».

Πρώτα έβλεπε, τώρα θα τον βλέπουν...
Το 2015 ο Γ. Ανδριανός
περίμενε ώρες τον
Σ. Κοντονή στη ΓΓΑ.
Το 2019 επήλθε
η κανονικότητα
ν η λαϊκή ρήση «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» έχει εφαρμογή και στις τελετές παραλαβής/παράδοσης χαρτοφυλακίων, τότε η νέα κυβέρνηση –ήδη με το... καλησπέρα–
προηγείται της απελθούσας με 1-0. Τουλάχιστον, στο υπουργείο
Πολιτισμού κι Αθλητισμού και τη ΓΓΑ.
Όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάμβανε τα χαρτοφυλάκια, στο Μαρούσι επικράτησε ο «κακός χαμός». Ο τότε απερχόμενος υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, «λάλησε» αφού περίμενε ώρες τον τότε διάδοχό του, Σταύρο Κοντονή.
Η σειρά της διαδικασίας παράδοσης/παραλαβής σε υπουργείο
και ΓΓΑ «πηγαινοερχόταν» και αποφασίστηκε «στο πόδι».
Την Τρίτη (9/7) δεν υπήρξαν «σκηνές απείρου κάλλους». Οι νέοι
κυβερνώντες ήξεραν τι ήθελαν και πώς θα το κάνουν. Αν η οργανωτικότητά τους συνεχιστεί και στην άσκηση πολιτικής, τότε ο ευαίσθητος τομέας του αθλητισμού (και του πολιτισμού) θα βγει κερδισμένος.

Α

Χιουμοράκι ο Βασιλειάδης,
χιούμορ ο Αυγενάκης
«Κάτι κακό θα έκανες στον αρχηγό σου για να σε βάλει εδώ». Αυτό
είναι το… χιουμοράκι, με το οποίο υποδέχτηκε ο απερχόμενος υφυπουργός Γιώργος Βασιλειάδης τον Λευτέρη Αυγενάκη.
Έτσι κι είχε χιούμορ ο Αυγενάκης, θα του απαντούσε: «Κι εσύ κάτι κακό θα έκανες για να σε
βάλει στον πάγκο ο λαός». Κι άσ’
τον να ψάχνει για κανένα ευφυολόγημα από αυτά τα ΣΥΡΙΖΑίικα,
που τα έλεγαν μόνοι τους και γέλαγαν μόνοι τους.

Στο Open τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ,
να τα πληρώσει ο… Ιβάν και όχι το Δημόσιο
ανονικά, αν ο Ιβάν θεωρούσε ότι
τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ κόστιζαν
7,5 εκατ. ευρώ (όπως τα εκτίμησε η
ΕΡΤ του απερχόμενου Γ. Δρόσου), τότε
θα τα πήγαινε χωρίς δεύτερη συζήτηση
στο… δικό του κανάλι, το Open.
Aπό τη στιγμή που οι εγκέφαλοι της ΕΡΤ
θεωρούν ότι θα βγάλει έσοδα το ελληνικό
Δημόσιο αν επενδύσει αυτά τα λεφτά (22,5 εκατ. ευρώ για μια τριετία) στον ΠΑΟΚ, τότε ο Ιβάν κάνει μέγιστο επιχειρηματικό λάθος που δεν τα στέλνει στο
Open.
Είναι απορίας άξιο πώς ο Σαββίδης δεν έσπευσε
να κλείσει μια τέτοια… win-win (όπως λένε οι σύγχρονοι τεχνοκράτες) συμφωνία μεταξύ Open και ΠΑΟΚ, αλλά θέλησε να πάρει 22,5 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο με τη –χωρίς υπογραφή– απόφαση του Τσίπρα…

Κ

Τα αλάνια φοβούνται τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
όλις έγινε γνωστό ότι ο νέος
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα ήταν ο αντικαταστάτης της
Όλγας (ήδη, δεν αντέχεται η απουσία
της ως γυναίκας βέβαια, όχι ως πολιτι-

Μ

κού), έπεσε «τρελό σύρμα» στα αλάνια
όλης της χώρας.
Μη νομίζετε πως επειδή «σκοτώνονται» κυριολεκτικά και μεταφορικά, δεν
έχουν διαύλους επικοινωνίας. Έχουν.
Κι έπεσαν σε βαθύ προβληματισμό.
Κάποιοι από αυτούς, που βρέθηκαν
για καφέ στην Ιπποκράτους στους Αμπελόκηπους, μνημόνευαν τον… Γιώργο Ορφανό. Για το ιδιώνυμο, βέβαια.
Που μόλις ήρθε στην ΓΓΑ ο Γιάννης
Ιωαννίδης το κατήργησε.
Η ουσία είναι ότι τα αλάνια των γηπέδων προβληματίζονται. Τι θα γίνει
στο γήπεδο, θα δείξει.
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Ο διεθνής
Σουηδός μπακ
της ΑΕΚ και
πρώην του
Παναθηναϊκού
Νίκλας Χουλτ
«χτύπησε»
τατουάζ στο
μπράτσο τον Θεό
Ποσειδώνα!
Λάτρης της
ελληνικής
μυθολογίας και
της αρχαίας
ελληνικής
φιλοσοφίας. Η
νέα γενιά (και)
ποδοσφαιριστών
των…
Γιαβρόγλου,
είναι σίγουρο
πως γνωρίζει
ποιος ήταν ο
Θεός
Ποσειδώνας;

H Στάη και το Open
χάσανε τη μπάλα…
ε πανικό θα πρέπει να ήταν ο οργανισμός
του τηλεοπτικού σταθμού Open λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες την περασμένη Κυριακή το βράδυ.
Η πολιτική εκπομπή ξεκίνησε λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση του Exit Poll και η κεντρική παρουσιάστρια
Έλλη Στάη ξεκίνησε τις συνδέσεις με τους ρεπόρτερ
που βρίσκονταν σε διάφορα μέρη.
Κάποια στιγμή η κάμερα πήγε
στα Χανιά, όπου ήταν τοποθετημένος ο ρεπόρτερ του
σταθμού. Πριν προλάβει να
ανοίξει το στόμα του, η
Στάη κατακεραύνωσε το τηλεοπτικό κοινό όταν είπε:
«Πάμε στην Κρήτη γιατί ότι
βγαίνει εκεί δείχνει και τι θα ακολουθήσει σε όλη τη χώρα…»
Η έμπειρη παρουσιάστρια προφανώς αγνοούσε
ότι οι περιφέρειες της Κρήτης ήταν οι μοναδικές που
είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες Ευρωεκλογές
παρά το γεγονός ότι συνετρίβη σε όλη την Ελλάδα.
Κάτι που… επαναλήφθηκε και στις εθνικές εκλογές, αλλά για την αδιάβαστη 65χρονη δημοσιογράφο
(που επανέλαβε την ίδια άποψη και όταν έκλεισε τη
σύνδεση με τα Χανιά) προφανώς είναι … νόμος αυτό
που λέει η ίδια! Ου γαρ έρχεται μόνο…
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Είναι το παιχνίδι
ΑΕΚ – Αϊντχόβεν 10 (το γκολ ο
Βασίλης
Δημητριάδης) για
το Champions
League 1992-93
(πρώτο ματς 3-0).
Πρωταγωνιστές της
φωτογραφίας, ο
Βάϊος Καραγιάννης
και ο διάσημος
Βραζιλιάνος
σούπερ σταρ κι
αργότερα
παγκόσμιος
πρωταθλητής,
Ρομάριο Φαρίας.
Τω καιρώ εκείνω
επιτρεπόταν το
τάκλιν στην…
καρωτίδα του
αντίπαλου.

Τα πρωταθλήματα με ανεκπαίδευτους
σεκιουριτάδες
α έχει φοβερή πλάκα. Προσέξτε: Η
ΕΠΟ έκανε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση
3.000 σεκιουριτάδων, σε όλη τη χώρα, εν
όψει της προσεχούς σεζόν.
Σας είχε γράψει η «Α» ότι τη «δουλειά»
την είχε βάλει στο μάτι πολιτικό πρόσωπο
που αποσύρθηκε, τελικά. Πόσοι είναι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι; Ουδείς γνωρίζει.
Όλοι γνωρίζουν, όμως, ότι για να εκπαιδευτούν οι σεκιουρτάδες, με τον απαιτούμενο αριθμό ωρών, δεν φτάνουν δύο μήνες. Από τους οποίους, ο Αύγουστος, είναι μήνας
διακοπών. Δεν προκάμουν.

Θ

Και τι κάνει γι’ αυτό ο Ευάγγελος,
Βαγγέλης, Βάγγος Γραμμένος; Έχει άλλες σκοτούρες στο
κεφάλι του, με τους
σεκιουριτάδες που
κάνουν χειραψία με τ’

Ο Χολέβας συνεχίζει μόνο ως
εποπτευόμενος, όχι ως εποπτεύων πια

Μ

αθαίνουμε ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης έφυγε ένα βάρος πάνω από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο. Ο νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ, Αλ. Χολέβας, ήταν ειδικός σύμβουλος του Γ. Βασιλειάδη, ως γνωστόν.
Δηλαδή, μέρος της εποπτεύουσας αρχής, αλλά και της… εποπτευόμενης. Γιατί δεν δήλωσε το ανάστημά του ο Βάγγος στον Βασιλειάδη για το ασυμβίβαστο; Μεταξύ «συντρόφων» για την εξυγίανση του αθλητισμού, όλα επιτρέπονταν.

Ποιο
κύπελλο;
Ούτε κούπα
του… καφέ ο
Λουτσέσκου
χωρίς
Περέιρα Γραμμένο
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου
βρίσκεται εδώ και μέρες
στον πάγκο της Αλ Χιλάλ, προσπαθώντας να
βάλει τη σφραγίδα του
στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.
Η ομάδα του Ρουμάνου
τεχνικού συνεχίζει την
προετοιμασία της στην
Αυστρία, με τον Λουτσέσκου να ανεβάζει ψηλά
τον πήχη των φιλοδοξιών του.
«Όλη η συγκέντρωσή
μου βρίσκεται στην Αλ
Χιλάλ. Θέλω να πετύχω
και να κατακτήσω τρόπαια με τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας τόσο
στη Σαουδική Αραβία, όσο και στην Ασία», τόνισε χαρακτηριστικά ο
πρώην προπονητής του
ΠΑΟΚ.
Ο Ρουμάνος νομίζει ότι
θα πάρει τίτλο αν δεν
βρει… Τσίπρα στη Σαουδική Αραβία.
Όχι Κύπελλο, αλλά ούτε
κούπα του καφέ…
Εκτός κι εάν ο εκεί Ιβάν –
αν υπάρχει– έχει προλάβει και έχει κάνει πρόεδρο της ΣΑΠΟ (Σαουδική
Αραβική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία) τον… δικό
μας Γραμμένο, που χωρίς
ψηφοφορία ενέκρινε τα
μηνιαία 22.500 ευρώπουλα στον εδώ Περέιρα…
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Του Μανώλη
Δράκου
Αφή της Φλόγας για τους
Ολυμπιακούς
στο Τόκιο θα
πραγματοποιηθεί στις 12
Μαρτίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία και η λαμπαδηδρομία
στην Ελλάδα θα διαρκέσει 8 μέρες, δηλαδή μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020, οπότε θα γίνει η τελετή
παράδοσης στους Κινέζους στο
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Το σκέλος της διαδρομής στην
Ελλάδα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολυμπιακή Φλόγα, για πρώτη φορά δεν θα περάσει μέσα από
την Πάτρα μετά την Αφή της στην
Αρχαία Ολυμπία!
Ο λόγος είναι μια… κουτουράδα
τού νυν δημάρχου της Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος μπροστά
στην προσπάθειά του να μετατρέψει την Πάτρα σε Σοβιετούπολη λόγω της κομματικής του προέλευσης
έχει καταφέρει να εξοργίσει τα μέλη
της Διεθνούς Επιτροπής σε σημείο
να μην επιθυμούν τη διέλευση της
Ολυμπιακής Φλόγας μέσα από τα όρια του δήμου Πατρέων.
Η πληροφορία κυκλοφορεί εδώ
και καιρό στους διαδρόμους της Ελληνικής Ολυμπιακής και αναπτύχθηκε έντονα τις τελευταίες μέρες
στην Πάτρα.
Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του
2017, όταν η πόλη της Πάτρας υποδεχόταν την Ολυμπιακό Φλόγα
για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες που έγιναν τον Φεβρουάριο
του 2018 στη Νότια Κορέα. Η αποστολή των Νοτιοκορεατών είχε παρακολουθήσει την Αφή στην Αρχαία
Ολυμπία και ακολουθούσε τη λαμπαδηδρομία μέχρι την Αθήνα. Στην
Πάτρα πολλοί επίσημοι περίμεναν.
Ανάμεσά τους ο δήμαρχος της
πόλης, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος είχε την έμπνευση να… επιτεθεί
στους Αμερικανούς (χορηγούς όλων
των Ολυμπιάδων με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και βασικούς υποστηρικτές των διοργανώσεων από τη… σύγχρονη αναβίωσή τους
μέχρι και σήμερα), αλλά κυρίως να
υπερασπιστεί το… πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.
Οι Νοτιοκορεάτες «πάγωσαν» όταν άκουσα τον Πελετίδη να λέει:
«Παρακολουθούμε επίσης με μεγάλη
ανησυχία την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή
λόγω της επιθετικής πολιτικής των
ΗΠΑ με πρόσχημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Βορείου Κορέας που
πραγματικό στόχο έχουν την προώθηση των γεωστρατηγικών συμφερόντων και επικίνδυνων σχεδιασμών

Η

Τους
συνεχάρη
μέχρι και
η ΔΟΕ
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, συνεχάρη με
δηλώσεις του στο
Eurosport τη Βόρειο και
τη Νότιο Κορέα για την
απόφασή τους να παρελάσουν μαζί, λέγοντας:
«Ήταν μία σπουδαία στιγμή και ακόμα και τώρα
που την ξαναβλέπω μου
δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα. Αυτό είναι
το μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων όπως θα έπρεπε να είναι. Βλέπεις
τους αθλητές από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα
να κρατιούνται χέρι-χέρι
και να απολαμβάνουν τη
στιγμή μαζί.
»Εκείνη τη στιγμή έγραφαν ιστορία. Έστελναν ένα μήνυμα φιλίας και ειρήνης στον κόσμο από
μία περιοχή όπου υπάρχει
δυστυχώς μεγάλη πολιτική ένταση», τόνισε αρχικά ο Τόμας Μπαχ.
Στη συνέχεια προχώρησε και σε μία αποκάλυψη
σχετικά με την κοινή παρέλαση των δύο χωρών:
«Δουλεύαμε για τη συμμετοχή των αθλητών από
τη Βόρεια Κορέα από το
2014 μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να σας πω
και ένα μικρό μυστικό. Η
οριστική απόφαση για
την κοινή παρέλαση των
αθλητών πάρθηκε μόλις
τέσσερις ώρες πριν την
τελετή έναρξης. Οπότε,
μπορείτε να καταλάβετε
τι συνέβαινε στα παρασκήνια».

