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• Αδιαπραγμάτευτη για την κυβέρνηση η μείωση
του φόρου στις επιχειρήσεις και στον ΕΝΦΙΑ ▶ ΣΕΛ. 6
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ΣΥΡΙΖΑ

Σκιώδεις οι υπουργοί,
φανερές οι γκρίνιες…




• Ακονίζουν τα μαχαίρια τους
Τσίπρας – Τσακαλώτος ▶ ΣΕΛ. 8

• Την καθημερινότητα από τα…
κέρατα έχουν πιάσει στη
Νέα Δημοκρατία, με τον
πρωθυπουργό να υλοποιεί μίαμία τις προεκλογικές δεσμεύσεις
του για άμεσες λύσεις
• Νοσοκομεία, συντάξεις,
ασφάλεια, οικονομία (ομόλογα),
ετοιμότητα στις θεομηνίες
(Χαλκιδική, σεισμός), παιδεία,
στο επίκεντρο της
καθημερινότητας μέσα
σε 10 ημέρες διακυβέρνησης!








▶ ΣΕΛ. 28-29

▶ ΣΕΛ. 3

Άμεσα έρχεται
η προεδρική εκλογή
με 151 ▶ ΣΕΛ. 13

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Πρώτα την καταψήφισαν,
τώρα την καλοβλέπουν

Ξένη Δημητρίου:

Γνώριζε… «έθαβε»…
«ξέθαβε»!

• Τα όσα έφερε στο φως ο αντεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, Γιάννης Αγγελής, για την υπόθεση Novartis
εκθέτουν –και ποινικά– την πρώην προϊσταμένη
της Εισαγγελίας του ΑΠ ▶ ΣΕΛ. 7

ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΥΡΩΤΑ:
«Εκπροσωπώ τους
Νεοδημακράτες που
θέλουν τη Συμφωνία»

• Αμηχανία
στη βάση της
Νέας Δημοκρατίας
για τις δηλώσεις
υψηλόβαθμων
κυβερνητικών
στελεχών που
εξωραΐζουν
τη Συμφωνία
των Πρεσπών
▶ ΣΕΛ. 4-5
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το πλαίσιο των πρώτων επισκέψεών του στα υπουργεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε την περασμένη Τετάρτη το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ενημερωθεί από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μία κλειστή ενημέρωση που κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, ο πρωθυπουργός έθεσε μεταξύ άλλων ως προτεραιότητα την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας.
Δεν ήταν τυχαία η επισήμανση, ειδικά ως προς τον χρόνο που αυτή γίνεται. Όσο η νέα ελληνική κυβέρνηση ψάχνει να
βρει τα βήματά της, στην ευρύτερη γειτονιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης το «σουλτανάτο» της Άγκυρας συνεχίζει να προκαλεί. Το παράδοξο; Όσο σφίγγει ο κλοιός των πιέσεων στο καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο εντείνονται οι
τουρκικές προκλήσεις, όπως αποδεικνύει η αποστολή και τέταρτου γεωτρύπανου που συνεχίζει τις παράνομες εργασίες ανοιχτά της Καρπασίας στην Κύπρο.
Το αν είναι τετραπέρατη η τουρκική διπλωματία σηκώνει διαφορετικές αναγνώσεις. Αντιθέτως το… εφτάψυχον της πολιτικής ζωής του Ερντογάν είναι αυταπόδεικτο, και αυτό τον καθιστά απρόβλεπτα
επικίνδυνο για τα ελληνικά δίκαια. Θυμίζουμε ότι προ ολίγων ημερών συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το πραξικόπημα του 2016, από το οποίο ο Τούρκος
πρόεδρος έμεινε όρθιος. Το ίδιο όρθιος
παραμένει και μετά την απώλεια της δημαρχίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ
πλέον υψώνει υπέρμετρα το ανάστημά
του στις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Ευρώπη (για τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ) και
τις ΗΠΑ (για την προμήθεια από την Τουρκία του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400).
Ανεξαρτήτως με το αν έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι για πρώτη φορά υπήρξε τόσο σκληρή αντίδραση των Συμμάχων σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, ή εκείνοι που χαρακτηρίζουν ως χάδι τις προβλεπόμενες κυρώσεις, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα
συμβεί αν το γειτονικό «σουλτανάτο» αποπειραθεί να εξάγει το… στρίμωγμά του στο Αιγαίο. Προφανώς, το χειρότερο όλων
των σεναρίων είναι ένα θερμό επεισόδιο τύπου Ιμίων, δεδομένου μάλιστα ότι στα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά
του ο Ερντογάν φαίνεται να παίρνει το –επικοινωνιακό για την ώρα– ρίσκο της κόντρας μέχρι εσχάτων.
Οι περισσότερο αισιόδοξοι δεν φοβούνται την πολεμική εμπλοκή, αλλά ανησυχούν για τη γεωπολιτική φάκα που δεν αποκλείεται να στηθεί για τα εθνικά συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου. Λένε δε ότι η τελευταία πράξη του έργου θα παιχτεί τον
Μάρτιο του 2020, όταν θα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία προμήθειας των S-400 και οι «πύραυλοι της οργής» θα μπορούν
να καταστούν πλήρως επιχειρησιακοί. Τότε, υποστηρίζουν οι γνώστες, που οι Τούρκοι θα δεχτούν και την τελευταία προειδοποίηση του θείου Σαμ και θα παζαρέψουν την υπαναχώρησή τους με αντάλλαγμα το Κυπριακό. Αυτό σημαίνει ότι
δεν αποκλείεται η Ουάσινγκτον να γυρίσει το χαρτί (σ.σ. ήδη o Τραμπ λέει ότι ευθύνεται ο… Ομπάμα που δεν πήραν οι
Τούρκοι τους πυραύλους Πάτριοτ, αναγκάζοντάς τους να γείρουν στην αγκαλιά του Βλαδίμηρου) και να αρχίσει να πιέζει αφόρητα Αθήνα και Λευκωσία να κάτσουν στο τραπέζι της επανέναρξης του διαλόγου με την Άγκυρα για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά αυτήν τη φορά με ανοιχτή όλη τη βεντάλια των θεμάτων, ακόμη και αυτών που σχετίζονται με τις οριοθετήσεις της ΑΟΖ.
Μπροστά σε αυτό το όχι απίθανο ενδεχόμενο, η ελληνική διπλωματία οφείλει να προετοιμάζεται από τώρα. Διότι, αν τυφλωθεί από το τυράκι των τωρινών καλών σχέσεών μας με τις ΗΠΑ, θα διαπιστώσει ανεπίστρεπτα ότι από το κλειστό πορτάκι της φάκας θα απελευθερωθεί μόνο ως χαμένη.

Σ

Η φάκα των
ελληνοτουρκικών
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• Την καθημερινότητα από τα… κέρατα έχουν πιάσει στη Νέα Δημοκρατία,
με τον πρωθυπουργό να υλοποιεί μία-μία τις προεκλογικές δεσμεύσεις του
για άμεσες λύσεις • Νοσοκομεία, συντάξεις, ασφάλεια, οικονομία
(ομόλογα), ετοιμότητα στις θεομηνίες (Χαλκιδική, σεισμός), παιδεία,
στο επίκεντρο της καθημερινότητας μέσα σε 10 ημέρες διακυβέρνησης!

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Περίοδος χάριτος;
Δεν μας ενδιαφέρει…
Μόλις δύο εβδομάδες κυβερνητικής ζωής μετράει η Νέα
Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ενέχει μεγάλο
ρίσκο να προβεί κάποιος σε αξιόπιστη αξιολόγηση των
πεπραγμένων μιας κυβέρνησης που ούτε προγραμματικές δηλώσεις (σ.σ. ξεκινούν σήμερα Σάββατο και τελειώνουν με την ψήφο εμπιστοσύνης το βράδυ της Δευτέρας)
δεν έχει προλάβει να κάνει. Θα ήταν, ωστόσο, άδικο να
μην καταγραφεί το πρώτο θετικό… μπουσούλημά της
μπροστά στο πλήθος προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει και για την επίλυση των οποίων οι πολίτες δεν
της δίνουν την παραμικρή περίοδο χάριτος!
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Α

υτή την πολυτέλεια
των προκατόχων του
να χαρούν την εκλογική νίκη τους και να ξεδιπλώσουν με μία
σχετική ανοχή των ψηφοφόρων το
κυβερνητικό τους σχέδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε ότι δεν θα
την έχει. Γι’ αυτό και είχε φροντίσει
να είναι «διαβασμένος» και προετοιμασμένος να φύγει με ταχύτητα
κατοστάρη δρομέα από τον βατήρα,
προκειμένου να καθησυχάσει τον
μπουχτισμένο από υποσχέσεις κοινωνικό ιστό ότι εδώ κάτι γίνεται.
Αυτή η ταχύτητα εκκίνησης καταγράφεται στα πρώτα θετικότατα
δείγματα της «γαλάζιας» διακυβέρνησης που έδειξε ότι δεν θέλει να
χάσει στιγμή ωφέλιμου χρόνου,
παρά τη θερινή ραστώνη που παραδοσιακά «προσβάλλει» την κρατική μηχανή. Δεν είναι τυχαίο ότι
με τη λήξη των όσων επέβαλε το
πρωτόκολλο (επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ορκωμοσία
πρωθυπουργού, ανακοίνωση και
ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης),

οι νέοι υπουργοί που έδωσαν το
«παρών» στο πρώτο πανηγυρικό
Υπουργικό Συμβούλιο βρήκαν
μπροστά τους αυτό που θα τους
«κατατρέχει» τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του 2019: τον περίφημο πλέον μπλε φάκελο, που για κάθε υπουργό ξεχωριστά περιείχε την
κυβερνητική προτεραιότητα ανά
χαρτοφυλάκιο, τους στόχους που
έκαστος εξ αυτών καλείται να επιτύχει σε διάστημα 6 μηνών, αλλά
και τις κόκκινες κάρτες της αξιολόγησης που τους περιμένει εφόσον
δεν παραχθεί το ζητούμενο έργο.
Ήταν μία πράξη ουσίας και λιγότερο εντυπώσεων του νέου μοντέλου
διακυβέρνησης που επιδιώκει να
εφαρμόσει ο Κυρ. Μητσοτάκης,
δίνοντας σε κυβερνήτες και κυβερνώμενους να καταλάβουν ότι άπαντες κρίνονται και λογοδοτούν.

Πήρε… σβάρνα τα
κομβικά υπουργεία
Το ίδιο ουσιαστική ήταν και η επιλογή του νέου πρωθυπουργού να
επισκεφτεί κατά… ριπάς συγκεκριμένα υπουργεία, ελάχιστα 24ωρα
μετά τον σχηματισμό της κυβέρνη-

σης. Η αρχή έγινε με το υπουργείο Παιδείας, το οποίο επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, καταδεικνύοντας τη βαρύτητα που δίνει η
κυβέρνηση της Ν.Δ. στο να «τρέξει» αποτελεσματικά ο μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της
πολιτικής της για την Παιδεία.
Την Τρίτη 16 Ιουλίου σειρά είχε
το υπουργείο Υγείας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετέχει
σε μίνι σύσκεψη για τα φλέγοντα
θέματα που ταλανίζουν διαχρονικά τη δημόσια Υγεία παρουσία του
αρμόδιου υπουργού Βασίλη Κικίλια, του υφυπουργού Βασίλη Κοντοζαμάνη, του υπουργού Επι-

κρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη
και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα.
Εδώ αξίζει να επισημανθεί η ευαρέσκεια των πολιτών που προφανώς και δεν είδαν να αλλάζει ως
διά μαγείας η αντιμετώπισή τους
ως ασθενείς, αλλά πιστώνουν στη
νέα διακυβέρνηση ότι ο νέος υπουργός Υγείας έχει ήδη επισκεφθεί δύο νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας) εν ώρα εφημερίας και έχει κινήσει άμεσα τις διαδικασίες κάλυψης σημαντικών κενών σε γιατρούς σε περιφερειακά νοσηλευτικά ιδρύματα (π.χ. παθολόγους στο
νοσοκομείο Λήμνου, παιδιάτρους
στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου).
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε προχθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυρ. Μητσοτάκης άναψε
το πράσινο φως να προχωρήσουν
οι προγραμματισμένες από το ΑΣΕΠ προσλήψεις εντός του 2019,
με προτεραιότητα τις 2.450 θέσεις
που αφορούν το υπουργείο Υγείας.
Οι πρωθυπουργικές επισκέψεις
έκλεισαν –για την ώρα– στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ο πρόεδρος της κυβέρνησης
επισκέφθηκε την περασμένη Τετάρτη (17/7), σε μια περίοδο που
ανοχή δεν δείχνουν ούτε οι γείτονες από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, εντείνοντας μάλιστα τις προκλήσεις τους στη νοτιοανατολική
Ευρώπη.

Η ασφάλεια
Το κομμάτι της ασφάλειας των πολιτών είναι διακηρυγμένη κυβερνητική προτεραιότητα της Ν.Δ. Θα
ήταν ουτοπικό να ισχυριστεί κά-

ποιος ότι σε ένα 15νθήμερο «γαλάζιας» διακυβέρνησης οι Έλληνες
άρχισαν να κοιμούνται με ανοιχτά
παράθυρα και ξεκλείδωτες πόρτες,
αλλά δεν μπορεί να παραγνωριστεί
το γεγονός ότι άμεσα άρχισε η δύσκολη δουλειά. Απόδειξη ότι αργά
το απόγευμα της Πέμπτης δόθηκε
η εντολή Μητσοτάκη να δρομολογηθούν άμεσα –και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους–
1.500 προσλήψεις αστυνομικών
για την ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ
και την ανασύσταση της ομάδας
«ΔΕΛΤΑ», όπως είχε δεσμευθεί
προεκλογικά ο πρωθυπουργός. Όσο για το άμεσα… ορατόν των αλλαγών, τουρίστες και ημεδαποί κάτοικοι της πρωτεύουσας βλέπουν
εδώ και μερικές ώρες οπλισμένα
περίπολα της ΕΛ.ΑΣ. να επιτηρούν
ένα τόξο που ξεκινά από την πολυσύχναστη οδό Ερμού, διατρέχει
την Πύλη του Αδριανού και την ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης για
να καταλήξει στο Μοναστηράκι!

Καλλιτεχνικό
«μοντάρισμα» της ομάδας
Για τους πολίτες μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που στα θετικά των πρώτων 15
ημερών της Ν.Δ. πιστώνουν και
την επιλογή του προέδρου της και
πρωθυπουργού να «στήσει»… καλλιτεχνικά την κυβερνητική ομάδα
του στο χορτάρι της νέας διακυβέρνησης. Η ανάμειξη τεχνοκρατών με προσόντα και τριβή στην
πραγματική οικονομία, με φρέσκα
πολιτικά στελέχη, αλλά και έμπειρους μπαρουτοκαπνισμένους κοινοβουλευτικούς (σ.σ. σε αναλογίες
που σέβονται και τις εσωκομματικές ισορροπίες, χωρίς όμως να άγονται από αυτές), δίνουν ένα επιπλέον μπόνους στον Κυρ. Μητσοτάκη να τρέξει το μοντέλο που έχει
στο μυαλό του. Θα γίνει η κυβέρνησή του η καλύτερη της μεταπολίτευσης, όπως είπε στη χθεσινή
συνεδρίαση της Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος; Αν ασπαστεί την
αρχή που λέει ότι κανένας δεν
μπορεί να πάει πίσω και να κάνει
μια καινούργια αρχή, αλλά ο καθένας μπορεί να αρχίσει σήμερα και
να κάνει ένα καινούργιο τέλος, πιθανότατα το πέρας της πρώτης
πρωθυπουργικής θητείας του θα
βρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη χαμογελαστό και ευχαριστημένο από
το τελικό αποτέλεσμα…
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Οι αρχαίοι κάτοικοι των απέναντι από τις ελληνικές ακτές
του Ιονίου Πελάγους είναι οι
γεννήτορες της viral –πριν
καν ανακαλυφθεί ο όρος– παροιμίας «Verba volant, scripta
manent». Κι ενώ είχαν απόλυτο δίκιο οι Λατίνοι γείτονες
που επέμεναν ότι τα γραπτά
μένουν ενώ τα λόγια πετούν,
αυτό που δεν φαντάζονταν ήταν πόσο θα στενοχωρούσαν
με τη διαπίστωσή τους μερικούς σύγχρονους Έλληνες πολιτικούς, που πριν από λίγο
καιρό χαρακτήριζαν γραπτώς
και προφορικώς «προδοτική»
τη Συμφωνία των Πρεσπών,
ενώ τώρα αφήνουν να… ίπτανται αυθαίρετα(;) λόγια «νομιμοποίησής» της…
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• Αμηχανία στη βάση της Νέας Δημοκρατίας για τις δηλώσεις υψηλόβαθμων
κυβερνητικών στελεχών που εξωραΐζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Πρώτα την καταψήφισαν,

τώρα την καλοβλέπουν
ποστηρίζοντας: «Σήμερα αναμετριόμαστε
όλοι με την Ιστορία. Έχουμε υποχρέωση
να αποτρέψουμε την υποθήκευση του μέλλοντος της πατρίδας με μία κακή συμφωνία, που βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Η αποδοχή “μακεδονικής γλώσσας”
και “μακεδονικής εθνότητας” συνιστούν
μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση».

Η Άποψη

Τ

ο διήμερο 16-17 Ιουλίου
στο Λαγονήσι της Αττικής
φιλοξενήθηκε το 23ο συνέδριο του ECONOMIST, στο
οποίο έλαβαν μέρος γνωστοί εκπρόσωποι της πολιτικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας. Έκαστος στο… είδος του, οι ομιλητές κατέθεσαν τις απόψεις και τις αναλύσεις
τους σε ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων, που
μεταξύ άλλων αφορούσαν την ενέργεια, τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, το επιχειρηματικό και
επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και τις
γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή
που αναμενόμενα είχαν και ολίγον από… Πρέσπες!
«Και ένα τελευταίο σχόλιο, βέβαια, θεωρώ επιβεβλημένο να το κάνω, για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν αμφισβητώ την
πρόθεση κανενός ότι αυτή η Συμφωνία επιτεύχθηκε για καλό σκοπό, για να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή, για
να ενισχύσει τις γεωπολιτικές σταθερές της
περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ανατροπές. Απλά, η άποψή μου είναι, με
κάθε καλή πρόθεση, και θέλω να το τονίσω
αυτό, ότι για να σταθεί αυτή η Συνθήκη
και να παράξει θετικά αποτελέσματα, θα
πρέπει και τα δύο μέρη να σταθούν με
προσήλωση στην τήρηση των ουσιωδών
όρων αυτής. Αυτή είναι και η θέση μου,
αν θέλετε ως νομικού. Αν αυτή εφαρμοστεί
με απαρέγκλιτη τήρηση όλων των ουσιωδών όρων της, τότε νομίζω ότι θα μπορούμε να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον».
Όσοι προέτρεξαν να πιθανολογήσουν ότι η παραπάνω τοποθέτηση ανήκει σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κόμματος που ήταν αρχιτέκτονας της λύσης του ονοματολογικού των
Σκοπίων προσυπογράφοντας τον όρο
«Βόρεια Μακεδονία», έκαναν δικαιολογημένο μεν αλλά μέγα λάθος. Οι επίμαχες 124 λέξεις αποτελούν την κατακλείδα της ομιλίας που έκανε στο συ-

Κι εσύ, τέκνον Μιλτιάδη;

νέδριο του Economist o νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, με θέμα «Ευρώπη: Αφήνοντας την αναποφασιστικότητα πίσω;».
Το ποια αναποφασιστικότητα υπονοούσαν οι διοργανωτές του συνεδρίου
είναι άγνωστο, αλλά είναι ήδη γνωστό

το πόσο αποφασιστικά έκαναν σημαία
τη δήλωση Παναγιωτόπουλου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από το πρωί της περασμένης Πέμπτης οι περισσότεροι
βουλευτές της αντιπολίτευσης ανασύρουν τις δηλώσεις που είχε κάνει ο νυν
ΥΠΕΘΑ στις 14 Ιουνίου του 2018 υ-

Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν φαίνεται να είναι το μοναδικό υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας
Δημοκρατίας που λειαίνει σε βαθμό…
εξαφάνισης τις πολεμικές ιαχές της οδού Πειραιώς κατά της προηγούμενης
κυβέρνησης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος μιλώντας και αυτός στο συνέδριο του Economist έκανε
λόγο για «πολιτικά ζητήματα που έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό με τη Συμφωνία
των Πρεσπών». Μάλιστα, ο αναπληρωτής ΥΠ.ΕΞ. υποστήριξε ότι η επίλυση
των πολιτικών ζητημάτων «μας αφήνουν

Απύθμενο θράσος
του νέου γγΑ, Γ. Μαυρωτά
«Υπάρχει ένα κομμάτι της ΝΔ που ήταν υπέρ της Συμφωνίας των
Πρεσπών και μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπροσωπώ αυτό το κομμάτι».
«Α» στην προ 3 ημερών ανάρτησή της με τίτλο «Φλερτ με τον Τσίπρα,
γάμος με τη ΝΔ», είχε διατυπώσει την έκπληξή της για την επιλογή στη
θέση του γγΑ του Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει ως ακροδεξιούς όσους διαφωνούσαν με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και μάλιστα μετά
την επιλογή του είχε δηλώσει ότι θα πορευθεί με τη φιλοσοφία του Ποταμιού. Ολόκληρο το άρθρο της «Α» θα το βρείτε στο λινκ https://www.iapopsi.gr/giorgosmayrotas-flert-me-tsipra-gamos-me-n-d/
Ο κύριος όμως Μαυρωτάς δεν σταμάτησε εδώ. Με συνέντευξή του στο Μετρόπολις 97,5 και στην εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο», αναφερόμενος στη Συμφωνία
των Πρεσπών, είπε την παρακάτω προκλητική φράση: «Δεν νομίζω πως θα αποτελεί
φρένο στην επιλογή προσώπων (εννοώντας την επιλογή του) γιατί υπάρχει κι ένα κομμάτι της ΝΔ που ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και μπορεί να θεωρηθεί ότι εκ-

Η
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Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Εθνική ήττα
η Συμφωνία των Πρεσπών»
στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών είχε διατυπωθεί
τις παραμονές της ψηφοφορίας στη Βουλή, στις 24/12019.
Λάβρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αντιδράσει σφόδρα
στη συμφωνία αυτή. Μερικούς μήνες νωρίτερα, στις 26/6/2018, είχε επίσης τοποθετηθεί για τη συμφωνία αυτή, λέγοντας τα εξής:
«Αυτή τη συμφωνία η Ν.Δ. δεν θα την κυρώσει, δεν θα την ψηφίσει.
Κατέστησα όλους υπεύθυνους για τις πράξεις τους, προειδοποίησα ότι παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή της υπογραφής της, κάναμε πρόταση μομφής ώστε να αναλάβουν όλοι
την ευθύνη τους … Δεν συμφωνώ με πολλές πτυχές της», και είχε τονίσει ότι δεν θα την ψηφίσει,
ακόμη κι αν η Ν.Δ. είναι κυβέρνηση. Ερωτηθείς τι θα κάνει αν η συμφωνία έχει ήδη κυρωθεί από την ελληνική Βουλή και η Ν.Δ. είναι κυβέρνηση, απάντησε ότι «τα περιθώρια ελιγμών είναι εξαιρετικά στενά». Επανέλαβε, δε, τα περί εκχώρησης της μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας,
προσθέτοντας μάλιστα ότι «ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα ψήφιζε μια τέτοια συμφωνία, δεν θα
δεχόταν ποτέ την εθνότητα και τη γλώσσα, η μεγάλη του έγνοια δεν ήταν τόσο το όνομα, αλλά τα εργαλεία
του αλυτρωτισμού». Στις 24/12019, παραμονή της ψηφοφορίας για τις Πρέσπες, ο νυν πρωθυπουργός, ως καταπέλτης από το βήμα της Βουλής, είχε επισημάνει ότι η κυβέρνηση εγκατέλειψε
μια σταθερή εξωτερική πολιτική δεκαετιών και, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, εξαγοράζει ακόμη και συνειδήσεις βουλευτών Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για ανιστόρητη και επιπόλαιη εξωτερική πολιτική εκ μέρους της, η οποία μεταξύ άλλων, όπως υποστήριξε, αναγνώρισε «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα. Αυτά, όπως είπε, «αποτελούν στοιχεία στα οποία βασίζεται
ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού». Μάλιστα είχε ξεκαθαρίσει ότι «εφόσον εγκριθεί η συμφωνία δεν θα
μπορούν να αλλάξουν οι όροι της από την επόμενη κυβέρνηση», και επανέλαβε ότι η ΝΔ θα την καταψηφίσει έχοντας τη συνείδησή της καθαρή. «Ψήφος στη συμφωνία των Πρεσπών είναι ψήφος
στον κ. Τσίπρα να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο».
Συνεχίζοντας είπε ότι «Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε υπογραφεί και, βέβαια,
δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση. Γιατί αποτελεί εθνική ήττα, που
έχει ήδη ακυρωθεί στη συνείδηση του λαού. Και εθνικό λάθος, που προσβάλλει την αλήθεια και την Ιστορία της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που καταρρέει, επιμένει στην καταστροφική του αποστολή. Και μετά το οικονομικό ναυάγιο και την κοινωνική διάλυση, οδηγεί την Ελλάδα και σε μία εθνική περιπέτεια
διαρκείας. Αγνοεί τις πατριωτικές ευαισθησίες εκατομμυρίων Ελλήνων. Εγκαταλείπει μια σταθερή εξωτερική πολιτική δεκαετιών. Χρησιμοποιεί το εθνικό θέμα ως εργαλείο εξυπηρέτησης μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων και, προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, εξαγοράζει ακόμη και συνειδήσεις βουλευτών».
Όπως υποστήριξε στη συνέχεια ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «η Συμφωνία των Πρεσπών
δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη Μακεδονία ή Μακεδόνες σε σχέση με την Ελλάδα. Η περιοχή έχει όνομα
κ. Τσίπρα: Μακεδονία. Είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Περιφρονείτε τους Μακεδόνες».
Ιδιαίτερα καυστική ήταν η αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα. «Είπατε ναι εκεί που όλοι οι άλλοι
είχαν το σθένος να πούνε όχι», προσέθεσε χαρακτηριστικά, ενώ καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι δέχτηκε ότι είχε ζητήσει ο κ. Γκρούεφσκι πριν από 10 χρόνια, αλλά, τότε, η Ελλάδα τούς είχε
κλείσει την πόρτα. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της ΝΔ, «ο Αλέξης Τσίπρας είτε είναι τελείως
αντιστόρητος ή επικίνδυνα κυνικός, ή και τα δύο. Καταλάβετε το επιτέλους. Εθνότητα, ταυτότητα και
γλώσσα σημαίνουν εθνική υπόσταση και δίνουν λαβή σε αλυτρωτικές πολιτικές».
Τελειώνοντας τότε την ομιλία του ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέλυσε τις επτά αλήθειες που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αλήθεια πρώτη: Η Συμφωνία αυτή ανατρέπει την πάγια εθνική στρατηγική στα Βαλκάνια. Η
Ελλάδα ποτέ δεν μονοπώλησε ή διεκδίκησε το σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας.
Αλήθεια δεύτερη: Η αναγνώριση της «μακεδονικής γλώσσας» συνοδεύεται και από την αθλιότητα της αναφοράς σε δήθεν προγενέστερη αναγνώρισή της το 1977. Πρόκειται για διπλό
ψέμα.
Αλήθεια τρίτη: Το άρθρο 7 ορίζει ότι, ως προς τα Σκόπια, με τους όρους «Μακεδονία» και
«Μακεδονικός» θα περιγράφονται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά
τους. Με δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά. Όμως όλα αυτά μαζί συνιστούν τον ορισμό της εθνικής ταυτότητας. Και, στην περίπτωσή μας, μάλιστα συγκροτούν και κάτι νέο και απαράδεκτο: Μια ταυτότητα μακεδονική η οποία, όμως, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα.
Αλήθεια τέταρτη: Καταφέρατε ακόμη και το erga omnes να το στρέψετε σε βάρος των δικών
μας συμφερόντων. Καθώς το erga omnes αφορά και τα δύο μέρη της Συμφωνίας, η «μακεδονική»
ταυτότητα και η «μακεδονική» γλώσσα που κατοχυρώνει η Συμφωνία καθίστανται υποχρεωτικές
και για την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε να είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλούμε και εμείς «Μακεδόνες» τους κατοίκους της χώρας αυτής. Και αυτό να μας δεσμεύει νομικά.
Αλήθεια πέμπτη: Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αναφέρει ούτε σε ένα σημείο της την λέξη
«Μακεδονία» ή «Μακεδόνες» σε σχέση προς την Ελλάδα. Πουθενά δεν γράφει «Έλληνες Μακεδόνες» ή «ελληνική Μακεδονία». Το κείμενο που υπέγραψαν Τσίπρας – Κοτζιάς ορίζει την ελληνική Μακεδονία ως «βόρεια περιοχή… του Πρώτου Μέρους».
Αλήθεια έκτη: Η Συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα με την υπογραφή της, κάτι που δεν
συνηθίζεται. Πρώτα κυρώνεται μια συμφωνία και μετά ακολουθούν οι συνέπειές της.
Αλήθεια έβδομη: Η Συμφωνία δημιουργεί ένα διαρκές ναρκοπέδιο για το μέλλον: Πώς θα πιστοποιούνται με ονομασία προέλευσης τα προϊόντα της Βόρειας Ελλάδας, όταν τα γειτονικά θα κυκλοφορούν ως «μακεδονικά»;

Η

χώρο για να κάνουμε περισσότερα στον
χώρο της οικονομίας. Και επομένως, προκειμένου να κάνουμε αυτές τις κινήσεις
στην οικονομία, νομίζω ότι θα πρέπει να
είναι ξεκάθαρο στον καθένα πώς δίνονται
τα ονόματα των προϊόντων και πώς να υπερασπιστούμε τις ελληνικές εταιρείες που
έχουν ξοδέψει πραγματικά χρόνο και χρήμα για να επενδύσουν στην ονομασία τους
και στην αναγνώριση των προϊόντων τους».

Ενοχλημένη η βάση…
Για τους πολιτικούς αναλυτές, το ζήτημα που γεννάται με τις δηλώσεις των
δύο «γαλάζιων» κυβερνητικών στελεχών δεν είναι τόσο η ανισορροπία τους
σε σχέση με την κεντρική γραμμή του
κόμματος, όσο η θαλασσοταραχή που
έχουν προκαλέσει στην εκλογική βάση
της Νέας Δημοκρατίας.