των ΗΠΑ που απειλούν
την ειρήνη στην Κορεάτικη Χερσόνησο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού
τους με άλλες δυνάμεις
της περιοχής»!
Μόλις στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πληροφορήθηκαν τις πολιτικές δηλώσεις του δημάρχου, έβγαλαν σπυριά…
Την επομένη κιόλας είχαν ζητήσει
να εξαιρείται όλη η Αχαΐα λόγω του
λάτρη τού Κιμ Ουν Γιονγκ, ο οποίος μετέτρεψε ένα αμιγώς αθλητικό
γεγονός σε… μαρξιστική ομιλία!
Όλα δείχνουν ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα αναγκαστεί
να βρει μια… άλλη διαδρομή για να
περάσει η Ολυμπιακή Φλόγα για το
Τόκιο μετά την Αφή της στην Αρχαία
Ολυμπία, τον Μάρτη του 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελετή
είχε πραγματοποιηθεί στα Ψηλά Αλώνια, παρουσία του υφυπουργού
Γιώργου Βασιλειάδη και του προέδρου της επιτροπής διοργάνωσης
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Νότιας Κορέας, προκαλώ-

ντας και τα ανάλογα σχόλια.
Λέγεται ότι η απόφαση αποκλεισμού της Πάτρας από τη Λαμπαδηδρομία είναι ειλημμένη από την
πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ επιπτώσεις θα υπάρχουν και για τις γειτονικές πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς είναι αδύνατο να μεταφερθεί αν δεν περάσει από το Ρίο!
Γι’ αυτόν τον λόγο αναζητείται ήδη… άλλη διαδρομή μακριά από τον
Πελετίδη, που νομίζει ότι όλα τα
γεγονότα πρέπει να πολιτικοποιούνται.
Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί
επίσης είναι και το εξής. Οι Χειμερι-

νοί Αγώνες του 2018
στην πόλη Πιόνγκτσανγκ
της επαρχίας Γκάνγουον,
στη Νότια Κορέα, έμειναν
στην ιστορία διότι –εκτός
των άλλων– για πρώτη
φορά παρέλασαν κάτω
από τη σημαία της Ειρήνης η Βόρεια με τη Νότια
Κορέα. Φυσικά, δεν έπαιξε κανέναν ρόλο ο… πύρινος λόγος του Πελετίδη. Σοβαροί να είμαστε…
Τι είχε συμβεί; Οι Νοτιοκορεάτες
διοργανωτές δέχτηκαν απειλές εξαιτίας της έντασης ανάμεσα στη
Νότια Κορέα και τη γειτονική Βόρεια Κορέα, κάτι που οδήγησε αρκετές χώρες να απειλήσουν με μποϋκοτάζ τους Αγώνες, εάν η ασφάλεια των αποστολών τους δεν ήταν
εξασφαλισμένη.
Γι’ αυτόν τον λόγο, τον Ιανουάριο του 2018 οι δυο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν στην τελετή έναρξης και να δημιουργήσουν
μια κοινή γυναικεία ομάδα χόκεϊ,
αλλά και να παρελάσουν μαζί κατά
την τελετή έναρξης των Αγώνων….

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ζητήσει από την ΕΟΕ να μην
επιτρέψει τη διεξαγωγή λαμπαδηδρομίας για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Τόκιο το 2020, στην Πάτρα, εξαιτίας της ομιλίας του
δημάρχου της πόλης Κώστα Πελετίδη, ο οποίος όταν
υποδέχθηκε τη Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες της Νότιας Κορέας, τον Οκτώβριο του 2017, είχε
προκαλέσει διεθνή σάλο με τις ένθερμες δηλώσεις του υπέρ
της… Βόρειας Κορέας και του πυρηνικού της προγράμματος!

O Κιμ Ουν Γιονγκ…
έδιωξε την
Ολυμπιακή Φλόγα
από την Πάτρα



Οι μεταγραφές από τα… πανέρια που γίνονται στο τμήμα
μπάσκετ και η πρόθεση πώλησης πρωτοκλασάτων παικτών, όπως
ο Μιλουτίνοφ, επιβεβαιώνουν ότι οι μεγαλομέτοχοι της
«ερυθρόλευκης» ΚΑΕ εκτός από την εγγυητική για το περσινό
πρωτάθλημα χρωστάνε ακόμη και τα… νοίκια στο ΣΕΦ, λόγω της
οικονομικής στενότητας από την εσωτερική διαμάχη της
οικογένειας και δεν έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια
ανταγωνιστική ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου, γι’ αυτό και
αγοράζουν φτηνά και πουλάνε ακριβά…

Αγγελόπουλοι
και Ολυμπιακός:
Πωλείται όπως
είναι… επιπλωμένο
Του Μανώλη Δράκου
δώ και καιρό κυκλοφορεί έντονα η
φήμη ότι οι αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού θα είναι κοσμογονικές.
Κάποιοι είχαν φτάσει στο σημείο να ισχυρίζονται (πολύ σοβαρά) ότι στο «ερυθρόλευκο» τιμ θα
έμενε μόνο ο Βασίλης Σπανούλης. Κι αυτός τιμής ένεκεν. Για να κλείσει την καριέρα του, όπως
του αξίζει και όπως θέλει ο ίδιος.
Πράγματι, από τον Ολυμπιακό άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν ένας-ένας σχεδόν όλοι παίκτες της περσινής ομάδας. Ο Μπριάντε Γουέμπερ, ο Άξελ Τουπάν, ο Γιάνις Στρέλνιεκς, ο
Γιάνις Τίμα, ο Ζακ ΛεΝτέι, ακόμη και ο Γιώργος ο Μπόγρης που ήταν η «ψυχή» του Ολυμπιακού πέρσι στην χειρότερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας των «ερυθρόλευκων» πήραν…
δρόμο από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
Ήρθαν και κάποιοι, όπως ο Κόνιαρης, ο Πάντερ, ο Πολ και τελευταίος ο Ρούμπιτ.
Πάνω που όλοι νόμιζαν ότι οι αλλαγές θα είχαν και συνέχεια, διαψεύστηκαν αφού οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ισχυρίζονται πλέον ότι η ομάδα είναι… πλήρης και το μόνο που απομένει είναι ένα… «πεντάρι» για να κλείσει το ρόστερ.
Μ’ άλλα λόγια, οι μεταγραφές… τέλειωσαν,
πριν καν να αρχίσουν, και το μόνο που έμεινε είναι
η… mexritelous (όπως είναι και το σχετικό

Ε

hastagh στον κόσμο του διαδικτύου) μάχη του
Ολυμπιακού με το… κατεστημένο που οδήγησε
την ομάδα στην Α2, όπου θα αγωνίζεται τη νέα
σεζόν μετά και από την πρόσφατη επικύρωση από
τον ΕΣΑΚΕ!
Κι εδώ αρχίζουν τα… σκούρα. Την ώρα που ο
Παναθηναϊκός (τον οποίο πάντα κοιτάζουν οι «ερυθρόλευκοι» όταν κάνει μεταγραφές) συμφωνεί με παίκτες σαν τον Τζίμερ Φριντέτ και συζητά με τον Σέρχιο Φερνάντεθ, ο Ολυμπιακός
παίρνει μια σειρά από παίκτες που αγωνίζονται
σε ομάδες όπως η Μπάμπεργκ και η Μπουντούτσνοστ, οι οποίες έχουν ελαφριά φανέλα, μικρό
προϋπολογισμό και παίζουν σε υποδεέστερες
διοργανώσεις απ’ ό,τι ο Ολυμπιακός.
Και το ερώτημα είναι τι ομάδα έχουν στο μυαλό τους να φτιάξουν οι Αγγελόπουλοι τη νέα
περίοδο…
Είναι άλλο το να κάνεις μια αντίσταση και να
την ονομάζεις mexritelous για να διαμαρτυρηθείς για όσα θεωρείς ότι είναι «κακώς κείμενα»
στον χώρο του αθλήματος, και εντελώς διαφορετικό να μετατρέπεις έναν τεράστιο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός σε μια ομάδα της σειράς που
θα παίζει στις… αλάνες τής Α2 απλά και μόνο επειδή οι μεγαλομέτοχοί της δεν έχουν πλέον τη
δυνατότητα να στηρίξουν οικονομικά έναν τόσο
μεγάλο σύλλογο…
Ο Ολυμπιακός δεν είναι … Γκραν Κανάρια, και
δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν το θα επιτρέψει ο

κόσμος του.
Το πρόβλημα με τους Αγγελόπουλους είναι
ότι έριξαν την ομάδα στα βράχια χωρίς να έχουν
το παραμικρό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το πιθανότερο είναι να τους βόλεψε οικονομικά η εξέλιξη του υποβιβασμού του συλλόγου στην Α2, διότι δεν θα μπουν στα έξοδα για να δημιουργήσουν
μια ομάδα ανταγωνιστική του Παναθηναϊκού. Πιθανώς, το ίδιο να σκέφτηκε και ο Δ. Γιαννακόπουλος και γι’ αυτόν τον λόγο προτίμησε να πάρει
ως προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη…
H oυσία είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού
κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και ήδη ξεκίνησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης οι πρώτες
μουρμούρες για το γεγονός ότι η ομάδα όχι μόνο
δεν ενισχύεται, αλλά αντίθετα αποδυναμώνεται.
Παραμένουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πείσει
ότι μπορεί να σηκώσουν το βάρος της φανέλας
(όπως ο Γουίλιαμς Γκος), αλλά και άλλοι που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να προσφέρουν παρ’
ότι τους έχουν δοθεί ευκαιρίες και πίστωση χρόνου, ενώ φεύγουν παίκτες που –τουλάχιστον–
«πόναγαν» τον σύλλογο και τη φανέλα.
Την ίδια ώρα είναι σαφής η πρόθεση να ξεπουληθεί κάθε περιουσιακό στοιχείο της ομάδας,
όπως φαίνεται με την ιστορία του Νικόλα Μιλουτίνοφ. Οι Αγγελόπουλοι έμαθαν για το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ από τον ίδιο τον παίκτη, ο
οποίος και τους ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί κρούση για ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατ.
ευρώ τον χρόνο.
Οι Ρώσοι σκοπεύουν να δώσουν ένα ποσό γύρω στα 2-3 εκατ. δολάρια στον Ολυμπιακό, για
να πάρουν από φέτος τον παίκτη και να μην περιμένουν το καλοκαίρι του 2020 όταν και θα λήξει
το συμβόλαιο.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτη να αντικαταστήσει τον Μιλουτίνοφ και δεν μπορεί να βρει
στην αγορά, όμως οι Αγγελόπουλοι με τα λεφτά που θα πάρουν από την ΤΣΣΚΑ θα βγάλουν
ένα μεγάλο μέρος του μπάτζετ της νέας περιόδου…
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Η συγχώνευση
με την… Κύμη
Στη συνεδρίαση που έγινε στον ΕΣΑΚΕ μεσοβδόμαδα, αποφασίστηκε (με
ψήφους 10-2) να παραμείνει το Λαύριο στην Α1
και να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός στην Α2.
Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν σπασμωδική μπροστά στα τετελεσμένα. Οι «ερυθρόλευκοι», που δεν τους ένοιαζε αν θα έπαιζαν στην
Α2, χαρακτήρισαν… αστείες τις αποφάσεις του
ΕΣΑΚΕ και μάλλον έδειξαν ότι είναι και οι ίδιοι
μπερδεμένοι, με το αν
θέλουν ή… δεν θέλουν
να παίξουν στην Α1!
Ακούστηκε ότι ο Ολυμπιακός σχεδιάζει να
συγχωνευθεί με την…
Κύμη για να παραμείνει
στην Α1, ωστόσο αυτό
μένει να αποδειχθεί έως
τις 15 Ιουλίου, που είναι
η ημερομηνία που οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει
να δηλώσουν συμμετοχή
στο πρωτάθλημα της
Α2…
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Στον ράφτη
του Κυριάκου
Ο «Greek Freak» έδειξε την
αγάπη και την υπερηφάνεια
του για την Ελλάδα με το
σακάκι του, στο οποίο είχε
φροντίσει να βάλει φόδρα
την εικόνα του Παρθενώνα.
Αυτή μάλιστα δεν είναι η
πρώτη φορά. Στο παρελθόν
είχε κάνει το ίδιο, επιδεικνύοντας άλλο σακάκι με
την εικόνα της θεάς Αθηνάς
που κοσμεί την Ακαδημία Αθηνών. O Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει φόδρες με εικόνες από την Αρχαία Ελλάδα σε όλα του τα
σακάκια, τα οποία ράβει
στην Ελλάδα ο γνωστός μόδιστρος, Γιώργος Παπαδόγαμβρος.
Ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος
είναι ο ράφτης των διασήμων. Από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον αδελφό
του Θανάση, έως και τον
πρόεδρο της Ν.Δ., Κυριάκο
Μητσοτάκη, τον Σάκη Ρουβά και πολλούς άλλους επιχειρηματίες, πολιτικούς,
καλλιτέχνες.
Ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος
μεγάλωσε μέσα σε μπάλες
από ύφασμα και ψαλίδια. Ο
παππούς του ήταν ράφτης,
όπως και ο πατέρας του.
Πήγε για σπουδές στο Μιλάνο, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1998 και άνοιξε το
δικό του κατάστημα στο κέντρο της Κηφισιάς με υφάσματα από τις μεγαλύτερες
εταιρείες της Ιταλίας και
της Αγγλίας.
Ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος
αυτοαποκαλείται «μεταμοντέρνος ράφτης» από τότε
που ξεκίνησε να κόβει το ύφασμα εκτυπωτή, αφού είχε προηγουμένως εισαγάγει
τα μέτρα του πελάτη στον
υπολογιστή.
Σύμφωνα με το «whois greece.gr», ο Γιώργος Παπαδόγαμβρος έχει ντύσει
πολλές διασημότητες, όπως
τον ποδοσφαιριστή Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος έρχεται δύο φορές τον χρόνο
στην Αθήνα για να πάρει τα
κοστούμια του από τον σχεδιαστή. Τους Νίκο Λυμπερόπουλο, Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, Γιώργο Μπαρτζώκα
και ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Του Νίκου Συνοδινού
τα 24 του χρόνια
είναι πλέον σύμβολο. Αποτελεί σημείο αναφοράς,
πρότυπο. Έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων όχι μόνο με τις επιδόσεις του σε αθλητικό επίπεδο,
όσο με τον χαρακτήρα του. Ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε
μια ονειρεμένη σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο
τρόπο: Με την ανάδειξή του σε
MVP της κανονικής περιόδου
στα ΝΒΑ Awards 2019!
Ο «Greek Freak» βίωσε φέτος
την καλύτερη σεζόν της καριέρας
του σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, αριθμώντας 27,7 πόντους,
12,5 ριμπάουντ, 5,9 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,5 κοψίματα μέσο όρο
σε 32,8 λεπτά συμμετοχής, κάνοντας ρεκόρ καριέρας σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ, βάζοντας τα
κλάματα όταν παρέλαβε το βραβείο.
Με αυτόν στη θέση του ηγέτη, οι
Μπακς ολοκλήρωσαν την κανονική
περίοδο με το καλύτερο ρεκόρ στο
ΝΒΑ (60-22), ενώ έφτασαν μέχρι
τους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας, όπου και αποκλείστηκαν με
4-2 νίκες από τους μετέπειτα πρωταθλητές Τορόντο Ράπτορς.
Και αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ για τη σεζόν
2018/19, γράφοντας ιστορία, και αν
το σπουδαίο επίτευγμά του προσέφερε ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας, ο λόγος που έβγαλε κατά τη
διάρκεια της παραλαβής του βραβείου θα μείνει στην ιστορία.
Ο «Greek Freak», παίρνοντας στα
χέρια του το βραβείο από τον Κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, λύγισε κι έβαλε τα κλάματα, βγάζοντας
τα εσώψυχά του. Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο,
ένα παιδί που πλέον τα έχει… σχεδόν
όλα στη ζωή του, μπορεί να πέρασε
στα ψιλά, όμως ο ίδιος το ανέδειξε
όσο περισσότερο γινόταν. Ευχαρίστησε την πατρίδα Ελλάδα και τους
Έλληνες, τον Θεό για όσα του χάρισε
και την οικογένειά του. Το τρίπτυχο
στο οποίο στηρίχτηκε για να μεγαλουργήσει, αυτό που επιχειρείται να
κατεδαφιστεί από την παγκοσμιοποίηση, αναδείχθηκε όσο πιο δυνατά
γινόταν από τον μοναδικό Γιάννη.
Κόντρα σε όσους επιχειρούν να σαλαμοποιήσουν κάθε χώρα που θέλει
ν’ αναδείξει τα χαρακτηριστικά της,
απέναντι σε αυτούς που διακωμωδούν την κοσμοθεωρία της ύπαρξης
Θεού, κόντρα στη διάλυση του ιστού
της οικογένειας, ο Αντετοκούνμπο

Σ

«Πατρίδα (Ελλάδα),
Θεός και οικογένεια
με οδήγησαν
στην κορυφή»
Οι Έλληνες έχουν πρότυπο τον Αντετοκούνμπο
και ο Γιάννης τούς δείχνει το μυστικό της επιτυχίας του, με
τις ευχαριστίες του που συγκλόνισαν για τον τίτλο του MVP.
Το δώρο της Παναγίας του Αντώνη Σαμαρά και η ανταπόδοση
της φανέλας με τον σημαδιακό αριθμό 34.
• Ο διάσημος ράφτης που του έφτιαξε το σακάκι με
τον Παρθενώνα, ντύνει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
πολύ περιεκτικά κατεδάφισε τον κόσμο τους.
Ο Γιάννης είπε χαρακτηριστικά:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό
που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο
για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Ό,τι
κάνω, το κάνω μέσα από αυτόν. Να
ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους
συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζει μόνος
του κάποιος 60 αγώνες. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν έτοιμοι να έρθουν
στον πόλεμο μαζί μου. Να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο. Να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που με πίστεψαν. Ήμουν 18 χρονών από την
Ελλάδα όταν με εμπιστεύτηκαν. Θέλω
να ευχαριστήσω το Μιλγουόκι, την
Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με
υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα
είναι 6 το πρωί όταν παίζω, αλλά μου
στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.
»Πριν δύο χρόνια είχα ως στόχο
να γίνω ο κορυφαίος στη λίγκα. Πάντοτε όταν περνάω στο παρκέ σκέ-

φτομαι τον πατέρα μου που με πίεζε
να παίζω όλο και πιο σκληρά, ακόμα
και όταν το κορμί μου πονάει. Θέλω
να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς
αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ πολύ,
σας αγαπάω πολύ. Είστε τα πρότυπά
μου. Ευχαριστώ για όσα κάνετε για εμένα. Να ευχαριστήσω και την εκπληκτική μου μητέρα. Είναι η ηρωίδα
μου. Δεν μπορείς να προβλέψεις το
μέλλον σου και αν δεν έχεις έναν καλό γονιό δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Η μητέρα μου είναι το οικοδόμημα αυτής της οικογένειας και είναι
η ηρωίδα μου. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα για μένα. ο στόχος είναι να
πάρω το πρωτάθλημα. Πάντα ο πατέρας μου έλεγε, να θέλεις περισσότερα αλλά να μην είσαι άπληστος».
Ήταν Φεβρουάριος του 2013 όταν ο 19χρονος Γιάννης παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο «Draft
Express». Στην ερώτηση του δημοσιογράφου/αναλυτή του δικτύου

για το τι παίκτης είναι, η απάντησή
του προξένησε εντύπωση: «Είμαι ένας All Around παίκτης. Μπορώ να
πηδήξω, να σουτάρω, να πασάρω
την μπάλα, μπορώ να κάνω τα πάντα
στο παρκέ».
Το 2013 ο Γιάννης ήταν απλώς
ένα παιδί με περίεργο επίθετο, εντυπωσιακά μακρύ σώμα και εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας για το ύψος
του. Δεν ήταν ο επόμενος μεγάλος
σταρ του ΝΒΑ. Ήταν ένα ακόμα παιδί που ήθελε να ζήσει το όνειρό του.
Στο μυαλό του όμως ήταν όλα ξεκάθαρα: «Θέλω να γίνω παίκτης ΝΒΑ».
Κέρδισε με το σπαθί του και τη
δουλειά του κάθε δευτερόλεπτο
συμμετοχής στο Μιλγουόκι όταν ήταν ακόμα ρούκι, μέχρι να φτάσει να
μπει στην ελίτ του ΝΒΑ. Κάθε φορά
έβαζε και έναν καινούργιο στόχο. Ο
πρώτος ήταν να πάει στο ΝΒΑ. Ο επόμενος να κερδίσει χρόνο συμμετοχής. Μετά, να γίνει βασικός. Να γί-
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νει All Star. Ακολούθησε ένας ακόμα μεγαλύτερος στόχος, έπειτα και
από προτροπή του Κόμπι Μπράιαντ: Να γίνει ο MVP του ΝΒΑ. Ο επόμενος στόχος είναι να γίνει πρωταθλητής του ΝΒΑ. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο ο Γιάννης
χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά.
Χρειάστηκε να προσθέσει στο κορμί
του 23 κιλά σε μυϊκό βάρος και να
περάσει εκατοντάδες ώρες στο γήπεδο και στο γυμναστήριο για να γίνει ο παίκτης που είναι τώρα.
Ο σταρ των Μπακς δεν πρέπει να
αποτελεί πρότυπο μόνο και μόνο επειδή η ιστορία του συγκλονίζει.
Πρέπει να αποτελεί πρότυπο επειδή
πάλεψε για τα πάντα στην ζωή. Δεν
επαναπαύτηκε ποτέ και ούτε σκοπεύει να το κάνει. Δεν ήταν και δεν
είναι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό του, βάζοντας συνεχώς νέους
στόχους, για τους οποίους δούλεψε
και δουλεύει σκληρά για να τους
πιάσει. Φάνηκε και στην δήλωση
που έκανε πριν την έναρξη των NBA
Awards 2019, όταν δήλωσε με σιγουριά: «Αν δεν κερδίσω το βραβείο
του MVP θα επιστρέψω του χρόνου».

Έξι χρόνια πριν…
Πέρασαν έξι χρόνια από τον Ιούλιο
του 2013, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε τους Milwaukee
Bucks να τον επιλέγουν στο νούμερο 15 του Draft και έκανε το όνειρό
του πραγματικότητα.
Ο Γιάννης ετοιμάστηκε για το
άλμα από το εφηβικό πρωτάθλημα
της ΕΣΚΑ και την Α2 στο ΝΒΑ. Ήταν
η αρχή ενός μαγικού ταξιδιού, η αρχή του ονείρου, η αρχή μιας ταινίας
που εξελισσόταν μέρα με την ημέρα στα μάτια του ίδιου, της οικογένειάς του, του ελληνισμού ολόκληρου.
Στην αναδρομή αυτή, σημείο αναφοράς ήταν η συνάντηση του
Γιάννη και μάλιστα… οικογενειακώς
την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Ο 18χρονος τότε Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους εκπροσώ-

πους του (Γιώργο Δημητρόπουλο
- Γιώργο Πάνου), αλλά και τους
γονείς του, Τσαρλς και Βέρα, είχε
περάσει το κατώφλι του Μεγάρου
Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά
να τον υποδέχεται με ένα πλατύ χαμόγελο. «Θέλω να σε ευχαριστήσω
που τιμάς τα εθνικά μας χρώματα»,
του είχε πει και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη συγκίνηση, όλος ο Ελληνικός
λαός έχει δει το πόσο αγωνίστηκες
από μικρό παιδί για να βοηθήσεις τα
αδέλφια σου και έχεις γίνει παράδειγμα για πολλούς».
Κάπου εκεί είχε έρθει και η... ατάκα της ημέρας από τον τότε πρωθυπουργό. «Και θέλω να σου πω με μεγάλη συγκίνηση και κάτι ακόμα. Να
το βγάλω, όπως το αισθάνομαι. Εύχομαι στην Αμερική να τους τρελάνεις με τα καρφώματά σου», είπε ο
Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε:
«Να είστε καλά, να είστε δυνατοί.
Μας δίνεις μεγάλη χαρά και ευχαριστώ και για το καπέλο των Bucks. Ευχαριστούμε που σηκώσατε τη σημαία
με τον αδελφό σου. Τους δείξατε έξω και λίγο Ελλάδα».
Ο Αντώνης Σαμαράς είχε δώσει ένα εικόνισμα της Παναγίας στον
αθλητή, με σκοπό «να σε φυλάει στις
δύσκολες ώρες που θα έχεις εκεί, να
τις κάνει πιο εύκολες». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε την εικόνα
τού πρώην πρωθυπουργού, η οποία
αποτέλεσε ψυχικό στήριγμα. Λίγο
καιρό αργότερα έστελνε τη φανέλα
των Μιλγουόκι Μπακς με το νούμε-

ρο 34 που είχε την υπογραφή του,
την οποία ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε στον γιο του, Κώστα.
Όσον αφορά την επιλογή για το
αγαπημένο νούμερο στη φανέλα
του Γιάννη, ο ίδιος αποκάλυψε ότι
και γι’ αυτό ευθύνεται η… οικογένειά του.

«Το Νο. 34 το
διάλεξα επειδή η
μητέρα μου γεννήθηκε
το 1964 και ο πατέρας
μου το 1963. Οπότε πήρα
το 3 και το 4». Τελικά, η Ελλάδα που έβγαλε από μέσα
του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν τόσο πολλή και μεγάλη, που έστειλε μηνύματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο Αντετοκούνμπο είναι σήμερα
παγκοσμίως η ζωντανή διαφήμιση
της ελληνικής σημαίας και έκανε τη
γαλανόλευκη να ξεχωρίζει ανάμεσα
στις σημαίες των άλλων ξένων παικτών, κυρίως γιατί το έχει επιλέξει ο
ίδιος. Κρατά ελληνικές σημαίες όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, χωρίς
δεύτερη σκέψη, εκφράζει την αγάπη του για την πατρίδα, καθιστώντας τον εαυτό του τον καλύτερο
πρεσβευτή της χώρα μας, ενώ τον
έχουν παρουσιάσει ως... 13ο Έλληνα θεό. Μια αγάπη που προφανώς
απέκτησε μέσα στο οικογενειακό
του περιβάλλον από τους μετανάστες γονείς του, οι οποίοι όμως ένιωθαν σεβασμό για τη χώρα που
τους υποδέχτηκε.
Η μητέρα του έχει ευχαριστήσει
δημοσίως δασκάλους και καθηγητές που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο
στην άριστη διαπαιδαγώγηση και τη
μόρφωση των παιδιών της. Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο έγραψε:
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και
να δώσουμε τα εύσημα στους Έλληνες δασκάλους που υποστήριξαν τα
παιδιά μας στην εκπαίδευσή τους
στην Ελλάδα. Και πάλι σας ευχαριστούμε».

Οι αθλητές γονείς του Γιάννη
Γεννημένος το 1994, ο Γιάννης είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας Αντετοκούμπο, που το 1991 μετανάστευσε στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, ζούσε στη Νιγηρία, όπου έπαιζε επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Sunshine Stars FC, στην επαρχία Ondo. Αναγκασμένος να εγκαταλείψει τη χώρα του, έψαξε την τύχη του στη Γερμανία, όπου και βρήκε ομάδα. Η ρήξη χιαστών, όμως, που υπέστη, έβαλε... φρένο στα όνειρά του για μια καριέρα
στο χορτάρι.
Ένα χρόνο αργότερα (1992) ήρθε στον κόσμο ο Θανάσης. Ο Φράνσις είχε μείνει πίσω στη
Νιγηρία και μεγάλωνε με τους παππούδες του. Ακολούθησαν ο Γιάννης (1994), ο Κώστας
(1998) και ο Άλεξ (2002). Όλοι τους έμεναν σε ένα μικρό διαμέρισμα. Πρώτα στην Κυψέλη,
μετά στην Αττική, τα Σεπόλια και, τέλος, στου Ζωγράφου. Υπήρχαν ημέρες που δεν ήξεραν αν
θα έχουν ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι, αλλά η αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλον τους
κρατούσε δυνατούς.
Ο Τσαρλς με τη Βερόνικα πουλούσαν πράγματα στον δρόμο για να ζήσουν, όπως και τα
παιδιά τους που ήθελαν να βοηθήσουν. Ωστόσο, ο Τσαρλς φρόντιζε αυτά να μην παραστρατήσουν και τους έμαθε να είναι αξιοπρεπείς. «Ακόμα κι όταν μας βοηθούσαν να βγάλουμε τα
προς το ζην, δεν έχασαν ούτε μία ημέρα από το σχολείο τους», είχε δηλώσει παλαιότερα περήφανος. Ο Γιάννης, δυστυχώς, έχασε τον πολυαγαπημένο του πατέρα το 2017, ο οποίος έφυγε στην ηλικία των 54 ετών από καρδιακή προσβολή. Είναι κάτι που του στοίχισε όσο τίποτε
άλλο. Γι’ αυτό και δεν χάνει σε κάθε ευκαιρία να κάνει αναφορά στις πατρικές συμβουλές και
τα όσα του προσέφερε με κόπους και θυσίες. Εμφύσησε στα αγόρια του την αγάπη για τον αθλητισμό. Κάτι που έκανε και η Βερόνικα, αφού ήταν αθλήτρια στίβου. Μάλιστα, αρκετοί θα
έχουν δει και τις φωτογραφίες που είναι με τον Γιάννη μικρό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης»,
όπου έβλεπαν αγώνες του Ολυμπιακού. Όπως είχε παραδεχθεί ο ίδιος, στον Γιάννη άρεσε πολύ ο Τζιοβάνι, οπότε δεν είχε κι άλλη επιλογή.
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Οι καταγγελίες
για πλαστογραφίες
και η σιωπή του Αλέξη

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην ποδοσφαιρική πιάτσα η σιγή ασυρμάτου από
τον Αλέξη Κούγια στην καταγγελία που
έγινε στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών από τη σύζυγο του Θόδωρου Κάντα ότι ουδέποτε
υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας του με τη Λάρισα.
Εμμέσως πλην σαφώς, η
αναφορά παρέπεμπε σε
πλαστογραφία. «Πήγαμε
στην Επιθεώρηση Εργασίας
και εκεί μας ρώτησαν, γιατί
ζητάμε τα λεφτά μας, αφού έχουμε υπογράψει λύση συμβολαίου. Εμείς δεν υπογράψαμε ποτέ τίποτα», είπε η γυναίκα του
Κάντα κι έριξε μία βόμβα που μπορεί να
τινάξει στον αέρα τη Λάρισα.
«Μετά από δύο αναβολές ήρθαν από
την ΠΑΕ και είπαν ότι μας έπαιρναν εκατοντάδες φορές και αφού δεν μας βρήκαν υπέγραψαν… μόνοι τους. Έτσι πήραν άδεια».
Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Στην ΕΠΟ έχει σημάνει συναγερμός, διότι, αν α-

ποδειχθεί η ορθότητα της καταγγελίας,
αυτόματα η Λάρισα μπαίνει σε κίνδυνο
και η πλαστογραφία μπορεί να οδηγήσει
κάποιους στο εδώλιο.
Το ρεπορτάζ διέρρευσε με καθυστέρηση. Αυτόματα γεννάται το
ερώτημα αν έχουν κρατηθεί τα πρακτικά από την εκδίκαση της υπόθεσης. Και
φυσικά μένει να δούμε τις
επόμενες κινήσεις τόσο
των ποδοσφαιρικών εισαγγελέων, όσο και του επικεφαλής στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων, Γιώργου Δημητρίου.
Ανάλογες καταγγελίες είχαν δει το
φως της δημοσιότητας και την εποχή που
ο Αλέξης Κούγιας είχε τον έλεγχο της Παναχαϊκής. Τότε, όμως, έμπλεξαν οι υπάλληλοι με τις πλαστογραφίες.
Αν αποδειχθεί ότι συνέβη κάτι ανάλογο και στη Λάρισα, τότε ο δικηγόρος πρέπει να αναρωτηθεί για τα κριτήρια επιλογής των συνεργατών του και των υπαλλήλων του.