Ένα απλό σερφάρισμα στα σχόλια αναγνωστών και χρηστών στα social
media καταδεικνύει τη δυσαρέσκεια
που επικρατεί στους νεοδημοκράτες οπαδούς, οι οποίοι προσπαθώντας να
κατανοήσουν άλλες… ακατανόητες επιλογές της ηγεσίας (βλ. Γ. Μαυρωτάς
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τοποθέτηση στη θέση του γ.γ. Δημόσιας
Τάξης του Κωνσταντίνου Τσουβάλα
που είχε αποπεμφθεί για τους χειρισμούς του κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι) καλούνται
τώρα να καταλάβουν πώς γίνεται μια
συμφωνία που μέχρι πρότινος παρήγαγε κακά αποτελέσματα για την Ελλάδα, τώρα να είναι σε θέση να παράξει
θετικά αποτελέσματα, εφόσον Αθήνα
και Σκόπια τηρήσουν τους ουσιώδεις
μεταξύ τους συμφωνημένους όρους.

προσωπώ αυτό το κομμάτι»(!!!).
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κ. Μαυρωτάς αφενός μεν υποστήριξε ότι θα συνεχίσει ως γγΑ να πορεύεται με τις αρχές και τη φιλοσοφία του Ποταμιού, και αφετέρου ανακήρυξε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των νεοδημοκρατών που ήταν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών(!!!).
Αν κανείς αναλογιστεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών εγκρίθηκε με 153 ψήφους, και υπέρ της Συμφωνίας ψήφισαν οι Στ. Θεοδωράκης, Γ. Μαυρωτάς, Σπ. Δανέλλης, Σπ. Λυκούδης, τους οποίους ακολούθησαν η κα Παπακώστα (πρώην της ΝΔ) και οι Θ. Θεοχαρόπουλος, Θ. Παπαχριστόπουλος, και Έλ. Κουντουρά, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι ο κ. Τσίπρας μπορούσε
να είχε πέσει στις 25/1/2019, αλλά χάριν των προσπαθειών του Γ. Μαυρωτά
και των προαναφερομένων, παρέμεινε στην εξουσία.
Ο δε κ. Μαυρωτάς, αφού χαρακτήρισε ως «ακροδεξιούς» το 70% των πολιτών που δήλωναν αντίθετοι στη Συμφωνία των Πρεσπών, και αφού διορίστηκε γγΑ, μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν και νεοδημοκράτες που είναι υπέρ της
Συμφωνίας, εννοώντας προφανώς υπαρκτά πρόσωπα, τα οποία ωστόσο δεν
κατονομάζει.
Μετά από τα παραπάνω, έχει πλέον υποχρέωση ο πρωθυπουργός να τον
στείλει σπίτι του για την προσβολή αυτή που απηύθυνε στον ίδιο και στους
νεοδημοκράτες.



6 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 20/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Αδιαπραγμάτευτα για τη νέα κυβέρνηση η μείωση του φόρου στις
επιχειρήσεις και στον ΕΝΦΙΑ, όπως και η αποκλιμάκωση του πρώτου συντελεστή
από το 22% στο 9%

Φορολογικό
σε δόσεις για
να… καλοπιαστούν
οι Βρυξέλες
Στο μέτωπο της οικονομίας και των επενδύσεων θα δώσει την πρώτη μεγάλη μάχη της η
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνεργάτες του πρωθυπουργού υπογραμμίζουν με ιδιαίτερη έμφαση –και ενόψει της κατάθεσης του φορολογικού νομοσχεδίου που θα έρθει προς ψήφιση αμέσως μετά το πρώτο ν/σ για το επιτελικό κράτος και τις ρυθμίσεις για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου– ότι η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις και στον ΕΝΦΙΑ και η μείωση του πρώτου συντελεστή από το 22% στο 9% είναι «αδιαπραγμάτευτα».
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

ενάρια τριχοτόμησης
του φορολογικού νομοσχεδίου, ώστε να αποφύγει πιθανές τριβές με
τους δανειστές, μελετά
η κυβέρνηση φέρνοντας σε πρώτη
φάση στη Βουλή τα μέτρα ελάφρυνσης του 2019 που έχουν το
χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος και δεν κρύβουν δυσάρεστες
εκπλήξεις για τα νοικοκυριά, την
ώρα που οι δανειστές εκφράζουν
επιφυλάξεις.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, μεταξύ των μέτρων είναι
οι αλλαγές στις ρυθμίσεις των 120
δόσεων για οφειλέτες με χρέη προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και οι μετατάξεις προϊόντων
του κλάδου της εστίασης, όπως ο
καφές και τα αναψυκτικά, στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%. Ειδικά για τις 120 δόσεις της εφορίας,
εξετάζεται βελτίωση του πλαισίου
ρύθμισης των οφειλών με την υιοθέτηση των εξής νέων χαρακτηριστικών: ευκολότερη πρόσβαση
στις ευκολίες πληρωμής για όλους
τους οφειλέτες, μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης στα
€20 από €30 σήμερα, διεύρυνση
της δυνατότητας και των κριτηρίων
ρύθμισης οφειλών για τα νομικά

πρόσωπα και μείωση των επιβαρύνσεων των οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση με μείωση του ετήσιου επιτοκίου, πιθανότατα στο
4% από 5% σήμερα.
Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν επίσης διατάξεις που συνδέονται με την τόνωση της κτηματαγοράς, όπως η βελτίωση των όρων στη χορήγηση Golden Visa
και η θέσπιση πρόσθετων φορολογικών κινήτρων για το leasing
αυτοκινήτων.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του «μίνι» φορολογικού, που στόχος είναι να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 10
Αυγούστου, θα περιληφθούν κωδικοποιημένες όλες οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα
τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τη
νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων.

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ,
ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ο Κυρ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει σχέδιο τετραετίας με ορόσημο το 2021 –στην επέτειο των
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση– χρονιά που ο πρωθυπουργός έχει ορίσει ως κομβική για την
οριστική έξοδο από την κρίση και
την επίτευξη του στόχου μείωσης
του πρωτογενούς πλεονάσματος και
την επάνοδο σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Το ορόσημο αυτό δεν είναι μόνο συμβολικό. Ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι η χώρα μέχρι
τότε θα έχει μπει σε άλλη τροχιά και
ότι μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πρότυπο για την Ευρώπη.

Τα ουσιώδη μέτρα τον
Οκτώβριο
Μετά το «μίνι» φορολογικό, θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο με τα
πιο ουσιώδη μέτρα, τον Οκτώβριο,
μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού. Επί της ουσίας θα περιλαμβάνει τον βασικό κορμό των φορο-ελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά και αφορούν μειώσεις συντελεστών σε εισόδημα,
ακίνητα, ενοίκια, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη. Θα πλαισιώνεται δηλαδή από μέτρα υψηλού
δημοσιονομικού κόστους, που θα
περιληφθούν στον προϋπολογισμό του 2020 και αυτά θα πρέπει
να περάσουν από τις Συμπληγάδες
των δανειστών.
Το τρίτο και τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο θα έρθει τον Δεκέμβριο του 2019 και σημείο αναφοράς του θα είναι το «ηλεκτρονικό λογιστήριο». Δηλαδή, η καθιέ-

ρωση του συστήματος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τρίγωνο εφορία - πελάτης - επιχείρηση.
Είναι αυτό που θα αλλάζει τους συντελεστές για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου και θα περιορίζει περαιτέρω τα όρια χρήσης μετρητών. Το όριο των €500 θα διατηρηθεί για πολύ λίγες συναλλαγές
και ορισμένους επιχειρηματικούς
κλάδους, ενώ για κάποιους άλλους
που ρέπουν προς τη φοροδιαφυγή
το όριο θα μειωθεί στα €300.
Με το ίδιο νομοσχέδιο μετατίθενται για το 2021 οι μειώσεις των
συντελεστών του ΦΠΑ από το 24%
στο 22% και από το 13% στο 11%,
αλλά και ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ, τον οποίο η Ν.Δ. είχε κάνει
σημαία προεκλογικά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
μείωση του φόρου επί των ακινήτων κατά 30% συνολικά πηγαίνει
για μετά το 2021, μετά τις ενστάσεις των δανειστών ότι οι απώλειες εσόδων για τα ταμεία θα φτάσουν στα 850 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Οικονομικών, το σενάριο
τριχοτόμησης του φορολογικού θα
προχωρήσει μόνο εφόσον οι δανειστές επιμείνουν σε βαθύ «κούρεμα» των θετικών μέτρων και η
κυβέρνηση υποχρεωθεί από πολύ
νωρίς σε εκπτώσεις των προεκλογικών εξαγγελιών της. Οι δανειστές, που έχουν ήδη πάρει τις διατάξεις του μίνι φορολογικού στα
χέρια τους, θα απαντήσουν σε λίγες ημέρες, αφού πρώτα μελετήσουν το κόστος των μέτρων σε συνάρτηση με τον δημοσιονομικό
χώρο για ελαφρύνσεις.
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Σε... τάφρο αποκαλύψεων
που κινδυνεύουν να «πνίξουν» την αποχωρήσασα
εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, Ξένη Δημητρίου, έχει μεταβληθεί η υπόθεση
της Νovartis. Νέα στοιχεία
από τη δικογραφία που έφτασε στο συμβούλιο του
ανωτάτου δικαστηρίου και
αποκαλύπτει αποκλειστικά
η «Α» καταδεικνύουν βαριές ευθύνες της πρώην ανωτάτης εισαγγελέως, που
φέρεται ότι ενώ γνώριζε
από τον Δεκέμβριο του
2018 ότι συνέβαιναν σημεία και τέρατα στην Εισαγγελία Διαφθοράς, που
χειριζόταν την έρευνα, εκείνη έκανε τα... στραβά
μάτια, στην προσπάθειά
της να καλύψει την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη και τους επίκουρους εισαγγελείς.

Η ΑΠΟΨΗ

• Τα όσα έφερε στο φως ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Γιάννης Αγγελής, για την υπόθεση Novartis εκθέτουν –και ποινικά–
την πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας του ΑΠ

Ξένη Δημητρίου:

Γνώριζε… «έθαβε»…
«ξέθαβε»!

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Α

πό στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία
προσκόμισε ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής, με υπόμνημά του στο συμβούλιο ΑΠ,
το οποίο εξέτασε την περασμένη
Τρίτη την αίτησή του, με την οποία
ζητάει αποχή ή εξαίρεση του αντιεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα από τη διερεύνηση των αναφορών του κατά της κας Τουλουπάκη, η πρώην εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, κα Ξένη Δημητρίου, εμφανίζεται βαθιά εκτεθειμένη, αφού από έγγραφα πλέον
αποδεικνύεται ότι όλες τις εκατέρωθεν καταγγελίες τις οποίες «έθαβε», βάζοντάς τες στο κάτω συρτάρι, και όταν βρισκόταν σε δύσκολη θέση τις «ξέθαβε» για να έχει
άλλοθι.

Γνώριζε...
Ως γνωστόν, ο επόπτης της ανάκρισης Γιάννης Αγγελής είχε υποβάλει την παραίτησή του και είχε καταθέσει δύο υπομνήματα
στον αντεισαγγελέα του ΑΠ Γρηγρόρη Πεπόνη, στα οποία εξέθετε όλες τις παραλείψεις και τα δικονομικά λάθη της εισαγγελέως
κας Ελένης Τουλουπάκη στην υπόθεση Novartis. Τα υπομνήματα
αυτά όταν είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» δημιούργησαν μεγάλο κραδασμό στις τάξεις της Δικαιοσύνης, αφού πλέον
ήταν πασιφανές ότι η υπόθεση
Novartis ήταν μια σκευωρία αφού
κατά τη διαδικασία λήψεως καταθέσεων από τους «κουκουλοφό-

|7

ρους» μάρτυρες υπήρξαν δικονομικές παραλείψεις, λόγω των οποίων υπήρχε απόλυτη ακυρότητα σε αυτές. Περαιτέρω, με στοιχεία είχε αναδειχθεί από τον επόπτη της ανάκρισης Γιάννη Αγγελή η ανικανότητα –όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά στα υπομνήματά
του– των εισαγγελέων Διαφθοράς
να φέρουν εις πέρας και να εξιχνιάσουν την υπόθεση αυτή, καταλογίζοντας ευθύνες σε αυτούς που
πραγματικά τους ανήκουν και όχι –
με εντολές «Ρασπούτιν»– μόνο στα
πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα με
διαδικασίες fass track.
Οι καταγγελίες αυτές δεν εξετάστηκαν από τον κ. Πεπόνη, διότι
η κα Ξ. Δημητρίου είχε «φροντίσει» να θέσει περιορισμένο πεδίο
έρευνας. Πλην όμως ο φάκελος
που επεστράφη από τον κ. Πεπόνη στην κα Δημητρίου, ώστε να
αρχειοθετηθεί η έρευνα, είχε ως
περιεχόμενο και τα δύο υπομνήματα τα οποία η εισαγγελέας προκειμένου να προβεί σε αρχειοθέτηση είχε λάβει γνώση.
Και όμως, με απύθμενο θράσος
στο γραπτό της υπόμνημα για παροχή εξηγήσεων προς τον αντεισαγγελέα κ. Ευάγγελο Ζαχαρή στις
20/6/2019, δηλαδή 4 περίπου
μήνες μετά την αρχειοθέτηση των
καταγγελιών Αγγελή από την ίδια
εγγράφως κατέθεσε ότι δεν γνώριζε
τις καταγγελίες του επόπτη Διαφθο-

ράς(!!!). Και βεβαίως, είπε ότι δεν
γνώριζε τις καταγγελίες του Γιάννη
Αγγελή, για τις πλημμέλειες της κας
Τουλουπάκη, διότι αλλιώς δεν θα
μπορούσε να δικαιολογήσει την…
αφωνία της όταν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παρουσία της κας
Δημητρίου ανανέωσε για μία διετία τη θητεία της κας Τουλουπάκη
στη θέση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς.

«Έθαβε» και «ξέθαβε»
Ένα άλλο σημείο για το οποίο η κα
Δημητρίου θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις –και μάλιστα ποινικού
χαρακτήρα– είναι το παρακάτω.
Όταν ο κ. Αγγελής, ως επόπτης
της έρευνας για την υπόθεση
Novartis, μετέβη στα γραφεία της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, και πήρε
αντίγραφο του αρχείου των υποθέσεων διαφθοράς, οι γραμματείς της
Εισαγγελίας υπέβαλαν αναφορά –
ως όφειλαν– στην κα Τουλουπάκη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γ.
Αγγελής, η Ξ. Δημητρίου γνώριζε
από τις 19/12/2018 την αναφορά
της δικαστικής γραμματέως στο
γραφείο της Εισαγγελέως Διαφθοράς, Χριστίνας Παπαρούπα, το
από 21/12/2018 ενημερωτικό
σημείωμα της επίσης δικαστικής
γραμματέως στο γραφείο της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Δέσποινας Μεντή και την από 20/1/2019 αναφορά της ει-

σαγγελέως Διαφθοράς Ελένης
Τουλουπάκη, με τις οποίες κατήγγειλαν τον ίδιο ότι υφάρπαξε το αρχείο των υποθέσεων Διαφθοράς.
Η κα Δημητίου είχε λάβει γνώση των αναφορών αυτών των δύο
γραμματέων άμεσα. Κι όμως, τις ανέσυρε από το κάτω συρτάρι, όταν
ο Γ. Αγγελής κινδυνεύοντας να
καταστεί κατηγορούμενος, αντελήφθη τον ρόλο της προϊσταμένης
του και εστράφη εναντίον της. Με
βάση λοιπόν τις καταγγελίες των
γραμματέων, το άλλο μέλος της παρέας, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου,
διέταξε πειθαρχική έρευνα εις βάρος του Γ. Αγγελή.
Και στις δύο περιπτώσεις αυτές
η κα Δημητρίου είναι δύσκολο να
δικαιολογήσει αρμοδίως –δηλαδή
ενώπιον ποινικών εισαγγελέων–
την καθυστέρηση κατάθεσης και εκτίμησης από τα αρμόδια συμβούλια του ΑΠ του περιεχομένου των
ανωτέρω αναφερομένων καταγγελιών. Και μάλιστα, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Γ. Αγγελής στο
υπόμνημά του, «Κατά συνέπεια η
κλήση είναι ψευδής κατά περιεχόμενο, γεγονός που αποδεικνύει το σχέδιο, που έχει στηθεί εναντίον μου και
που συνίσταται στο να ασκηθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη εναντίον μου
(π.χ. ψευδορκία, υπεξαγωγή εγγράφων), για να δικαιολογηθούν όλοι οι
άλλοι, που δεν έπραξαν ορθώς το κα-

θήκον τους. Ευλόγως δε διερωτώμαι,
πού και πώς βρέθηκαν οι τρεις εναντίον μου αναφορές με ημερομηνίες
19/12/2018, 21/12/2018 και
20/1/2019 και γιατί δεν τις είχε ερευνήσει μέχρι τότε η κ. Εισαγγελέας ΑΠ».
Τελειώνοντας, ο κ. Αγγελής άφησε άφωνους τους δικαστές του
ΑΠ, λέγοντας ότι «Κοιτάζοντάς σας
στα μάτια, εύχομαι να μη βρεθείτε ποτέ στη θέση μου. Μου την είχαν στημένη. Σκοπός τους ήταν να δώσω κατάθεση για τις καταγγελίες μου και στη
συνέχεια να μου ασκηθεί ποινική δίωξη, για ψευδορκία ή για ψευδή καταμήνυση ή για υπεξαγωγή εγγράφων.
Έτσι θα έρχονταν αυτοί που θέλουν να
κρύψουν τα λάθη τους και θα έλεγαν
“μην τον ακούτε τον Αγγελή. Έχει ασκηθεί εναντίον του και ποινική και
πειθαρχική δίωξη. Άρα είναι ψεύτης”».
Η συνέχεια είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο αντιεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής
πέρασε στον... σκληρό πυρήνα
των ενεργειών του, λέγοντας:
«Ο λόγος που ήθελα να καταθέσω
μετά την αποχώρηση της απελθούσας
εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου, ήταν ότι θα ασκούσε δίωξη εναντίον
μου ό,τι και να έλεγα. Τώρα που αποχώρησε, ήρθα!»
Και εξήγησε ο κ. Αγγελής το
γιατί, λέγοντας:
«Η αποχωρήσασα εισαγγελέας κ.
Δημητρίου έκανε ότι δεν ήξερε τις καταγγελίες μου και ότι τις έμαθε στις 2
Ιουνίου από το “Πρώτο Θέμα”. Ουδέν
ανακριβέστερο. Καθημερινά της έδινα
αναφορά για ό,τι διαπίστωνα στην Εισαγγελία Διαφθοράς, όπως και για τις
ατασθαλίες που συνέβαιναν εκεί».

Γιατρός ο κ.Τσιάρας
Θα θεραπεύσει τις πληγές
της Δικαιοσύνης;
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται
με έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε ανώτατους εισαγγελείς. Μία
δε προσεκτική και μόνο ανάγνωσή τους είναι αρκετή για να αντιληφθεί ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρας, ο νέος υφυπουργός πρώην αρεοπαγίτης κ. Κράνης, και ο νέος έμπειρος γγ και
πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ έγκριτος δικηγόρος κ. Αλεξανδρής σε
τι βαθμό και σε τι επίπεδο είχε κατρακυλήσει η Δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Πρέπει και οφείλουν να αποδώσουν τις ευθύνες σε
αυτούς που τους ανήκουν και να αποκαταστήσουν την αξιοπρέπεια
συναδέλφων τους οι οποίοι υπέστησαν όλη αυτήν τη σπίλωση.
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• Την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ ανασκουμπώνονται για την κοινοβουλευτική
μάχη των προγραμματικών δηλώσεων και την εν γένει αντιπολιτευτική στρατηγική
τους, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για διεύρυνση βρίσκει εσωκομματικές αντιστάσεις

Σκιώδεις οι υπουργοί,
φανερές οι γκρίνιες…
Τον Γενάρη του 2015 μερικά 24ωρα πριν από τις εκλογές
που θα τον έφερναν στην εξουσία, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιούσε την περίφημη φράση του Ηλία Ηλιού «θα
σας ταράξουμε στη νομιμότητα», για να προειδοποιήσει –
όπως είπε τότε– τη Νέα Δημοκρατία, να μην προσπαθήσει να κουκουλώσει την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

ήμερα, τεσσεράμισι
χρόνια μετά και από τα
έδρανα της αντιπολίτευσης, ο αείμνηστος μεταπολιτευτικός πρόεδρος
της Ενωμένης Δημοκρατικής Αριστεράς είχε ξανά την τιμητική του,
καθώς από το στόμα του αρχηγού
του ΣΥΡΙΖΑ εστάλη το μήνυμα
στην κυβερνώσα πλέον Ν.Δ., ότι
θα την ταράξει στην «τεκμηριωμένη
αντιπολίτευση». Αυτόν τον σκοπό
της τεκμηριωμένης προγραμματικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη καλείται να υπηρετήσει αποτελεσματικά το
σκιώδες Υπουργικό Συμβούλιο του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συγκροτήθηκε και ανακοινώθηκε την Πέμπτη. Αν, μάλιστα, κρίνουμε από τις προεκλογικές διακηρύξεις και τις πρώτες
μετεκλογικές πράξεις της Νέας Δημοκρατίας ότι η οικονομία, η ασφάλεια των πολιτών, η Υγεία και
η Παιδεία θα αποτελέσουν τους
βασικούς πυλώνες της νέας διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπαρατάξει στους «γαλάζιους» υπουργούς
τα εξής στελέχη του:
• Τον Ευκλείδη Τσακαλώτος
ως τομεάρχη Οικονομικών, με
αναπληρωτές την Κατερίνα Παπανάτσιου και τον Τρύφωνα Αλεξιάδη.
• Τον Νίκο Παππά, ως τομεάρχη Οικονομίας, με αναπληρωτή τον Γιώργο Τσίπρα.
• Τον Γιάννη Ραγκούση ως
τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή για τη Μεταναστευτική Πολιτική τον Γιώργο

Ψυχογιό.
• Τον Ανδρέα Ξανθό, ως τομεάρχη Υγείας, με αναπληρωτή
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη.
• Τον Νίκο Φίλη, ως τομεάρχη Παιδείας, με αναπληρώτρια τη
Μερόπη Τζούφη.
Σημαντικό βάρος στην κοινοβουλευτική –και όχι μόνο– αντιπαράθεση του κόμματος με την κυβέρνηση θα σηκώσουν επίσης η
Έφη Αχτσιόγλου με τη Θεανώ
Φωτίου (τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης),
ο Καρδιτσιώτης βουλευτής (και
συντοπίτης του «γαλάζιου» Κώστα
Τσιάρα) Σπύρος Λάππας ως τομεάρχης Δικαιοσύνης, και ο Γιώργος Κατρούγκαλος με τη Σία Αναγνωστοπούλου (τομέας Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).
Τη δράση των παραπάνω τομεαρχών με τους υπόλοιπους σκιώδεις υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ έχει
αναλάβει να συντονίσει ο Αλέκος
Φλαμπουράρης.

Υπεράσπιση του (πρώην)
κυβερνητικού έργου
Όπως προαναφέρθηκε, η νέα ομάδα κρούσης του Αλέξη Τσίπρα έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να
παρακολουθεί το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ανά τομέα
αρμοδιότητας να ασκούν σκληρό –
όπου απαιτείται– αλλά εποικοδομητικό έλεγχο. Ως πλεονέκτημα
των σκιωδών υπουργών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λογίζεται το γεγονός ότι
στην πλειοψηφία τους κρατούσαν
τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια στις
δύο προηγούμενες κυβερνήσεις

ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πείρα εκτιμάται από την ηγεσία του κόμματος ότι θα
λειτουργήσει υποβοηθητικά όχι
μόνο στην αντιπολιτευτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην
ταυτόχρονη υπεράσπιση των πεπραγμένων τής «πρώτης φοράς Αριστερά» κυβερνητικής θητείας, εν
όψει μάλιστα και των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης που αρχίζουν σήμερα Σάββατο.

«Δόρυ» οι Πρέσπες,
τα εργασιακά και
η οικονομία
Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι
το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ θα
αναγάγει σε μείζονα κλίμακα πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τα ζητήματα
της Συμφωνίας των Πρεσπών, των
εργασιακών και της οικονομίας.
Ειδικά για τις Πρέσπες οι βουλευτές του κόμματος θα επικαλούνται
(σ.σ. το κάνουν ήδη) τις εξαιρετικά
εξωραϊσμένες δηλώσεις «γαλάζιων» υπουργών (Παναγιωτοπούλος, Βαρβιτσιώτης) και μέσω αυτών θα καταγγέλλουν τη Νέα
Δημοκρατία για διγλωσσία και διχαστική εκμετάλλευση του λαϊκού
συναισθήματος για το Μακεδονικό.
Πολύ ψηλά στη ΣΥΡΙΖΑϊκή ατζέντα θα βρεθούν και οι προ ημερών παρεμβάσεις της Ν.Δ., στη
δομή φορέων όπως ο ΣΔΟΕ και το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,

που εκτιμάται ότι οδηγούν σε υποβάθμιση των ελέγχων, μαζί φυσικά με τις αλλαγές που ευαγγελίζεται η νέα κυβέρνηση στο ασφαλιστικό. Είναι, τέλος, ηλίου φαεινότερο ότι η μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί
για την οικονομία. Θεωρώντας τα
δημοσιονομικά προνομιακό γήπεδο γι’ αυτήν, είναι απολύτως βέβαιο ότι η αντιπολιτευτική επιχειρηματολογία της Κουμουνδούρου
θα περιστραφεί γύρω από την αναβολή κάποιων φορολογικών ελαφρύνσεων που η κυβέρνηση
Μητσοτάκη έλεγε ότι θα είναι εμπροσθοβαρείς, αλλά όπως φαίνεται «στριμώχνονται» σε δεύτερο
χρόνο.
Κομβική για την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, επίσης, η κατάληξη της διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με τους
δανειστές για το χαμήλωμα των υπερ-πλεονασμάτων, θέμα για το οποίο στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν πολύ πιθανό να επιτευχθεί μόνο αν θυσιαστεί η
ψηφισμένη μη μείωση του αφορολόγητου. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσοι αναρωτιούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αντιπολίτευση στη
Βουλή ή στους δρόμους, η απάντηση είναι «και στα δύο».

Μουρμούρα…
Όλος αυτός ο πολιτικός οργανωτικός οργασμός που επικρατεί στον
ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόταν να μην έχει

ωδίνες. Ήδη από την ανακοίνωση
των αλλαγών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (σ.σ. γραμματέας τοποθετήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη,
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι
Τσακαλώτος, Τζανακόπουλος
και Ξενογιαννακοπούλου, διευθυντής της Κ.Ο. ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, νέος εκπρόσωπος
Τύπου ο Αλέξης Χαρίτσης και υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική η Ράνια Σβίγκου) και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων πριν
καν συνεδριάσει η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, η ενόχληση πρωτοκλασάτων
στελεχών προεξάρχοντος του Ευκλείδη Τσακαλώτου δεν κρύφτηκε. Οι ενστάσεις αφορούσαν αφενός τις διαρροές των ονομάτων,
αλλά και τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα
για το αν υπάρχει ή όχι ατζέντα
προς συζήτηση. Εκεί ήταν που ανέβηκε ελαφρά το θερμόμετρο, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος ανταπάντησε με νόημα ότι «δεν πρέπει κάποιοι να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν». «Μουρμούρες» υπήρξαν εξάλλου και σε διαδικαστικά
ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κόμματος αλλά και τις υποχρεώσεις των βουλευτών.
Για την ώρα, πάντως, οι όποιες
γκρίνιες κρύβονται κάτω από το
χαλί της ενότητας και της εσωτερικής ηρεμίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παύουν να υφίστανται. Το
μεγάλο αγκάθι, άλλωστε, δεν είναι
τα οργανωτικά αλλά το εγχείρημα
του Αλέξη Τσίπρα για διεύρυνση
που βρίσκει εσωκομματικές αντιστάσεις. Γι’ αυτό και αποκτά άλλο
νόημα η ατάκα του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος στην πρώτη συνέντευξή του ως εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε σαφή μηνύματα για τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πορευτεί με διαρροές και προσωπικές στρατηγικές. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…
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• Στο ΚΙΝΑΛ έδωσαν ραντεβού για το ξεκαθάρισμα το φθινόπωρο,
όπου η Γεννηματά για να γλιτώσει έχει προγραμματίσει ένα σωρό
εσωκομματικές διαδικασίες

Ανδρουλάκης - Παπανδρέου
«απέναντι» στη Φώφη
Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη και ο Γιώργος Παπανδρέου μέσω του Ρέππα
ξεκίνησε την αποδόμηση
της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι μονομάχοι κατά τη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
του Κινήματος Αλλαγής αρκέστηκαν να
επιδείξουν τα θηκάρια, αλλά τα
σπαθιά δεν τα έβγαλαν έξω. Απλά
μετέθεσαν την έναρξη των «εχθροπραξιών» τους για το φθινόπωρο.
Και δεν μιλάμε μόνο για τη Φώφη
Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά τώρα στην παρέα
προστέθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ο πρώην πρωθυπουργός αρκέστηκε να ακούει. Απλά με κάποιες
δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες έστειλε τα απαραίτητα μηνύματα με τη μορφή των τροχιοδεικτικών βολών. Απλά την αποδόμηση της κας Γεννηματά ανέλαβε
ο Δημήτρης Ρέππας, εκ των στενών συνεργατών του Γιώργου
Παπανδρέου. «Είναι ύβρις να πανηγυρίζουμε για το 8% που πήρε το
κόμμα στις εκλογές». Ακούγοντας οι
παριστάμενοι στην Κεντρική Επιτροπή τον πρώην υπουργό κατάλαβαν ότι εκπροσωπούσε τον
πρώην πρωθυπουργό και πρώην
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς χαρακτήρισε λανθασμένη την πολιτική γραμμή του ΚΙΝΑΛ. «Ο κόσμος
πίστευε», είπε ο ο κ. Ρέππας, «πως
το κόμμα πάει προς τα δεξιά, γι’ αυτό
και επέλεξε να πάει, είτε προς Νέα
Δημοκρατία, είτε προς ΣΥΡΙΖΑ», ενώ
συμπλήρωσε επιμένοντας ότι «δώσαμε λάθος στίγμα, δημιουργήσαμε
την εντύπωση πως θέλαμε να συνεργαστούμε με τη Ν.Δ.».
Όπως γίνεται αντιληπτό η κα
Γεννηματά έχει πλέον να αντιμε-

τωπίσει δύο αντιπάλους. Από τη
μία είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης,
ο οποίος διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο υποστηρικτών κι εντός των
μελών του κόμματος – όπως υπολογίζεται ελέγχει το 35-40% των
μελών και μπορεί να διεκδικήσει
εάν το θελήσει το κόμμα. Και από
την άλλη, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να λειτουργεί το ΚΙΔΗΣΟ δείχνει ότι θέλει να
πάρει υπό την εποπτεία του και το
ΚΙΝΑΛ. Ειδικά που τώρα δεν έχει
απέναντί του τον βασικό του αντίπαλο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον
οποίο μπορεί να κέρδισε στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά γνωρίζει
ότι πληθωρικός από όλες τις πλευρές πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
μπορεί να συνασπίσει δίπλα όλους
τους αντιπαπανδρεϊκούς. Τουναντίον, τώρα με αντίπαλο τη Φώφη
Γεννηματά, ο κ. Παπανδρέου
γνωρίζει πως το πεδίο είναι ανοιχτό, καθώς οι λεγόμενοι «γεννηματικοί» είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν
έχουν ανανεωθεί και δεν αποτελούν κανέναν φόβο και τρόμο.