Ψάχνει
ο Βρακάς
για
προπονητή
Έπεσαν οι τόνοι για τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος
προφανώς γλίτωσε την άμεση απομάκρυνση από την Εθνική
ομάδα.
Οι ήττες από την Ιταλία και κυρίως στο ματς με την Αρμενία ξεχάστηκαν, ενώ και η διαβεβαίωση του Ευάγγελου
Γραμμένου ότι «η Εθνική θα βρει τον δρόμο της» βοήθησαν
στη στήριξη του Μακεδόνα τεχνικού.
Η συντριπτική πλειοψηφία των παραγόντων θεωρεί δεδομένη την παραμονή του Αναστασιάδη τουλάχιστον έως
τον αγώνα με τη Φινλανδία στο Ελσίνκι.
Μόνο που στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι επαφές για
την αντικατάσταση του 65χρονου προπονητή. Οι προτάσεις
από μάνατζερς πέφτουν βροχή και κάποιοι εκ των προτεινόμενων γίνονται αντικείμενο έρευνας από τον Κώστα
Βρακά.
Μέχρι και βίντεο παρακολουθεί ο σύμβουλος της ΕΠΟ
που είναι αρμόδιος για τις Εθνικές ομάδες. Στις επαφές του
Γιαννιώτη παράγοντα αποδίδεται και η διαρροή της πρότασης για τον Λουίτζι ντι Μπάτζο.
Αν και στο πάρκο Γουδή δήλωναν άγνοια, το όνομα του Ιταλού συζητήθηκε. Όπως και ένας Γερμανός, τα στοιχεία του
οποίου παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό από τον Βρακά.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ΟΦΗ: Με τα είδωλα του πριν χτίζει
την ομάδα τού σήμερα
Γ. Σαμαράς, Ηλ. Πουρσανίδης, Ν. Νιόπλιας, Γρ. Τσινός, Σ. Κωφίδης, Κ. Δερμιτζάκης, Αλ. Αλεξούδης, Π. Αδάμου πλαισιώνουν την ομάδα σε δύσκολα πόστα
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 –συνεχώς επιβεβαιώνει πως– έχει αφήσει
πίσω τις «μαύρες μέρες» και αργά αλλά σταθερά θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον αντάξιο της
ιστορίας των «μελανόλευκων».
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ,
Μιχάλης Μπούσης, στελεχώνει
την κρητική εταιρεία με ανθρώπους που έχουν γνώση, εμπειρία και θέληση να οδηγήσουν
την ομάδα σε άλλο επίπεδο.
Όταν ανέλαβε, έκανε α΄ αντιπρόεδρο τον Γιώργο Σαμαρά
και εκτελεστικό διευθυντή της
ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 τον Ηλία
Πουρσανίδη. Για το ήθος και τις
ικανότητές τους δεν υπάρχει
άνθρωπος να εκφράσει βάσιμες
αντιρρήσεις.
Όμως, όπως φαίνεται, στην
ιστορική ομάδα δεν επαναπαύονται στα κεκτημένα. Ασπάζονται τη ρήση που αναφέρει ότι

εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Και τη Δευτέρα (8/7) δημοσιοποίησαν τις αποφάσεις που
θα οδηγήσουν σε υλοποίησή
της. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με ποδοσφαιρανθρώπους εγνωσμένης αξίας. Ο Νίκος Νιόπλιας τοποθετήθηκε συντονιστής ποδοσφαίρου και ο
Γρηγόρης Τσινός manager της
πρώτης ομάδας.
Ο Σάββας Κωφίδης θα είναι
συντονιστής των τμημάτων υποδομής, οι Κώστας Δερμιτζάκης και Παναγιώτης Πετράς
προπονητές στα τμήματα υποδομής. Ο Αλέξης Αλεξούδης αναλαμβάνει scouter. Ενώ ο
Παύλος Αδάμου μετατίθεται στη
θέση του υπεύθυνου στο Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφαιρικού Τμήματος.

Κατηγορούν τον Βρακά και
για τον Νικοπολίδη
Σήκωσε πολλή σκόνη η απουσία του Ευάγγελου Γραμμένου, αλλά και
του Άγγελου Αναστασιάδη από τον αγώνα που έδωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 με τους φιναλίστ του τελικού που έστειλε
την Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του Euro.
Οι απουσίες σχολιάστηκαν ακόμα και από μέλη εκείνης της ομάδας
που είχαν καλές σχέσεις με τον
πρόεδρο της ΕΠΟ ή έτρεφαν εκτίμηση στον νυν Ομοσπονδιακό τεχνικό. Φυσικά έλειψαν και
άλλα στελέχη της Ομοσπονδίας, ενώ κάποιοι παράγοντες
που πήγαν την προηγούμενη
Πέμπτη στη Ριζούπολη έφυγαν
από το ημίχρονο, διότι η ατμόσφαιρα ήταν βαριά γι’ αυτούς.
Στους πρωταθλητές Ευρώπης δεν μπορούν να παραβλέψουν ούτε
τις εντάσεις που προκλήθηκαν την προηγούμενη διετία μεταξύ του Ζήση
Βρύζα και του Κώστα Βρακά.
Ούτε ότι ο τελευταίος φέρεται πως βρέθηκε αρκετές φορές απέναντι
και στον Άγγελο Μπασινά.
Επίσης, στον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου χρεώνουν κάποιοι από τους διεθνείς της «χρυσής» ομάδας και την
αποχώρηση του Αντώνη Νικοπολίδη.
Όπως λεγόταν ακόμα και μετά την αναμέτρηση που αναβίωσε τον
τελικό του 2004, ο μέχρι πρότινος Ομοσπονδιακός τεχνικός υπέβαλε
την παραίτησή του από την Εθνική Ελπίδων επειδή αδυνατούσε να συνεννοηθεί με τον Βρακά.

Την πάτησαν Ζαγοράκης,
Καραγκούνης με την ΕΡΤ
Οι «Legends 2004», που παίξανε φιλικό με την Πορτογαλία στη Ριζούπολη για τα 15 χρόνια από τον τελικό του
EURO 2004 στη Λισαβόνα, τα
έχωναν, λέει, στην ΕΡΤ, που δεν
κάλυψε τηλεοπτικά το παιχνίδι,
που ήταν και για φιλανθρωπικό
χαρακτήρα.
Είναι σοβαροί; Πώς, κύριε
Ζαγοράκη και κύριε Καραγκούνη, θα δείξει η ΕΡΤ παιχνίδι χωρίς να πληρώσει; Επί
Δρόσου «δεν είμαι του τζάμπα»,
όποιος ζητούσε λεφτά από την
ΕΡΤ, τα έπαιρνε. Τίποτα στο
τζάμπα. Πήγαν οι Legends χωρίς να ζητήσουνε μία και ήθελαν
να τους δείξει το παιχνίδι;
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Ένας γιατρός, ο Κώστας
Τσιάρας, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δείγμα προφανώς
και της σημασίας που δίδεται στην ανατροφή του
«κακού» κλίματος που επικρατεί στη Δικαιοσύνη, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Θέμιδας. Μαζί
του, ως υφυπουργός, ο
Δημήτρης Κράνης ένας δικαστής –πρόεδρος της
Σχολής Δικαστών και Αρεοπαγίτης–, για τον οποίο
στους διαδρόμους των δικαστηρίων οι συνομιλούντες ομονοούσαν πως «έπρεπε να είχε γίνει πρόεδρος του Αρείου Πάγου,
αλλά η ευρυμάθεια και η
νομική επάρκεια καμία φορά δεν είναι τα κριτήρια».

Η ΑΠΟΨΗ

| 29

• Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που βρίσκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης ο Κώστας Τσιάρας,
με πρώτο τον διορισμό της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ένας γιατρός για τη…
γιατρειά(;) της Θέμιδας

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Τ

ηρώντας την πρωθυπουργική εντολή «οι
στόχοι ψηλά, το κεφάλι
χαμηλά», ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης ήταν
αρκούντως ολιγόλογος, περιοριζόμενος στο να επαναλάβει τη θέση
του κυβερνώντος πλέον κόμματός
του για «επαναφορά στην κανονικότητα ζητημάτων που δίχασαν την κοινή γνώμη» και για «ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης που αναδεικνύει την
ποιότητα της δημοκρατίας».
Οι δύο υπομνήσεις συνδέονται
άμεσα και πρωτίστως με την επιλογή της νέας ηγεσίας της Δικαιοσύνης, έπειτα από τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζεται ότι στις 31 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά
την ήττα των ευρωεκλογών που ανάγκασαν τον ΑλέξηΤσίπρα να
παραδεχτεί ότι ουσιαστικά απώλεσε τη λαϊκή νομιμοποίηση ότι θα
προσφύγει σε πρόωρες κάλπες, το
τότε Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ξαφνικά να τοποθετήσει
ως νέα πρόεδρο του Αρείου Πάγου
την ΕιρήνηΚαλού, εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου τη Δήμητρα
Κοκοτίνη και αντιπροέδρους του
Συμβουλίου της Επικρατείας την
ΕυαγγελίαΝίκα, τον ΚωνσταντίνοΚουσούλη και τον Δημήτριο
Μακρή.

Η νέα… νέα ηγεσία
της Θέμιδας
Δεδομένου ότι αυτό το «σχήμα» έχει μπει στον… καταψύκτη μένει
να φανεί στην πράξη τι θα κάνει το
νέο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάντως
παρά τα σενάρια για τη νέα… νέα
ηγεσία της Θέμιδας που ήδη έχουν
αρχίσει να κυκλοφορούν, η πραγ-

σεως του ελληνικού κράτους εμπλέκοντας σε αυτό 10 πολιτικά
πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2
πρώην πρωθυπουργούς, όταν μάλιστα για την ίδια υπόθεση δεν
διερευνήθηκε η περίοδος του
πρώην υπουργού Υγείας, ΠαναγιώτηΚουρουμπλή.

2

Η ανάσυρση των μηνύσεων
των Σαμαρά – Βενιζέλου – Αβραμόπουλου

3

ματικότητα είναι μία: Η Νέα Δημοκρατία θα θεωρήσει ως μη γενόμενες τις διαδικασίες προεπιλογής,
με τις οποίες φτάσαμε μέχρι εδώ
και θα τις επανεκκινήσει προκειμένου η Διάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής να καταλήξει σε νέους
υποψηφίους.

Οι πολιτικο-δικαστικές
εκκρεμότητες
Επιπρόσθετες δυσκολίες στο έργο
του διδύμου Τσιάρα-Κράνη στο
υπουργείο Δικαιοσύνης προκα-

λούν οι μεγάλες δικαστικο-πολιτικές υποθέσεις που εκκρεμούν.
Σταχυολογούμε:

Οι δύο έρευνες για τις τραγωδίες στην Αττική κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις πλημμύρες
στη Μάνδρα και τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τον Νέο Βουτζά.
Κοινό πρόσωπο εδώ είναι η τέως
περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
ούρου.

1

4

Οι καταγγελίες Αγγελή κατά
των εισαγγελέων Διαφθοράς εισαγγελέων Διαφθοράς Τουλουπάκη, Ντζούρα και Μανώλη για
τους χειρισμούς τους στην υπόθεση Novartis, η οποία έχει χαρακτηριστεί από στελέχη της νυν αξιωματικής αντιπολίτευσης ως το
μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστά-

Η έρευνα για τις καταγγελίες
του πρώην υπουργού Εξωτερικών
ΝίκουΚοτζιάκατά του Πάνου
Καμμένου, αλλά και η μη διερεύνηση της υπόθεσης πώλησης
στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία με την εμπλοκή του μεσάζοντα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

5

Η τριπλή έρευνα για την υπόθεση των χρεών της ELFE προς τη
ΔΕΠΑ, με κεντρικά ερευνώμενα
πρόσωπα τον επιχειρηματία Λ.
Λαυρεντιάδη, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ ΘεόδωροΚιτσάκο και τον συμμαθητή
του Ν.Παππά,ΜανώληΠετσίτη.

6

Η έρευνα για τη συνομιλία του
τέως πλέον αναπληρωτή υπουργού
Υγείας, ΠαύλουΠολάκη, με τον
διοικητή της ΤτΕ, ΓιάννηΣτουρνάρα.
Ενδιαφέρον θα έχει, επίσης, να
δούμε τι θα συμβεί με τις απορρίψεις των προτάσεων της Ν.Δ. όταν
αυτή βρισκόταν στην αντιπολίτευση και οι οποίες αφορούσαν τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής αφενός τη διερεύνηση των αιτιών
επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισμών και την
υπογραφή του τρίτου Μνημονίου
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις συνομιλίες του ΠάνουΚαμμένου με τον ισοβίτη γiα
την υπόθεση του Noor-1, Μάκη
Γιαννουσάκη.



Είχε αδειάσει
το γραφείο
πολλές ημέρες

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Απορία
Αυτά που είπε η Τζάκρη
για το άσυλο (τάχθηκε
υπέρ της κατάργησης)
ή το κόμμα (να ανοίξει
πόρτες και παράθυρα)
λένε ότι ενόχλησαν
πολλούς στην Κουμουνδούρου. Τον Τσίπρα τον ενόχλησαν;

Έλαμψε διά της απουσίας του από την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Υγείας ο
Παύλος Πολάκης. Βέβαια, τηλεφώνησε τον Βασίλη
Κικίλια και δικαιολογήθηκε πως δεν πρόλαβε λόγω υποχρεώσεων στα Χανιά. Αυτό, όμως, που
έκανε εντύπωση σε
όλους είναι πότε
πρόλαβε και άδειασε το
γραφείο του. Διότι δεν επέστρεψε από τα Χανιά. Έτσι, η εξήγηση που δίνεται είναι ότι όταν έγραφε όλες αυτές τις ανοησίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, είχε
ήδη αδειάσει το γραφείο με την τεράστια φωτογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Εκτός εάν πριν από την τελετή έστειλε κάποιον δικό του και «σήκωσε» το γραφείο.

Δάσκαλος
Η Φώφη ξέχασε να πει
στον Καμίνη ότι διέγραψε
τον Χρυσοχοΐδη

Η Άννα περί εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση
Ως συμβουλές προς ναυτιλλόμενους μπορεί να εκληφθεί το άρθρο της Άννας Διαμαντοπούλου
μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. «Η νέα
ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται πάνω από όλα εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη των πολιτών την πετυχαίνει με
τα διαδοχικά εκλογικά αποτελέσματα και τη συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων πέρα από τον κομματικό κορμό της
Ν.Δ.». Όσο για την εμπιστοσύνη των αγορών, αυτή
«φαίνεται ήδη να προεξοφλείται», είπε, ενώ «η εμπιστοσύνη των επενδυτών, κυρίως για επενδύσεις μακρόπνοες και εντάσεως εργασίας, απαιτεί άμεσες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν κεφάλαια και δουλειές στη
χώρα από τον παραμελημένο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης μέχρι την υψηλή τεχνολογία και τον πολιτισμό».

Η θετική ματιά του Καμίνη
Την ώρα που το ΚΙΝΑΛ διέγραφε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Γιώργος
Καμίνης, βουλευτής Επικρατείας πλέον του Κινήματος Αλλαγής, σχολίασε θετικά την παρουσία του πρώην συντρόφου του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Στα θετικά της γαλάζιας κυβέρνησης είναι ορισμένα
στελέχη του, όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά και η προσπάθεια να
δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρωθυπουργικό γραφείο», δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά, δεν τα βρήκε όλα θετικά, διότι σχολίασε
με αρνητικό τρόπο τη μικρή παρουσία γυναικών, αλλά και το εύρος
του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό πάντως που έκανε εντύπωση ήταν
ότι δεν αναφέρθηκε στον υφυπουργό Εσωτερικών, τον Θόδωρο Λιβάνιο, που τον είχε μαζί του στην πρώτη θητεία του στον δήμο της Αθήνας. Στην ερώτηση που μάλλον πρέπει να απαντήσει η ο κ. Καμίνης ήταν εάν επέμεινε στην ίδια άποψη και στα όργανα του ΚΙΝΑΛ.

Μαθήματα πολιτικής έκανε προ ολίγων 24ωρων ο Κώστας Λαλιώτης στη Βάνα Μπάρμπα, η οποία τον επισκέφθηκε στο γραφείο
του στη Χαριλάου Τρικούπη. Η Βάνα μαθαίνω ότι είναι γοητευμένη από τον προεκλογικό αγώνα και θα συνεχίσει την πολιτική της
προσπάθεια. Και μάλλον βρήκε τον καλύτερο δάσκαλο.

Απαριθμούσε τα προβλήματα
Η πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε ο Βασίλης Κικίλιας ως υπουργός Υγείας ήταν από τον Γιώργο Πατούλη. Όχι με την ιδιότητα του νέου Περιφερειάρχη
Αττικής, ούτε με την παλιά, αυτή του δημάρχου Αττικής. Ο Πατούλης έκανε... ντου στο
γραφείο του Κικίλια ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Έτσι, βρέθηκε στην
Αριστοτέλους μερικές μόνο ώρες μετά την τελετή παράδοσης παραλαβής, αρχίζοντας να του
απαριθμεί τα προβλήματα του κλάδου. Από ό,τι έμαθα, ο νέος υπουργός δεν χάρηκε με αυτή την επίσκεψη, καθώς
δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί για τις εκκρεμότητες και το
χαρτοφυλάκιο που μόλις ανέλαβε.

Μαχαιριά
Μία ανάλυση που μπορεί να χαρακτηριστεί
μαχαιριά έκανε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου (πρώην υπουργός
Οικονομικών) για το
ΚΙΝΑΛ στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook. Έγραψε λοιπόν: «Το 8% διέψευσε
τις χειρότερες Κασσάνδρες (και η έξοδος Βαγγέλη Βενιζέλου δεν ήταν καταστροφική τελικά), αλλά όλα είναι σχετικά. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ στο
25, το 8 θα ήταν εφαλτήριο. Με τον ΣΥΡΙΖΑ
στο 31, το ΚΙΝΑΛ ως έχει είναι μη βιώσιμο».

Δεν το λες και αγάπη
τον διάλογο
Ως θεσμικοί εταίροι ο Ανδρέας Νεφελούδης (πρώην γραμματέας του υπουργείου Εργασίας) και ο Νίκος Κιουτσούκης (γραμματέας
ΓΣΕΕ) δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά. Για την
ακρίβεια, δεν είχαν καμία επαφή. Πάντως, μέσω των
κοινωνικής δικτύωσης δεν έχασαν την ευκαιρία να αλληλοκαρφωθούν. Ο κ. Νεφελούδης επιτέθηκε στον κ. Κιουτσούκη για τη δήλωσή του ότι επανήλθε η κανονικότητα, γράφοντας ότι «επανήλθε αγαπητέ γραμματέα η κανονικότητά σου, αυτή
της ανεργίας που την παρακολουθούσες άφωνος, του υποκατώτατου
που τον κοίταζες όπως έβλεπες τα τραίνα να περνούν, των απολύσεων, των ΣΣΕ που δεν γίνονταν. Αυτή είναι η κανονικότητά σου, κάτι σαν μια απλή κοινωνική υπόθεση». Ο κ. Κιουτσούκης, αφού
χαρακτήρισε «αναμενόμενη» την επίθεση του κ. Νεφελούδη,
λέγοντας πως αντιλαμβάνεται την πικρία του, του απάντησε
με την επισήμανση πως «στα 4,5 χρόνια ο κ. Τσίπρας όχι μόνο
μας στοχοποίησε αλλά δεν μας συνάντησε ΠΟΤΕ παρ’ ότι συχνά
πυκνά συναντιόταν με τις εργοδοτικές οργανώσεις!». Δεν το λες
και αγάπη αυτόν τον διάλογο.
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«ΕΙΔΙΚΟ» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ… Πίσω από την άρνηση της Όλγας
Κεφαλογιάννη να αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού –καθώς δεν έγινε δεκτή η
επιμονή της να μετατραπεί σε υπερυπουργείο που θα «φιλοξενούσε» και το
χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού–, δεν βρίσκεται η πρεμούρα για την πολιτισμική μας
κληρονομιά. Είναι «ειδικό» το ενδιαφέρον, λένε όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο.
Ελληνικό Α.Ε. είναι το θέμα. Περισσότερα προσεχώς, όταν θα ανοίξει και η βεντάλια
του συνόλου του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη επένδυση
στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που πάντως επείγει να ολοκληρωθεί.

Τοποθετήσεις με νόημα…

Προσωπική επιτυχία
του Κυριάκου
Έχουν ειπωθεί τα πάντα για τα εκλογικά αποτελέσματα και
τη μεγάλη νίκη της Ν.Δ. Θα σταθούμε σε ένα σημείο που
«κρύβεται» πίσω από την εκτίμηση για την τεράστια προσωπική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσωπικής επιτυχίας οφείλεται στη χρονική
περίοδο της αντιπολίτευσης και τη σοβαρή προετοιμασία του
για τη θέση του πρωθυπουργού. Οφείλεται στο «άνοιγμα»
του προέδρου της Ν.Δ. σε πρόσωπα εκτός των κομματικών
τειχών. Προσώπων εξειδικευμένων σε τομείς, οι οποίοι και
ως ομάδα συγκρότησαν τον στενό κύκλο των συνεργατών
του και συνετέλεσαν στην υπέρβαση της παλιάς «βαριάς»
Νέας Δημοκρατίας και την προσαρμογή της στα δεδομένα και τις ανάγκες της νέας εποχής.
Η αξιοποίησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου δίπλα στον πρωθυπουργό είναι δεδομένη και εκεί
πια θα κριθούν στο πραγματικό πεδίο της εφαρμογής, που δεν είναι άλλο από την προσαρμογή της ιδέας στη διακυβέρνηση. Απαιτούνται πολλά βήματα, ίσως το πιο σημαντικό είναι
«η μάχη με το Κράτος» και με ό,τι αυτό σημαίνει σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και αντιλήψεις δεκαετιών.

Ο Μιχάλης και
τα… χεράκια
Οι κεραίες του Κίτσου, του κοριού της «Α», έπιασαν ένα πρωί κάποιους συνδικαλιστές της Αστυνομίας να λένε απευθυνόμενοι
στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Μιχάλη, λύσε μας τα χέρια». Δεδομένης και της πολιτικής
καταγωγής του Μιχάλη, ευχόμαστε να τους τα λύσει τα
χέρια τόσο-όσο, ώστε να μη χρειαστεί να τους τα… κόψει. Επειδή όμως όλοι θυμούνται τον Χρυσοχοΐδη ως
τον υπουργό που συνέλαβε τη «17Ν», εμείς απλώς να
πούμε ότι έχουμε κρατημένη στη μνήμη μας και μία άλλη εικόνα του. Αυτήν από τη θητεία του στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης το 2009, όταν έλεγε ότι η Αθήνα έχει
γίνει Καμπούλ και είχε δημιουργήσει μια «βεντέτα» με τα
Εξάρχεια! Καλή, επομένως, η εικόνα του υπουργικού
ταύρου εν υαλοπωλείω που δεν «μασάει», αλλά αν δεν
μας απατά η μνήμη μας η αντίστοιχη τακτική δεν είχε
τότε κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα…

Ξένισε το Ζάππειο
Ανεξαρτήτως ερμηνειών και… επιθυμιών, το εκλογικό αποτέλεσμα
του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και δεν είναι συντριβή. Σε απόλυτους αριθμούς, άλλωστε, περισσότεροι από
1.780.000 ψηφοφόροι επέλεξαν
το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όταν
η νικήτρια Ν.Δ. συγκέντρωσε
2.250.000. Επομένως, το φρέσκο
κρίσιμο ερώτημα για τον τέως πρωθυπουργό είναι
ποιου ακριβώς κόμματος θα ηγηθεί ως αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα. Αυτοί, πάντως, που αρέσκονται στους συμβολισμούς, θυμίζουν την ατάκα του Αλ.
Τσίπρα το βράδυ της ήττας περί «μετασχηματισμού του
ΣΥΡΙΖΑ», αλλά και τον χώρο (σ.σ. το Ζάππειο) στον οποίο αυτή η ατάκα ειπώθηκε. Ο συνδυασμός και των
δύο πιθανόν να επιδέχεται ερμηνειών. Άλλωστε, τον
κ. Τσίπρα οι κομματικοί του ΣΥΡΙΖΑ τον ανέμεναν
στην Κουμουνδούρου για τη δήλωσή του και το Ζάππειο τους αιφνιδίασε.

Με την ανακοίνωση των ονομάτων της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη, έγινε ξεκάθαρο το ποια πρόσωπα θα έχουν ρόλο-κλειδί στην κυβέρνηση, αλλά και το πώς ο
πρωθυπουργός δόμησε το καινούργιο σχήμα έχοντας
στο μυαλό του και την παράμετρο που ακούει στο όνομα
«Βρυξέλλες».
Καθόλου τυχαία δεν είναι, για παράδειγμα, η επιλογή
του Γιώργου Ζαββού ως υφυπουργού αρμόδιου για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η επιλογή σηματοδοτεί το βάρος
που δίνει ο Κυρ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά
τραπεζικά θέματα, μιας
και ο ίδιος επιθυμεί την
εξυγίανση των τραπεζών μια ώρα αρχύτερα,
ώστε αυτές να επιτύχουν τον ρόλο τους
που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας.
Συγχρόνως αντιλαμβάνεται πώς οι θεσμοί
έχουν λόγο για τις τράπεζες και μάλιστα πως ο λόγος αυτός περνάει εκτός από
την ΕΚΤ (σ.σ. βλ. σχετικό ρεπορτάζ στη σελ. 13) και μέσα
από την Κομισιόν που ρυθμίζει επιμέρους θέματα, όπως η
έγκριση των σχεδίων για μια συστημική λύση ως προς
τα κόκκινα δάνεια.
Πέρα όμως από τον
Γιώργο Ζαββό, με το
πλούσιο βιογραφικό
και τη δράση στην Κομμισόν, άλλος ένας «κομισιονάριος» βάζει το
αποτύπωμά του στον
χώρο της ενέργειας.
Πρόκειται για τον υφυπουργό αρμόδιο για
θέματα Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων, Γεράσιμο Θωμά.
Ο Γ. Θωμάς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευθυντής του γραφείου του Χοακίν Αλμούνια
επί υπουργίας Αλογοσκούφη στο ΥΠ.ΟΙΚ. Άφησε, μάλιστα, την Επιτροπή με τον βαθμό του αναπληρωτή γενικού διευθυντή.
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ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ Ο ΑΝΤΡΕΑ ΕΝΡΙΑ
ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Όσοι υποστήριζαν ότι η
νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχει άμεση… μετωπική με τα μακροοικονομικά ανοιχτά ζητήματα της επόμενης ημέρας
δικαιώθηκαν με το «καλημέρα». Αφενός οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν
φροντίσει πριν καν διενεργηθεί το Eurogroup
της 8ης Ιουλίου να στείλουν το μήνυμα ότι τα
συμφωνηθέντα (βλ. διαπραγμάτευση για χαμήλωμα του πήχη στα υπερπλεονάσματα) πρέπει να τηρηθούν, αφετέρου την Τρίτη 9 Ιουλίου
υποδεχτήκαμε στα μέρη
μας τον επικεφαλής του
SSM, Αντρέα Ενρία.

Οι κυβερνήσεις
πέφτουνε,
ο SSM (επι)μένει

Του Νίκου Τσαγκατάκη
πορεί ο Ιταλός
υπερ-επόπτης
των ευρωπαϊκών τραπεζών
να εξηγεί ότι η
συνάντηση που είχε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Τρίτης
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τον Χρήστο Σταϊκούρα ήταν αναγνωριστικού χαρακτήρα, αλλά είναι απολύτως βέβαιο
ότι το τετ-α-τετ του επικεφαλής
του SSM με τον νεοεκλεγέντα
πρωθυπουργό και τον υπουργό
Οικονομικών δεν περιορίστηκε
στο τσάι και το know us better.
Η κουβέντα των τριών ανδρών πήγε έστω και… ψηλαφητά στο θέμα που καίει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και δεν είναι άλλο από τα
«κόκκινα» δάνεια. Φυσικά, ο Αντρέα Ενρία δεν είπε στους Έλληνες συνομιλητές του κάτι που
δεν γνώριζαν. Ως γνωστόν, τα
«κόκκινα» δάνεια αντιπροσωπεύουν το 45,4% των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών και ο πήχης
της μείωσής τους έχει τεθεί αριθμητικά στα -54 δισεκατομμύρια ευρώ από ό,τι είναι σήμερα, με dead line το τέλος του
2021. Πρόκειται ομολογουμένως για έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο, για τον οποίο όμως

M

δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική
πλην του να υπερκεραστεί! Για
να κατανοηθεί το μέγεθος του
προβλήματος, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη κι αν το δυσθεώρητο 45,4% κατρακυλήσει
στο 20%, το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα
συνεχίσει να βρίσκεται πολύ υψηλότερα από το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό του
3,2% επί του συνόλου των χορηγήσεων.