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο
Έτσι από τον Σεπτέμβριο αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον το εσωκομματικό παιχνίδι στο Κίνημα
Αλλαγής. Κι αυτό διότι η κα Γεννηματά, με όπλο την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τους δοτούς νο-

μαρχιακούς επικεφαλής, θα προσπαθήσει να κάμψει όλους τους
θύλακες που δεν συμφωνούν με
τη στρατηγική της και τον τρόπο διοίκησης του κόμματος. Από την
πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης θα
περιμένει τις κινήσεις της προέδρου του ΚΙΝΑΛ και ποντάρει στο
ότι διαθέτει μία τεράστια δυναμική
στη νεολαία, ενώ οργανωτικά είναι
σε καλό βαθμό, σε αντίθεση με το
επίσημο ΚΙΝΑΛ. Κάτι που επεσήμανε και ο πρώην γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του
κ. Ανδρουλάκη, ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ο οποίος αναφερόμενος
στην οργάνωση του ΚΙΝΑΛ είπε:
«Το κόμμα βρίσκεται σε... κώμα».
Η κα Γεννηματά και οι συνεργάτες της ελπίζουν ότι, μετά τη θερινή ραστώνη, οι αλλεπάλληλες εσωκομματικές συνεδριάσεις θα της
δώσουν το περιθώριο να αντεπεξέλθει την πίεση από τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Βέβαια αυτές
οι συνεδριάσεις μπορεί να της γυρίσουν μπούμερανγκ, καθώς δεν
είναι απίθανο να αυξηθεί η εσωστρέφεια, αφού θα έχουν βήμα οι
αντιφρονούντες.
Ο σχεδιασμός της ηγετικής ομάδας όπως τον ανακοίνωσε και η ίδια η κα Γεννηματά είναι:
• Να διεξαχθεί Προγραμματική
Συνδιάσκεψη με την προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του καταστατικού σύνθεση με θέμα « Η

Σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα».
• Να προκηρυχθεί Συνέδριο Νεολαίας του ΚΙΝΑΛ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Θα έχει προηγηθεί
εντός του 2019 Συνδιάσκεψη Νεολαίας για τα πολιτικά θέματα που
αφορούν τη νέα γενιά.
• Επίσης το φθινόπωρο είναι
προγραμματισμένο να ιδρυθεί η
καταστατικά προβλεπόμενη Ακαδημία Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών και δημιουργία
μητρώου Στελεχών, επικεφαλής
θα είναι ο Θανάσης Τσούρας, ιστορικό και ιδρυτικό μέλος του
ΠΑΣΟΚ.
• Σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση
θα διεξαχθεί συνδιάσκεψη, την οποία θεωρητικά θα προετοιμάσουν οι εκλεγμένοι που προέρχονται από το ΚΙΝΑΛ.
• Το ΚΙΝΑΛ θα προχωρήσει την
ανασύσταση των οργανώσεων σε
χώρους δουλειάς, αλλά και αναβάθμιση των δικτύων σε επιστήμονες και αγρότες.
• Σε μία προσπάθεια να ελέγξει το
κόμμα η κα Γεννηματά προκήρυξε εκλογές σε Νομαρχιακές και
Τοπικές επιτροπές για τις οποίες
θα διενεργήσουν οι Προσωρινές
Νομαρχιακές Επιτροπές που θα
συγκροτηθούν και θα είναι έμπιστοι της ηγετικής ομάδας.
• Γραμματέας οργανωτικού αναλαμβάνει ο Στέφανος Παραστατίδης. Μάλιστα, το φθινόπωρο
θα εκδοθεί κάρτα μέλους με συνδρομή, για την οικονομική στήριξη του κινήματος.

Το στίγμα της
αντιπολίτευσης
Σε ό,τι αφορά την παρουσία του ΚΙΝΑΛ στη Βουλή, όπως γίνεται αντιληπτό, το βάρος πέφτει στον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος –ελλείψει άλλου– θα πρέπει να ξεπεράσει
τον εαυτό του, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ υποστήριξε στην ομιλία της
προς τους βουλευτές πως «Θα α-

σκήσουμε μαχητική, τεκμηριωμένη,
προγραμματική υπεύθυνη αντιπολίτευση. Θα είμαστε απέναντι στη δεξιά
και την κάθε μορφής συντήρηση και
τις πολιτικές λιτότητας και υπέρ του
κοινωνικού κράτους και ενίσχυσης των
αδυνάτων. Η τοποθέτησή μας στο Κέντρο του πολιτικού συστήματος μας
δίνει μεγάλες δυνατότητες».
Στο μεταξύ μοιράστηκαν και οι
ρόλοι στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ. Γραμματέας ανέλαβε και πάλι ο Βασίλης Κεγκέρογλου (θα έχει και τον τομέα Άμυνας), ενώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο πιο έμπειρος βουλευτής εκ
των 22, ο Ανδρέας Λοβέρδος,
που αναμένεται να τραβήξει το λούκι, καθώς θα έχει υπό την εποπτεία
του και τον τομέα Εξωτερικών, ενώ διευθυντής της ορίστηκε ο νομικός Δημήτρης Μάντζιος.
Οι υπόλοιποι ανέλαβαν τους εξής τομείς: Γιώργος Αρβανιτίδης
(Περιβάλλον, Ενέργεια), Αχμέτ
Ιλχάν (Ψηφιακή διακυβέρνηση),
Νάντια Γιαννακοπούλου (Δικαιοσύνης), Χρήστος Γκόκας (Υποδομών, Μεταφορών), Γιώργος
Καμίνης (Προστασίας του Πολίτη), Χάρης Καστανίδης (Επικρατείας), Μιχάλης Κατρίνης (Ανάπτυξης κι Επενδύσεων), Χαρά
Κεφαλίδου (Παιδείας και Θρησκευμάτων), Δημήτρης Κωνσταντόπουλος (Πολιτισμού, Αθλητισμού), Ευαγγελία Λιακούλη (Εσωτερικών), Γιώργος Μουλκιώτης (Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), Μπαράν Μπουρχάν
(Υγείας), Δημήτρης Μπαγκής
(Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), Απόστολος Πανάς (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
Γιώργος Παπανδρέου (Συμβούλιο της Ευρώπης), Ανδρέας Πουλάς (Υγείας), Κώστας Σκανδαλίδης (Οικονομικών) και Γιώργος
Φραγγίδης (Τουρισμού).
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν η πρόταση του ΚΙΝΑΛ κι εξελέγη εκ των αντιπροέδρων της Βουλής.
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Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση
Μητσοτάκη είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού.
Το σταυρόλεξο δεν είναι
εύκολο κι ήταν από τις βασικές παραμέτρους, που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην
απώλεια εδρών κατεξοχήν
στα νησιά του Αιγαίου.
Της Άννας Στεργίου(*)

Τ

ο μεταναστευτικό ζήτημα έχει μία σειρά από
παραμέτρους, που αγγίζει όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής
και της εθνικής οικονομίας κι όχι
μόνο ζητήματα προστασίας του πολίτη. Το χαρτοφυλάκιο της Μεταναστευτικής Πολιτικής αφορά και
το υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών, αλλά αγγίζει μία σειρά
από πεδία: ανάπτυξη, εργατικό δίκαιο, ανθρωπίνων δικαιωμάτων/ασύλου, ναυτιλία, βιομηχανία/μεταποίηση, εμπόριο, επισιτισμό/τουρισμό κ.ά., ενώ παίζει
κομβικό ρόλο και στην αγροτική
οικονομία.
Το «μεταναστόσημο» ως κομμάτι της εργατικής νομοθεσίας, που
άπτεται του υπουργού Εργασίας,
Γιάννη Βρούτση, χρειάζεται βελτίωση και σοβαρή συζήτηση με
τους παραγωγούς, τη μεταποίηση
και τη βιομηχανία. Αν δεν υπάρξει
μέριμνα για τους πρόσφυγες/μετανάστες, ο αγροτικός χώρος κι η μεταποίηση κινδυνεύουν να μείνουν
δίχως εργατικά χέρια, ειδικά σε
καλλιέργειες, οι οποίες είναι στα
χέρια γηραιών αγροτών, που δεν
μπορούν ν’ ανταποκριθούν. Έτσι,
αν δεν ληφθεί μέριμνα για το εργατικό κόστος στη νέα ΚΑΠ 20217, ελληνικά προϊόντα με ιστορία
και υψηλή τεχνογνωσία, κινδυνεύουν να βγουν εκτός αγοράς.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

«Πολυεστιακός»
πονοκέφαλος για
την κυβέρνηση
το μεταναστευτικό

Μεγάλες οι ανάγκες για
ξένους εργάτες γης
Ένας Έλληνας αγρότης 67 χρονών,
που είναι το όριο συνταξιοδότησης, μπορεί να κλαδέψει μία ελιά;
Μία αγρότισσα 65 ετών μπορεί ν’
ανέβει, να κόψει ροδάκινα; Μπορεί κάποιος 67 ετών να σκύβει στα
καπνά; Κινδυνεύουν ανθρώπινες
ζωές και το ασφαλιστικό σύστημα
από τα απανωτά ατυχήματα. Αν
σκεφτούμε ότι το 6,8% των γεωργών - κτηνοτρόφων της χώρας είναι πάνω από 65 ετών, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται. Μάλιστα
στην ηλικιακή ομάδα 40-64 ανήκει το 68,4% των παραγωγών,
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ανάγκες για ξένους εργάτες
γης στην ύπαιθρο είναι μεγάλες

και εποχικές. Κι αυτό έχει από μόνο του αρκετές αρνητικές συνέπειες. Η απασχόληση στη Γεωργία, σε
πίνακες του 2015, από την Ε.Ε., έδειξε ότι στην Ελλάδα ανερχόταν
πολύ πάνω από τον κοινοτικό μέσον όρο, με πρώτη τη Ρουμανία
(25,8%), δεύτερη τη Βουλγαρία
(18,2%) και τρίτη τη χώρα μας
(11%). Τα στατιστικά στοιχεία για
τους εργάτες γης είναι λιγοστά κι εν
πολλοίς ξεπερασμένα από την
πραγματικότητα.
Το πρόβλημα είναι τεράστιο, ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Εκεί
οι εργάτες, όταν κάνουν μεμονωμένα μεροκάματα, προτιμούν να
ζουν στις γειτονικές χώρες τους και
να έρχονται μόνο για λίγες μέρες.

Δεν αποδέχονται τα ένσημα, γιατί
τα λιγοστά εποχιακά μεροκάματα
τους κάνουν να χάνουν τα επιδόματα στις όμορες χώρες, καθιστώντας ασύμφορη την… εργασία.

Το εργατικό κόστος στη
νέα ΚΑΠ
Με τη νέα ΚΑΠ, όμως, αν πάμε
μόνο στο θέμα της στρεμματικής απόδοσης, χωρίς να ληφθεί υπόψη
το είδος της καλλιέργειας, θα έχουμε μεγάλες παρενέργειες. Κι αυτό
διότι υπάρχουν καλλιέργειες, που
θέλουν πολλά εργατικά χέρια ή έχουν πολλά έξοδα σε καλλιεργητικές φροντίδες κι άλλες καλλιέργειες ή εκτροφές λιγότερο κοστοβόρες. Δεν είναι ίδιες λ.χ. οι εργατο-

ώρες στην ελιά με τα κηπευτικά
θερμοκηπίου ή με τον καπνό.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα
στρέμματα που έχει κάποιος, ουσιαστικά σαλαμοποιείται η αγροτική οικονομία.
Το ταβάνι στις επιδοτήσεις δεν
μπορεί να είναι το ίδιο για κάποιον
που τρέφει κουνέλια και άλλον που
τρέφει βούβαλους. Δεν μπορούν
να έχουν το ίδιο ταβάνι επιδότησης τα μεγάλα ζώα με τα μικρά, γιατί δεν έχουν ίδιο αναπαραγωγικό
κύκλο. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Εκτός από τη φυτική και τη ζωική
παραγωγή, προβλήματα παρόμοια
αντιμετωπίζουν και παράγοντες στη
μεταποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η
αξιολόγηση των μεταναστών μόνο
με την παράμετρο της ασφάλειας
δημιουργεί στρεβλώσεις, γιατί υπάρχουν και μετανάστες/πρόσφυγες που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα και περίθαλψη.
Το πρόβλημα έχει ξεχειλώσει.
Ενώ οι παραγωγοί ή και μεταποιητές θα μπορούσαν να έχουν μείωση συντελεστών, από τα έξοδα εργατικού δυναμικού, βρίσκονται στο
σημείο να επιλέγουν μεταξύ σφύρας και άκμονος: είτε να πληρώσουν μαύρα τους ξένους εργάτες,
προκειμένου να μην τους χάσουν,
είτε να δώσουν σημαντικά ποσά σε
εργατικά, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης.
Στη στρεβλή κατάσταση υπάρχει
βέβαια και το αντίστροφο σενάριο:

Μετανάστες, που έρχονται, κάνουν
λίγα μεροκάματα στη χώρα μας,
προκειμένου να προβούν σε πανάκριβες χειρουργικές επεμβάσεις ή
άλλες θεραπείες, σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που είναι οριακό.
Έτσι, μεταξύ ανθρωπισμού και εθνικής οικονομίας, η μπάλα χάνεται, αφού πολλοί μπαίνουν με τουριστική βίζα, δουλεύουν και φεύγουν, ή έχουμε φαινόμενα οικτρά
όπως στην Ηλεία, όπου μεμονωμένοι εργοδότες έθεσαν σε καθεστώς δουλοπαροικίας τους μετανάστες στις φράουλες, μία θλιβερή δηλαδή κατάσταση για τους ξένους εργάτες γης. Ας μην ξεχνάμε
ότι, τα επόμενα χρόνια, βασικό
στοίχημα της αγροτικής παραγωγής είναι το Fair Trade και ήδη υπάρχουν σχετικές πιστοποιήσεις.
Το θέμα των εργατών γης, που
σε μεγάλο βαθμό είναι αλλοδαποί
γείτονες, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και η νέα κυβέρνηση οφείλει να
δει όλες τις παραμέτρους, γιατί η
εικόνα δεν είναι παντού ίδια. Ταυτόχρονα χρειάζεται να φροντίσει,
ώστε η νέα ΚΑΠ να λάβει υπόψη
αυτήν την παράμετρο. Η Ελλάδα
κινδυνεύει να χάσει μεγάλο κομμάτι της παραγωγής της σε ροδάκινα, φράουλες, καπνό, ελιές, αγελαδινό γάλα κ.ά. προϊόντα, αν δεν
βρει έναν τρόπο win-win, ώστε και
να λύσει προβλήματα ασφάλειας
και προβλήματα εισόδου και εργασίας των μεταναστών, που θέλουν
να εργαστούν νόμιμα.
Το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης προσφύγων και όχι μεταναστών στον τομέα της Γεωργίας σε
εγκαταλειμμένες αγροτικές δομές.
Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να
συνεχιστεί και ταυτόχρονα να υπάρξει ολοκληρωμένη διαβούλευση και για το μεταναστόσημο: αφενός διότι ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος μείωσης της παραγωγής και
μειωμένων εξαγωγών, αφετέρου
διότι η χώρα μας λόγω της τεχνογνωσίας των προσφύγων σε άλλα
νέα ή αλλιώς διαμορφωμένα παλαιά προϊόντα, μπορεί να κερδίσει
το στοίχημα σε νέες, αραβικές αγορές και μάλιστα με χαμηλότατο μεταφορικό κόστος, δημιουργώντας
νέες ευκαιρίες.
*Η Άννα Στεργίου είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια και συγγραφέας, εξειδικευμένη σε αγροτικά
θέματα
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• Πριν από τις ορκωμοσίες στο τέλος Αυγούστου θα αλλάξουν αρκετά
στον «Κλεισθένη» του Σκουρλέτη και με τον εκλογικό νόμο θα καταργηθεί η απλή
αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Άμεσα οι αλλαγές στους ΟΤΑ
Σε 35 ημέρες είναι προγραμματισμένες οι ορκωμοσίες των νέων αιρετών
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σε όλη την Επικράτεια και
από την 1η Σεπτεμβρίου
πιάνουν δουλειά οι εκλεγέντες δήμαρχοι και περιφερειάρχες, όπως επίσης
και τα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

ναφέρουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.
Το καλό για τον Θεοδωρικάκο
είναι ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης, ο
Θόδωρος Λιβάνιος, έχει άμεση
γνώση για τους ΟΤΑ. Ήταν στην ομάδα που κατάρτισε τον «Καλλικράτη» και του νέου νόμου για τις
εκλογικές δαπάνες στις Δημοτικές
και Περιφερειακές εκλογές. Από το
2011 και για τρία χρόνια ήταν δίπλα στον Γιώργο Καμίνη ως
γραμματέας του δήμου Αθηναίων.
Έτσι, λοιπόν, μπορεί να αξιολογήσει τις προτάσεις τόσο της ΚΕΔΕ
(δήμαρχοι), όσο και της ΕΝΠΕ
(περιφερειάρχες), προκειμένου να
δρομολογηθούν οι απαιτούμενες
νομοθετικές ρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

μως ο δρόμος όλων
των αιρετών στους
ΟΤΑ δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα (εξαιρούνται όσοι
κατάφεραν να εκλεγούν από την
πρώτη Κυριακή και πλέον έχουν
τεράστια δύναμη στα Δημοτικά
Συμβούλια). Τουναντίον, όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα στην
πλειοψηφία των δήμων και των
περιφερειών, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει κυβερνησιμότητα. Ο «Κλεισθένης», ο περιβόητος νόμος Σκουρλέτη, που αντικατέστησε τον «Καλλικράτη», επέβαλε την απλή αναλογική και σε
μία πλειάδα από δήμους ο εκλεγείς
δήμαρχος είναι ισχνή μειοψηφία
στα δημοτικά συμβούλια. Τρανό
παράδειγμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος στο Δημοτικό Συμβούλιο αν
δεν βάλουν γερές πλάτες τουλάχιστον άλλες τρεις μεγάλες παρατάξεις δεν θα μπορεί να περνά ούτε
την αλλαγή μίας λάμπας.
Όμως τα στραβά του ιδεοληπτικού νόμου Σκουρλέτη δεν σταματούν εκεί. Σε δήμο της Αττικής, όπου εξελέγη δήμαρχος προερχόμενος από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και είχε τη στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ήταν νικητής
και στους δύο γύρους, εν τούτοις
στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μεν
η πρώτη δύναμη, αλλά παρά τις όποιες συνεργασίες εξασφαλίσει
δεν θα καταφέρνει να έχει σε κάθε
Δημοτικό Συμβούλιο έστω και την
οριακή πλειοψηφία. Αυτό αποτελεί ένα δείγμα για το πόσο πρόχει-

Πλήρης διαχωρισμός

ρα καταρτίστηκε ο νόμος Σκουρλέτη. Με βάση τον νόμο που έφτιαξε ο νυν γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότερο είναι να μην κατάλαβε τη ζημιά που προκάλεσε.
Σε περίπτωση που η νυν ηγεσία
δεν προχωρήσει σε αλλαγές στον
«Κλεισθένη» άμεσα, πριν δηλαδή
αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά
τους οι νεοεκλεγέντες αιρετοί τοπικοί άρχοντες, τότε ο αντίκτυπος θα
κοστίσει και στην κεντρική κυβέρνηση. Κι αυτό διότι τα μικρά ή μεγάλα έργα που γίνονται σε κάθε
δήμο κινούν το χρήμα, όπως λέει
ο λαός μας. Σε μικρή κλίμακα προσφέρουν στις τοπικές οικονομίες.
Αν όμως ισχύσει τελικώς το επιεικώς αστείο νομοσχέδιο Σκουρλέτη, από τον Σεπτέμβριο όλα αυτά
θα σταματήσουν.
Ή, πιο σωστά, θα σταματήσει ο
σχεδιασμός για νέα έργα, καθώς
θα υπάρχει ζήτημα με τα Δημοτικά
Συμβούλια.

Σύντομα οι αλλαγές
Με ισχυρές επιτροπές που θα έχουν τον τελικό λόγο στις πιο κρίσιμες αποφάσεις θα επιδιώξει η
κυβέρνηση να λύσει τα χέρια σε
«αδικημένους» νικητές της αυτοδιοίκησης, που αναλαμβάνουν καθήκοντα (την 1η Σεπτεμβρίου) με
μειοψηφία στα συμβούλια. Για το
κυβερνητικό επιτελείο αποτελεί
προτεραιότητα να προλάβει τυχόν χάος στους δήμους, γι’ αυτό και παρεμβάσεις αναμένονται στο πρώτο νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών. Έγκυρη πηγή μιλά για «μικρό πλέγμα διατάξεων άμεσης εφαρμογής» και κεντρικός πυλώνας θα είναι η δυνα-



τότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων «από άλλο όργανο, εφόσον δεν
το καταφέρνει το συμβούλιο και, άρα,
κινδυνεύουν συμφέροντα του δήμου». Τέτοια περίπτωση μπορεί να
είναι, ενδεικτικά, η ψήφιση προϋπολογισμού, ενώ το εν λόγω όργανο πιθανότατα θα είναι δύο ή και
τρεις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική, Ποιότητας Ζωής) με
αυξημένη αρμοδιότητα και με τον
δήμαρχο να επιλέγει τα περισσότερα μέλη, ώστε να διαθέτει την
πλειοψηφία. Με τη νομοθετική
ρύθμιση που θα κατατεθεί σε λίγα
24ωρα θα καθοριστούν αναλυτικά
τα καθήκοντα, ώστε να μην υπάρξει –πρακτικά– σύγχυση, όπως α-

Θα δοθούν μεγαλύτερες εξουσίες
στους δημάρχους και στις οικονομικές
επιτροπές, για να υπάρξει κυβερνησιμότητα
σε δήμους και περιφέρειες

Από το επιτελείο του κ. Θεοδωρικάκου επιμένουν ότι οι βασικές
στοχεύσεις της κυβέρνησης είναι ο
πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο βαθμών
Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους. Μάλιστα στο πλαίσιο της
πραγματικής αποκέντρωσης είναι
η απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους, ώστε «με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν αυτοτέλεια οι δήμοι», τονίζουν χαρακτηριστικά.
Επίσης, ένας τομέας που θα επιμείνει ο υπουργός Εσωτερικών
και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος
είναι να συνδεθεί η εκπαίδευση με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κι όπως υποστηρίζει στη νέα αυτή εποχή για την Αυτοδιοίκηση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, μπορούν να έχουν τη δική
τους ξεχωριστή συμβολή. «Μπορούν να συμβάλουν με συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ, με γεγονότα
ανταλλαγής απόψεων και διαμόρφωσης νέων ιδεών και κυρίως με πολλές
νέες ιδέες που θα αφορούν τις μορφές
χρηματοδότησης των προγραμμάτων
παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες
και της ανταλλαγής σοβαρών εμπειριών που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύ
χρήσιμες να ληφθούν υπόψη και από
εμάς», επεσήμανε χαρακτηριστικά
ο υπουργός.



Στον δρόμο
που χάραξε
ο προηγούμενος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τα κινητά

Βρε, καλώς το παλικάρι.
Πού χάθηκες τόσα χρόνια;

Το μεγάλο ρίσκο
του Παναγιώτη...
Το μήνυμα που εστάλη στον Παναγιώτη Κουρουμπλή από την Κουμουνδούρου είναι ξεκάθαρο: «Εάν προσφύγεις στο εκλογοδικείο για να
κερδίσεις την έδρα από τον Παπαχριστόπουλο, τότε τελείωσες από τον ΣΥΡΙΖΑ». Όμως, όπως μαθαίνω, ο
πρώην υπουργός δεν έχει πει ακόμη την τελευταία
του λέξη. Βλέπετε, το γεγονός ότι απώλεσε την έδρα στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθήνας για έξι ψήφους είναι κάτι που δεν χωνεύεται εύκολα. Έτσι, το ζυγίζει και το σκέφτεται. Αν το ρισκάρει και εκλεγεί, τότε θα
μείνει ανεξάρτητος βουλευτής και θα ψαχτεί μετά για επιστροφή στο ΚΙΝΑΛ, έχοντας ως προίκα μία έδρα. Εάν όμως την πατήσει, τότε κινδυνεύει και να μείνει με τον τίτλο του πρώην βουλευτή και δίχως κόμμα.

Στέλεχος του ισχυρού πάγκου ο Κώστας
Πολλοί εντός της Ν.Δ. απόρησαν που ο Κώστας Καραγκούνης δεν υπουργοποιήθηκε, καθώς τον είχαν βέβαιο για το υπουργείο Δικαιοσύνης. Όμως, όπως μαθαίνω, από το Μαξίμου, ο εκ Αιτωλοακαρνανίας
βουλευτής δεν κόπηκε διότι δεν πίστευαν στις ικανότητές του. Τουναντίον, τον θεωρούν πολύ ικανό και, όπως εξηγούν, αποτελεί μαζί με
κάποιους άλλους τον ισχυρό πάγκο της Νέας Δημοκρατίας για τον
πρώτο ανασχηματισμό. Κι όπως ισχυρίζονται στενοί συνεργάτες του
προέδρου της Ν.Δ., «ο Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του να διατηρήσει και
ισχυρό πάγκο, προκειμένου να αποτελεί ισχυρό όπλο ένας ανασχηματισμός, οψέποτε αυτός χρειαστεί». Στα υπέρ του Καραγκούνη είναι ότι από την επομένη των εκλογών παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης,
εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές υποστηρίζοντας την κυβέρνηση. Κι αυτό όπως μαθαίνω έχει ήδη εκτιμηθεί.

Στις 7 Ιουλίου είχαμε
εκλογές και την 8η
Ιουλίου το πρωί κόπηκαν
τα υπηρεσιακά κινητά
τηλέφωνα των
απερχόμενων γενικών
γραμματέων του
υπουργείου Οικονομικών,
και μάλιστα
καταργήθηκαν και οι
αριθμοί. Προφανώς, η
εντολή δόθηκε από
κάποιον εκ των
απερχόμενων υπουργών,
το οποίος προσπάθησε εις
μάτην να το
εκμεταλλευτεί με ρητορική
περί ρεβανσισμού.

Μεροκάματο
Επανεμφανίστηκε ο
Δανέλλης με συνέντευξη
του στην Εφημερίδα των
Συντακτών. Ο Σπύρος
νιώθει ότι τον ξέχασε ο
Αλέξης και μέσω της
εφημερίδας χτύπησε το...
κουδούνι. Μπας και του
κανονίσει ο Τσίπρας
μεροκάματο, όπως έκανε
με τον Θεοχαρόπουλο.

Αλλαγή θέσης
Η «συγκατοίκηση» στα
διπλανά έδρανα με τον
Κυριάκο Βελόπουλο έχει
ενοχλήσει τον Γιάνη
Βαρουφάκη, που δεν τα
υπολόγισε καλά κι έτσι
έσπευσε να ζητήσει
αλλαγή θέσης από τον
νέο πρόεδρο της Βουλής,
Κώστα Τασούλα.

Τον δρόμο που χάραξε ο προκάτοχός του, Χρήστος Σπίρτζης,
ακολουθεί και ο νέος υπουργός
Υποδομών, ο Κώστας Καραμανλής, σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό. Όπως είναι γνωστό, η Αττική
Οδός είχε έτοιμες τις αυξήσεις
σε δύο δόσεις, η πρώτη από 1ης
Ιουλίου και η δεύτερη από την
1η Ιανουαρίου. Τελικά, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ο κ. Σπίρτζης ακύρωσε τα σχέδια της Αττικής Οδού. Ήδη το θέμα έχει απασχολήσει και τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος όπως
είπε σε συνομιλητές του ότι δεν επιθυμεί να σκάσει η αύξηση των
διοδίων στα χέρια του. Γι’ αυτό, είτε θα παρατείνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του προκατόχου του, είτε θα εκδώσει δική του,
με ανάλογο περιεχόμενο.