Τα «εργαλεία»
Αυτό που ξέρουμε για την ώρα
είναι ότι το καινούργιο οικονο-

μικό επιτελείο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη θα βάλει στο μικροσκόπιό της προτάσεις από
μηδενική βάση, προκειμένου οι
τράπεζες να απαλλαχθούν από
το άχθος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Πολλά, φυσικά, ακούγονται για τα «εργαλεία»
που θα χρησιμοποιηθούν για
να επιτευχθεί το ποθούμενο, με

την αντιπολίτευση να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ατυχείς
δηλώσεις του εκλεγέντα κυβερνητικού βουλευτή, Μπάμπη
Παπαδημητρίου, περί χρησιμοποίησης του μαξιλαριού ασφαλείας των 37 δισ. ευρώ. Αυτούς, πάντως, που ο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας φέρεται να
προέταξε ως ταχύτερους τρόπους αποκλιμάκωσης των «κόκκινων» δανείων είναι, αφενός,
η περαιτέρω βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της
Ελλάδας, αφετέρου η ανάκαμψη
των τιμών των ακινήτων που
θα κάνει πιο αποδοτική τη δευτερογενή αγορά δανείων. Ειδικά αυτό το τελευταίο κομμάτι
που αφορά την ανάσταση της
real estate αγοράς, οι ειδικοί
και ο επικεφαλής του SSM το
συσχετίζουν και με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, ισχυριζόμενοι ότι οι
ρυθμίσεις που θα συμφωνούνται με τους οφειλέτες θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς, ώστε και οι δανειολήπτες
να προστατεύονται αλλά και οι
πιστωτές να εξασφαλίζονται.
Μάλιστα, κάνοντας ένα βήμα
παρακάτω, ο Ενρία επέμεινε
στη θέση του ότι πρέπει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές να ξεκαθαρίσουν το τοπίο των κάτι λιγότερο από 80.000 αιτήσεων
που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της παλαιότερης εκδοχής
του νόμου Κατσέλη και οι οποίες σήμερα εκκρεμοδικούν.
Σε κάθε περίπτωση, ο Αντρέα Ενρία χαρακτηρίζει ως
αποδοτικότερα τα σημερινά
«πολεμοφόδια» των ελληνικών
συστημικών τραπεζών (βλ. πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων), αντί της παλαιότερης συνήθους πρακτικής της διαγραφής δανείων, που ούτε τις προβλέψεις μείωνε ούτε έφερνε αποτέλεσμα στα έσοδα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πίστη των ξένων στην αναπτυξιακή συνταγή Μητσοτάκη
ία ημέρα μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, τα μηνύματα των ξένων για τη νίκη της Νέας
Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν περιορίζονταν στα… συχαρίκια, αλλά πολλά από αυτά εξέφραζαν και
την πίστη τους στην αναπτυξιακή συνταγή που έχει στην ατζέντα της η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση. Παράδειγμα, η τελευταία
ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, στην οποία αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει τη
δυνατότητα να πετύχει ψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς
της οικονομίας βάσει ενός σχεδίου, εστιασμένου περισσότερο
στην ανάπτυξη και λιγότερο στη δημοσιονομική πειθαρχία. Σύμφωνα, πάντα, με τους Αμερικανούς αναλυτές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μία ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία με τη νέα

Μ

ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σ.σ. στις 31 Οκτωβρίου λήγει επισήμως η θητεία Γιούνκερ στην Κομισιόν και αναλαμβάνει
τα ηνία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν), που θα οδηγήσει σε κάποια δημοσιονομική χαλάρωση από τον στόχο του πλεονάσματος 3,5%, με την παράλληλη απαράβατη εφαρμογή αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
«Διατηρούμε την άποψή μας ότι μία κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει τη
δυνατότητα, με δεδομένη την πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα ατζέντα της, να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να επιτύχει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μία οικονομία που διαθέτει σημαντικό χώρο να αναπτυχθεί με βιώσιμο
ρυθμό άνω του 3% για αρκετά χρόνια», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της JP Morgan.
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ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στα «σκληρά» έπεσε με το
«καλημέρα» η κυβέρνηση
και στο θέμα της αγροτικής παραγωγής. Η πραγματικότητα ξεπερνά τη
φαντασία και κατά την
τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε εκτενής αναφορά στο
θέμα της Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο ήταν και
το πρώτο ζήτημα, που
βρήκε μπροστά της.
Της Άννας Στεργίου(*)
ο crash test
λοιπόν για
τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη –αφού οι καταστροφές της εβδομάδας, που διανύουμε, είναι εκτεταμένες από τον Έβρο έως τη
Βοιωτία– είναι η γρήγορη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών από ανεμοθύελλα, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις.
Οι, δε, Χαλκιδιώτες αγρότες είναι εκ των ηγητόρων της χώρας
σε ελιά πράσινη Χαλκιδικής,
μέλι, οίνο κ.ά., αλλά και σε δασικές καλλιέργειες.
Στον μακρύ χρονικό ορίζοντα, ο νέος ένοικος της Αχαρνών, Μάκης Βορίδης, καλείται να λύσει τις εξής προτεραιότητες της κυβέρνησης:
• Διασφάλιση σταθερών
πόρων από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.
• Εισαγωγή νέου νόμου για
τους συνεταιρισμούς.
• Μείωση φορολογίας στο
10% για όλες τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα.
• Αντιμετώπιση παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων.

T

Παγίδες και αδυναμίες
• Η νέα ΚΑΠ 2020-7. Το
στοίχημα της διασφάλισης ιδίων πόρων για τη Νέα ΚΆΠ, η
οποία θα εφαρμοστεί πιθανόν
από 1/1/2022, ο νέος υπουργός είναι αδύνατο να το πετύχει.
Μπορεί μόνο να ελπίζει σε μείωση στο 10%-15% των πόρων.

Οι «καυτές» (αγροτικές)
πατάτες για τον Βορίδη
Η υπόθεση Brexit σε συνδυασμό με την είσοδο νέων χωρών, που διεκδικούν μερίδιο από τη μειωμένη πίτα, είναι τετραγωνισμός του κύκλου. Σημασία όμως έχει πώς θα γίνει η
κατανομή των επιδοτήσεων και
ποια μέτρα θα ενεργοποιηθούν
με τι προϋπολογισμό κι επίσης
πώς θα καταρτιστεί το νέο πρόγραμμα ώστε να μην έχουμε
φαινόμενα… σπανακιού. Ο νέος υπουργός χρειάζεται εκτός
των άλλων να κινηθεί στο πλαίσιο των συμμαχιών, που έχουν
αναπτυχθεί να διεκδικήσει πόρους στην Κοινότητα, για τις
διακυμάνσεις της αγοράς αλλά
και για τις ζημιές ελέω κλιματικής αλλαγής.
• Νόμος περί συνεταιρισμών. Οι συνεταιρισμοί είχαν,
έχουν και θα έχουν προβλήματα, από την κορυφή έως τον πάτο, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Ο νόμος Αποστόλου
4384/2016, ως συνέχεια του
νόμου Σκανδαλίδη 4015/11
αφού φτιάχτηκε από το ίδιο
πρόσωπο, προσπάθησε να ελέγξει τη λειτουργία των συνεταιρισμών, με πρόσχημα να εκλείψει η ασυδοσία. Έφερε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
Δημιούργησε απίστευτες φοβίες, σε όσους ήθελαν να μπουν
σε διοικητικά συμβούλια, διότι,
αντί να είναι αρμόδιοι για τη μερίδα, ήταν υπεύθυνοι με όλη
την οικογενειακή περιουσία. Ακόμη και συνεταιριστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί. Ο
Σταύρος Αραχωβίτης προσπάθησε να λύσει το θέμα αλλά
σκόνταψε σε ιδεοληψίες ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νέα Δημοκρατία έχει και ικανά συνεταιριστικά στελέχη, αλλά και στελέχη που έχουν πληγώσει τους αγρότες. Εξαρτάται,
λοιπόν, ποιους ο νέος υπουρ-

γός θα εμπιστευθεί. Ο καλύτερος, μακροβιότερος και με εξαιρετική δυναμική, ήταν ο νόμος
Μιχαλακόπουλου 602/1915,
με επτά μέλη. Βασίστηκε στο
γερμανοαυστριακό μοντέλο με
τη συμβολή της ομάδας των
Κοινωνιολόγων του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
Ο
σημερινός
νόμος
4384/2016 περί αγροτικών
συνεταιρισμών έχει πολλές αδυναμίες στην εφαρμογή του,
δεν ενστερνίζεται και τις επτά
διεθνείς βασικές συνεταιριστικές αρχές, δεν βασίστηκε στα
πετυχημένα μοντέλα ελληνικών
συνεταιρισμών, δημιουργεί κωλύματα σε όσους θέλουν να εκλεγούν σε δημόσιες θέσεις,
και δεν έχει την ευελιξία, η οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει στην αγορά. Ακόμη κι ο
νόμος ΣΥΡΙΖΑ, περί κοινωνικών
συνεταιρισμών
4430/2016 της τέως αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας,
Ράνιας Αντωνοπούλου, είχε
καλύτερα εφαρμόσιμες διατάξεις.
• Μείωση της φορολογίας
στο 10% για όλες τις ομάδες
παραγωγών και τα συνεργα-

τικά σχήματα. Πληροφορηθήκαμε πως υπήρξε ήδη ένα τετ-ατετ Σταϊκούρα - Βορίδη και ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει μαξιλάρι
στην οικονομία. Οι περισσότεροι αγρότες είναι δύσπιστοι στα
συνεργατικά κινήματα και η
γρήγορη άνοδος και απότομη
πτώση του συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα άνοιξε ξανά παλαιές πληγές. Η συνεργατική κουλτούρα
έχει καταλυθεί και σε ελάχιστα
προϊόντα/εκτροφές (π.χ. πτηνοτροφία, καπνός) ή σε περιοχές που έχουν παράδοση στη
συνεργατική κουλτούρα, όπως
είναι η Θεσσαλία, παραμένει.
Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα
σταθερά έχουν βελτιωθεί, αλλά
η διδασκαλία του συνεργατισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτη
στα Πανεπιστήμια με δακτυλοδεικτούμενες φωτεινές εξαιρέσεις. Στους μικρούς αγρότες βέβαια η φορολογία αυξάνεται με
το 10%.
• Αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα
αγροτικά προϊόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων. Μόνο εδώ και στον συνεταιριστικό
νόμο, ο νέος υπουργός μπορεί
να αφήσει τη σφραγίδα του. Ο
Ευάγγελος Αποστόλου άφησε
το πρόβλημα να κακοφορμίσει,
αφού ο ψηφισμένος νόμος του
για την αναγραφή προέλευσης
του γάλακτος, που δημιούργησε προσδοκίες, δεν λειτουργεί.
Ο Σταύρος Αραχωβίτης έκανε
δομικά βήματα, τα οποία όμως
λόγω συγκυριών δεν ολοκληρώθηκαν. Αναβάθμισε τον Ε-

ΦΕΤ, με μία αποτελεσματική διοίκηση, προχώρησε τη διαδικασία για πρόσληψη γεωτεχνικών, ώστε να λειτουργήσουν αποψιλωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως ο ΕΛΓΑ, προχώρησε στην αύξηση των προστίμων με στόχο την αφαίρεση της
άδειας στους επανειλημμένα
παρανομούντες και δρομολόγησε την επέκταση του «Άρτεμις»,
το οποίο λόγω τεχνικών ηλεκτρονικών δυσκολιών δεν ολοκληρώθηκε.
Κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι
ζητούν χρόνια τώρα να επεκταθεί το «Άρτεμις», ενώ κι οι μελισσοκόμοι έχουν βρει κακό μπελά
με τη νοθεία ή τις ελληνοποιήσεις μελιού. Εξαιτίας των ελληνοποιήσεων, που όλοι γνωρίζουν ποιοι τις κάνουν, αλλά μόνο
επί Αραχωβίτη μπήκε πρόστιμο
σε γνωστή γαλακτοβιομηχανία,
οι παραγωγοί κι ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναβρασμό. Η
χαμηλή τιμή του γάλακτος έχει
φτάσει σε οριακό σημείο. Μικρά
ή μεγάλα συμφέροντα λυμαίνονται τον χώρο και παρασιτούν εις
βάρος του Έλληνα παραγωγού, ο
οποίος ανεξαρτήτως μεγέθους
εκμετάλλευσης είναι ευάλωτος
στις διακυμάνσεις και τα παιχνίδια της αγοράς. Επομένως, αν
καταφέρει να λύσει αυτά τα ζητήματα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, επιλύοντας τον γόρδιο
δεσμό των ελληνοποιήσεων, δημιουργώντας νόμο εφαρμόσιμο
για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και βελτιώνοντας επιπλέον την ταχεία αντιμετώπιση των
ζημιών, θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγροτών, που από λόγια έχουν χορτάσει.
(*) Η Άννα Στεργίου είναι συγγραφέας και κοινοβουλευτική
συντάκτρια, εξειδικευμένη σε αγροτικά θέματα
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Συνεργασία
της WIND
με την
Hellas Direct
Μία νέα, μεγάλη συνεργασία που
παρέχει μοναδικά προνόμια σε όλους τους WIND ONE πελάτες,
νέους και υφιστάμενους, εγκαινιάζουν η WIND και η Hellas
Direct. Οι WIND ONE πελάτες θα
μπορούν τώρα να απολαμβάνουν
6 μήνες (180 ημέρες) δωρεάν Οδική Βοήθεια για το αυτοκίνητό
τους από την Hellas Direct, χωρίς καμία δέσμευση, σε όποια εταιρεία και αν έχουν ασφαλισμένο το αυτοκίνητό τους. Η υπηρεσία της οδικής βοήθειας αφορά
σε επιτόπια επισκευή (εφόσον είναι εφικτό), ρυμούλκηση, φόρτιση μπαταρίας, αλλαγή λάστιχου,
μεταφορά σε πρατήριο λόγω έλλειψης καυσίμου και βοήθεια σε
περίπτωση απώλειας κλειδιών.
Η WIND, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την εξαιρετική εμπειρία
πελάτη, φροντίζει ώστε όλες οι
συνεργασίες με τρίτους να προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη στους
συνδρομητές της. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα την
προσφορά σε 3 απλά βήματα, μέσω μίας φιλικής προς τον χρήστη
ιστοσελίδας, διαθέσιμης και μέσω της εφαρμογής myWIND.
Ν.ΤΣ.