Ξαφνική κριτική
Εμφανίστηκε ο άλαλος Φώτης. Ο λόγος για τον κ. Κουβέλη,
πρώην υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος δεν ήταν καν υποψήφιος
στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Τι έκανε ο κ. Κουβέλης; Άσκησε
κριτική στον Προκόπη Παυλόπουλο επειδή ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα με τις αλλαγές στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, όπως ήθελε η κυβέρνηση
Τσίπρα. Κι όπως είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, «εκτιμώ ότι δεν ήταν συνταγματικά τα κριτήρια της επιστροφής του προεδρικού διατάγματος στον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά νομίζω ήταν
πολιτικά τα κριτήρια». Κι όπως εξηγούν πολιτικοί παρατηρητές,
είτε ο Φώτης Κουβέλης αποτελεί τον προπομπό μίας καλά
σχεδιασμένης επίθεσης του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ΠτΔ, είτε θέλει
κάποιους να προλάβει. Αυτό όμως που προφανώς ξέφυγε από
τον κ. Κουβέλη, ήταν ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γνώριζαν ότι δεν θα
υπογράψει το προεδρικό διάταγμα ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος είχε φροντίσει να ενημερώσει από νωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που είχε αποκαλύψει και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στην
περιβόητη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Το άτυπο όργανο του Μαξίμου
Εκτός των πολλών στενών συνεργατών του που αποτελούν
τον στενό κύκλο του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, υπάρχει
και ένα άτυπο όργανο που συχνά-πυκνά θα συγκαλείται στο
πρωθυπουργικό μέγαρο, δίχως να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο λόγος για την «άτυπη κυβερνητική επιτροπή», την
οποία αποτελούν κάποιοι υπουργοί που θεωρούνται προνομιακοί συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη. Αυτοί είναι ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά και ο
υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Στο ίδιο όργανο θα
συμμετέχουν και οι κ.κ. Πικραμμένος - Σκέρτσος - Δημητριάδης. Απουσιάζει από το άτυπο όργανο ο κ. Θεοδωρικάκος. Με τον υπουργό Εσωτερικών υπάρχει ανοιχτή γραμμή.
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MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…
Δύο τέως πρωθυπουργοί, ένα κάτι σαν χαιρετισμός,
ο ένας καθιστός, ο άλλος όρθιος… Ή όπως θα
έλεγαν οι Κινέζοι, μία εικόνα χίλιες λέξεις…

Του λύθηκαν οι απορίες;

Άμεσα έρχεται
η προεδρική
εκλογή με 151
Στα άμεσα σχέδια της Κυβέρνησης είναι η
πλήρης αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εθνικών εκλογών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την οδό Πειραιώς, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, ώστε η εκλογή του πρώτου πολίτη της χώρας τον
Φεβρουάριο του 2020 να μπορεί να γίνει με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ο
δρόμος γι’ αυτή την εξέλιξη άνοιξε όταν, κατά την πρόσφατη διαδικασία αναθεώρησης,
συγκεκριμένες διατάξεις έλαβαν 180 θετικές ψήφους και άρα στην επόμενη φάση, η οποία
θα εκκινήσει μέσα στο φθινόπωρο, απαιτούνται τουλάχιστον 151 για να αναθεωρηθούν. Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων: Την αποσύνδεση της εκλογής ΠτΔ από τη διάλυση
της Βουλής, τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας, την κατάργηση προνομιακών ρυθμίσεων για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών, τον περιορισμό ίδρυσης ανεξάρτητων
αρχών και του τρόπου επιλογής των μελών τους και το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής
μειοψηφίας ώστε με 120 θετικές ψήφους να μπορoύν να συγκροτούν Εξεταστικές Επιτροπές.

Όλοι (τον) γνώριζαν…
Ρώτησαν τον Δ. Οικονόμου, υφυπουργό αρμόδιο
για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος,
αν αληθεύουν οι δηλώσεις του προκατόχου του, Σ.
Φάμελλου, ότι ήταν σύμβουλος για την επένδυση
στο Ελληνικό της Lamda Development. Ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, ότι εργαζόταν έως τώρα και ότι είχε αναλάβει την εκπόνηση πολλών περιβαλλοντικών μελετών και για λογαριασμό δήμων. «Ήταν απολύτως γνωστή η προηγούμενη ιδιότητά μου, μετείχα και σε συσκέψεις στο υπουργείο», είπε ο κ. Οικονόμου. Ρωτήθηκε, επίσης, αν κατά τη γνώμη του προκύπτει
«ασυμβίβαστο ηθικής τάξης». Το αρνήθηκε και ζήτησε
να κριθεί για τη δουλεία του από εδώ και πέρα και
να μη γίνεται «δίκη προθέσεων». Στην ερώτηση, τέλος, αν ο πρωθυπουργός γνώριζε την προηγούμενη
ιδιότητά του ως συμβούλου της Lamda, ο Δ. Οικονόμου αποκρίθηκε: «Μα είναι γνωστό, όλοι το γνώριζαν».

Μεταρρυθμιστική…
αλογόμυγα!
Στο πρόσφατο άρθρο του στα
«ΝΕΑ» το οποίο υπογράφει ως αντιπρόεδρος του Ποταμιού, ο
Γιώργος Μαυρωτάς γράφει μεταξύ άλλων ότι «θα περιμένουμε τα
πρώτα αποτελέσματα για να κρίνουμε την κυβέρνηση». Λίγη ώρα μετά
καταλάβαμε ότι θα την κρίνει ως
μέλος της! Κι αυτό έχει εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Κυρίως διότι στο ίδιο
άρθρο ο νέος γγΑ προβλέπει ότι ο
συγχρωτισμός συντηρητικών - δεξιών και κεντρώων φιλελεύθερων δυνάμεων στο κυβερνητικό σχήμα «δεν
θα είναι κάτι εύκολο και ανέφελο όταν λείψει η συγκολλητική
ουσία τού “να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ”». Ο Μαυρωτάς προαναγγέλλει μάλιστα ότι το Ποτάμι «θα είναι μια εξωκοινοβουλευτική μεταρρυθμιστική αλογόμυγα». Ποια μύγα θα τσιμπήσει ποιον, δεν ξέρουμε…

Αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση
του πρώην αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Τσουβάλα, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξης, καθώς
πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε αποπεμφθεί από
τη θέση του λίγες ημέρες μετά την πύρινη φονική λαίλαπα στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018.
Η στήλη πληροφορείται ότι αυτή η υπόθεση έχει προκαλέσει βραχυκύκλωμα και στα «γαλάζια» στελέχη, αν
και κανείς δεν μιλά παρά το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν
τα ίδια στελέχη ήταν εκείνα που ασκούσαν (και δικαίως)
κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Θυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου 2018, δηλαδή 8 ημέρες μετά
την εκατόμβη νεκρών στο Μάτι, ο νυν πρωθυπουργός
και τότε πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούσε να «πέσουν κεφάλια». Το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας που έχει απαθανατίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι «όταν αναλαμβάνει κάποιος μια θέση,
πρέπει να αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς κάποιοι άνθρωποι κοιμούνται σήμερα και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους». Αυτούς, δε, τους «κάποιους» τους είχε κατονομάσει ο νυν
πρωθυπουργός στα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα, της Ρένα Δούρου, του Νίκου Τόσκα, του Πάνου Σκουρλέτη, του
γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του αρχηγού της Αστυνομίας, Κωνσταντίνου Τσουβάλα. Για να επιβραβεύει, πάντως, ο Κυριάκος έναν από τους… ξάγρυπνους με τη θέση του γ.γ. στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
ή του λύθηκαν οι απορίες ή είναι πολύ πειστικός συνομιλητής ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
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Πώς προκύπτει
η βαθμολογία
για τα
προκριματικά
Στις προκριματικές φάσεις
βαθμολογούνται μόνο οι
χώρες. Προκύπτουν δηλαδή
αλλαγές μόνο στο «UEFA
Club Country Coefficients».
Οι ομάδες δεν αυξάνουν τη
βαθμολογία τους, όσες νίκες κι αν πετύχουν. Η κάθε
νίκη δίνει στη χώρα 1.000
βαθμούς (διαιρείται ανάλογα με τις ομάδες που έχει η
κάθε χώρα). Η κάθε ισοπαλία δίνει στη χώρα 500 βαθμούς (επίσης διαιρείται ο αριθμός ανάλογα με τις ομάδες της κάθε χώρας). Έτσι,
αν ο Άρης, ας πούμε, αποκλείσει την κυπριακή ομάδα, η Ελλάδα θα έχει ένα όφελος +200 βαθμούς.
Το σύστημα για τους βαθμούς των ομάδων:

Points System στο
Champions League
4.000 για την είσοδο στους
ομίλους
2.000 για κάθε νίκη από τους
ομίλους και μετά
1.000 για κάθε ισοπαλία από
τους ομίλους και μετά
4.000 μπόνους για την πρόκριση στους «16»
1.000 για κάθε συμμετοχή
στους 16, 8, 4 και τελικό
*Δεν παίρνουν πόντους, όπως στο παρελθόν, ομάδες
που αποκλείονται στα προκριματικά του Champions
League επειδή συνεχίζουν
στο Europa League.

Points System
στο Europa League
500 εάν αποκλειστεί στο
pleliminary round
1.000 εάν αποκλειστεί στον
πρώτο προκριματικό γύρο
1.500 εάν αποκλειστεί στον
δεύτερο προκριματικό γύρο
2.000 εάν αποκλειστεί στον
τρίτο προκριματικό γύρο
2.500 εάν αποκλειστεί στα
play off
2.000 για κάθε νίκη στους
ομίλους και μετά
1.000 για κάθε ισοπαλία
στους ομίλους και μετά
1.000 εάν φτάσουν στα
προημιτελικά και για κάθε
πρόκριση στη συνέχεια (ημιτελικά, τελικό)
*Δεν δίνεται μπόνους για την
είσοδο στους ομίλους, πάντως κάθε ομάδα θα παίρνει
μίνιμουμ 3.000 βαθμούς και
στην πορεία θα μπορεί να
μαζέψει περισσότερους.

Του Γιάννη Φάκαρου
ταν προς τα τέλη Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή παρουσία των ελληνικών ομάδων για τη σεζόν 20182019, αυτομάτως η χώρα έχασε
κι άλλη θέση στην κατάταξη της
UEFA και υποχώρησε στη 14η.
Ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί
στο Europa League από την Ντιναμό Κιέβου (την οποία παρεμπιπτόντως συνάντησε πριν λίγες ημέρες
σε φιλικό παιχνίδι) και την ίδια ώρα
οι Τσέχοι είχαν πανηγυρίσει την
πρόκριση της Σλάβια Πράγας στους
«16» της ίδιας διοργάνωσης.
Kαι μας προσπέρασαν στην ειδική βαθμολογία (παρεμπιπτόντως με
την Πλζεν από την ίδια χώρα αρχίσει
η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Ολυμπιακού)… Τώρα βρισκόμαστε σχεδόν πέντε μήνες μετά, και τα βαθμολογικά δεδομένα είναι ακόμα χειρότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο…
Στην αφετηρία μίας ακόμα ευρωπαϊκής πρόκλησης η Ελλάδα έχει
πέσει στη 16η θέση του «UEFA
Country Ranking» και καλείται να
παίξει για την επιβίωσή της.
Μόνο αν υπολογίσει κάποιος ότι
το να μείνουμε εκεί θα σημαίνει ότι
την περίοδο 2020-2021 δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη
και ο πρωταθλητής θ’ αναγκαστεί
να βρεθεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, καταλαβαίνει το πλήγμα!
Τα προκριματικά στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις άρχισαν, κι
εμείς μοιάζουμε να παίζουμε το τελευταίο χαρτί ώστε να σώσουμε τη
θέση μας στην Ευρώπη. Την ερχόμενη βδομάδα ρίχνονται στη «μάχη» Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος, τον Αύγουστο ακολουθούν ο
ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και με βάση την
πτώση που σημείωσαν πέρσι σχε-

O

Κυνηγώντας
ευρωπαϊκή

υπέρβαση
Έχοντας πέσει στη 16η θέση του ειδικού ranking αρχίζει
η Ελλάδα τη φετινή περιπέτειά της στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα και
χρειάζεται βαθμολογικά… άλματα για να μη δεχτεί κι άλλο
πλήγμα στις ευρωπαϊκές συμμετοχές της περιόδου 2020-2021
δόν όλοι φαίνεται ότι έχουμε ν’ ανέβουμε ένα… βουνό. Αφού ολοκληρώθηκε ο «preliminary round»
και μετά τα παιχνίδια του 1ου προκριματικού γύρου στις δύο ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, ας
δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα
πράγματα. Ποιους κυνηγάμε και τι
χρειαζόμαστε για να βρεθούμε σε
καλύτερη βαθμολογική μοίρα. H θέση μας στην ειδική κατάταξη δεν θα
κρίνει μόνο πώς θα πορευτούμε την
επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά
και τις συμμετοχές μας για τη σεζόν
2021-2022, όταν θα μπει στο πρόγραμμα και το Europa League 2.
Στην αρχή των φετινών ευρωπαϊκών αγώνων η Ελλάδα δεν κρατάει
πια τους 6.200 βαθμούς, που είχε
πάρει τη σεζόν 2014-2015. Παρήλθε 5ετία από τότε και «σβήστηκαν».
Η χώρα μας είχε εκείνη τη χρονιά
καλή συγκομιδή, και ειδικά με τον Ο-

λυμπιακό, αλλά από τότε μέχρι και
πέρσι (τέσσερις σεζόν) θα ’λεγε κάποιος ότι συντελέστηκαν ευρωπαϊκά
«εγκλήματα». Οι ελληνικές ομάδες
δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν μεμονωμένα τους 6.000 βαθμούς, με
αποτέλεσμα φέτος να μπαίνουμε σε
αυτή τη χρονιά ως 16οι στο «UEFA
Country Ranking». Μία θέση η οποία
θα κρίνει τις συμμετοχές μας για την
περίοδο 2021-2022. Τη σεζόν δηλαδή που θα μπει στις ζωές μας και
το Europa League 2 και θ’ αλλάξει
σε μεγάλο βαθμό το «access list»
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η Ισπανία, η Αγγλία, η Γερμανία
και η Ιταλία, που βγάζουν κιόλας από 7 ομάδες στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, κατέχουν τις αντίστοιχες πρώτες θέσεις στον πίνακα, αλλά την
Ελλάδα την ενδιαφέρουν οι ομάδες
που είναι λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω
από εκείνη.

Πώς είχε η κατάσταση λίγο
πριν την ελληνική αρχή;
• 11η Αυστρία 27.925 πόντοι
(5 ομάδες)
• 12η Ολλανδία 26.350 πόντοι
(5 ομάδες)
• 13η Τσεχία 24.800 πόντοι
(5 ομάδες)
• 14η Δανία 24.375 πόντοι
(4 ομάδες)
• 15η Κύπρος 22.625 πόντοι
(4 ομάδες)
• 16η Ελλάδα 21.400 πόντοι
(5 ομάδες)
• 17η Κροατία 20.750 πόντοι
(4 ομάδες)
• 18η Σερβία 20.500 πόντοι
(4 ομάδες)
Είναι εμφανές κατ’ αρχάς ότι η
Ελλάδα όχι μόνο υποχώρησε θέσεις
αλλά απομακρύνθηκε σημαντικά από τη 14η θέση. Υπάρχει διαφορά
σχεδόν 3.000 βαθμών, και είναι με-
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γάλη! Από τους Τσέχους απέχουμε
3.400 βαθμούς, ενώ με τους Αυστριακούς και τους Ολλανδούς, που
κοιτούσαμε κάποια στιγμή να τους
προσπεράσουμε βαθμολογικά, βρεθήκαμε 6.500 και 5.000 βαθμούς
πίσω τους. Αλλά για να μη μιλάμε
μόνο για τις ομάδες που είναι από
πάνω μας και κυνηγάμε να καλύψουμε μια τεράστια διαφορά, να
σταθούμε και στις ομάδες που μας
κυνηγάνε.
Στη σχετική κατάταξη πήγαμε μέχρι τη 18η θέση και παρατηρούμε ότι η Κροατία είναι μια ανάσα από την
Ελλάδα, ενώ οι Ελβετοί ψάχνουν κι
αυτοί την υπέρβαση.

Τι μπορούμε πραγματικά
να ελπίζουμε
Το τι πραγματικά μπορεί να πετύχει
φέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο σε
επίπεδο εκπροσώπων στην Ευρώπη
είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία,
πάντως ο ρεαλιστικός και πιο προσιτός στόχος είναι να περάσει η χώρα
μας την Κύπρο. Το φινάλε της περιόδου δηλαδή, να τη βρει τουλάχιστον στη 15η θέση. Και μη νομίζετε
ότι θα έχει λίγη ουσία η βελτίωση έ-

στω και μίας θέσης.
Η διαφορά της 15ης
και της 16ης θέσης είναι
τεράστια. Στη 15η θέση
κρατάμε 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία θα μας δίνουν
2 ομάδες στα προκριματικά του
Champions League, 1 ομάδα
στα προκριματικά του Europa
League και 2 ομάδες στα προκριματικά του Europa League 2.
Να δούμε πιο αναλυτικά τι σημαίνει η 16η θέση: Τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, 1 ομάδα στα προκριματικά του Champions League,
καμία στο Europa League και τρεις
ομάδες στα προκριματικά του
Europa League 2.
Άρα, υπάρχει ουσιώδης διαφορά.
Για να γίνει το άλμα από τους ελληνικούς συλλόγους χρειάζεται βαθμούς από τα προκριματικά κιόλας,
αφού καμία ομάδα δεν έχει εξασφαλισμένη θέση σε ευρωπαϊκό όμιλο.
Τα δύο παιχνίδια του Άρη, μάλιστα, μπορούν να χαρακτηριστούν τα
πιο σημαντικά για τη φετινή πορεία,
διότι γίνονται κόντρα σε εκπρόσωπο
της Κύπρου, την ΑΕΛ Λεμεσού.
Η Ελλάδα κυνηγάει τη Μεγαλόνησο και ο νικητής του ζευγαριού
θα πετύχει διπλό όφελος. Από τη μια
θα δώσει μικρό προβάδισμα στη
χώρα του, κι από την άλλη θα μειώσει κατά έναν τους ευρωπαϊκούς εκπροσώπους της άλλης χώρας.
Από ’κεί και πέρα θα είναι πολύτιμη μία πρόκριση του Ολυμπιακού σε
βάρος της Πλζεν, άσχετα αν η Τσεχία είναι ακόμα μακριά μας, γιατί οι
«ερυθρόλευκοι» σιγουρεύουν αυτομάτως ευρωπαϊκό όμιλο. Θα βρεθούν μετά είτε στο Champions
League είτε στο Europa League, και
θα έχουν στάνταρ αριθμό μίνιμουμ
αγώνων για να φέρουν κι άλλους
βαθμούς στη χώρα.
Θ’ απευχόμασταν φυσικά άμεσο
αποκλεισμό στα προκριματικά του
Europa League από τον Ατρόμητο,
όπως έγινε πέρσι κι έπαιξε τον ρόλο του βαθμολογικά όχι μόνο με την
ίδια αθηναϊκή ομάδα αλλά και με
τον Αστέρα Τρίπολης.
Τέλος, για να γίνει καλύτερα αντιληπτό πόσο αρνητικά έχουν κυλήσει
τα πράγματα, να σημειώσουμε ότι
πτώση είχαν πέρσι όλες οι ελληνικές
ομάδες, πλην της ΑΕΚ, η οποία όμως
γύρισε μετά από πολύ καιρό στα ευρωπαϊκά ματς και φυσιολογικά είχε
βελτίωση από τα χαμηλά βαθμολογικά στρώματα. Ο Ολυμπιακός, που
είναι μακράν πρώτος, πήγε στην 37η
θέση από την 35η, η ΑΕΚ στην 83η
από την 102η και, ενδεικτικά αναφέρουμε για πιο κάτω, ο Παναθηναϊκός
είναι στο νούμερο 186 (από 154), ο
Ατρόμητος στο 202 (από 188) κι ο Αστέρας Τρίπολης 202 (από 130).

Τα σενάρια
κατάταξης
για την
Ελλάδα,
την περίοδο
2021/2022
13η και 14η θέση
Ο πρωταθλητής στον 3ο
προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο τρίτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του
Europa League
O τέταρτος και ο πέμπτος
στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο
προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa
League
Ο τέταρτος και ο πέμπτος
στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League 2

16η και 17η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο
προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και
ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Europa League 2
* Δεν θα έχουμε πέμπτη
ομάδα στην Ευρώπη και
δεν θα έχουμε ομάδα και
στο Europa League

18η μέχρι 28η θέση
Ο πρωταθλητής στον 1ο
προκριματικό γύρο του
Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και
ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Europa League 2
* Δεν θα έχουμε πέμπτη
ομάδα στην Ευρώπη και
δεν θα έχουμε ομάδα και
στο Europa League
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Του
Νίκου Συνοδινού
τα Κύπελλα Ευρώπης που… μοιράζουν χρυσάφι είναι
στραμμένα
τα
βλέμματα των φιλάθλων της «Γηραιάς Ηπείρου» και βέβαια των Ελλήνων, καθώς μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς Champions League
και Europa League.
Τη Δευτέρα γίνεται η κλήρωση
για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε
Champions και Europa League, ώστε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να πληροφορηθούν τους πρώτους αντιπάλους
τους στην ευρωπαϊκή τους πορεία
για την περίοδο 2019-20. Οι αγώνες των δύο «δικέφαλων» θα γίνουν
τον Αύγουστο (6 ή 7 και 13 ο ΠΑΟΚ, 8 και 15 η ΑΕΚ).
Να θυμίσουμε ότι η «Ένωση» είναι τιμωρημένη (για τα επεισόδια
των οπαδών της στο εντός έδρας
παιχνίδι με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ για
τον όμιλο του Champions League)
και θα αγωνιστεί χωρίς κόσμο, στα
δύο εντός έδρας παιχνίδια της (αν
υπάρξει δεύτερο).
Την Τρίτη (20:00) ο Ολυμπιακός
εγκαινιάζει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
των ελληνικών ομάδων, καθώς αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Βικτόρια Πλζεν. Η ρεβάνς θα γίνει στο
«Καραϊσκάκης» στις 30 Ιουλίου
(21:30).
Την Πέμπτη ο Άρης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa
League, θα υποδεχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την ΑΕ Λεμεσού, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στην
Κύπρο την 1η Αυγούστου, στο «ΑΕΚ
Αρένα» στην Λάρνακα.
Ο Ατρόμητος θα παίξει επίσης
την Πέμπτη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με
την Ντουνάισκα Στρέντα από τη
Σλοβακία, με την ρεβάνς της 1ης
Αυγούστου στο Περιστέρι.

Σ

Πώς θα γίνει
η μοιρασιά
Η UEFA δημοσίευσε τον
τρόπο που χωρίζεται σε
κάθε διοργάνωση το
συνολικό ποσό που θα
προσφέρει στις ομάδες.
Δηλαδή, πώς
χωρίζονται τα περίπου 2
δισ. ευρώ στο
Champions League και
πώς χωρίζονται τα 500+
εκατ. ευρώ στο Europa.
Τα χρήματα του
Champions League
• Το 25%, δηλαδή 488
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν στους ομίλους
• Το 30%, δηλαδή 585
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν για την
απόδοση (νίκες,
ισοπαλίες)
• Το 30%, δηλαδή 585
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν για το ranking
• Το 15%, δηλαδή 292
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν για το
market pool
Τα χρήματα του Europa
League
• Το 25%, δηλαδή 140
εκατομμύρια ευρώ θα
μοιραστούν στους
ομίλους
• Το 30%, δηλαδή 168
εκατομμύρια ευρώ θα
μοιραστούν για το
αποτέλεσμα (νίκες,
ισοπαλίες)
• Το 30%, δηλαδή 84
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν για το ranking
• Το 15%, δηλαδή 168
εκατομμύρια ευρώ θα
δοθούν για το
market pool

Μοιράζει «τρελά» λεφτά σε Champions League και Europa
League η UEFA, με Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη να δίνουν την
επόμενη βδομάδα τα πρώτα παιχνίδια τους και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ να
περιμένουν τη Δευτέρα την κλήρωση για τους αντιπάλους τους

Στη μάχη
της Ευρώπης και
του χρήματος

Το χρυσάφι της UEFA
Πέρα από το γόητρο που ενισχύουν
οι ευρωπαϊκές επιτυχίες, το οικονομικό κίνητρο που υπάρχει για τις ομάδες κυρίως στο Champions
League, αλλά και το Europa
League, είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. H UEFA ανακοίνωσε
τα χρήματα που θα μοιράσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη νέα
σεζόν και το ποσό προκαλεί… ίλιγγο. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
θα διαθέσει 3,25 δισεκατομμύρια
ευρώ για Champions και Europa
League. Από τα 3,25 δισ. ευρώ που
θα διατεθούν, τα 295 εκατομμύρια
είναι το κόστος για τις διοργανώσεις
και το 7% (227,5 εκατομμύρια) για
πληρωμές αλληλεγγύης.

Άρα μένει ένα ποσό της τάξης
των 2,73 δισεκατομμυρίων. Από
αυτό, το 93,5% θα μοιραστεί
στους συλλόγους που παίρνουν, ενώ το υπόλοιπο 6,5% θα μείνει
στην UEFA.
Το Champions League θα έχει
την τιμητική του. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός «καίγονται» να πάνε
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει
εφόσον μια ομάδα προκριθεί στους
ομίλους του Champions League:
Στις 32 ομάδες των ομίλων θα
δοθούν 1,95 δισεκατομμύρια. Υ-

πάρχουν μεν τα ποσά που αποκτούνται για όλους με τη συμμετοχή, υπάρχει όμως και το παρακλάδι του
ranking. Τι σημαίνει αυτό;
Η ομάδα με το χαμηλότερο
ranking στη 10ετή βαθμολογία της
UEFA από τις 32 που θα είναι στους
ομίλους θα πάρει 1,108 εκατ. ευρώ.
Η αμέσως επόμενη το διπλάσιο και
πάει λέγοντας, με τη Ρεάλ που έχει
την υψηλότερη βαθμολογία να «καπαρώνει» 35,46 εκατ. ευρώ μόνο από τη συμμετοχή. Συν τα 15,25 των
ομίλων, εξασφαλίζονται 50 εκατ.
ευρώ με το καλημέρα για τη «βασίλισσα» της Μαδρίτης.

Τα ποσά συμμετοχής είναι ισόποσα και θα μοιραστούν ως εξής
για όλες τις ομάδες:
• Είσοδος στους ομίλους: 15,25
εκατομμύρια
• Νίκη: 2,7 εκατομμύρια
• Ισοπαλία: 900.000
• Πρόκριση στους 16: μπόνους
9,5 εκατομμύρια
• Πρόκριση στους 8: μπόνους
10,5 εκατομμύρια
Οι τέσσερις σύλλογοι που θα
συνθέσουν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League θα
εισπράξουν 12 εκατομμύρια ευρώ
κι αυτοί που θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό
που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου,
στο γήπεδο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, θα λάβουν από 15
εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, η ομάδα που θα φορέσει
το «στέμμα» της πρωταθλήτριας
Ευρώπης θα πάρει άλλα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους.
Όσον αφορά τα προκριματικά,
τα δεδομένα είναι απλά. Κάθε ομάδα που δεν προκρίνεται στους ομίλους του Champions League και
του Europa League θα πάρει μίνιμουμ 260.000 ευρώ. Συν τα χρήματα από τον γύρο τον οποίο θα αποκλειστούν. Τα χρήματα που μοιρά-
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Το περιβόητο
market pool

ζονται στις ομάδες των προκριματικών του Champions League:
• «Preliminary Round»: 230.000
ευρώ
• Πρώτος προκριματικός: 280.000
ευρώ
• Δεύτερος προκριματικός:
380.000 ευρώ
• Τρίτος προκριματικός: 480.000
ευρώ (ισχύει μόνο για τις ομάδες
που συμμετέχουν στο μονοπάτι
των πρωταθλητών μιας και στο
μονοπάτι των μη πρωταθλητών
εάν αποκλειστούν στον τρίτο
προκριματικό συμμετέχουν
αυτόματα στους ομίλους του
Europa League).
Τα χρήματα που μοιράζονται στις
ομάδες των προκριματικών του
Europa League:
• «Preliminary round»: 220.000
ευρώ
• Πρώτος προκριματικός γύρος:
240.000 ευρώ
• Δεύτερος προκριματικός γύρος:
260.000 ευρώ
• Τρίτος προκριματικός γύρος:
280.000 ευρώ
• Play offs: 300.000 ευρώ (μόνο
στις ομάδες που θ’ αποκλειστούν)
Τι συμβαίνει όμως αν μια ομάδα
προκριθεί στους ομίλους του
Europa League;
Συνολικά η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα μοιράσει λίγο πάνω από μισό δισ. στη δεύτερη τη τάξει

διοργάνωσή της. Και στο Europa ωστόσο ισχύει το ranking και το ίδιο
πράγμα με το Champions League.
Η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία (48η) λαμβάνει 71.430 ευρώ και η αμέσως επόμενη το διπλάσιο. Ο σύλλογος που έχει το μεγαλύτερο ranking της δεκαετίας θα
πάρει 3,42 εκατομμύρια ευρώ.
Τεράστια η διαφορά με το
Champions League, αλλά αν μη τι
άλλο είναι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
Αυτό είναι το στάνταρ για κάθε
ομάδα ανάλογα τη βαθμολογία
της.Φυσικά, είναι και τα χρήματα
που μοιράζονται ισόποσα ανεξαρτήτως ranking μόνο με τη συμμετοχή σε ομίλους.Τα ποσά είναι ισόπο-

σα και θα μοιραστούν ως εξής για
όλες τις ομάδες:
Είσοδος στους ομίλους: 2,92 εκατομμύρια
Νίκη: 570.000
Ισοπαλία: 190.000
Νικητής ομίλου και πρόκριση
στους 32: μπόνους 1 εκατομμύριο
Δεύτερος ομίλου και πρόκριση
στους 32: μπόνους 500.000
Πρόκριση στους 16: μπόνους 1,1
εκατομμύριο
Πρόκριση στους 8: μπόνους 1,5 εκατομμύριο
Πρόκριση στους 4: μπόνους 2,4 εκατομμύρια
Φιναλίστ: μπόνους 4,5 εκατομμύρια
Νικητής: μπόνους 8,5 εκατομμύρια

Ας υποθέσουμε ότι ολοκληρώσαμε τα βασικά. Που
είναι τα χρήματα που λαμβάνει ο κάθε σύλλογος όσο προχωράει, τα μοιρασμένα ποσά με
την πρόκριση στους ομίλους, αλλά και το ranking της κάθε ομάδας.
Είναι ακόμα ένας κομβικός παράγοντας που προσμετράται στα έσοδα. Πρόκειται για το περιβόητο
market pool και στις δύο διοργανώσεις.Το market pool είναι το ποσό
που δικαιούται πάγια η κάθε χώρα
από την UEFA και το οποίο μοιράζεται στις ομάδες της που συμμετέχουν στην εκάστοτε διοργάνωση.
Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα θα
πάρει από την UEFA ένα ποσό της
τάξης των 20 εκατ. ευρώ για τη
συμμετοχή στο Champions League,
αυτό θα μοιραστεί σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό σε αναλογία 55%-45%,
καθώς ο πρωταθλητής δικαιούται
μεγαλύτερο ποσοστό.
Η «μοιρασιά» όμως γίνεται μόνο
αν είναι και οι δύο στους ομίλους
της διοργάνωσης. Αν προκριθεί ένας από τους δύο, τότε όλο το ποσό
πηγαίνει στην ομάδα που πήρε την
πρόκριση. Το ίδιο ισχύει και στο
Europa League. Αν περάσει μια ομάδα στους ομίλους (π.χ. ΑΕΚ) και
αποκλειστεί ο Άρης και ο Ατρόμητος, τότε η «Ένωση» παίρνει το
100% του market pool.
Αν προκριθούν δύο από τους
τρεις μοιράζεται σε αναλογία 6040, καθώς έχει… προτεραιότητα η
ομάδα που κατέκτησε το Κύπελλο.
Ωστόσο, από την Ελλάδα καμία από τις τρεις δεν είναι κυπελλούχος,
οπότε αυτόματα το ποσό μοιράζεται ίσα.
Αν έχουμε την τύχη να είναι και
οι τρεις ομάδες στους ομίλους, τότε
το market pool διαχωρίζεται σε ποσοστά 33,3-33,3-33,3, αφού δεν είναι κανείς κυπελλούχος από τους ΑΕΚ, Άρη και Ατρόμητο. Για το market
pool στο Champions League η
UEFA θα μοιράσει 292 εκατ. ευρώ,
ενώ στο Europa 168 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές
ημερομηνίες
της νέας σεζόν
22 Ιουλίου: Κλήρωση
για τον τρίτο
προκριματικό
Champions και Europa
League (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ)
23-24/7: Πρώτα ματς β΄
προκριματικού
Champions League
(Ολυμπιακός)
25/7: Πρώτα ματς β΄
προκριματικού Europa
League (Ατρόμητος,
Άρης)
30-31/7: Ρεβάνς β’
προκριματικού
Champions League
1 Αυγούστου: Ρεβάνς β΄
προκριματικού Europa
League
5/8: Κλήρωση play offs
Champions και Europa
League
6-7/8: Πρώτα ματς γ’
προκριματικού
Champions League
(ΠΑΟΚ)
8/8: Πρώτα ματς γ΄
προκριματικού Europa
League (ΑΕΚ)
13/8: Ρεβάνς γ΄
προκριματικού
Champions League
15/8: Ρεβάνς γ’
προκριματικού Europa
League
20-21/8: Πρώτα ματς
play offs Champions
League
22/8: Πρώτα ματς play
offs Europa League
27-28/8: Ρεβάνς play
offs Champions League
29/8: Κλήρωση ομίλων
Champions League
29/8: Ρεβάνς play offs
Europa League
30/8: Κλήρωση ομίλων
Europa League
17-18 Σεπτεμβρίου:
Πρώτη αγωνιστική
ομίλων
Champions League
19/9: Πρώτη αγωνιστική
ομίλων Europa League
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Έβαλε την ΕΠΣ Αθηνών
στον πάγο ο Περέιρα
προστά στην ουσία των επιλογών που έκανε ο Μέλο Βίτορ Περέιρα, περνάει
σε δεύτερη μοίρα αν διέρρευσε
τους νέους πίνακες διαιτησίας ο Ιβάν Σαββίδης, όπως τον κατηγορούν κάποιες ιστοσελίδες.
Ο Πορτογάλος επικεφαλής της ΚΕΔ
επανέφερε στους πίνακες τρεις διαιτητές που είχαν υποβιβαστεί. Οι δύο εξ
αυτών ανατρέπουν κάθε ισορροπία που
υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη από την Ήπειρο και τον Δημήτρη Καραντώνη της Ημαθίας.
Αυτόματα οι δύο Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων γίνονται από τις

Μ

Ο Ιβάν ανανέωσε
με το
«Σαββιδοτεχνείο»
Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, που δεν επιδέχονται ουδεμιάς αμφισβήτησης, ο Ιβάν ανανέωσε τη σύμβαση με το
«Σαββιδοτεχνείο» για ένα
συν ένα χρόνο. Δεν παίρνει που δεν παίρνει παίκτες, τουλάχιστον ανανέωσε με τους «Σαββιδοτέχνες».
Για να γράφουν ότι ο Φερέιρα δημιουργεί κάτι καλό στον ΠΑΟΚ. Τι «καλό»
είναι αυτό, ο Θεός κι η
ψυχή του. Σημασία δεν έχει στο φινάλε αν πράγματι φτιάχνει κάτι καλό,
αλλά πώς το βλέπει και
πώς το πλασάρει το
«Σαββιδιτεχνείο».

Πιο φτηνός
ο James Bond
από Ασπρόπυργο,
Λαμία
ο ωραιότερο που γράφει αυτή η επιστολή του Δρόσου
στον Τσίπρα, δύο ημέρες πριν
από τις εκλογές, είναι το εξής: ότι αν
«φύγουν» τόσα χρήματα για τον
ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, θα
γράψει το κοντέρ 66 εκατ. ευρώ.
Και δεν θα περισσεύουνε, λέει,
για να χτυπήσει η ΕΡΤ τα τηλεοπτικά
δικαιώματα του EURO 2020 τα οποία κοστίζουν 8 εκατ. ευρώ.
Τα δε 36 επεισόδια της σειράς
«James Bond» στοιχίζουν λιγότερα
χρήματα στην ΕΡΤ απ’ ό,τι ο Ασπρόπυργος και η Νίκη Βόλου! Ο «James
Bond» στοιχίζει στην ΕΡΤ 153.000
ευρώ.

ισχυρότερες στην ελληνική διαιτησία.
Η Ήπειρος του Κώστα Βρακά έχει δύο
εκπροσώπους στον πίνακα της Super
League, διότι μαζί με τον Κατσικογιάννη βρίσκεται και ο Γιώργος Τάσης, ενώ η Ημαθία πανηγύρισε εκτός
από την επιστροφή του Καραντώνη
και την προαγωγή του Δημήτρη Μαλούτα.
Στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους εκπροσώπους στη μεγάλη κατηγορία βρίσκεται η Μακεδονία
του Ευάγγελου Γραμμένου. Έχει
τρεις διαιτητές. Ακολουθούν η Ήπειρος,
η Ημαθία, η Αθήνα με δύο.
Η μεγαλύτερη Ένωση της χώρας διαθέτει μόνο δύο ρέφερι στη Super

League, τον Αναστάσιο Παπαπέτρου και τον
Άγγελο Ευαγγέλου.
Πρόκειται
για μία από
τις χειρότερες επιδόσεις
στην ιστορία της
ΕΠΣ Αθηνών και φυσικά δείχνει ότι
στην ΕΠΟ δεν υπολογίζουν ιδιαίτερα
τον Παναγιώτη Δημητρίου.
Εκτός και αν, κατά τον Μέλο Περέιρα, η Αθήνα με τους περισσότερους
διαιτητές δεν έχει κάποιον που μπορεί
να ανεβεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Ήθελε έγκριση από Ιβάν
για τους πίνακες των
διαιτητών η ΕΠΟ!

Θα υπέγραφε
για τον Γκαγκάτση
ο Μαυρωτάς;
ια ερώτηση για τοn νέο γγΑ, Γεώργιο Μαυρωτά, που είπε ότι θ’
ασχολείται με το τραμπολίνο και
το κανόε καγιάκ, και όχι με τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Αν ήταν, δηλαδή, γγΑ στην προηγούμενη
κυβέρνηση κι έπρεπε να υπογράψει τη διαπιστωτική πράξη καθαίρεσης του Γκαγκάτση
–επειδή καταδικάστηκε πρωτόδικα σε πέντε
χρόνια κάθειρξη– θα έλεγε ότι δεν είναι δική
του δουλειά;
Ο νέος γγΑ μήπως θα πρέπει να διαβάσει
ποιες είναι οι αρμοδιότητές του, για να μη λέει ότι είναι μόνο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό; Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν το ξέρει το
έργο.

Μ

Τ

πό τον… Ιβάν Σαββίδη
ανακοινώθηκαν μεσοβδόμαδα οι πίνακες των διαιτητών! Δεν θα
μπορούσε να γινόταν και διαφορετικά.
Κι εξηγούμαστε.
Κανονικά, η ΕΠΟ έπρεπε να ανακοινώσει τους νέους πίνακες.
Όμως τους ανακοίνωσε το σάιτ του Ιβάν Σαββίδη
και μάλιστα… αποκλειστικά!
Προφανώς, ο Μέλο Περέιρα ήθελε την έγκριση
του Ιβάν Σαββίδη για να τους δώσει στη δημοσιότητα και κάπου μπερδεύτηκαν τα φαξ μεταξύ ΕΠΟ και
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να πέσουν στα χέρια των
υπαλλήλων του Σαββίδη.
Θεσμική εκτροπή, θα πουν μερικοί.
Καμία!
Αν δεν εγκρίνει τους πίνακες των διαιτητών ο Ιβάν
Σαββίδης, ποιος θα τους εγκρίνει; Ο Γραμμένος;

Α



19




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
20/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο Κυριάκος και το Open scouting
υρίζει μπαρούτη η ατμόσφαιρα στο Open, έπειτα από τις
πληροφορίες για τα εξώδικα που έστειλαν κάποιοι από τους
star του καναλιού επειδή έληξε η σεζόν και έμειναν σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες. Τα πράγματα, ωστόσο, μπορεί να
φτιάξουν στον τηλεοπτικό σταθμό του Ιβάν Σαββίδη.
Έστω και αν αποχώρησαν ο Τζώνη Καλημέρης, η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, ο Νίκος Μουτσινάς, ακόμα και ο Λάκης Λαζόπουλος.
Στην Τούμπα ελήφθη η απόφαση για άμεση αξιοποίηση του Κυριάκου
Κυριάκου. Του «πρώτου μάγκα», όπως τον αποκαλούν οι δημοσιογράφοι
που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
Ο πρώην διευθυντής Επικοινωνίας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει επιτελικά καθήκοντα στο κανάλι του Σαββίδη. Κάπου πρέπει να αξιοποιηθεί το παλικάρι και αφού στην ΕΠΟ δεν υπάρχει χώρος, το Open α-

Μ

ΟΣΦΠ και ΠΑΟ

Θα σφάζονται στο μπάσκετ και
ο γγΑ θα κάνει πως δεν βλέπει
α είσαι Αυγενάκης, να έχεις μια εβδομάδα σκάρτη στη ΓΓΑ και
να βλέπεις ειρωνικές ανακοινώσεις του μπασκετικού Ολυμπιακού ότι συμμετέχει με 8 ευρώ στο «PAO Alive» και ν’ απαντάει ο Γιαννακόπουλος ότι αυτά τα 8 ευρώ να τα
βάλει ο Ολυμπιακός στη… ΔΕΗ (που χρωστάει όπως γράφτηκε) ή να κρατήσει τον Μιλουντίνοφ.
Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου. Θα προσπαθήσεις
να δώσεις λύση; Τι… ώρα; Αναγκαστικά, θα πορευτείς όπως ο Βασιλειάδης. Από μακριά κι αγαπημένοι.
Θα σφάζονται Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι και ο νέος γγΑ θα ανακοινώνει ότι «οι διενέξεις είναι θέμα των αρμοδίων οργάνων». Εκτός και αν το πειθαρχικό
όργανο στο μπάσκετ αποφασίσει να σηκώσει τα μανίκια…

Ν

Ο Τσαγκαράκης έφαγε μπούφλα
κι έγινε του… Στάθη Ψάλτη
ον Πετράν Τσαγκαράκη από τα Χανιά προβίβασε ο Περέιρα
στη Super League1. Πριν από τέσσερα χρόνια σφύριζε ένα ματς
Κορωνίδα-ΙΝΚΑ. Σφυρίζει ένα πέναλτι, δίνει και δεύτερη κίτρινη στον Παπαδάκη και τότε άρχισαν τα ταμπούρλα.
Ο Παπαδάκης, αφού τον έσπρωξε πρώτα, μετά του έριξε και μία
μπούφλα στη μούρη. Ο Τσαγκαράκης κάλεσε την Αστυνομία κι ο Παπαδάκης πήδηξε το συρματόπλεγμα κι άρχισε να τρέχει προς τους γύρω λόφους για να κρυφτεί.
Χαμός από τις σειρήνες των
περιπολικών. Ούτε σε ταινία με
τον Στάθη Ψάλτη τον αείμνηστο
τέτοιο σενάριο. Ο Τσαγκαράκης
διέκοψε το παιχνίδι γιατί ζαλιζότανε. Η Κορωνίδα τον κατηγόρησε ότι η μπούφλα δεν ήταν και
τόσο δυνατή.

Τ

ποτελεί την ιδανική επιλογή.
Ο Κυριάκος θα βρει εκεί και άτομα που έχουν έμμεση σχέση με
την Ομοσπονδία. Όπως για παράδειγμα τον Δημήτρη Διονυσάτο.
Με όνομα βαρύ σαν ιστορία, ο γιος
του προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων συνεργάζεται πλέον με το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.
Άλλη μία απόδειξη ότι στο Open κάνουν εξαιρετικό scouting, για να καλύψουν άμεσα τα κενά που δημιουργούν οι αποχωρήσεις όσων κράτησαν το
πρόγραμμα και την ειδησεογραφία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Κανείς δεν πάει χαμένος…

Αποζημίωση ο Άγγελος,
τον Ρεχάγκελ ο Βρακάς
άει κι ο Άγγελος, «τα τίναξε τα πέταλα».
Επιτέλους, ο Γραμμένος κάτι θα έχει να
θυμάται από τη θητεία του στην ΕΠΟ, ότι πήρε κάποια απόφαση, βρε αδερφέ. Δεν νομίζουμε να είναι απόφαση του Φούσεκ ή του
Χούμπελ η απόλυση του Αναστασιάδη.
Τέλος πάντων, ο Βάγγος ο Γραμμένος να μας
πει αν θα δοθεί αποζημίωση στον Αναστασιάδη και
στους Μπασινά, Γιαννακόπουλο. Και πόσο θα πάει το μαλλί. Γιατί να τα χαρίσει ο Άγγελος, ξεχάστε
το. Ακόμα τρέχει στα δικαστήρια την ΑΕΛ. Το άλλο
είναι ότι ο Βρακάς κάνει επαφές με τη Γερμανία για να βρει προπονητή.
Μέχρι και τον Τοπαλίδη βρήκε για να του πει ποιος είναι διαθέσιμος.
Και γιατί δεν πείθει τον Ρεχάγκελ; Τον είδαμε τον Γερμανό στο φιλικό
βετεράνων Ελλάδα - Πορτογαλία στη Ριζούπολη, στα 80φεύγα είναι,
αλλά παραμένει κοτσονάτος. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή.

Π

Με τα λεφτά της ΕΡΤ
θα συντηρούσε
«Έθνος» και Οpen
ο σχέδιο ήταν ο Σαββίδης να έχει δικό
του δήμαρχο και σε κάθε κόμμα κι έναν
βουλευτή…Πέρα από τους μόνιμους θαμώνες της Τούμπας. Τον Τσακαλώτο και την
Αχτσιόγλου.Γι’ αυτό στήριξε τον Ορφανό και
μετά τον Ζέρβα, ώστε να μην εκλεγεί ο Ταχιάος. Γι’ αυτό έστειλε τον Κυριάκο υποψήφιο στο
ΚΙΝΑΛ μπας και κέρδιζε τον… Καστανίδη.
Τώρα όμως που έχασε ο Αλέξης, ο Ιβάν
δεν έχει καμιά διάθεση να συντηρεί το «Έθνος» και το Open, που κόστιζαν ένα σκασμό
λεφτά και χωρίς να παίρνει τα λεφτά της ΕΡΤ
για τον ΠΑΟΚ.
Συμπέρασμα: Σύντομα οι άνεργοι στα ΜΜΕ
αναμένεται να αυξηθούν…

Τ

«Τρολιές» οι
ιδιοκτήτες,
πλακώνονται
οι οπαδοί
Αυτές οι «τρολιές» μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και των Αγγελόπουλων έχουν τον δικό τους αντίκτυπο στη
μάζα των οπαδών τους.
Όταν «τρολάρει» ο Γιαννακόπουλος «πουλάμε
στη μισή τιμή εισιτήρια
για τους οπαδούς του Ολυμπιακού», καλύτερα
να κοιτάζει και τις αντιδράσεις στα σχόλια.
Κι όταν απαντούν οι Αγγελόπουλοι «καταθέσαμε 8 ευρώ για την ενίσχυση του PAO Alive»,
να κάνουν κι αυτοί το ίδιο. Να δουν τι γίνεται
στα σχόλια.
Ένας πραγματικός «πόλεμος λέξεων». Κι όπως
έγραψε η «Α», είναι συχνό το φαινόμενο να
πλακώνονται οι οπαδοί
με άπειρο ξύλο και να
μην τα μαθαίνει ούτε η
Αστυνομία.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
α το πιάσουμε από την αρχή το
κουβάρι. Είσαι εσύ ο Ιβάν Σαββίδης. Νταμπλούχος. Πληρώνεις
καλά. Champions League και τα
ρέστα.
Και πας μια βδομάδα πριν από τις
εκλογές και κλείνεις συμφωνία με
τον Δρόσο για να πάρεις κάνα 25άρι μιλιόνια για τρία χρόνια.
Και ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψωνίσει από σβέρκο στις εκλογές. Είναι τυχαίο αυτό; Πλάκα κάνουμε
τώρα, ρε; Αρπαχτή πήγε να κάνει ο
Ιβάν. Σου λέει, οι σύντροφοι του
ΣΥΡΙΖΑ «τα τίναξαν τα πέταλα», ό,τι
αρπάξουμε καλό είναι.
Κι έρχεται η ΝΔ στα πράγματα
και δεν ανοίγει την κάνουλα του
Βασιλειάδη και του Δρόσου. Το αποτέλεσμα να κοιτάς από εκεί και
πέρα.
Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει να πάρει στις
μεταγραφές κάτι Μπράνταριτς,
Παΐχτουριτς, Εξωφυλαρούχιο,
Μπουκαδόροβιτς. Δεν είναι φανερό κατά πού πάει το έργο;
Ο Σαββίδης δεν πρόκειται να
χώσει χρήμα. Δικαίωμά του, θα πεις.
Δικό του είναι το μαγαζί, του βάζει
φωτιά και το καίει. Σωστό.
Περίμενε το εφτάρι εκατομμύρια
από την ΕΡΤ ο Ιβάν για να σπρώξει
λεφτά στις μεταγραφές. Αυτό σου
λέω εγώ. Κι άμα υπάρχει καμία άλλη
εξήγηση, να την ακούσουμε ευχαρίστως.
Έτσι είναι. Γι’ αυτό και ψωνίζει από το πανέρι στη λαϊκή. Ούτε έναν
παιχταρά δεν πήρε ο ΠΑΟΚ, τσαμπιονάτο μιλάμε, όχι λιμά.
Και βγαίνει κι αυτός ο Φερέιρα
κι όταν τον ρωτάνε τι θα γίνει στις
μεταγραφές, άρχισε να μιλάει σαν
τον Τζανακόπουλο. Κυβερνητικός
εκπρόσωπος, αντί για προπονητής.
Γνωρίζουμε, σου λέει, ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές. Μάλιστα. Κι ο
κόσμος του ΠΑΟΚ το γνωρίζει. Την
τηγανίτα θέλει να δει. Όχι παρόλες.
Και ρωτάω τώρα, εγώ. Έτσι κι έπαιρνε το ζεστό χρήμα από την ΕΡΤ,
έτσι θα ήτανε τα πράγματα; Κατασκήνωση στο αεροδρόμιο θα έκαναν οι ΠΑΟΚτσήδες για να υποδεχτούνε τους παικταράδες.
Τώρα κάθονται και διαβάζουν
στο Σαββιδοτεχνείο ότι ο Σαββίδης
φοβάται μην έχει πρόβλημα με το
Financial Fair Play της UEFA.
Παραμύθι, δηλαδή. Λες κι ο ΠΑΟΚ είναι Μάντσεστερ Σίτι και Παρί
Σεν Ζερμέν. Αυτές έχουνε πρόβλημα με το FFP. Όχι ο Σαββίδης.
Και πλακώνουνε τα σχόλια από

Ν

Σοκ:
Ο Λουτσέσκου
δεν έφυγε για
τα λεφτά!
Έτσι είναι. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, που
λέγανε και οι αρχαίοι
Έλληνες. Βγαίνει ο Παντελής Καπετάνος, που
έφαγε τα νιάτα του στη
Ρουμανία, είναι και φίλος του Κουτσέσκου και
τι είπε στο ράδιο Arena;
Ότι ο Λουτσέσκου δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ για
να πάρει περισσότερα
λεφτά στην αραπιά. Γι’
άλλο λόγο έφυγε, αλλά
δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έτσι είπε.
Η ουσία είναι μία κι ο
μπακλαβάς γωνία, και το
’γραψε η «Α». Ο Ιβάν δεν
θα έχωνε χρήμα για παίκτες, θα ξεφτιλιζότανε
στο Champions League
κι ο Ρουμάνος θα έχανε
όλο το μπογιάτισμα.
Γι’ αυτό έφυγε. Καβάλα
στο άλογο έφυγε. Άπαξ
κι έτρωγε τίποτα σφαλιάρες στην Ευρώπη, θα
ξαναγινότανε και πάλι ο
ασήμαντος Λουτσέσκου.
Την ανθίστηκε τη δουλειά με τον Ιβάν και την
έκανε.
Και το Σαββιδοτεχνείο
δεν ασχολήθηκε με τον
Καπετάνο. Άμα δήλωνε
ότι ο Σβιντέρσκι είναι
καλύτερος από τον Βαζέχα, θ’ ασχολιότανε.
Κι εγώ σκέφτομαι τώρα
αυτόν τον φουκαρά τον
Φερέιρα. Του τάξανε νύφη πρώτο πράγμα κι ο
Αυλωνίτης του πασάρει
την αείμνηστη Γεωργία
Βασιλειάδου…

Γι’ αυτό και αντί να πάρει μεγάλους παίκτες με στόχο τους
ομίλους του Champions League, κατέληξε σε κάτι… Παΐχουριτς,
Εξωφυλαρούχιο, Μπουκαδόροβιτς, ενώ την ίδια στιγμή το
Σαββιδοτεχνείο μοιράζει σανό στον λαό και ο Λαζόπουλος
στέλνει εξώδικα για να πάρει τα λεφτά του από το Open

Μεταγραφές με
τα λεφτά της ΕΡΤ
ήθελε ο Ιβάν
κάτω στα social media οι ΠΑΟΚτσήδες, ότι δεν βλέπουμε φως,
σου λέει. Τα μπινελίκια τα κόβουνε
τα σαΐνια του Σαββιδοτεχνείου. Για
τα ήπια μιλάμε.
Είναι οριακά, σου λέει ο Σαββιδοτέχνης, το FFP. Λες και κάθε μέρα κάνει έλεγχο στα βιβλία της ΠΑΕ
και ξέρεις ότι ο Σαββίδης δεν μπορεί να ξοδέψει άλλα.
Κι ο Μαρινάκης γιατί ξοδεύει; Ο

«Τίγρης»; Γι’ αυτούς δεν υπάρχει
FFP; Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε. Έχεις και τον Γιωργάκη τον μικρό
Σαββίδη, που σου λέει ότι δεν πωλείται ο Σβιντέρσκι. Αυτό είναι το
ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σώθηκε ο ΠΑΟΚ που δεν πωλείται ο Σβιντέρσκι.
Οι ΠΑΟΚτσήδες τους πήρανε χαμπάρι τους Σαββιδοτέχνες. Δεν
τρώνε άλλο δούλεμα, και καλά κάνουμε δηλαδή. Επάνω στα πανηγύ-

ρια για το νταμπλ, ξενέρωσαν με
τον Ιβάν που δεν βάζει το χέρι στην
τσέπη για να ρίξει χρήμα.
Ένα κι ένα κάνουν δυο. Δεν θέλει και πολύ ψάξιμο. Ο Ιβάν τα παράτησε, όπως έγραψε η «Α» στο περασμένο φύλλο. Ούτε σέντερ φορ
παικταράς, ούτε χαφάρα, τραυματίες οι καλύτεροι παίκτες, και το
Σαββιδοτεχνείο γράφει βγάζουν μάτια ο Γαϊτανίδης με τον Τσιγγάρα.
Και τη Δευτέρα κληρώνει στο
Champions League. Κι ο ΠΑΟΚ έχει
σε φοβερή φόρμα τον Τσιγγάρα
και τον Γαϊτανίδη. Σανό με βίκο και
τριφύλλι μαζί και βρώμη για γαρνιτούρα οι Σαββιδοτέχνες.
Κι εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι
ο Ιβάν ξέμεινε από ρευστό, που
γράφουνε τα sites, αυτά με τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Ότι υπάρχει
πρόβλημα στο Open κι ότι θέλει να
κλείσει το καθημερινό «Έθνος». Ότι
είναι μέσα και τα ρέστα.
Ούτε με νοιάζει άμα ο Λαζόπουλος έστειλε εξώδικα και ζητάει να
πληρωθεί γιατί την έκανε από το κανάλι του Ιβάν. Όλα παίζουνε τον
ρόλο τους, όμως. Ένα είναι το αφεντικό.

 

Γιώργος Μαυρωτάς
ΓΓΑ με γερές
πλάτες
(στήριγμα σε Τσίπρα
και Κοτζιά…)
Η κυβέρνηση τοποθέτησε γγΑ αυτόν που έλεγε στον Μητσοτάκη
«φέρε πίσω τα λεφτά από τα δάνεια» των κομμάτων και έβαλε
πλάτη στους Τσίπρα και Κοτζιά, για τις Πρέσπες

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ραίος ο Γιωργάκης ο
Μαυρωτάς. Κομψευόμενος, επιστήμων, χημικός μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Και σοφιστικέ γυαλί, το
σημαντικότερο δηλαδή.
Έχει έναν τουπέ ο Γιωργάκης.
Δεν περνάει απαρατήρητος στον
δρόμο. Πολίστας παλιά, πήγε, λέει,
σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κι
αν δεν κάνει αυτός για τη ΓΓΑ, τότε
ποιος κάνει, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Ξέρετε κανέναν αναπληρωτή
καθηγητή Πολυτεχνείου που να μην
είναι ικανός να ηγηθεί του αθλητισμού; Αλλού είναι το θέμα μου.
Επωφελής η συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε ο Ποταμίσιος Μαυρωτάς. Κι εγώ δεν σταματάω ότι έ-

Ω

κανε δηλώσεις κατά του ίδιου του
Μητσοτάκη, «φέρτε πίσω τα λεφτά
από τα δάνεια». Άλλο πράγμα είναι
αυτό.
Πατερίτσα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το
Ποτάμι, πάει και δεν ξαναγυρίζει, τέτοια του έλεγαν να πει, τέτοια έλεγε
ο Γιωργάκης. Το ποίημα. Και γίνονται οι εκλογές, η ΝΔ κατεβαίνει με
σύνθημα κατά της συμφωνίας των
Πρεσπών και ο Γιωργάκης στην
κόντρα και υπέρ του Τσίπρα και του
Κοτζιά. Και τον βάζουνε γγΑ τον
Γιωργάκη. Άλλοι στην αγορά δεν
υπήρχανε. Μόνο ο σοφιστικέ Γιωργάκης.
Όταν, δηλαδή, οι νεοδημοκράτες
ψήφιζαν τη ΝΔ, είχαν στο μυαλό
τους ότι ο Μαυρωτάς θα ήταν ο
νέος γγΑ; Δεν νομίζω. Είναι, όμως,
και το άλλο. Το είπε ο ίδιος ο Μαυρωτάς στο ράδιο. Τον πήρε τηλέ-

φωνο ο Μητσοτάκης και του είπε
ότι τον θέλει για γγΑ. Μάλιστα.
Και δέχτηκε. Και ρωτάω τώρα εγώ. Έχεις σούρει ένα κάρο πράγμα
στη ΝΔ και τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Διαφωνείς με τις προεκλογικές
του εξαγγελίες. Τότε, γιατί δέχεσαι
τη θέση, ρε Γιωργάκη;
Περασμένα - ξεχασμένα κι όλα
στο χιόνι; Αυτά τα κάνουνε οι νταραβεριτζήδες, όχι εσύ που είσαι λαμπάδα στις πολιτικές σου πεποιθήσεις κι επιστήμων άνθρωπος. Δεν
είσαι απ’ αυτούς που κοιμήθηκαν με
το ένα κόμμα και ξύπνησαν με το
άλλο.
Να πω ότι το κάνεις για το μεροκάματο, να το καταλάβω. Δύσκολες
εποχές. Τίναξε τα πέταλα το Ποτάμι,
να είμαστε καλά να το θυμόμαστε,
πάει και το οχτάρι χιλιάδες τον μήνα
από το έδρανο. Ο Μαυρωτάς, ό-
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μως, είναι επιστήμων άνθρωπος, δεν είναι κανένας χτεσινός.
Κι έχει την πολιτική του
ιδεολογία. Μακριά από τη
δεξιά, σου λέει. Από τη μία,
κάτω η δεξιά, κι από την άλλη,
ζήτω η δεξιά, μόλις του τηλεφώνησε ο Μητσοτάκης. Σταθερότητα, δηλαδή. Απαρέγκλιτος ο
Γεώργιος.
Άντε, σου λέω εγώ, πάει να δώσει μια συνέντευξη ο Γιώργος και
τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, «τι
λέτε, κύριε γενικέ, για τη συμφωνία
των Πρεσπών;». Τι θ’ απαντήσει ο
Γιώργος;
Ότι στηρίζει τον Τσίπρα και τον
Κοτζιά που την υπέγραψαν; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Ή μήπως ο
Γιώργος το έχει διασφαλίσει ότι
δεν θα τον ρωτάνε τέτοια πράγματα
που κάνουνε τζιζ;
Ο Μαυρωτάς, λέει το ρεπορτάζ,
θ’ ασχοληθεί με πράγματα «χαμηλής
πολιτικής», ως γγΑ. Τι θα πει «χαμηλής πολιτικής», ρε, σοβαρά μιλάμε
τώρα. Τέτοια πολιτική κάνουνε οι
παρατρεχάμενοι των υπουργών και
των πρωθυπουργών.
Είναι να γίνει μια συνάντηση Ερντογάν με Μητσοτάκη. Οι της χαμηλής θα ψάξουν να βρουν εστιατόρια, πότε φτάνει το αεροπλάνο και
ποιο είναι το αντικείμενο. Μόνο σε
τίτλους. Δεν δίνουν λύσεις αυτοί οι
χαμηλοί. Τέτοιος θα είναι ο Γιώργος;
Με τα ερασιτεχνικά αθλήματα
και αγωνίσματα θ’ ασχοληθεί ο
Μαυρωτάς, αυτό είπε στο ράδιο.
Με την ξιφασκία, το σκουός, το κέρλινγκ, το καράτε και το μπάντμιντον.
Πρέπει να δώσει ώθηση σ’ αυτά τα
αθλήματα.
Δεν μπορεί μια χώρα ευρωπαϊκή,
όπως η Ελλάδα, να μην έχει καλούς
αθλητές στο τραμπολίνο. Αμαρτία
από τον Θεό. Είναι δυνατόν να μην
έχει καλή εθνική ομάδα κρίκετ; Αυτά
τα πράγματα θα κληθεί να φτιάξει ο
Γιωργάκης ο Μαυρωτάς.
Έχει σπουδάσει και επιχειρησιακή
έρευνα, θα τα καταφέρει. Αυτό έχω
να πω εγώ. Η Ελλάδα με τον Μαυρωτά επικεφαλής θα μάθει και χόκεϊ επί χόρτου και ράγκμπι σέβενς
και βασκική πελότα αν γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Γι’ αυτό υπάρχει εκεί ο Γιώργος. Για την αναβάθμιση
όλων των αθλημάτων.
Πάμε παρακάτω, γιατί ο Γιωργάκης νομίζει ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ευκολάκι. Τα γατόνια τον γυροφέρνουνε τον Μαυρωτά, ακόμα δεν ανέλαβε. Και πρώταπρώτα, ο μέγας Γερόλυμπος, πρώην πρόεδρος και νυν επίτιμος της ομοσπονδίας του καράτε. Υποψήφιος
γγΑ ήταν ο Γερόλυμπος. Τον έσπρωχνε ο Κούβελος.