ΔΕΛΤΑ ήταν και φέτος ο
μεγάλος νικητής της βραδιάς των Super Market
Awards 2019 μεταξύ των προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων, καθώς τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
–
TOP
SUPPLIER FMCG και με 4 ακόμη ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, για τα
προϊόντα και την υπεύθυνη λειτουργία της.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΛΤΑ απέσπασε χρυσό βραβείο για το Επιτυχημένο Λανσάρισμα του Διπλοστραγγιστού γιαουρτιού, το
οποίο παράγεται από 100% ελ-

Η

Δεν θα μιλήσουν… γαλλικά
στον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

εν πληρώνω - Δεν πληρώνω» τιτλοφόρησε
την περιώνυμη θεατρική πολιτική σάτιρά του ο νο-

«Δ

ληνικό φρέσκο γάλα με τη μοναδική συνταγή της διπλοστράγγισης, μία μοναδική καινοτομία για την οποία η ΔΕΛΤΑ
κατέχει πατέντα. Το προϊόν υποστηρίχθηκε από επικοινωνία με
πρωταγωνιστή τον χρυσό μας
Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, στην οποία αναδείχθηκε με
συμβολικό τρόπο η διπλή προσπάθεια και ο διπλός κόπος,
που περιέχονται σε ένα προϊόν
διπλά απολαυστικό. Με χρυσό
βραβείο διακρίθηκε επίσης για
την Είσοδο στη νέα Κατηγορία
των Φυτικών Ροφημάτων, καθώς, ακολουθώντας τις σύγ-

μπελίστας Ντάριο Φο, «Δεν
πουλάμε - δεν πουλάμε» τιτλοφορεί τη δική της απάντηση
στις φήμες πώλησης του Σκλα-

βενίτη η διοικητική κεφαλή
της μεγάλης λιανεμπορικής αλυσίδας. Με μία κάθετη ανακοίνωση μόλις 45 λέξεων από

την εταιρεία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» διαψεύστηκε τη Δευτέρα «κατηγορηματικά
και απόλυτα», όπως χαρακτηρι-

Βίβα ΔΕΛΤΑ με 5 βραβεύσεις στα Super
χρονες διατροφικές τάσεις και
τις ανάγκες των καταναλωτών,
παρουσίασε τη νέα σειρά 100%
Φυτικών Ροφημάτων από θρεπτικούς καρπούς, με τα ροφήματα ΑΜΥΓΔΑΛΟ & ΑΜΥΓΔΑΛΟ χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
ΚΑΡΥΔΑ, ΦIΣΤΙΚΙ και ΒΡΩΜΗ
& 3 SUPER ΣΠΟΡΟΥΣ.
Το τρίτο χρυσό βραβείο απέσπασε στην κατηγορία Mάρκετινγκ και Επικοινωνία, για τη
νέα ξεχωριστή και ανατρεπτική
επικοινωνία του γιαουρτιού

Complet, με κεντρικό μήνυμα
«με το Complet ΟΛΟΙ έγιναν
γκουρμέ».

Η ΔΕΛΤΑ τιμήθηκε επίσης με
χρυσό βραβείο, στην κατηγορία
Βέλτιστη αξιοποίηση της Ελλη-
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Νέο διεθνές έργο πληροφορικής για τον Όμιλο ΟΤΕ
Ο Όμιλος ΟΤΕ ανέλαβε, μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, το έργο
υπηρεσίας υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA). Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες από τον Όμιλο ΟΤΕ θα παρέχουν IT support υπηρεσίες πρώτου επιπέδου (1st level), στην
αγγλική γλώσσα, στους τομείς Helpdesk, Telecom και Audio Visual στους
εργαζόμενους του Cedefop σε Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη και στους
εργαζόμενους του ENISA στην Αθήνα. Ο Chief Commercial Officer
Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε

στικά ειπώθηκε, ένα δημοσίευμα της ίδιας ημέρας που έκανε
λόγο για ελληνο-γαλλικό deal εξαγοράς μέρους του ελληνικού
σούπερ μάρκετ. Στην ίδια ανακοίνωση, μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι «τέτοιου είδους αναφορές
αποτελούν αποκυήματα φαντασίας, καθώς η “Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης” συνεχίζει απρόσκοπτα τον επιχειρηματικό
σχεδιασμό ανάπτυξής της».
Η παραφιλολογία που επικαλείται η «Σκλαβενίτης» αφορά
τις φήμες που ήθελαν τη γαλλική πολυεθνική μπράντα
«Casino» να έχει βάλει στο μικροσκόπιο την ελληνική αγορά
και την είσοδό της σε αυτήν, μέσω του σχήματος «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης». Και
λέμε παραφιλολογία, διότι τελικά και οι Γάλλοι μπήκαν στα
«παπούτσια» των Ελλήνων συναδέλφων τους διαψεύδοντας
κι αυτοί το δημοσίευμα. Για την
ιστορία, πάντως, να πούμε ότι η
«Casino» συγκαταλέγεται στους
παγκόσμιους leader του λιανικού εμπορίου τροφίμων, «γράφοντας» τζίρο που αγγίζει τα 40
δισ. ευρώ και απασχολώντας
περισσότερους από 200.000 υπαλλήλους!
Ν.ΤΣ.

Ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος
του «ΟΠΑΠ Forward»

Στo τοπ των
χρηματιστηριακών
η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ
Στην κορυφαία θέση των χρηματιστηριακών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, βρέθηκε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ,
στο πρώτο εξάμηνο του 2019.
Το μερίδιο αγορά της έφθασε στο 17,03%, επί του συνόλου
των συναλλαγών, με την αθροιστική αξία των συναλλαγών των
χρεογράφων να ανέρχεται σε 34.102.282,00 ευρώ. Η εταιρεία
ήταν η πρώτη επιλογή των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλαγές τους στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η
Eurobank Equities με μερίδιο 14,29%, και στην τρίτη θέση η
Euroxx Χρηματιστηριακή με μερίδιο 13,79% επί του συνόλου
των συναλλαγών.
Σε μηνιαία βάση, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ βρέθηκε και τον Ιούνιο του 2019 για τρίτο συνεχόμενο μήνα στην κορυφαία θέση
των χρηματιστηριακών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με το μερίδιο αγοράς της να φθάνει στο 17,72% επί
του συνόλου των συναλλαγών, και την αθροιστική αξία των
συναλλαγών των χρεογράφων να ανέρχεται σε 3.977.936,09
ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities με μερίδιο 14,08% και στην τρίτη θέση η Euroxx Χρηματιστηριακή
με μερίδιο 12,57% επί του συνόλου των συναλλαγών.
Ν.ΤΣ.

Market Awards 2019
νικής Παραγωγής, για τα 67
χρόνια ενεργούς στήριξης της
Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Είναι
ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους, απορροφώντας το 1/4
της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, ενώ διαθέτει
το πιο ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο συλλογής και διακίνησης
γάλακτος, από τη Θράκη έως
την Πελοπόννησο. Η εταιρεία υλοποιεί επί σειρά ετών ένα σύνολο δράσεων βιώσιμης ανά-

σχετικά: «Η ανάληψη δύο νέων έργων πληροφορικής για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς επιβεβαιώνει πως η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία
του Ομίλου ΟΤΕ στην υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, που θέλει να ηγηθεί στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους».
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όμιλος ΟΤΕ ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων Πληροφορικής, έχοντας αναλάβει έργα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιο τομέα. Ν.ΤΣ.

πτυξης (Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ,
συμβολαιακή κτηνοτροφία, υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους) για την ενεργό στήριξη
της κτηνοτροφίας στη χώρα
μας.
Στο τέλος της βραδιάς, ήρθε
η ώρα των ειδικών διακρίσεων
και η ΔΕΛΤΑ έλαβε την υψηλή
διάκριση Top Supplier FMCG,
συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους στην αντίστοιχη ενότητα (4 Gold). Τα βραβεία Supermarket Awards, στα

οποία η ΔΕΛΤΑ έχει διακριθεί
πολλές φορές, έχουν στόχο να
αναδείξουν επιχειρήσεις, super
markets και προμηθευτές του
οργανωμένου λιανεμπορίου
τροφίμων, που υλοποιούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες και
πρωτοποριακά έργα με σημαντικό αντίκτυπο, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο. Στην Τελετή Απονομής των
Supermarket Awards 2019 παραβρέθηκαν ανώτατα στελέχη
επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ
και προμηθευτών, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ν.ΤΣ.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες για τις 10
νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του προγράμματος «ΟΠΑΠ
Forward». Οι νέοι επιχειρηματίες παρακολούθησαν την Πέμπτη, 27 Ιουνίου, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του τρίτου
κύκλου του προγράμματος, το οποίο είχε αντικείμενο τις πωλήσεις.
Έμπειροι σύμβουλοι και επαγγελματίες της αγοράς εστίασαν
στις ανάγκες των συμμετεχόντων και μοιράστηκαν μαζί τους
γνώση, πολύτιμη εμπειρία και καλές πρακτικές που θα τους
βοηθήσουν να ενισχύσουν την εμπορική τους δραστηριότητα.
To πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor,
υποστηρίζει συνολικά 50 αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όλες τους λαμβάνουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, αλλά και πρόσβαση σε ένα δίκτυο υψηλόβαθμων
στελεχών της αγοράς, που τις βοηθούν να ξεπεράσουν τυχόν
εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν
σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν και αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους.
Οι 40 εταιρείες που παρακολούθησαν τους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος κατάφεραν να αυξήσουν, έως σήμερα, τον κύκλο εργασιών τους κατά 21%.
Ταυτόχρονα, δημιούργησαν 751 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά υποστηρίζουν 5.410 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.
N.ΤΣ.
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Καλεσμένος

στην εκπομπή
«Με αγάπη Χριστιάνα»
βρέθηκε ο ηθοποιός
Χάρης Ρώμας, ο οποίος μίλησε για τα
νέα επεισόδια του «Καφέ της Χαράς»,
που θα επιστρέψει στον «Αnt1» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν: «Το “Καφέ
της Χαράς” θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο.
25 Δεκεμβρίου κλείνει ο “Αnt1” τα 30
χρόνια, γι’ αυτό γίνεται ξανά η σειρά. Αλλά θα γίνουν αρκετά επεισόδια». Ευτυχώς
που έχουμε να περιμένουμε και μια
(δοκιμασμένη) τηλεοπτική σειρά της
προκοπής..!



Ο Σάκης Ρουβάς και η Ναταλία
Γερμανού βρέθηκαν στην τελευταία εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά, το βράδυ της Δευτέρας.
Στο πλατό η παρουσιάστρια αποκάλυψε ένα άγνωστο
περιστατικό μεταξύ τους, που
την είχε φέρει
σε πολύ δύσκολη θέση: «Ήταν
στα πολύ πρώτα
ξεκινήματά του.
Εγώ έπαιζα μουσική και τον παρακάλεσα
να έρθει εκεί που παίζω μουσική να τραγουδήσει playback. Κατά λάθος αντί να
πατήσω play, πάτησα eject και τον… κρέμασα! Δεν έχω ντραπεί περισσότερο στη
ζωή μου!» Δεν πειράζει! Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες…
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης

θα υποδυθεί τον Αλέξη Τσίπρα
στην ταινία του Κώστα Γαβρά, και μίλησε για τον ρόλο του στην εκπομπή
«Στη Φωλιά των Κου
Κου»: «Δεν μελέτησα ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα
κι αυτό γιατί ο Κώστας
Γαβράς μας είπε ότι κυρίως έχουμε να κάνουμε
με ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τους
ξέρουμε πολύ καλά, τους ζήσαμε πολύ καλά». Αν τους ζήσαμε, λέει. Από την «καλή» και (κυρίως) από την ανάποδη…



Στο περιοδικό «DownTown» παραχώρησε συνέντευξη η Μαρία
Μπεκατώρου και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα πράγματα που δεν μπορεί
να διαχειριστεί στην προσωπική της
ζωή: «Δεν μου αρέσουν καθόλου οι ίντριγκες, δεν μου αρέσουν τα πολλά-πολλά,
δεν θέλω τα παραπάνω. Θέλω να ανασαίνω
ωραία. Να είναι η ζωή μου σαν μια αναπνοή που να μου δίνει
χαρά, να μην πνίγομαι!»
Αχ, Μαρία μας, και
να ήξερες πόσοι άλλοι
συμφωνούν μαζί σου
απόλυτα!
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ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΚΟΣΙΩΝΗ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ Είναι μεγάλη υπόθεση το να είσαι ευγνώμων σε ανθρώπους που σου δείχνουν (κυρίως) έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους, όταν θα μπορούσαν κάλλιστα να την προσφέρουν σε κάποιον άλλον. Αυτό είχε μάλλον στο
μυαλό της και η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του «ΣΚΑΪ», Σία Κοσιώνη, η οποία θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους τηλεθεατές, που στην πλειοψηφία τους επέλεξαν εκείνη για να ενημερωθούν σε μια αρκετά δύσκολη και ανταγωνιστική βραδιά όπως ήταν η εκλογική. Έτσι, έγραψε τα εξής
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Μια βαθιά υπόκλιση για ένα ακόμη μεγάλο “ευχαριστώ!”.
Γιατί στο τέλος της ημέρας το μόνο που στα αλήθεια μετράει είναι τι λέτε εσείς!» Και έχει απόλυτο δίκιο!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Συνεχίζει
στο «Happy Day»
και ετοιμάζεται
για ραδιοφωνικό
ν
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παραμένει (πιστός) στον

Σ

τον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha» παραμένει όπως
φαίνεται ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος, διαψεύδοντας έτσι τη φημολογία ότι ίσως και να αποχωρούσε, αρχικά λόγω της μείωσης της διάρκειας
που είχε η παρέμβασή του στην εκπομπή «Happy
Day», και στη συνέχεια λόγω της διακοπής αυτής κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η χαρακτηριστική «πινελιά» που
έβαζε μέχρι πρότινος με την παρέμβασή του στην εκπομπή της
Σταματίνας Τσιμτσιλή θα συνεχιστεί κανονικά και την επόμενη σεζόν, ενώ παράλληλα –όπως αναφέρει το «zappit.gr»– θα
ξεκινήσει από τοn Σεπτέμβριο και καθημερινή πρωινή ενημε-

ρωτική εκπομπή στον «Alpha 98,9» μαζί με τον συνάδελφό του
Τάκη Χατζή από τις 08:00-10:00.
Η παραπάνω ιστοσελίδα αναφέρει επίσης ότι η συνεργασία
του Δήμου Βερύκιου με τον «Alpha» δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, από την
πρώτη μέρα που έγινε η συμφωνία Κοντομηνά-Βαρδινογιάννη, ο δημοσιογράφος συμπεριλαμβάνεται στους τρεις
«προστατευόμενους» του Δημήτρη Κοντομηνά (Μ. Μαλελής,
Μ. Κεφαλογιάννης, Δ. Βερύκιος).
Άρα, όλα όσα κυκλοφορούσαν ως φήμες στο διαδίκτυο περί
απομάκρυνσης Βερύκιου από τον «Alpha» παρέμειναν ακριβώς αυτό: φήμες…

Έρχονται Χαντζή-Σουρέλης με τη νέα εκπομπή «Alpha Παντού»!
Τις τελικές πινελιές βάζουν λίγο πριν βγουν
στον «αέρα» της νέας τους εκπομπής οι δημοσιογράφοι Βίκυ Χαντζή και Παναγιώτης Σουρέλης, οι οποίοι από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, όταν
οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 09:00 νταν, θα
μας πουν και επίσημα «Alpha Παντού» όπως είναι ο τίτλος της!
Έχοντας βάλει ως στόχο να μας ταξιδεύουν
από Δευτέρα έως Παρασκευή στην ενημέρωση
και στην ψυχαγωγία φορώντας το πιο λαμπερό