Ο Βάγγος
την έχει
άσχημα
Τον Βάγγο τον Γραμμένο
δεν τον κάλεσαν οι επίτροποι στην κουβέντα
που έκαναν με τον Αυγενάκη. Τον στηρίζουν μεν,
αλλά δεν τον κάλεσαν
δε. Κι ας λέει ο Βάγγος
ότι έχει βρει καλή χημεία, ειδικά με τον Λάκοβιτς.
Να σου πω γιατί δεν τον
κάλεσαν; Γιατί ο Βάγγος
δεν θα παίξει μπάλα την
άλλη χρονιά. Τώρα, θα
πεις, σάμπως έπαιζε την
προηγούμενη; Αραχτός
ήτανε στο γραφείο, μήπως και βαρέσει το τηλέφωνο, να το πιάσει αμέσως μην του πούνε από
τη Θεσσαλονίκη ότι κάπου νταραβερίζει και δεν
είναι εκεί. Τηλεφωνητής
κανονικός.
Το παιχνίδι θα το παίξει
ο Αυγενάκης. Γι’ αυτό
πήγανε εκεί Λάκοβιτς, Άντζελο και σία. Δεν είναι
τίποτα κορόιδα οι
FIFAτζήδες/UEFAτζήδες.
Ξέρανε ότι ο Βάγγος ήτανε ο «yes man» του
Βασιλειάδη. Γιατί τύχαινε να είναι κι από το ίδιο
κόμμα, άσχετα που ο
Βάγγος δεν το είπε ποτέ.
Τώρα που άλλαξαν τα
πράγματα, ο Βάγγος την
έχει δύσκολα. Θα επανέλθουμε.
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ΘΕΜΑ

Ο κοφτός
λόγος του
Αυγενάκη
Ενθουσιασμένοι από τη
γνωριμία τους με τον
Λευτέρη Αυγενάκη
αποχώρησαν από τη
Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού οι
απεσταλμένοι της FIFA
και της UEFA.
Όπως ακριβώς σας τα
έγραψε το περασμένο
Σάββατο η «A»
εξελίχθηκαν τα
πράγματα. Το μενού της
συζήτησης περιλάμβανε
και ολίγη από
Βασιλειάδη.
Έμμεσα ο προκάτοχος
του νυν υφυπουργού
απασχόλησε την
πενταμελή παρέα που
συμμετείχε στη
συνάντηση.
Κάποια στιγμή ο Ζόραν
Λάκοβιτς έπλεξε το
εγκώμιο του Αυγενάκη
επειδή του άρεσε ο
τρόπος που μιλούσε.
Σύμφωνα με τον
διευθυντή του τμήματος
Εθνικών Ομοσπονδιών,
ο Κρητικός τα έλεγε
ωραία και κοφτά. «Μα,
εγώ είμαι μηχανικός.
Έτσι, λειτουργούμε.
Βάζουμε κουτάκια και
πάμε παρακάτω. Στο
επόμενο θέμα», απάντησε
ο Αυγενάκης.
«Και σε μας έτσι μας
αρέσει, διότι τόσο καιρό
δεν προχωρούσαν τα
θέματα», πήρε αμέσως
την πάσα ο Λάκοβιτς.
Όπως έλεγαν μετά τη
συνάντηση οι
αντιπρόσωποι των
διεθνών ποδοσφαιρικών
φορέων, ο νυν
υφυπουργός δεν έχει
την παραμικρή σχέση με
τον προηγούμενο.
«Ο Βασιλειάδης μόνο
μιλούσε και δεν
προχωρούσε τίποτα»,
φέρεται πως είπε ένας εκ
των τεσσάρων. Εδώ που
τα λέμε, αν σκεφτούμε
την υπόθεση του Βασίλη
Γκαγκάτση, μάλλον δίκιο
είχαν οι εκπρόσωποι της
UEFA και της FIFA.

Θα πληρωθείς και τους δύο μήνες
που δεν δούλεψες. Κάνε ένα σκόντο,
ρε φίλε, στον «δικό σου πρόεδρο»
ια δεύτερη φορά, μέσα σε δύο
μήνες, FIFA/UEFA έστειλαν ξεκάθαρο και κατηγορηματικό
μήνυμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. «Διορθωθείτε ή τέλος» είναι
η ουσία του τελεσιγράφου.
Τα στελέχη των υπερκείμενων αθλητικών αρχών μπορεί να μην είναι Έλληνες
αλλά –φαίνεται πως– έμαθαν τη ρήση «τα
λέω στην πεθερά για να τ’ ακούσει η νύφη»
και την εφάρμοσαν. Στη συνάντηση που
πραγματοποίησαν (Τρίτη 16/7) με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Γ

Οι εκπρόσωποι FIFA/UEFA –Λάκοβιτς,
Ρηγόπουλος, Γεωργίου– και ο «υπερσύμβουλος» της ΕΠΟ –Φούσεκ- δήλωσαν
μεν ικανοποιημένοι από τη γνωριμία τους
με τον πολιτικό προϊστάμενο και αισιόδοξοι πως η συνεργασία τους θα φέρει αποτελέσματα.
Όμως φρόντισαν να του μεταφέρουν τι
θα συμβεί στην περίπτωση που δεν αλλάξουν πολλά, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι στη δικαιοδοσία του. Δηλαδή, είπαν τα «μαντάτα» στον υφυπουργό
για να τα –ξανακούσει και– εμπεδώσει η

«Διορθωθείτε ή τέλος» από FIFA/UEFA
στο ελληνικό ποδόσφαιρο
ΕΠΟ και εν γένει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Παραδέχτηκαν ότι «το
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει “αναρχία”» (Λάκοβιτς)...
Και του επεσήμαναν πως
η
αντιμετώπιση
FIFA/UEFA στο «ελληνικό ζήτημα» είναι επιεικέστερη από αυτή που ακολουθούν σε άλλες χώρες.
Επικαλούμενοι ως αιτία –ουσιαστικά «φωτογραφίζοντας» τον
γ.γ. στην UEFA, Θ. Θεοδωρίδη– μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ανοχή. Η οποία, όμως,
δεν είναι ανεξάντλητη. Το μεγαλύτερο μέρος της έχει ξοδευτεί από τις διοικήσεις
τού –«δεν είμαι του τζάμπα»– Δρόσου και
του Γραμμένου.
Και πλέον έχει δοθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η τελευταία ευκαιρία. Ένα τελεσίγραφο, ενός χρόνου. Αν έως τις επόμενες εκλογές της ΕΠΟ δεν έχουν δημιουργηθεί οι δέουσες συνθήκες, το ελληνικό
ποδόσφαιρο θα υποστεί τις συνέπειες των
πράξεων, παραλείψεων, διαστρεβλώσεων
της κανονικότητας από τους «ταγούς» του.
Να επισημάνουμε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε περίπου δύο μήνες,
που FIFA/UEFA στέλνουν δημόσια τα... χαμπέρια.
Η πρώτη, θυμίζουμε, ήταν στις 22

Μαΐου. Όταν ο διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών
της FIFA, Μπιόρν Βάσαλο, είχε παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου.
Στην οποία, μεταξύ
άλλων, είχε αναφέρει:
«[...] Δεν είμαστε εδώ για
να τρώμε παγωτό και να
κοιμόμαστε. Ξαναλέω σε
ένα τοξικό περιβάλλον όλα αυτά. [...] Πρέπει να πούμε ότι οι διεθνείς
Συνομοσπονδίες δεν μπορούν να κάνουν τα
πάντα. Πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει
οι Αρχές και το δίκαιο».
Είχε τονίσει πως διαλύεται η Επιτροπή
Παρακολούθησης και παραμένει ο Χούμπελ «ως διεθνής παρατηρητής και θα ασχοληθεί με τις εκλογές τη νέα χρονιά»... Ενώ ο Φούσεκ «συνεχίζει τον ίδιο εποπτικό
ρόλο. Η ΕΠΟ θα ακολουθεί την καθοδήγησή
του και τις συμβουλές του»...
Τα νέα δεδομένα, είχε επισημάνει, οδηγούν σε «σταδιακή υποχώρηση των ξένων
συνομοσπονδιών από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μια στρατηγική εξόδου, εκτός
αν στους επόμενους μήνες υπάρξει κάποια
κρίση».
Ενδεχόμενο, η συνέπεια του οποίου δεν
απέκλεισε –μάλλον το αντίθετο– να είναι
το GRexit...

Ο Άρης
θέλει
3 εκατ.
ευρώ
από την ΕΡΤ!
Μέσα στον γενικό χαμό
για τα τηλεοπτικά, η ΠΑΕ Άρης ζήτησε ακρόαση από την
κυβέρνηση μέσω των βουλευτών της Θεσσαλονίκης.
Ξέρετε με τι αντικείμενο;
Τα χρήματα που συμφώνησε να παίρνει από την ΕΡΤ
είναι, λέει, πολύ λίγα σε σχέση με την ομάδα τους, που…
αναβαθμίστηκε και θα παίξει
στο Europa League!
Η ΠΑΕ την προηγούμενη
περίοδο εισέπραξε 1.992.000
ευρώ και σκοπεύουν να ζητήσουν περισσότερα από 3 εκατ.
ευρώ! Διότι, λένε, είναι μετά
τον ΠΑΟΚ η δεύτερη πιο εμπορική ομάδα της Θεσσαλονίκης
και διαφημίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.
Καλά ξεμπερδέματα. Γενικώς… Θόδωρε, τα θέλεις σε
ευρώ ή σε ισπανικές πεσέτες;






Ήταν Ιούλιος του 1972, όταν ο Αριστείδης Μούμογλου
(τρίτος από αριστερά με τους Φρύδα Ζήκο, Βλαχόπουλο,
Μπούσιο) έσπαγε τα κοντέρ πετυχαίνοντας 145 πόντους στη
νίκη του Ηρακλή επί του ΒΑΟ με 172-94. Φυσικά και
κατέχει ένα ακατάρριπτο ρεκόρ στην ιστορία poy
εξακολουθεί να μνημονεύεται η 100άρα του θρύλου του
ΝΒΑ Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Εγκεφαλικό
με Άγγελο
ο Κούγιας
Κοντεύει να πάθει εγκεφαλικό ο Αλέξης Κούγιας με τον Άγγελο
Αναστασιάδη και τα χρήματα που εισπράττει για εργασία λίγων
μηνών.
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ είχε προσλάβει τον Έλληνα τεχνικό
τη σεζόν 2016-2017. Έμεινε σε μόλις οκτώ παιχνίδια, με απολογισμό 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες.
Ωστόσο ο Αναστασιάδης εισέπραξε 56.000 ευρώ σαν αποζημίωση από την ΑΕΛ, γιατί ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε και δικαιώθηκε από τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου.
Ο Κούγιας είχε εξοργιστεί τότε και κατήγγειλε ότι στην πραγματικότητα ο προπονητής παραιτήθηκε μετά τον αγώνα Κυπέλλου
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ.
Ο γνωστός ποινικολόγος έχασε τη δικαστική μάχη με τον Αναστασιάδη και δήλωνε: «Έχω έναν ανοιχτό λογαριασμό με τον Άγγελο
Αναστασιάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Λάρισα μετά από μια άσχημη ήττα και όταν ήρθε ο Γραμμένος ζήτησε αποζημίωση.
»Πράγματι έχω προηγούμενα με τον Αναστασιάδη. Να δω πώς θα
καθαρίσουν τώρα στην ΕΠΟ. Δεν κάνει για πουθενά ο Αναστασιάδης.
Δεν περίμενα ποτέ ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι άνθρωπος του
Θεού να διεκδικεί λεφτά που δεν τα δούλεψε και δεν τα δικαιούται επειδή παραιτήθηκε».
Τώρα ήλθε νέος μποναμάς του Άγγελου. Από την ΕΠΟ απευθείας αυτήν τη φορά. Πάλι γερή μπάζα για τον προπονητή που κρίθηκε
ακατάλληλος και για την Εθνική, αλλά λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και μάλιστα με… γεμάτες της τσέπες.



Ο Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες, διεθνής Αργεντινός φορ που
έπαιξε στον Ολυμπιακό του Κοσκωτά, τέλη δεκαετίας του
’80, έφυγε από τη ζωή μόλις στα 29 του χρόνια, από
καρδιακή ανεπάρκεια. Στήθηκε μνημείο στο Μπουένος Άιρες
γι’ αυτόν. Η σύζυγός του υπήρξε βουλευτής στην Αργεντινή,
ενώ η αδελφή της είναι παντρεμένη με Έλληνα και ζει στην
Καλλιθέα, στην Αθήνα.

Αλλιώς τα είχε υπολογίσει
Πολλοί θα περίμεναν ότι εφόσον ο Γιώργος Βασιλειάδης δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί ούτε δημοτικός σύμβουλος στα Βριλήσσια, εξαρχής δεν είχε τύχη να μπει στη Βουλή, ειδικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε μειωμένη εκπροσώπηση ελέω… αντιπολίτευσης.
Αυτή η ανάλυση είναι απλοϊκή. Ο Γιώργος Βασιλειάδης ας μην ξεχνάμε ότι ήταν υπουργός και μάλιστα ιδιαίτερα προβεβλημένος. Ως εκ
τούτου, είχε αναγνωρισιμότητα, ενώ ποντάριζε και στους παράγοντες
που του είχαν υποσχεθεί στήριξη και μετείχαν στις εκδηλώσεις του.
Όπως αυτή που είχε κάνει στη Γλυφάδα και δέσποζε η μορφή του
Βασίλη Γκαγκάτση. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Super
League φαίνεται ότι δεν παρείχε και τόσο μεγάλη στήριξη στον υφυπουργό, καθώς εκεί στον νότο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και τόσες μεγάλες συμπάθειες.
Χώρια που αν δεν περιμένεις τίποτα από τον άλλο, τότε δεν… καίγεσαι να τον στηρίξεις. Αλλιώς τα είχε υπολογίσει ο Βασιλειάδης…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Μαυρωτάς,
ο
δηλωμένος
«αντιΟλυμπιακός»
Το πρώτο πράγμα που
γράφτηκε στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
για την επιλογή του
Γιώργου Μαυρωτά ως
νέου γενικού γραμματέα
Αθλητισμού είναι ότι
υπήρξε… ρεπατζής του
Τσίπρα και υπέγραφε
μαζί με τους άλλους από
το «Ποτάμι» τη
«Συμφωνία των
Πρεσπών».
Πολλοί (πάρα πολλοί)
Θεσσαλονικείς
έβγαλαν… σπυριά στο
άκουσμα του ονόματός
του και τον καλούσαν
να διοργανώσει…
κωπηλατικούς αγώνες
στις Πρέσπες, όταν
αναλάβει τη θέση!
Το χειρότερο για τον
νέο γενικό δεν ήταν
αυτό…
Αλλά το ότι ορισμένοι
οπαδοί του Ολυμπιακού
βγήκαν στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
και χαρακτήρισαν την
επιλογή του χειρότερη
από εκείνη των Ιούλιου
Συναδινού, Γ.
Βασιλειάδη και Στ.
Κοντονή από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο λόγος είναι ο εξής.
Ο Μαυρωτάς υπήρξε
αθλητής του πόλο στη
Βουλιαγμένη, άρα
φανατικός πολέμιος
του… Ολυμπιακού, ο
οποίος ήταν και
παραμένει το μεγάλο
δέος για τον χώρο της
υδατοσφαίρισης. Ο νέος
γενικός γραμματέας
Αθλητισμού
γαλουχήθηκε σε ένα
τέτοιο εχθρικό
περιβάλλον κι ακόμη κι
όταν εγκατέλειψε την
ενεργό δράση και τον
ρωτούσαν… τι ομάδα
είναι εκείνος απαντούσε
μονολεκτικά: «ΑντιΟλυμπιακός!»
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Οι πίνακες διαιτητών του Πορτογάλου είναι κομμένοι και
ραμμένοι στα μέτρα του Ιβάν, κάτι λίγο του «Τίγρη», ενώ ο
Μαρινάκης θα ψάχνεται να βρει κανέναν «δικό» του

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
20/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
λοι οι καλοί χωράνε. Και Κομίνης και Τσαμούρης και Κουτσιαύτης. Και Βάτσιος και Κατσικογιάννης. Μεγάλη καρδιά είναι ο
Μέλο Περέιρα. Ούτε έναν παραπονούμενο δεν άφησε για την
άλλη σεζόν.
Κι αν έφαγε τον Λάμπρου και
τον Γρατσάνη, κανένα πρόβλημα.
Θα παίξουνε ένα χρόνο στη Super
League2 κι επανέρχονται, την υγειά
τους να ’χουνε. Είπαμε, ο Περέιρα
των 22.500 ευρώ τον μήνα έχει μεγάλη καρδιά. Όλοι πρέπει να πάρουνε μερίδιο. Στα σφυρίγματα, βέβαια.
Αλλού είναι το θέμα με τους πίνακες. Πάλι στην απ’ έξω τον έχει
τον Ολυμπιακό ο Περέιρα. Άντε ο
Τσαγκαράκης και κανένας άλλος,
λόγω του Κωνσταντινίδη. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει κόκκινο χρώμα. Ο Μουρτζίλας από την Ημαθία
είναι Μακεδόνας. Καταλαβαινόμαστε. Μπήκε ο Μαλούτας στους πίνακες από την Ημαθία.
Ο προηγούμενος από τον Μουρτζίλα πρόεδρος στην ΕΠΣ Ημαθίας
το είχε κόψει στα δύο το καρπούζι.
Ο Μελισσανίδης είναι γίγαντας
γιατί δίνει λεφτά την Παναγία Σουμελά και ο Σαββίδης είναι ψυχούλα. Έτσι είχε πει.
Τώρα, που ανέλαβε ο Μουρτζίλας, δεν είναι μαζί οι Πόντιοι, είναι
χώρια. Κι έτσι ο Μουρτζίλας έκανε δήλωση ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια πήρε
το πρωτάθλημα και ότι έπρεπε να το
πάρει και πέρυσι.
Κι η πλάκα ποια είναι τώρα. Το
Σαββιδοτεχνείο γράφει ότι ο Πορτογάλος έκανε μονάχος του τις επιλογές. Ότι δεν δέχτηκε πιέσεις από
κανέναν βλαχοπρόεδρο.
Τα ’κοψε μαχαίρι αυτά, σου λένε
οι Σαββιδοτέχνες. Που τον βρίσκουνε μια χαρά τον Περέιρα. Άπαξ και
διατήρησε Τσαμούρη, Κουτσιαύτη και τα άλλα τα καλά τα παιδιά, το
πάει το γράμμα. Όλα άσπρα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Πού τον
είδε τον Μαλούτα ο Περέιρα να

O

Οι κομματικοί
τι θα κάνουν
με Μαυρωτά;
Να κάνουμε και λίγη
πλάκα με τους διαιτητές
του Περέιρα, που όπως
θα διαβάσετε στη διπλανή στήλη, είναι όλοι τους
λίρα εκατό, κοκόρια με
λοφίο.
Ο Μαυρωτάς τι γνώμη έχει; Είναι καλοί οι πίνακες; Δήλωσε βέβαια ότι
δεν ασχολείται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Στα ερασιτεχνικά αγωνίσματα, όμως, δεν υπάρχουν διαιτητές; Στις
καταδύσεις δεν υπάρχουν κριτές; Στην πάλη;
Στην πυγμαχία; Στο τάε
κβον ντο; Στην κωπηλασία; Παντού υπάρχουνε.
Ξέρει ο νέος γγΑ τι παίζεται; Δεν νομίζω. Μιλάμε ότι στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό υπάρχουν
«γάτοι με πέταλα». Παιδιά που αβαντάρονται
για μοριοδότηση και άλλα τέτοια. Και θα πάει ο
Μαυρωτάς με το σοφοστικέ γυαλί να το ελέγξει
όλο αυτό το πράγμα; Δεν
πρέπει να κάνει άλλη
δουλειά.
Ύστερα, υπάρχουν και ομοσπονδιάρχες που είναι
του κόμματος. Θέλουν το
κάτι παραπάνω. Κι οι ομοσπονδιάρχες ελέγχουν τα σωματεία από τα
οποία ψηφίζονται. Και
στις εκλογές τους πλησιάζουν οι υποψήφιοι
βουλευτές για ψηφαλάκια. Καλά ξεμπερδέματα.

Πάλι στην απ’ έξω
ο Ολυμπιακός
από τον Περέιρα

παίζει; Πού τον είδε τον Τσαγκαράκη; Έχει, δηλαδή, άποψη; Να βγει να
το πει. Ότι τους παρακολούθησε σε
τέσσερα-πέντε παιχνίδια και του άρεσαν.
Να μην ξεφύγουμε, όμως. Άπαξ
κι επανήλθανε Κατσικογιάννης,
Βάτσιος και Καραντώνης (κι αυτός από την Ημαθία») το έργο θα
παιχτεί πάλι το ίδιο. Ο Ιβάν θα κάθεται στην πολυθρόνα, ο Μελισσανίδης θα έχει ψιλοαγωνία, μήπως
γίνει καμία στραβή και ο Μαρινάκης, θα βγάλει κάνα δυο-τρεις εκπομπές στο κανάλι του για τη διαιτησία. Έτσι θα παιχτεί το έργο.
Κι άντε, να τον κάνουνε καλά τον
Μαρινάκη, έτσι και βρεθεί διαιτητής με τσίμπλα στα μάτια και δώσει
κανένα πέναλτι. Το ’χε γράψει τις
προάλλες η «Α», ότι δεν χάνεται το
επόμενο πρωτάθλημα.
Κανονικά, τα διπλάσια λεφτά

πρέπει να διεκδικήσουνε από την
ΕΡΤ οι ομάδες κι όχι να πάρουν τα
μισά, που όπως λέγεται θα τους
προτείνουν. Έτσι είναι. Ο Περέιρα
που έχει τη στήριξη των νταβατζήδων FIFA/UEFA το πάει μια από τα ίδια το νταβαντούρι κι εφέτος. Τώρα, να έχει πάρει τίποτα διαβεβαιώσεις ότι οι Γραμμένοι θα καταργηθούν για να γίνει καμιά νέα επιτροπή εξομάλυνσης για να εξομαλύνει
την προηγούμενη, δεν το γνωρίζω.
Κι έτσι να γίνει, τι θα κάνει ο νέος εξομαλυντής; Θα μπει μέσα να σφυρίξει;
Να σ’ το πω αλλιώς. Αφού Ο
Πορτογάλος λέει ότι έκανε τις καλύτερες επιλογές, θα βάλει τον Κομίνη να σφυρίξει ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ή ΑΕΚ-ΠΑΟΚ;
Ερώτηση κάνω. Δεν θα τον βάλει, γιατί θα μυρίζει μπαρούτι. Δικαιολογημένα, σου λέω εγώ. Δεν

ξεχνούν οι ΠΑΟΚτσήδες το γκολ
του Βαρέλα.
Μάλιστα. Αν βάλει τον Βάτσιο
σε ματς του Ολυμπιακού, τι θα μυρίζει; Θυμάρι; Ξεχνάνε οι Ολυμπιακοί
ότι ο Βάτσιος έδωσε πέναλτι δυο
μέτρα έξω από την περιοχή στην ΑΕΚ στο ματς με τη Λαμία στο Περιστέρι; Υπάρχει καμία διαφορά;
Ο Μέλο, που είναι τίγκα στο μέλι, μπορεί να το σώσει, σου λέω εγώ. Ποιο VAR τώρα και παπαριές. Απάτη είναι το VAR και θα σ’ το αναλύσω όταν έρθει στην Ελλάδα γιατί
είναι απάτη.
Αλλιώς μπορεί να το σώσει. Να
πηγαίνει ο ίδιος παρατηρητής στα
ντέρμπι. Έχει να φοβηθεί τίποτα;
Δεν νομίζω. Με κόπο και προσπάθεια και δικαιοκρισία έβγαλε τους
πίνακες. Ποιος θα τον πειράξει; Κανένας, σου λέω εγώ. Όλοι προσοχή
θα βαράνε μπροστά του.
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«Ξεψυχάει» ο μπασκετικός θρύλος. Αποχώρηση της ομάδας από
τα παιχνίδια, άρνηση να αγωνιστεί, υποβιβασμός στην Α2,
προσφυγές στο ΑΣΕΑΔ, αρνητικές απαντήσεις από
πρωτοκλασάτους παίκτες όπως ο Σλούκας και ο Τεόντοσιτς, και
το… γλυκό έδεσε στον Ολυμπιακό με το δημόσιο ξεμπρόστιασμα
του Μιλουτίνοφ που ζήτησε τα… λεφτά του, αλλιώς την
ελευθερία του

Ξεπεσμός...

Του Μανώλη Δράκου
πό τον περασμένο Φλεβάρη, όταν ο Ολυμπιακός αποχώρησε από το
παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, κύλησαν πέντε
καταστροφικοί μήνες για το «ερυθρόλευκο» τμήμα του μπάσκετ.
Οι αλλεπάλληλες αρνήσεις του Ολυμπιακού να παίξει με τον Παναθηναϊκό οδήγησαν την ομάδα στην Α2.
Οι ενστάσεις των «ερυθρόλευκων»
στο ΑΣΕΑΔ για να μην ισχύσει ο υποβιβασμός του συλλόγου απέτυχαν παταγωδώς. Εναλλακτικό σχέδιο δεν υπήρχε. Η απόπειρα απόδρασης στην
Αδριατική Λίγκα ήταν ένα κακόγουστο
αστείο…Το χειρότερο δεν είναι αυτό!
Από τον Ολυμπιακό αποχώρησαν
σχεδόν όλοι οι ξένοι παίκτες της περσινής περιόδου. Πολλοί από αυτούς
είχαν έρθει με εισήγηση του Ντέιβιντ
Μπλατ, ο οποίος… παραμένει στην ομάδα για να εξαντλήσει τον δεύτερο
χρόνο του συμβολαίου του, αλλά βλέπει τα προβλήματα να συσσωρεύονται
και να απειλούν με διάλυση τον Ολυμπιακό!
Οι Αγγελόπουλοι παραμένουν άφαντοι.
Ο κόσμος στήριξε… μέχρι τέλους τη
μάχη τους για να αλλάξουν τα πράγματα στο μπάσκετ, αλλά εκείνοι γρή-

Α

γορα απαξίωσαν την προσπάθεια καθώς δεν περνά βδομάδα που να μην
επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ξανά μια
ομάδα αξιόπιστη και ανταγωνιστική σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από όσους καλούς παίκτες προσπάθησαν να προσεγγίσουν έφαγαν…
πόρτα. Ο Σλούκας δεν το σκέφτηκε
ποτέ να γυρίσει. Προφανώς, στον Ολυμπιακό το ήξεραν. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι του έκαναν πρόταση πολύ κατώτερη από αυτή που είχε από την
Φενερμπαχτσέ και με την οποία τελικά συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Τεόντοσιτς… δεν το συζήτησε καν. Και οι δύο ζήτησαν από 2
εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να

πληρώνουν τέτοια λεφτά. Κάτι που
σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν
παίκτες από το πάνω ράφι…
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το άγριο ξεφωνητό του Νικόλα
Μιλουτίνοφ να ξεμπροστιάσει δημόσια την αδυναμία τους. Ο Σέρβος έχει πρόταση από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Περίπου 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Το
συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει του χρόνου του καλοκαίρι. Οι Ρώσοι έδωσαν στον Ολυμπιακό 1,5 εκατ.
δολάρια για να τον πάρουν από εφέτος, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ζητάνε…
2 εκατ. ευρώ. Ξεχνάνε ότι το καλοκαίρι
του 2020 ο Μιλουτίνοφ και δεν πρόκειται να ανανεώσει με τους Αγγελόπουλους και «ελεύθερος» θα φύγει. Ο
Σέρβος σέντερ τούς ζήτησε (δημόσια)
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τα λεφτά που του… χρωστάνε, δηλαδή 3 μηνιάτικα.
Κοντά στα… 500 χιλιάρικα.
Ο σκοπός του Μιλουτίνοφ
δεν ήταν να πάρει τα χρωστούμενα. Αλλά να δείξει στον κόσμο της
ομάδας την κατάσταση που επικρατεί
στον ιστορικό σύλλογο, αλλά και στους
Αγγελόπουλους την επιθυμία του να
αναχωρήσει για τη Μόσχα και να υπογράψει στην ΤΣΣΚΑ που του προσφέρει τα τριπλάσια απ’ όσα παίρνει στον
Πειραιά…
Οι Αγγελόπουλοι εδώ και μήνες
είναι σε θέση αδυναμίας και αμηχανίας. Εκεί που ήταν καλοπληρωτές,
πλέον χρωστάνε παντού. Οι παίκτες
ζητάνε τα λεφτά τους με διάφορους
τρόπους και απειλούν με… προσφυγές.
Ο Μπριάντε Γουέμπερ, ο Τουπάν, ο ΛεΝτέι, ο Στρέλνιεκς, ο Τίμα
έφυγαν. Ο Μπόγρης εκδιώχθηκε. Mέχρι και ο Γκος που ήταν το αγαπημένο
παιδί του Μπλατ την έψαξε για το
ΝΒΑ. Κάποιοι προσέφυγαν στη διεθνή
ένωση των παικτών και ζήτησαν να γίνει έλεγχος στον Ολυμπιακό από την
Ευρωλίγκα επειδή τους οφείλονται
χρήματα. Την ίδια ώρα γράφτηκε ότι
δεν έχει πληρωθεί ούτε η εγγυητική
για τη συμμετοχή της ομάδας στο
πρωτάθλημα, ενώ και στο ΣΕΦ
«σφράγισαν» επιταγές για το νοίκι του
σταδίου. Μπροστά σε όλον αυτό τον
καταιγισμό των αρνητικών εξελίξεων,
τα… εξαπτέρυγα της διοίκησης του Ολυμπιακού κάθονται και γράφουν ότι
η ομάδα παρήγγειλε… ηλεκτρονικό πίνακα για το ΣΕΦ στα πρόθυρα του
ΝΒΑ. Γελάνε και τα τσιμέντα…
Στον Ολυμπιακό έρχονται πλέον
παίκτες β΄ διαλογής. Από ομάδες άλλων κατώτερων διοργανώσεων. Κυρίως ξένοι, που κάποιες άλλες εποχές
δεν θα πέρναγαν ούτε έξω από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ ή δεν θα τους άφηναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού
να κάνουν προπόνηση με την πρώτη
ομάδα. Ο σύλλογος καταρρέει και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην
αγωνιστική χρεοκοπία.

«Σουρωτήρι»
από
τις διαρροές
Το μεγαλύτερο –ωστόσο– πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι η ομάδα έχει γίνει… σουρωτήρι. Ο επικοινωνιακός της
μηχανισμός είναι διαλυμένος. Τα αποδυτήρια,
τρύπια. Σε μια νορμάλ ομάδα θα έπρεπε να είχαν
εκδιωχθεί με τις κλωτσιές και ο διευθυντής επικοινωνίας, αλλά και ο
τιμ μάνατζερ του συλλόγου. Ο Χρήστος Σταυρόπουλος (τζένεραλ μάνατζερ) έφυγε για την Ιταλία, αντιλαμβανόμενος
ότι δεν υπάρχει ελπίδα
στον Ολυμπιακό, και τώρα λέγεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να
φέρουν έναν Ισπανό…
προφανώς για να μην αντιλαμβάνεται τι γίνεται
στα αποδυτήρια.
Η ιστορία με τον Πρίντεζη και το ηχητικό ήταν
μόνο η αρχή. Η επιστολή
του Νικόλα Μιλουτίνοφ
ήρθε να επιβεβαιώσει το
ανεξέλεγκτο της κατάστασης που επικρατεί
στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
Ουδείς όμως θεωρεί ευθύνη του ότι «φεύγουν»
ειδήσεις μέσα από την ομάδα, οι οποίες ζημιώνουν
τον σύλλογο…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

«Γλάστρα» εις διπλούν και ο Γραμμένος

Πρώτη και μόνη η «Α» είχε γράψει
ότι ο Βαγγέλης Γραμμένος είχε μετατρέψει, με μια αλλαγή στο καταστατικό (η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων απλά ενημερώνει) τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής σε
«γλάστρες».
Ο καιρός πέρασε και αυτά που
έκανε ο (για τους φίλους) Βάγγος
στους άλλους, τώρα «τα λούζεται».
Διότι –μαζί με τους υπόλοιπους–
και ο πρόεδρος της ΕΠΟ κάνει τη
«γλάστρα» στο πάρκο Γουδή.
Πλέον, και με τη βούλα ο «δικός μας πρόεδρος» απλά παρακολουθεί. Μπορεί ο υπερσύμβουλος, Πετρ Φούσεκ, ο πρόεδρο της ΚΕΔ, Μέλο Περέιρα, και

τα στελέχη FIFA/UEFA να δηλώνουν ότι τον στηρίζουν και τον
σέβονται.
Αλλά η αλήθεια είναι πως –επειδή τους έχει απογοητεύσει οικτρά–
τον κρατάνε (για όσο θα κρίνουν
ότι πρέπει) σε ρόλο επίτιμου ουσιαστικά και αυτοί διοικούν. Στην καλύτερη περίπτωση, για τους τύπους, απλά του γνωστοποιούν τις
αποφάσεις ή τις κινήσεις τους. Μέχρι εκεί.
Θυμίζουμε πως οι επαφές των
εντεταλμένων από τις Συνομοσπονδίες με εκπροσώπους των ισχυρών ΠΑΕ έγιναν χωρίς την παρουσία του... Στα θέματα της διαιτησίας, μπορεί να μαθαίνει τι γίνε-

ται και πιο μετά, από δημοσιογράφους... Όταν ο διευθυντής του
Τμήματος Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών της FIFA, Μπιόρν Βάσαλο, είχε παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου (22 Μαΐου), είχε ξεκαθαρίσει πως ανακοινώνει ειλημμένες αποφάσεις, τις οποίες η ΕΠΟ
θα εφαρμόσει. Με τη χαρακτηριστική φράση «δεν είναι μενού να
διαλέξετε»...
Στην πρώτη συνάντηση (Τρίτη
16/7) με τον νέο υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ήταν –εκτός από τα στελέχη
FIFA/UEFA– ο Φούσεκ, αλλά όχι ο
Βάγγος... Και πού είσαι ακόμα, Ευάγγελε.

Έχουμε τον Βάγγο τον Γραμμένο στην ΕΠΟ, που πνίγεται στη
δουλειά για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποκτήσαμε
και στην πολιτική. Τον ακάματο εργάτη για τα συμφέροντα του
ελληνικού λαού, Δημήτριο Παπαδημούλη.
Πανηγύριζε που επανεξελέγη αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ότι αναγνωρίστηκε το έργο του. Κι αφού
είναι έτσι, να μας πει ο Παπαδημούλης, τι ακριβώς έχει κάνει
μέχρι τώρα, χρόνια τώρα το Κοινοβούλιο.
Ένα προς ένα. Να πείσει και τον πιο δύσπιστο Έλληνα ότι
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ποιες επιτυχίες είχε η
Ελλάδα επί αντιπροεδρίας του; Πού εισακούστηκε η εισήγησή του και
τι κέρδισε η Ελλάδα από
αυτόν;
Να δημοσιοποιήσει το
ημερολόγιό του ο Παπαδημούλης. Έκανε τίποτα
για τα σύνορά μας; Έκανε τίποτα για την τουρκική προκλητικότητα στο
Αιγαίο; Ό,τι έκανε ο Γραμμένος για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Και μην πει κανένας ότι είναι αντιπρόεδρος της… ισότητας
των δύο φύλων, άρα είναι εκτός δράσης του τέτοια θέματα.
Ένας αντιπρόεδρος μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Άντε, με το
παραμύθι του σύγχρονου… Τσακάλωφ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα pdf η απόλυτα
ξεφτίλα της
αξιοπρέπειας
του Γραμμένου

Νεποτισμός με τις
ευλογίες Περέιρα
Πού είναι το παράξενο να υπάρχει νεποτισμός και στη διαιτησία; Απόλυτα φυσιολογικό είναι. Ο Τσαγκαράκης από τα Χανιά
είναι παιδί του πρώην διαιτητή Γιώργου
Τσαγκαράκη. Ο Κατσοκογιάνης, που επανήλθε, είναι κι αυτός υιός διαιτητή.
Ο βοηθός Καλύβας είναι ανιψούδι του
Δημήτρη Καλύβα, του αρχιδιαιτητή της
Γ΄ Εθνικής. Αυτοί ανέβηκαν με αξιοκρατικά
κριτήρια όλοι. Απλά, έτυχε να έχουν σχέση
οικογενειακή με παράγοντες.
Κι ο Περέιρα το παίζει «έλα μαζί μου αρχόντισσα, με έφτυσε η μόρτισσα».

Ο Παπαδημούλης «σώζει»
την Ελλάδα, όπως ο
Γραμμένος το ποδόσφαιρο

Τον υποβίβασε
η… κριτική
Τι την ήθελε την κριτική στον Περέιρα και την παρέα του ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, Παναγιώτης Καρράς; Από το… πουθενά υποβιβάστηκε
ο διαιτητής του, Γ. Παλαμίδας, από βοηθός της
Α΄ κατηγορίας (Super League) στη Β΄ κατηγορία.
Μπορεί στα γήπεδα να μην έδωσε δικαιώματα
ο Γιώργος Παλαμίδας και ειδικά την τελευταία
σεζόν να ήταν πολύ καλός. Αλλά υπολόγιζε χωρίς
τον πρόεδρό του, που τα έχωσε στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ στον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή.
Η επιστολή διαμαρτυρίας του Παναγιώτη
Καρρά θα μείνει απλά ως ένα μέσο αντίδρασης,
το οποίο ωστόσο δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα.

Αυτό που έκανε ο Περέιρα με τους πίνακες
των διαιτητών, να τους στείλει δηλαδή ακόμα
και στον πρόεδρο Γραμμένο σε μορφή pdf,
είναι προσβλητικό, αλλά ο Βάγγος δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από αυτά.
Γιατί έστειλε τους πίνακες με τη συγκεκριμένη μορφή; Για να μην μπορέσει κάποιος να
τους αλλάξει. Το pdf μπορεί να μετατραπεί
μόνο σε φωτογραφία, ουδείς μπορεί να παρέμβει σε γραπτά κείμενα, όσο εξπέρτ κι αν
είναι.
Είναι η απόλυτη ξεφτίλα της αξιοπρέπειας
τόσο του Γραμμένου, όσο και των Εκτελεστικών. Δεν τους έχει εμπιστοσύνη ο Περέιρα. Λες κι είναι τίποτα… λαμόγια που θα μπορούσαν ν’ αλλάξουν τα ονόματα των διαιτητών και να προκαλέσουνε μπάχαλο.
Αλλού είναι το ερώτημα: Τι ανάγκασε τον
Μέλο με το μέλι να μη στέλνει κανονικά word
που έστελνε μέχρι τώρα; Έγινε κάτι; Καμία
«τομή»; Κανένα «χειρουργείο» στο word;
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εγαλώνει το χάσμα
ανάμεσα στον Ευάγγελο Γραμμένο
και τον Περικλή
Λασκαράκη, όπως προκύπτει
και από τη λεκτική αντιπαράθεση που είχαν πριν από τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Η αντίδραση του ταμία της ΕΠΟ όταν άκουσε τον πρόεδρο να
ζητάει τη συμβουλή του Μηνά
Λυσάνδρου αποτέλεσε απλά την
κορυφή του παγόβουνου.
Ο Βολιώτης παράγοντας έχει
αντιληφθεί ότι, από τη Γενική Συνέλευση κι έπειτα, ο Γραμμένος
συμπεριφέρεται λες και παίζει

Μ

Ο Κούγιας
χρωστάει στην
ερασιτεχνική
και δεν παίρνει
αδειοδότηση
(αν δεν τα σκάσει...)

Μετά την υπόθεση Κάντα, που έγραψε στο προηγούμενοι φύλο η
«Α» κι άλλα μπερδέματα με την ερασιτεχνική ΑΕΛ αυτή τη φορά, έχει
ο Αλέξης –1μ.78 ύψος– Κούγιας.
Τέτοια, που μπορεί να μην πάρει
αδειοδότηση, αν δεν ξηλωθεί. Δυο
χρόνια έχει να δώσει ρευστό στην ερασιτεχνική ο Άλεξ. Γύρω στα
96.000 ευρώ.
Με τον νέο νόμο, ωστόσο, η ΠΑΕ
πρέπει να πάρει βεβαίωση ότι δεν
χρωστάει τόσο από το γήπεδο, όσο
κι από τον Ερασιτέχνη. Ή ότι έχει καταβάλει τα 2/3 ή πως έχει προβεί σε
διακανονισμό.
Τίποτε από τα δύο δεν έχει κάνει
ο Αλέξης. Έτσι για την ιστορία, στην
ΑΕΛ έχει λογιστή τον Χριστακόπουλο, που είχε και στην Παναχαϊκή. Αυτόν που είχε πάρει επάνω του
την ευθύνη για μια παρατυπία για
πλαστή ενημερότητα και καταδικάστηκε τρία χρονάκια.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...
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Όλοι στον
ουρανό

Δύο ξένοι στην ίδια διοίκηση

μπάλα μόνος του. Σαν να είναι αυτός και κανένας άλλος στο ποδοσφαιρικό σκηνικό της χώρας.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

αισθάνεται παντοδύναμος. Η
UEFA και η FIFA του ενέκριναν όσα ζήτησε και οι Ενώσεις υπερψήφισαν τον απολογισμό του.

Δικαιολογημένα αισθάνεται ισχυρός. Με τον Λασκαράκη, όμως, υπάρχει και παρασκήνιο. Λένε στο πάρκο Γουδή ότι ο Γραμμένος δεν έχει χωνέψει όσα είπε
ο ταμίας της ΕΠΟ στη ΓΣ περί
μαύρων χρημάτων, ενώ του χρεώνει επίσης και τις όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν στη σύνταξη
των νέων κανονισμών.
Και προφανώς στράφηκε επιδεικτικά στον Λυσάνδρου για να
στείλει το μήνυμα στον Λασκαράκη, ο οποίος ενοχλήθηκε και το
έδειξε με ξεκάθαρο τρόπο.

Πλήρωσαν από την ΕΡΤ για να
μη «σκάσει» το ποδόσφαιρο
στα χέρια τους
Είτε αρέσει στους ΣΥΡΙΖΑίους και όσους τους στήριξαν τόσο καιρό, ο Βασιλειάδης και οι συν αυτώ έβαλαν μπροστά την ΕΡΤ
γιατί αλλιώς θα έσκαγε η «βόμβα» του πρωταθλήματος στα χέρια
τους.
Η αποχώρηση της Nova από την κεντρική διαχείριση και η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά για να στηρίξει το ποδοσφαιρικό προϊόν οδήγησαν σε μια ζοφερή πραγματικότητα.
Οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος (Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Άρης και όλες οι άλλες που δεν έβρισκαν συμβόλαιο) απείλησαν ότι δεν θα κατέβουν και ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Βασιλειάδης, έσπευσε να πληρώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα
μέσα από την ΕΡΤ για να μη «σκάσει» η φούσκα του ποδοσφαίρου
και εισπράξουν πολιτικό κόστος.
Ούτε σκέφτηκαν (οι Παππάδες και οι Βασιλειάδηδες) ότι όποιος προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγγείλει την ΕΡΤ
για αθέμιτο ανταγωνισμό θα πετύχει την κατάρρευση των συμβάσεων.
Εκείνους το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα! Το ότι θα πλήρωναν ομάδες που δεν έχουν φιλάθλους, και κατά
συνέπεια δεν
κάνουν παρά ελάχιστη τηλεθέαση και δεν
αποφέρουν έσοδα στην ΕΡΤ,
ουδέποτε τους
απασχόλησε…
Πόσο αδέξιο
ήταν το σχέδιο
(του Βασιλειάδη) το παραδέχθηκε μέχρι και
ο Δρόσος…

Κάτι έχουν πάθει με τα...
ύψη οι μεγαλοπαράγοντες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης δηλώσεις
στο BBC, στο περιθώριο
του φιλικού ΟλυμπιακόςΝότιγχαμ, ότι στόχος του
είναι ο ουρανός και με
την αγγλική ομάδα.
Και δύο μέρες μετά υπογραμμίζει και ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος ότι στόχος είναι ο ουρανός, μιλώντας για την προοπτική στο project του PAO
Alive.
Ξεχειλίζει η αισιοδοξία…

Στην
πορεία το
κατάλαβαν
Αυγενάκης,
Λάκοβιτς
ένα κουρεμένο…
αυγό
Τύφλα να έχουν οι πολιτικοί. Να μιλάς και να μη λες τίποτα. Όπως έγινε
στη συνάντηση του Αυγενάκη με
τον «επίτροπο» Λάκοβιτς. Κατάλαβε
τίποτα, κανένας, από τις δηλώσεις
τους;
«Αποφασίσαμε να εγκαινιάσουμε
μια έντιμη συνεργασία», δήλωσε ο υφυπουργός. «Συζητήσαμε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου κι ο
κύριος υφυπουργός έκανε περιεκτικές ερωτήσεις», δήλωσε ο Λάκοβιτς.
Πιάσ’ το αυγό και κούρευ’ το, δηλώνουμε εμείς. Καμία είδηση. Είναι
δυνατόν να μη συζήτησαν για την
ΕΡΤ; Αδύνατον. Οι ντιρεκτίβες της
FIFA και τις UEFA είναι παρόμοιες μ’
αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
είπαν τίποτα; Είναι δυνατόν να μη
συζήτησαν για το (λεγόμενο, πια, όπως κατάντησε στην Ελλάδα) αυτοδιοίκητο; Αδύνατον. Όλα στη φόρα,
ένα πράγμα…

«Χόρτασαν» θέαμα και
γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Νότιγχαμ οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά απαιτητικοί, καθώς είναι, δυσανασχέτησαν στις αρχές
του δευτέρου ημιχρόνου
και αποδοκίμασαν ελαφρά βλέποντας ότι οι
παίκτες του Ολυμπιακού
δεν μπήκαν το ίδιο δυνατά. Γρήγορα κατάλαβαν
όμως, και δεν ξανασφύριξαν.
Ούτε η ομάδα μπορούσε
να το πάει σε φουλ ρυθμό
αυτή την εποχή και μάλιστα με πολλούς αναπληρωματικούς, ούτε χρειαζόταν σε ένα ξεχωριστό
φιλικό ματς απέναντι
στον σύλλογο, με τον οποίο υπάρχει κοινή ιδιοκτησία.
Λογικό δεν είναι;
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Του Μιχάλη Κωτσάκου

«T

ο θέμα που ανέκυψε με την εκλογή
μου ως αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
οφείλεται σε ακραίους γαλάζιους κύκλους αλλά και μιντιακούς, που εξακολουθούν να τροφοδοτούν με αντιΣΥΡΙΖΑ υστερία και επιδιώκουν να
κοπεί κάθε γέφυρα επικοινωνίας που
επιβάλλεται να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η
Νέα Δημοκρατία γιατί ορισμένοι επενδύουν στον διχασμό». Η παραπάνω δήλωση δεν ανήκει σε κάποιο μετριοπαθές στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο καθ’ όλη την κυβερνητική θητεία του αντιμετώπιζε
με σεβασμό τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά στον Δημήτρη
Παπαδημούλη, τον επικεφαλής
των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο συγκεκριμένος κύριος από το
2012, που ο ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε από
το 4-5%, έχει σβήσει από το λεξικό
του τις λέξεις μετριοπάθεια και σεβασμός στους πολιτικούς του αντιπάλους.
Προφανώς, ποιος μπορεί να
λησμονήσει ότι από το 2014 που
εξελέγη ευρωβουλευτής, αντί να ασχολείται με τα καθήκοντά του
στην Ευρωβουλή, εξύβριζε σε καθημερινή βάση τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, όπως και τους υπουργούς του. Επίσης, ουδείς μπορεί να ξεχάσει τους
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς
του μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά
των στελεχών της Ν.Δ., την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξε
από τους σκληρότερους επικριτές
των βουλευτών της Ν.Δ., ενώ ουκ
ολίγες φορές τον αρχηγό της Νέας
Δημοκρατίας τον αποκαλούσε ως
Κούλη, τον χαρακτήριζε ακραίο
δεξιό, μιλούσε ότι ήταν υποχείριο
στελεχών του που τον έκαναν ό,τι
ήθελαν, ενώ τον επέπληττε για όλες τις αποφάσεις του. Φυσικά, δεν
μιλάμε για τις προβλέψεις του, ότι
σύντομα θα τον αποβάλει η Ν.Δ.
και ότι θα χάσει την αρχηγία.
Τώρα ο κ. Παπαδημούλης
(που δοξάστηκε ως άρχοντας του
διχασμού με τους χαρακτηρισμούς
«γερμανοτσολιάδες» για τους αντιπάλους του) εκφράζει την απορία
του γιατί αντέδρασαν στην Ελλάδα
με τη θετική ψήφο που του έδωσαν κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Πάλι καλά που δεν είπε λέξη και για την Εύα Καϊλή, η
οποία μάλιστα έκανε και προεκλογικό αγώνα εναντίον του Παπαδημούλη. Το είχε κάνει νωρίτερα
(Σεπτέμβριος του 2018), όταν η
ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ μετείχε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για να εκφράσει την αντίρρησή της στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ποιος μπορεί να λησμονή-

Τα έργα και ημέρες του Δημήτρη Παπαδημούλη, που ξαφνικά
ανακάλυψε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ
τον αναφέρουν
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Ο «Μήτσος»
της Αριστεράς
και η αγάπη του
για τις Βρυξέλλες
σει ότι ο πολυπράγμων κ. Παπαδημούλης, ως δοσίλογος, απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα και
τη φωτογραφία της, χαρακτηρίζοντάς την ως ακροδεξιά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το σημείωμα το απέστειλε ο κ. Παπαδημούλης σε ομάδα προοδευτικών ευρωβουλευτών, οι οποίοι αποτελούν το λεγόμενο «Progressive
Caucus». Το ανεπίσημο, τρισέλιδο,
ενημερωτικό σημείωμα το συνέταξε το τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, απο-

καλώντας το συλλαλητήριο της
Θεσσαλονίκης σαν εθνικιστική συγκέντρωση και χαρακτήρισε συλλήβδην, σχεδόν, το σύνολο των
πολιτών που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία σαν ακροδεξιούς, εθνικιστές, φανατικούς και θρησκόληπτους.
Φυσικά, κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ουδείς
θυμάται ποιες ακριβώς ήταν οι
δράσεις του υπέρ της Ελλάδας. Ο
ίδιος επικαλείται ότι προσέφερε
πολλά την εποχή της σκληρής διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησαν
στο κλείσιμο των τραπεζών και στα
capital controls. Επίσης, ο ίδιος επαίρεται ότι βοήθησε τα μέγιστα ώστε να περάσει η Ελλάδα κάποιες
από τις σκοπέλους των αξιολογήσεων. Πάντως, οι περισσότεροι σε
όλη την Ευρώπη (ειδικά τα ΜΜΕ)
τον θυμούνται, ότι στην ψηφοφορία για την καταδίκη του καθεστώτος Μαδούρο απείχε.

Ο Μητσάρας
Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις
«δράσεις» του Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος για τους άσπονδους φίλους του στην Ανανεωτική
Αριστερά έχει το παρατσούκλι ο
«Μητσάρας της Αριστεράς». Στον
χώρο δεν είναι χθεσινός. Μετέχει
των κοινών της Ανανεωτικής Αριστεράς εδώ και 46 χρόνια, από τα
18 (τώρα έφθασε αισίως τα 64). Έγινε πιο γνωστός στο ευρύ κοινό
ως ένας από τους συντάκτες του
«κοινού πορίσματος» του ΚΚΕ και
της ΕΑΡ το 1988, όταν ξεκίνησε η
προσπάθεια του ενιαίου Συνασπισμού. Εκεί μετείχε ως στέλεχος της
ΕΑΡ (του κόμματος που ίδρυσε ο
Λεωνίδας Κύρκος μετά το ΚΚΕ Εσωτερικού).
Από τη δύσκολη εκείνη περίοδο ξεπετάχτηκαν πολλοί από την
Ανανεωτική Αριστερά που αγαπήθηκαν από τα ΜΜΕ. Ένας εξ αυτών ήταν και ο κ. Παπαδημούλης. Επέμεινε ακόμη κι όταν από
τον Συνασπισμό αποχώρησε το

ΚΚΕ, μετά την ανάδειξη στην ηγεσία του της Αλέκας Παπαρήγα
και ο ΣΥΝ έμεινε εκτός Βουλής
στις εθνικές εκλογές του 1993. Τότε που παραιτήθηκε η Μαρία Δαμανάκη από πρόεδρος του ΣΥΝ
και τη θέση της ανέλαβε ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος, που επικράτησε του αείμνηστου Μιχάλη
Παππαγιαννάκη.
Η παρουσία του κ. Κωνσταντόπουλου στην ηγεσία του κόμματος
επί 11 συναπτά έτη (1993-2004)
αποτέλεσε τη χρυσή εποχή του
«Μήτσου». Ανέβηκε με γοργά βήματα την κομματική επετηρίδα, ενώ μέσω των ΜΜΕ (τα οποία αργότερα κατήγγειλε ως διαπλεκόμενα) έχτισε το ευρωπαϊκό του προφίλ. Όλοι τον αναγνώριζαν ως τον
μετριοπαθή και σοβαρό αριστερό,
ο οποίος αξίζει να αξιοποιηθεί.
Μόνιμος καλεσμένος των πολιτικών εκπομπών του Mega και από
τους αγαπημένους του Γιάννη
Πρετεντέρη. Τελικά, ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος του έκανε το
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χατίρι και το 2004, σε μία δύσκολη εποχή για τον ΣΥΝ (προερχόταν από κακό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές του Μαρτίου του
2004 όπου μπήκε οριακά στη Βουλή), τον τοποθέτησε πρώτο στη λίστα των ευρωβουλευτών. Τελικά,
ο κ. Παπαδημούλης εξελέγη ευρωβουλευτής και η αγιοποίηση από τα «διαπλεκόμενα» ΜΜΕ διήρκεσε σε όλη του τη θητεία.

Απλά ηγετικό στέλεχος
Ο κ. Παπαδημούλης σε όλα αυτά
τα χρόνια δεν επέδειξε τάσεις για
να διεκδικήσει την ηγεσία. Του έφθανε που θεωρείτο από όλους ως
ένας εκ των ηγετικών στελεχών και
που βρισκόταν πάντα κοντά στον
αρχηγό. Ειδικά επί εποχής Νίκου
Κωνσταντόπουλου. Όμως το άσχημο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2004 οδηγεί σε αλλαγή ηγεσίας. Τον Δεκέμβριο του
2004 ο Αλέκος Αλαβάνος υπερισχύει του Μιχάλη Παπαγιαννάκη και αναδεικνύεται πρόεδρος
του Συνασπισμού. Ο Παπαδημούλης υποστήριξε τον χαμένο
και αυτό το πλήρωσε το 2009. Τότε
ο Αλέκος Αλαβάνος επέλεξε τον
Νίκο Χουντή για επικεφαλής του
ευρωψηφοδελτίου, τοποθετώντας
στη 2η θέση τον Παπαδημούλη.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κριτική που δέχθηκε ο κ. Αλαβάνος,
ειδικά από το... διαπλεκόμενο
Mega, που είχε κάνει σημαία το ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης
αναδείχθηκε μεταξύ των τριών πιο
δραστήριων ευρωβουλευτών στο
σύνολο της Ευρωβουλής για το
2009. Είναι αλήθεια ότι η πενταετία Αλαβάνου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ό,τι το καλύτερο για
τον Παπαδημούλη.
Έπνιξε πάντως τον καημό του,
καθώς εκλέχθηκε βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ το 2009. Τότε ο κ. Τσίπρας ήταν ήδη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ (2008), καθώς είχε επικρατήσει με διαφορά στην εσωκομματική μάχη του Φώτη Κουβέλη. Ο
Παπαδημούλης στήριξε τον Κουβέλη, αλλά ήταν η τελευταία φορά
που πήγε με τους χαμένους. Κάτι
που φάνηκε στο συνέδριο του
2010. Τότε ο κ. Κουβέλης μαζί με
τους Λυκούδη, Ψαριανό, Λεβέντη, Τσούκαλη, Χατζησωκράτη,
Μαργαρίτη και δεκάδες στελέχη
της Ανανεωτικής Αριστεράς αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ κι έφτιαξαν τη ΔΗΜ.ΑΡ. Όλοι έφυγαν πλην
ενός. Του Δημήτρη Παπαδημούλη. Ήταν η εποχή που ο «Μήτσος»
είχε λάβει μία σημαντική απόφαση.
Να παραμείνει κολλημένος στον
νέο αρχηγό, παρά το γεγονός ότι άνηκε σε άλλη τάση.
Πόνταρε στα νιάτα του Τσίπρα
και στην αποδοχή που είχε ο αρχηγός στην ελληνική κοινωνία. Ο ίδιος ήταν βουλευτής και ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα ήδη είχε εισέλθει

σε μνημονιακή περίοδο και γιγαντώνονταν οι αντιδράσεις κατά της
κυβέρνησης Παπανδρέου. Έτσι, η
επιλογή του να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ
αποδείχθηκε σωστή. Και μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2012, εκτοξεύθηκε από το 4% στο 17%, και ο
Παπαδημούλης ήταν στα χάι του.
Τότε όμως ο «Μήτσος» έκανε τη μεγάλη κίνηση που του εξασφάλισε
κατά κάποιον τρόπο την ασυλία της
Κουμουνδούρου να λέει ό,τι θέλει.
Στον απόηχο των εκλογών του
Μαΐου του 2012, ο Αλέκος Αλαβάνος προκάλεσε αμηχανία και
οργή στις τάξεις των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ, με μία δήλωσή του. Ο κ.
Αλαβάνος κάλεσε την Κουμουνδούρου να πει ανοιχτά στον λαό αυτό που κατά την άποψή του ισχύει,
ότι «η κατάργηση του Μνημονίου θα
σημάνει και έξοδο από την Ευρωζώνη,
κάτι το οποίο υπόσχεται προοπτική για
την οικονομία και την κοινωνία, όχι όμως προτού παρέλθει ένα επώδυνο
χρονικό διάστημα».
Η πρώτη αντίδραση της Κουμουνδούρου ήταν να υπενθυμίσει
ότι ο κ. Αλαβάνος δεν ανήκει πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στον Συνασπισμό – και ας διετέλεσε επικεφαλής αμφοτέρων. Ένα στέλεχός
της, όμως, ανέλαβε να κάνει τη
σκληρότερη δήλωση για τον κ. Αλαβάνο. Κι αυτό ήταν ο Δημήτρης Παπαδημούλης: «Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει την επιλογή δραχμής, υιοθετεί το εκβιαστικό δίλημμα: “ή μνημόνιο ή δραχμή”,
με τρόπο πιο ανελαστικό ακόμη και
από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του μνημονίου. Ούτε η κα Μέρκελ, ούτε οι συνεταίροι του μνημονίου
Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ δεν υιοθετούν τόσο εκβιαστικά αυτό το πλαστό και παραπλανητικό δίλημμα».
Λένε ότι η εκδίκηση είναι ένα
πιάτο που τρώγεται κρύο και ο Παπαδημούλης περίμενε τρία χρόνια γι’ αυτήν τη στιγμή. Βλέπετε, ο
αριστερός αστός (κάτοικος Νέου
Ψυχικού) δεν είχε ξεχάσει ότι ο Αλαβάνος τον είχε αφήσει εκτός
Ευρωβουλής το 2009. Τότε πέρασε και το τελευταίο crash test, ότι
είναι πιστός στην ηγεσία. Είχε
προηγηθεί, πέραν τού ότι δεν ακολούθησε τη ΔΗΜ.ΑΡ., και η άρνησή του να παραστεί στο τραπέζι
που έγινε μετά την παρουσία του