τους χαμόγελο και με την καλοκαιρινή διάθεση
ρυθμισμένη στο «φουλ» ετοιμάζουν ευφάνταστα ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις, οδοιπορικά
στα νησιά και μια λεπτομερή περιήγηση σε ψαγμένους προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Όλα όσα μας φτιάχνουν τη διάθεση και εκτοξεύουν στα ύψη την αυτοπεποίθησή μας θα δίνουν ραντεβού στον «Alpha» καθημερινά από
τις 09:00-12:15! Αναμένουμε οσονούπω!
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Η ΑΠΟΨΗ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ…
ΤΡΕΣΕΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ! Δεν είναι και λίγο πράγμα το να έχεις τα κότσια να αυτοσαρκάζεσαι και ενίοτε να μη διστάζεις ακόμη και να γκρεμίσεις μύθους γύρω από το όνομά σου
προκειμένου να είσαι αληθινός. Αυτό έκανε και η εντυπωσιακή παρουσιάστρια, Κατερίνα
Καινούριου, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατη ερώτηση διαδικτυακών της φίλων όλη την αλήθεια για τις τρέσες που κάνουν την κόμη της… πλουσιότερη! Μία από τις ερωτήσεις που της έκαναν ήταν η εξής: «Πώς δεν σου έχουν πέσει τα μαλλιά με αυτά που άκουγες στα τηλεφωνήματα;» Και
η απάντηση της Κατερίνας; «Ποιος σου είπε πως δεν μου έχουν πέσει! Λίγα είναι αληθινά…»
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«Δεν έχουμε τσακωθεί
με τον Ανδρέα Γεωργίου»

Π

ολλές φορές ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις μας με τους
άλλους ανθρώπους, είτε εντός καλλιτεχνικού χώρου, είτε έξω, στη ζωή εκτός στούντιο. Όλοι μας λίγο έως πολύ έχουμε… πληγεί κάποια στιγμή στη ζωή μας από αυτή την τακτική.
Αυτό που ισχύει, τελικά, το γνωρίζουν πάντα από την καλή και την ανάποδη οι άμεσα εμπλεκόμενοι και μόνο αυτοί είναι σε θέση να το διαψεύσουν ή όχι. Γεγονός που έκανε και ο ηθοποιός, Θεοχάρης Ιωαννίδης, όταν μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Στη Φωλιά των Κου Κου» δίνοντας την απάντηση στο αν τελικά είναι τσακωμένος με τον Κύπριο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, Ανδρέα Γεωργίου.
«Το τι βγαίνει προς τα έξω και ποια είναι η αλήθεια, δεν συμπίπτει πάντοτε. Οι
διαφωνίες υπάρχουν, γιατί υπάρχει οικογενειακό κλίμα. Με τον Ανδρέα είμαστε
πλέον οικογένεια. Ότι στεναχωρηθήκαμε που δεν πήγε καλά η σειρά “Κόκκινο
Νυφικό” στεναχωρηθήκαμε, αλλά δεν θα κάτσεις να μαλώσεις για κάτι που πάει
ή δεν πάει», ανέφερε ο Θ. Ιωαννίδης αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι του
χρόνου πρόκειται να κάνει μια εβδομαδιαία σειρά με τον Ανδρέα Γεωργίου, η οποία θα βγει στον αέρα από τον Γενάρη.
Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν..!

Σοκαρισμένη η Βίκυ Χατζηβασιλείου
με τη φονική τραγωδία στη Χαλκιδική
Θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός απολογισμός
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν
πρόσφατα τη Χαλκιδική, με νεκρούς, δεκάδες
τραυματίες, ξεριζωμένα δέντρα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές
και δρόμους που μετατράπηκαν σε χειμάρρους.
Ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν τη στενοχώρια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν και η παρουσιάστρια της εκπομπής
«Πάμε Πακέτο», Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία

δημοσίευσε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.
«Μόλις 4 λεπτά. Πόσο ανίσχυροι είμαστε απέναντι στη φύση! Ας ήταν η τελευταία τραγωδία
στη χώρα. Κουράγιο στις οικογένειες των νεκρών. Τα υπόλοιπα, θα ξαναγίνουν. Ύλη είναι…
Καλημέρα. Όσο γίνεται…» έγραψε χαρακτηριστικά.
Πόσο δίκιο έχει! Και πόσο συχνά τείνουμε να
το ξεχνάμε στην πολυάσχολη καθημερινότητά
μας…

«Happy Day» στον
«Alpha», ο Δημήτρης
Παπανώτας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή αλλά και από τον σταθμό γενικότερα. Πίσω από αυτήν την κίνηση κρύβεται η επαγγελματική πρόταση που έχει δεχτεί από τον Γιώργο Λιάγκα και
τον «ΣKAΪ», για το καθημερινό μαγκαζίνο που ετοιμάζεται. Μάλιστα, στο ίδιο
team πιθανότατα λέγεται ότι θα είναι
και η Κατερίνα Γκαγκάκη και η Ελένη Τσολάκη.

 μερινή εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί

Επιστρέφει στον «Ant1» η καθη-

στις 7», από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου
2019, από τις
07:00 έως τις
11:00, με τους:
Νίκο Ρογκάκο,
Παναγιώτη
Στάθη, Αλεξάνδρα Καϋμένου, οι οποίοι θα μας ενημερώνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου, έγκαιρα και έγκυρα για όλα όσα συμβαίνουν στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

 χικά, οι ενημερωτικές εκπομπές

Λήγουν εντός του Ιουλίου, διαδο-

της «ΕΡΤ». Η σύμβαση
με την εκπομπή που
παρουσιάζει η Κατερίνα Ακριβοπούλου εκπνέει στο τέλος του μήνα, νωρίτερα, δε, τελειώνουν οι εκπομπές «Άλλη Διάσταση»,
«Πρωινή Βάρδια» και «Επόμενη Μέρα».
Η νέα κυβέρνηση θα λάβει επί της ουσίας τις αποφάσεις για το αν θα ανανεωθούν ή όχι. Όσον αφορά την Κ. Ακριβοπούλου μάλλον θα στεγαστεί
στον Open ή στο περιφερειακό Κόντρα.

 την επόμενη σεζόν στον «Αnt1»

Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει

και διευκρίνισε στην
πρωινή εκπομπή «Στη
φωλιά των Κου Κου»
ότι από τον Ιανουάριο
του 2020 θα κάνει στο
κανάλι του Αμαρουσίου μια εκπομπή με σκετς.

 απλήρωτους εργαζόμενους του

Την καταβολή τριών μισθών στους

«Mega» διεκδικεί από τον ΟΑΕΔ η Ένωση Συντακτών
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών
(ΕΣΗΕΑ). Οι αιτήσεις για την παροχή αφερεγγυότητας για 45 εργαζόμενους συμπληρώθηκαν με τη συνδρομή
της Ένωσης και πλέον πρέπει να αποφασίσει ο ΟΑΕΔ.



Η αινιγματική απάντηση της Σολωμού
για τη σχέση της με τον Μουζουράκη

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Τι συμβαίνει τελικά με τη σχέση της Μαρίας Σολωμού
και του Πάνου Μουζουράκη; Οι δυο τους έχουν κάνει
το τελευταίο διάστημα αρκετούς να αναρωτηθούν αν
εξακολουθούν να είναι μαζί και ερωτευμένοι, και όπως φαίνεται από την απάντηση που έδωσε η ηθοποιός στο περιοδικό «People», θα παραμείνουν με την απορία.
«Πάντα θα υπάρχει σχέση με τον Πάνο. Και πολλή αγάπη. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου
προκύψει σε αυτή τη ζωή. Κι επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος –σήμερα είμαι εδώ και αύριο αλλού– δεν μπορώ
να προεξοφλήσω τίποτα. Ούτε μπορώ να πω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Έχουμε υπογράψει κάποιο
συμβόλαιο αποκλειστικότητας “Μαζί μέχρι να πεθάνουμε”;». Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε…
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• Τι άφησε και σε ποιον
η λατρεμένη «πριγκίπισσα της
καρδιάς» του βρετανικού λαού

Πριγκίπισσα Νταϊάνα

Στο φως της
δημοσιότητας
για πρώτη φορά
η διαθήκη της!
η δυνατότητα να περιηγηθεί κανείς σε
δημόσια έγγραφα έναντι αμοιβής δίνει η βρετανική ιστοσελίδα «Probate
Search», όπου ανάμεσά τους βρίσκεται και η διαθήκη της αδικοχαμένης
πριγκίπισσας της Ουαλίας, Νταϊάνα.
Η λατρεμένη πριγκίπισσα του βρετανικού λαού είχε χάσει αιφνιδίως τη ζωή της το 1997, σε
αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία
36 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά της
και ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της
γης.
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, η όμορφη Νταϊάνα αφήνει στα δυο παιδιά της, Πρίγκιπα Γουίλιαμ και Χάρι, περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια καθώς και το συλλεκτικό νυφικό
της. Ακόμη, στον αγαπημένο της μπάτλερ και έμπιστο φίλο της άφησε 80.000 δολάρια.
Τέλος, δεν ξέχασε και τα 17 της ανίψια, στα
οποία κληροδότησε μια σειρά από προσωπικά
της αντικείμενα, όπως έργα τέχνης –κυρίως πίνακες– και ένα ρολόι.
Όλα αυτά, όμως, δεν υποκαθιστούν σε καμία
περίπτωση τη φυσική και αξεπέραστη παρουσία
της πολύτιμης ύπαρξής της, που όπως αναφέρεται και στο τραγούδι που ερμηνεύει με άφθονη
ευαισθησία ο Έλτον Τζον, ήταν «το ρόδο και το
χρυσό παιδί της Αγγλίας».

Τ

Στη Γαλλία
η Λασκαράκη
ως άλλη
«Αλίκη
στη χώρα των
θαυμάτων»
Το πιο ξεχωριστό παραμύθι της ζωής
της δείχνει ότι βιώνει η νιόπαντρη Βάσω Λασκαράκη, η οποία βρέθηκε προ
ημερών στη Γαλλία για τον μήνα του
μέλιτος με τον σύζυγό της και γνωστό
σεφ, Λευτέρη Σουλτάτο!
Όπως είναι φυσικό, ανέβηκε από τα
χεράκια της και το αντίστοιχο φωτογραφικό «υλικό» στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπου η γοητευτική ηθοποιός δημοσιεύει συχνά-πυκνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.
Σε μία φωτογραφία από το συγκεκριμένο ταξίδι τους, αποκάλυψε μάλιστα και το αγαπημένο της παραμύθι,
που δεν είναι άλλο από την «Αλίκη στη
χώρα των θαυμάτων», φανερώνοντας
έτσι το παιδί που κρύβεται μέσα στον
καθένα μας και το οποίο πολύ συχνά
παραμελούμε…
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• Η γνωστή ηθοποιός έκανε… άνω-κάτω ένα ολόκληρο
αεροπλάνο με την πληθωρική προσωπικότητά της

Η «ατίθαση» πτήση
της εκρηκτικής
Νατάσας Καλογρίδη!

Ε

ίναι κάποιοι άνθρωποι που διαθέτουν τόσο έντονο ταμπεραμέντο και πραγματικά όπου βρεθούν
δεν περνάνε ποτέ –μα ποτέ– απαρατήρητοι! Μία τέτοια εκρηκτική φυσιογνωμία είναι και η γνωστή
ηθοποιός, Νατάσα Καλογρίδη, η οποία πραγματοποίησε πρόσφατα ένα ταξίδι στη Βιέννη και
στην πτήση με προορισμό την Αυστρία δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να κάνει… σκανταλιές! Όπως αποκάλυψε η ίδια στους διαδικτυακούς φίλους της, δεν δίστασε να κάνει και την παρανομία της εν
ώρα πτήσης καπνίζοντας κρυφά το ηλεκτρονικό τσιγάρο της στην πρώτη θέση,
και αμέσως μετά επισκέφθηκε και το πιλοτήριο από όπου το πλήρωμα της έκανε τη χάρη να της επιτρέψει να παρακολουθήσει από εκεί την προσγείωση απολαμβάνοντας σε πρώτο πλάνο το φανταστικό θέαμα.
Ξέρει να περνάει καλά η Νατάσα ακόμη και μόνη της, αφού όπως είδαμε ταξίδεψε «μόνη σαν το λεμόνι» χωρίς κάποιον άνδρα στο πλευρό της.
Αυτό θα πει να είσαι κύριος, και στην
προκειμένη περίπτωση, κυρία του εαυτού σου!

«Λιώνουν» στη γυμναστική Τούνη-Παπαντωνίου
και… συσφίγγουν τον έρωτά τους!
Θυμάστε το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει παλαιότερα η Πωλίνα, σε στίχους Γιάννη Καραλή,
που έλεγε «και εμένα μου αρέσει πολύ η γυμναστική, υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί! Να
κάνουμε πους απς, να δεις τι πάει να πει γυμναστική!»;
Αυτό ακριβώς είπε να εφαρμόσει μέσα στο
κατακαλόκαιρο και η Ιωάννα Τούνη παρέα με
τον σύντροφό της και γνωστό καλαθοσφαιριστή, Νώντα Παπαντωνίου, προκειμένου να διατηρήσουν και οι δυο τα καλογυμνασμένα κορμιά
τους και μαζί με αυτά να… συσφίξουν και τον έρωτά τους, που όσο πάει και φουντώνει!
Μάλιστα, ανέβασαν και σχετικό βίντεο στο
διαδίκτυο, έτσι για να υπογραμμίσουν του λόγου το αληθές!

ύτε έναν, ούτε δύο,
αλλά πέντε μήνες
κατάφεραν τα ερωτευμένα «πιτσουνάκια» να
κρατήσουν μυστικό το ότι
ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου χωρίς να το
πάρει κανένας είδηση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail».
Αναφερόμαστε στο
γνωστό τοπ μόντελ, Χάιντι Κλουμ, και τον εδώ
και λίγο καιρό σύζυγό της,
Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος
είναι μουσικός και κατά
δεκαεπτά χρόνια μικρότερός της αλλά, όπως είναι
γνωστό, ο έρωτας δεν κοιτά χρόνια, και πολύ καλά
κάνει αν θέλετε τη γνώμη
μας!

Ο

Αποκαλύφθηκε ο κρυφός
γάμος της Χάιντι Κλουμ
με τον (κατά 17 χρόνια)
μικρότερο Τομ Κάουλιτζ
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Αθλητισμός:
Αμαρτίες
ΣΥΡΙΖΑ,
παιδεύουσι
Αυγενάκη
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
βία, τηλεοπτικά,
σύγκρουση
μεγαλοπαραγόντων,
διαιτησία, υποδομές,
τα μεγάλα προβλήματα
του νέου υφυπουργού
▶ ΣΕΛ. 20-21






Λευκή πετσέτα
o Ιβάν,
του φταίει ο...
Μητσοτάκης!!!

Ο Κυριάκος το Ελληνικό,
ο Γραμμένος Babylino...
• Θα ξεσπιτωθεί η Εθνική από το
προπονητικό κέντρο στον Άγιο Κοσμά,
ενώ ακυρώθηκε το σενάριο να
φτιάξει η ΕΠΟ δικό της στα Σπάτα,
γιατί ήθελε… τζάμπα το οικόπεδο, ενώ
δεν έβαζε ούτε ένα ευρώ για να
ξεκινήσουν τα έργα ▶ ΣΕΛ. 13





• Τραυματίες οι Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο και
Βέρνμπλουμ, έφυγαν οι Σάκχοφ και Κάνιας,
χωρίς σέντερ φορ και κόφτη. Αν χάσει την
κούπα ο ΠΑΟΚ, θα φταίει ο Κυριάκος!!!