βιβλίου του Λεωνίδα Κύρκου
(του πολιτικού του πατρός) με τον
τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και άλλα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, όπου παραβρέθηκε και ο
Φώτης Κουβέλης.
Με αυτές τις κινήσεις ο «Μήτσος» κέρδισε επάξια τη θέση του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, όπου επανεξελέγη βουλευτής. Τότε ήταν που ξαφ-



νικά έθαψε τη μετριοπάθεια και ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου.
Μάλιστα, έσβησε από τη μνήμη
του και τους διαπλεκόμενους φίλους του που τον αγιογραφούσαν.
Ήταν, βλέπετε, η εποχή της καταγγελίας για τον «Μήτσο».
Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαινε, κάποιοι έραβαν κοστούμια για υπουργικούς
θώκους, αλλά ο «Μήτσος» σκεπτόμενος εκ του ασφαλούς προτίμησε
το «κάλλιο τρία και στο χέρι, πάντα
δέκα και καρτέρει». Έτσι παραιτήθηκε από βουλευτής και έσπευσε στην
Ευρωβουλή. Ήταν Ιούνιος του
2014 και ξεκινούσε μία χρυσή πενταετία για τον Παπαδημούλη. Όχι μόνο εξασφάλισε τη θητεία του,
αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είχε σίγουρη μία δεκαετία στις
Βρυξέλλες. Όπως κι έγινε τελικά,
καθώς επανεξελέγη τον Μάιο. Πάντα την αγαπούσε την πρωτεύουσα
του Βελγίου ο «Μήτσος» και γι’ αυτό και τα δύο παιδιά του φοίτησαν
στο περίφημο σχολείο της.
Βέβαια, σε όλο αυτό το διάστη-

ουδείς μπορεί να ξεχάσει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των στελεχών της Ν.Δ.,
την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Υπήρξε από τους σκληρότερους επικριτές των βουλευτών της Ν.Δ., ενώ ουκ ολίγες φορές τον
αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας τον αποκαλούσε ως
Κούλη, τον χαρακτήριζε ακραίο δεξιό, μιλούσε ότι ήταν
υποχείριο στελεχών του που τον έκαναν ό,τι ήθελαν, ενώ τον επέπληττε για όλες τις αποφάσεις του.
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μα συνέχισε να στηρίζει τον Αλέξη
Τσίπρα, καθώς στον ορίζοντα δεν
υπήρχε και κάποιος άλλος. Μάλιστα, ήταν εκ των ηγετικών στελεχών της «Πλατφόρμας 2010», της
τάσης των λεγόμενων προεδρικών.
Μαζί του είναι οι Γιάννης Μπαλάφας, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Άγγελος Μανταδάκης, Κώστας Ζαχαριάδης, Σία Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Ρήγας,
Χρήστος Στάικος, Δημήτρης Σεβαστάκης, Ιφιγένεια Καμτσίδου,
Νίκος Συρμαλένιος, Ρία Καλφακάκου, Δημήτρης Μπίρμπας, Πάνος Σκουρολιάκος και
η Ρένα Δούρου.
Σε αυτή την κυβερνητική περίοδο ο «Μήτσος» ξέφυγε. Με όχημα
τα social media οργίασε. Το τι έχει
σούρει στους πολιτικούς του αντιπάλους δεν περιγράφεται. Είχε άποψη επί παντός επιστητού, ενώ
στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του
στα πάνελ με αλαζονικό στυλ επέπληττε όχι μόνο τους συνομιλητές
του, αλλά και τους δημοσιογράφους. Πολλές φορές διαπληκτίστηκε μέσω του διαδικτύου. Όπως
είχε γίνει το καλοκαίρι του 2018,
λίγο πριν από την ολοκλήρωση
του 3ου μνημονίου, όπου σφάχτηκαν με τον πρώην σύντροφό του
Γρηγόρη Ψαριανό. Τότε ο Παπαδημούλης είχε αναρτήσει: «Ο μαραθώνιος τελειώνει. Βρισκόμαστε στο
40ό χιλιόμετρο και μένουν άλλα
δύο». Η απάντηση από τον Ψαριανό προκάλεσε απίστευτο γέλωτα:
«Μήτσο, όπως υπολογίζω βρίσκεσαι
στο ύψος της Μαβίλη. Ωραία τσίμπα
ένα βρώμικο από την καντίνα».

Και ο Παφίλης
Βέβαια, στο διάστημα αυτό (το κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ) έλεγε ό,τι
ήθελε και δεν έδινε σε κανέναν λογαριασμό. Όμως την πάτησε μία
φορά για τα καλά από τον Θανάση
Παφίλη, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ και μάλιστα εντός έδρας, στην ΕΡΤ. Ο «Μήτσος»
ήταν καλεσμένος στην εκπομπή
των Ακριβοπούλου-Καψώχα
στην ΕΡΤ και διαστρέβλωνε τη θέση του ΚΚΕ για το Μακεδονικό.
Μάλιστα, επικαλείτο και τον αείμνηστο Χαρίλαο Φλωράκη για να
στηρίξει την επιχειρηματολογία
του. Λογάριαζε, όμως, χωρίς την
τηλεφωνική παρέμβαση του Θανάση Παφίλη, που μέσα στα ελάχιστα λεπτά που του παραχωρήθηκαν
από τη δημόσια συχνότητα, έβαλε
τα πράγματα στη θέση τους. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΚΚΕ υπενθύμισε τη στάση του Συνασπισμού και του «πατριάρχη του
οπορτουνισμού», όπως τον χαρακτήρισε ο Λεωνίδας Κύρκος. Όσο για
τον όψιμο πόνο για τον Χαρίλαο,
ο βουλευτής του κόμματος κάλεσε
τον Δημήτρη Παπαδημούλη «να
μη φωνάζει γιατί ο Χαρίλαος θα σηκωθεί από τον τάφο του με όσα ακούει».
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ASPROFOS
ENGINEERING
Το… άσπρο φως
της αδειοδότησης
του «IGI Poseidon»
Ουσιαστική συμμετοχή στη μελέτη
και στην αδειοδότηση του συνόλου,
σχεδόν, των έργων του συστήματος
φυσικού αερίου που λειτουργεί στην
Ελλάδα, έχει καταγράψει η τεχνική
μελετητική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΕΛΠΕ,
η οποία εκπόνησε και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιορισμών για την εγκατάσταση και
λειτουργία του χερσαίου τμήματος
του αγωγού φυσικού αερίου «IGI
Poseidon», που ενέκρινε προ ημερών το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Η επιτυχία της έγκρισης –σε χρόνο ρεκόρ– μιας τόσο σύνθετης, ογκώδους και εμπεριστατωμένης μελέτης, μεγέθους 3.500 σελίδων,
στην οποία εμπεριέχεται και εκτενής
αλληλογραφία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις τοπικές Αρχές, καταδεικνύει την τεχνογνωσία
και τη φερεγγυότητα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, καθώς και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της,
ενώ αποτελεί συνέχεια σειράς αντίστοιχων σύνθετων και πολύπλοκων
μελετών, που αφορούσαν τόσο τον
αγωγό ΤΑΡ –του οποίου η κατασκευή αποπερατώθηκε ήδη, χωρίς
κανένα αδειοδοτικό πρόβλημα– όσο και άλλων αντίστοιχων έργων
του ΔΕΣΦΑ.
Ο αγωγός «IGI Poseidon», με διάμετρο 48” (122 cm) και μέγιστη πίεση 100 barg, θα εκτείνεται υπογείως
σε μήκος περίπου 760,80 χλμ. από
την περιοχή των Κήπων Έβρου μέχρι το Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, όπου και θα συναντά το υποθαλάσσιο
τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου
ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ο οποίος θα συνδέει
την Ελλάδα με το Οτράντο της Ιταλίας. Φορέας υλοποίησης του έργου
είναι η εταιρεία IGI Poseidon S.A.,
η οποία ανήκει ισομερώς στις εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και Edison
International Holding.
Ν.ΤΣ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νέα εθελούσια έξοδος
με εφάπαξ μπόνους
και επαγγελματικό
(επανα)προσανατολισμό
να πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που
όμως πρωτοπορεί
καθώς συνδυάζει τα
παρεχόμενα κίνητρα
στους αποχωρούντες εργαζόμενους με αντίστοιχα προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισής τους
προκειμένου να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και
επαγγελματικές επιλογές, ανακοίνωσε ότι θα «τρέξει» άμεσα η
Τράπεζα Πειραιώς.
Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τη διοίκηση Μεγά-

Έ

λου είναι στοχευμένο σε συγκεκριμένους τομείς και δίνει σε
εργαζόμενους μονάδων της
Τράπεζας Πειραιώς και των εντός συνόρων θυγατρικών εταιρειών την επιλογή να αποχωρήσουν οικειοθελώς, λαμβάνοντας ένα εφάπαξ ποσό και
ταυτόχρονα να ενταχθούν σε
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που θα τους προσφέρει νέες δεξιότητες, οι οποίες
ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται
στον χώρο του χρηματοπιστω-

τικού κλάδου.
Το νέο πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος καθορίζεται από το εύρος χρόνου υπηρεσίας
και τη μονάδα απασχόλησης.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης, το οποίο αποσκοπεί
στο να τους συνδράμει για τη
συνέχιση της απασχόλησής

€50.000.000 για τη βιώσιμη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου
ερισσότερα κτίρια στην Ελλάδα θα πληρούν σύγχρονα
πρότυπα αειφορίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον,
χάρη σε δάνειο 50 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for
Reconstruction and Development - EBRD) στην «Πανγαία», τη
μεγαλύτερη εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων της χώρας.
Με την υποστήριξη της τράπεζας, η εταιρεία θα εισαγάγει το
σύστημα αξιολόγησης GRESB (Global Real Estate Sustainability
Benchmark), το παγκόσμιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό πρότυπο
και πρότυπο διακυβέρνησης σχετικά με την ακίνητη περιουσία,
το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξίας μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών βιωσιμότητας.
Η «Πανγαία» θα διαθέσει τμήμα τουλάχιστον €25.000.000

Π

του δανείου για «πράσινες» επενδύσεις σε ακίνητα, όπως η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την επέκταση του χαρτοφυλα-
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«Επιστροφή» Χαρδούβελη μέσω Εθνικής Τράπεζας
χρηματοπιστωτική και όχι μόνο αγορά βοά ότι ένας όχι και τόσο παλιός γνώριμος της ελληνικής οικονομίας επανακάμπτει σε θέση-κλειδί σε
συστημική τράπεζα.
Ο λόγος για τον Γκίκα Χαρδούβελη που,
αν επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες,
θα προταθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να αναλάβει το πόστο
του Senior Independent Director στην Εθνι-

Η

κή Τράπεζα της Ελλάδος.
Η θέση είναι νεοσύστατη και στο… job
description των αρμοδιοτήτων του «εκλεκτού»
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των ανεξάρτητων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και οι επαφές με ξένους και ιδιώτες επενδυτές.
Ένα σενάριο ήθελε το ΤΧΣ να προορίζει τον
πρώην υπουργό Οικονομικών επί κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου για τη θέση του α-

ντιπροέδρου της ΕΤΕ, ωστόσο το πιθανότερο
όλων είναι ότι θα δούμε τον Γκ. Χαρδούβελη
να φορά το «κοστούμι» του ανώτερου ανεξάρτητου διευθυντή.
Σε κάθε περίπτωση, η… αγωνία θα λάβει
τέλος την Τετάρτη 31 Ιουλίου, οπότε και η Γ.Σ.
των μετόχων της ΕΤΕ θα εγκρίνει τις (όποιες) αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της
τράπεζας.
Ν.ΤΣ.

WIND:
«Τρέχει» πιλοτικά
την Καλαμάτα
με ταχύτητες 5G
ο πρώτο βήμα για την έλευση του 5G στην Ελλάδα έγινε,
καθώς η WIND έθεσε σε λειτουργία το πρώτο πιλοτικό
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς στην Καλαμάτα.
Έτσι, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας γίνεται η πρώτη πόλη στη
χώρα που δοκιμάζει τις δυνατότητες του 5G, καθώς το πιλοτικό
δίκτυο της WIND καλύπτει την κεντρική πλατεία της πόλης και
σημεία ενδιαφέροντος όπως το Δημαρχείο, το Πνευματικό κέντρο, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, κ.ά.
Με 5G καλύπτεται πιλοτικά και το ξενοδοχείο Filoxenia του
Ομίλου Grecotel στην παραλία της πόλης, εγκαινιάζοντας μια εντελώς νέα εμπειρία επικοινωνίας για τους επισκέπτες, Έλληνες
και ξένους. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εμπορικά συσκευές 5G, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας μπορούν να πάρουν μια καλή γεύση των δυνατοτήτων
της κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς κάνοντας χρήση του δωρεάν
Wi-Fi που προσφέρει το πιλοτικό 5G δίκτυο της WIND στην
κεντρική πλατεία της πόλης. Η σύνδεση στο 5G Wi-Fi είναι δωρεάν και χρησιμοποιεί τα 5G κεραιο-συστήματα στην Καλαμάτα.
Αν και όπως παραδέχεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND, Νάσος Ζαρκαλής, υπάρχει πολύς δρόμος
εξέλιξης να διανυθεί, εντούτοις είναι δεδομένο ότι το 5G θα έχει
καθοριστική συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και είναι σημαντικό οι διαθέσιμοι επενδυτικοί πόροι να
κατευθυνθούν κυρίως στην ανάπτυξη των υποδομών και όχι
στην απόκτηση του απαραίτητου φάσματος με υψηλό κόστος.
«Θέλουμε τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό 5G δίκτυο που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπάρχον 4G, ώστε η
ελληνική κοινωνία και οικονομία να επωφεληθούν σε μέγιστο βαθμό
από τη νέα τεχνολογία», τονίζει χαρακτηριστικά ο CEO της WIND.
Ν.ΤΣ.

Τ

τους, ενδεικτικά ως:
• Ασφαλιστικοί πράκτορες για εκείνους που είναι πιστοποιημένοι
ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν.
• Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι σε κατά τόπους εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Ανεξάρτητοι brokers χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, προβλέπεται η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι και το νηπιαγωγείο.
Παράλληλα, συνεχίζεται η ίδια κά-



ΣτοχοΣ μεταξυ
αλλων η μειωΣη
του λειτουργικου
κοΣτουΣ τηΣ
τραπεζαΣ κατα
περιπου €150.000.000
την τριετια 2019-2021

λυψη μέσω του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος για
πέντε έτη, καθώς και η προσωπική και οικογενειακή υποστήριξη
μέσω προγραμμάτων EAP
(Employee Assistance Programs).

Σύμφωνα με τους ανθρώπους
της Πειραιώς, το πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της συστημικής τράπεζας, που
έχει ως επιχειρηματικό στόχο τη
μείωση του λειτουργικού κόστους
κατά περίπου 150 εκατομμύρια
ευρώ την τριετία 2019-2021, τον
εξορθολογισμό και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία
ενός οργανισμού που θα είναι πιο
ευέλικτος και παραγωγικός, με πιο
αποδοτικές διαδικασίες. Ν.ΤΣ.

ακινήτων της «Πανγαία» από την EBRD
κίου της «Πανγαία» προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθώντας την ενσωμάτωση
της αειφορίας ως κύριο και βασικό στοιχείο της
στρατηγικής επενδύσεων και διαχείρισης ακινήτων. Το δάνειο είναι συμπληρωματικό δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα, το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας.
Η «Πανγαία» είναι μεταξύ των leader εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα,
το χαρτοφυλάκιο της οποίας αποτελείται από περισσότερα από 350 εμπορικά ακίνητα, κυρίως κτίρια γραφείων και εμπορικά καταστήματα σε όλη

την Ελλάδα και σε άλλες βασικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η EBRD πρόσφατα χορήγησε δάνειο ύψους
€55 εκατομμυρίων στην Invel Real Estate για τη
χρηματοδότηση της εξαγοράς μετοχών ποσοστού
32,7% στην «Πανγαία».
Μέχρι στιγμής, η EBRD έχει πραγματοποιήσει
συνολικές επενδύσεις άνω του 3,1 δισ. ευρώ στους
τομείς των ακινήτων και του τουρισμού. Στην Ελλάδα, η EBRD έχει επενδύσει μέχρι σήμερα πάνω
από 2,7 δισ. ευρώ στους τομείς των εμπορικών επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών. Ν.ΤΣ.
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«ΕΤΕΡΟΦΩΤΟΙ» ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ KΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ένα «άλυτο» πρόβλημα
για κάθε επιχείρηση
Γράφει ο
Μάριος Ν. Σκυλάς (*)

Ο «ανταγωνισμός» είναι
μία έννοια που άλλους
τους φοβίζει, άλλους
τους εξιτάρει, άλλους
τους πεισμώνει. Σήμερα,
κατά τη διάρκεια (ή προς
τη λήξη για πολλούς) της
οικονομικής ύφεσης, οι επιχειρηματίες αναζητούν
τρόπους να επιβιώσουν
και να διατηρηθούν.
την Ελλάδα –και το
τονίζω αυτό, καθώς
είναι χαρακτηριστικό της κουλτούρας
μας– ο ανταγωνισμός πολλές φορές είναι αθέμιτος και η ανάγκη να δημιουργηθεί μια επιχείρηση γίνεται αυθόρμητα (τις περισσότερες φορές) χωρίς τη μελέτη ανάγκης
και βιωσιμότητας.
Καθημερινά είμαι σίγουρος
πως αντιμετωπίζετε ανταγωνιστές που αντιγράφουν τα χρώματα στα μαγαζιά σας, τα λογότυπά σας, τα προϊόντα σας, τις
ιδέες σας, αντιγράφουν αποσπάσματα από τις ιστοσελίδες
σας, ακόμα μπορεί να χρησιμοποιούν και τις ίδιες ακριβώς
φράσεις και τίτλους μ’ εσάς.
Βλέπουμε πως αρκετοί επιχειρηματίες στην ανάγκη τους να επιβιώσουν επιχειρηματικά στερούνται της έμπνευσης και της
όρεξης να δημιουργήσουν κάτι
καινούργιο και ακολουθούν τη
σίγουρη και δοκιμασμένη λύση
των άλλων, με την ψευδαίσθηση πως αντιγράφοντας θα καταφέρουν να γίνουν καλύτεροι και
να κερδίσουν σε πωλήσεις.
Όμως, έτσι, μετατρέπονται σε
«ετερόφωτους ανταγωνιστές», ό-

Σ

που δεν τα καταφέρνουν, καθώς
τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το μόνο που καταφέρνουν
είναι να παίρνουν φως από το
δικό σας φως, μέχρι που να
σβήσουν. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τον «ετερόφωτο ανταγωνιστή» μου;
Δεν θα σας απαντήσω, καθώς
συγκεκριμένη λύση που να ταιριάζει παντού δεν υπάρχει. Θα
σας διηγηθώ όμως πώς αντιμε-

τωπίζει σήμερα ένα μαγαζί take
away coffee τους δικούς του «ετερόφωτους ανταγωνιστές».
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός
φέρνει τον κανιβαλισμό. Αυτόν
τον λεγόμενο κανιβαλισμό πωλήσεων έχουμε λόγου χάριν αν
μια καφετερία ανοίξει δίπλα σε
άλλες δύο καφετέριες ή όταν κάποτε είχαμε έναν τετραψήφιο αριθμό για την εύρεση επαγγελματιών μέσω τηλεφώνου και
ξαφνικά βρεθήκαμε με μία δε-

κάδα τέτοιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Σε αυτά και άλλα τόσα παραδείγματα ο κανιβαλισμός πωλήσεων έχει ως αποτέλεσμα όλες
αυτές οι επιχειρήσεις να κάνουν
έναν πόλεμο μεταξύ τους με κύριο σκοπό όχι την επιβίωση,
αλλά τον θάνατο του αντίπαλου,
δηλαδή το κλείσιμο.
Δεν επιφέρει κάποιο κέρδος
στον πελάτη, διότι ο κανιβαλισμός έχει μόνο επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις, δεν μειώνει τόσο
το κόστος του προϊόντος ή της
υπηρεσίςς που παρέχει η επιχείρηση, αλλά κύριο μέλημα είναι η εξόντωση του αντιπάλου
με τεχνικές όπως εκπτωτικές
προσφορές λίγων ημερών. Σε
αυτό τον πόλεμο ισχύει το δόγμα «όποιος αντέξει»!

Στρατηγικές επιλογές
ηγετικών επιχειρήσεων
Η στρατηγική συμπεριφορά
μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της θέσης που κατέχει
στον κλάδο της. Βλέπουμε αλ-

λού τις στρατηγικές επιλογές
δευτερευουσών επιχειρήσεων
ενός κλάδου. Ας δούμε εδώ τις
στρατηγικές επιλογές των ηγετικών επιχειρήσεων ενός κλάδου
και ένα σχετικό παράδειγμα από τον κλάδο της μπαταρίας.
Οι βασικές στρατηγικές επιλογές των ηγετικών επιχειρήσεων ενός κλάδου είναι συνήθως
δύο. Η πρώτη είναι μια συστηματικά επιθετική στάση. Στην
περίπτωση αυτή, η επιχείρηση
καθιερώνεται ως η ηγετική επιχείρηση του κλάδου και επιδιώκει με μανία τη συνεχή βελτίωση και καινοτομία, είναι δηλαδή leader σε νέα προϊόντα, καινοτομίες, βελτίωση ποιότητας,
καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, χαμηλότερο κόστος κ.λπ.
Οι ηγετικές επιχειρήσεις συνήθως βρίσκουν τρόπους να
αυξήσουν τη συνολική ζήτηση
στον κλάδο τους και προσπαθούν πάντα να κλέψουν μερίδιο
αγοράς από τις δευτερεύουσες
επιχειρήσεις.
Η άλλη στρατηγική επιλογή
ηγετικών επιχειρήσεων είναι η
επιτήρηση των μικρότερων ανταγωνιστών, ώστε να μην ταράζουν τα νερά του κλάδου και
να ακολουθούν τις επιθυμίες
της ηγετικής επιχείρησης. Στην
ουσία, η στάση αυτή προσπαθεί
να αποθαρρύνει οποιαδήποτε
προσπάθεια αμφισβήτησης της
ηγετικής θέσης πριν ακόμα καν
εκδηλωθεί. Η ηγετική επιχείρηση συνήθως έχει σηματοδοτήσει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια από μικρότερες επιχειρήσεις θα προκαλέσει αντίποινα
(πόλεμο τιμών, πίεση σε πελάτες να αποφεύγουν τα προϊόντα
ανταγωνιστών κ.λπ.).
Η προσέγγιση αυτή, η προσήλωση στην ποιότητα του
προϊόντος, η αυτοπεποίθηση
και η στρατηγική επιλογή «να
μην πουλάτε σε όλους και πάντα», είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης του κάθε «ετερόφωτου
ανταγωνιστή». Ο «ετερόφωτος
ανταγωνιστής» θα είναι πάντα ετερόφωτος και δεν θα μπορεί
ποτέ να γεμίσει και να φωτίσει
το δικό του άστρο. Πάντα θα
παίρνει φως από τους δίπλα
του.
(*) Ο κ. Μ. Ν. Σκυλάς είναι λογιστής/φοροτεχνικός
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ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ

«Για να έχει επιτυχία η εφαρμογή της ΚΑΠ μετά
το 2020, θα πρέπει αφενός να διασφαλιστούν
οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και αφετέρου
να υπάρξει επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη
για τη διαχείριση των
πόρων αυτών». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο
Μάκης Βορίδης στο πρόσφατο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας στις
Βρυξέλλες, όπου μαζί με
τους ομολόγους του υπουργούς Γεωργίας συζήτησαν για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές
πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Επιμέλεια:
Μιχάλης Κωτσάκος
σον αφορά στους
περιβαλλοντικούς
στόχους της ΚΑΠ,
ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης, σε
συνδυασμό με την ενισχυμένη
αιρεσιμότητα και τα οικολογικά
προγράμματα του πρώτου πυλώνα που προτείνονται για τη
μελλοντική ΚΑΠ, θα μπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα
που όλοι επιθυμούμε. Προϋπόθεση για αυτό, τόνισε, αποτελεί
η απλούστευση κάποιων στοι-
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Ευελιξία στη νέα ΚΑΠ
ζήτησε ο Βορίδης
χείων της ενισχυμένης αιρεσιμότητας, καθώς και η αποφυγή
των επικαλύψεων στα μέτρα
που θα εφαρμόζονται, ενώ στήριξε και την προαιρετική εφαρμογή των οικολογικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους.
Ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε τη
θέση της χώρας μας για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απλούστευση στην εφαρμογή της πολιτικής μας, αλλά
και ως μέτρο στήριξης των μικρών εκμεταλλεύσεων που έχουν πολύ βασικό ρόλο στην
τοπική αγροτική οικονομία και
το περιβάλλον. Προς αυτή την
κατεύθυνση πρότεινε, επίσης,
τη διατήρηση του 10% των επιχειρησιακών προγραμμάτων
για τα οπωροκηπευτικά ως ελάχιστη δαπάνη για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως επίσης
και τη συμπερίληψη των περιοχών με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς στο υποχρεωτικό 30% των δαπανών
του ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικούς στόχους.

Τα επιμέρους θέματα
Εξάλλου, στο Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας (15/7) τέθηκαν επιμέρους θέματα που αφορούν τον ευρύτερο αγροτικό
τομέα, όπως η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη ζάχαρη και συγκεκριμένα η μετάβαση του τομέα σε μια ισορροπία βασισμένη στους νόμους
της ελεύθερης αγοράς. Στον τομέα του ρυζιού, η ελληνική

πλευρά τόνισε τη σημασία της
ορυζοκαλλιέργειας για την Ελλάδα για παραγωγούς και ορυζόμυλους, συμφωνώντας με την
Ιταλία ότι είναι απαραίτητη η
προσεκτική εξέταση των συνθηκών της αγοράς ρυζιού, εξαιτίας αυξημένων εισαγωγών από
χώρες όπως οι Καμπότζη και
Μυανμάρ.
Επίσης, συζητήθηκαν οι προσπάθειες για τον έλεγχο της αφρι-

κανικής πανώλης των χοίρων σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, με στόχο τις πιο
βιώσιμες πρακτικές φυτοπροστασίες στην Ένωση.
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε,
τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Ε.Ε. με τις
χώρες MERCOSUR (Αργεντινή,
Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη), μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, όπως σημείωσε ο υπουργός. Ωστόσο, σημείωσε την ανάγκη
για την εκπόνηση μιας μελέτης
της σωρευτικής επίδρασης των
παραχωρήσεων που γίνονται
στο πλαίσιο των συμφωνιών με
τρίτες χώρες και κάλεσε την Επιτροπή για άμεση θέσπιση του
ταμείου για την αντιμετώπιση
των διαταραχών στην αγορά με
απλουστευμένους και διαφανείς
όρους, ώστε να θωρακιστεί όσο
το δυνατόν καλύτερα η ευρωπαϊκή γεωργία από τις επιδράσεις των εμπορικών συμφωνιών και τη ρευστότητα της
αγοράς.

Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει η λειτουργία της πρότυπης «Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ»
άρκα και οστά έχει αρχίσει να παίρνει η πρωτοβουλία της «ΗΠΕΙΡΟΣ» για τη δημιουργία
μιας πρότυπης φάρμας αιγοπροβάτων. Σε μία
ιδιόκτητη έκταση 47 στρεμμάτων στην Καμπή Άρτας, μόλις 800 μέτρα από το εργοστάσιο της εταιρείας στον Αμμότοπο, τα σχετικά έργα (σ.σ. κατασκευή κτισμάτων) έχουν ήδη προχωρήσει και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αντίστοιχα, η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με στόχο την έναρξη λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2019.
Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και συνεχή
κτηνιατρική παρακολούθηση, σκοπός τής «Φάρμα Η-
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ΠΕΙΡΟΣ» είναι να συμβάλει στην εξέλιξη συγκεκριμένων φυλών αιγοπροβάτων μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής των πιο ανθεκτικών και παραγωγικών
ζώων, καθώς επίσης να εφαρμόσει πρότυπες μεθόδους σταυλισμού, διατροφής και άμελξης που να συ-

ντελούν σε αυξημένη παραγωγή γάλακτος υψηλής
διατροφικής αξίας και υγιεινής. Παράλληλα, κύριο
μέλημα της δραστηριότητας της «Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ»
αποτελεί η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων
(animal welfare), καθώς και η ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον.
Η τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμη στους υπάρχοντες, αλλά και στους εν δυνάμει, συνεργάτες-κτηνοτρόφους τής ΗΠΕΙΡΟΣ, στηρίζοντας έμπρακτα με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία
των μονάδων τους, μέσω της βελτίωσης του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση παραγωγής γάλακτος υψηλής ποιότητας. Ν.ΤΣ.
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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ…

«Καθαρή» επένδυση
€300.000.000
από τη MYTILINEOS
Την ώρα που η νέα κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές σε εταίρους και αγορές ότι η προσέλκυση ξένων
και εγχώριων επενδύσεων είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα οδηγήσει τη χώρα στην… ορίτζιναλ κανονικότητα, μόνο χαμόγελα προκάλεσε η
ανακοίνωση του πρότζεκτ που βάζει στις ράγες το
φθινόπωρο ο επιχειρηματικός όμιλος του Βαγγέλη
Μυτιληναίου.
Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
νας από τους μεγαλύτερους σταθμούς
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT)
στην Ευρώπη ετοιμάζεται να
μπει σε φάση κατασκευής. Πίσω από το μεγάλο έργο βρίσκεται η MYTILINEOS, η οποία έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και εκμεταλλευόμενη
την εμπειρία του Τομέα Έργων
EPC – METKA, το φθινόπωρο
ανάβει τις… μηχανές και ξεκινά
το κατασκευαστικό κομμάτι.
Ο νέος σταθμός CCGT θα είναι ισχύος 826 MW και θα κατασκευαστεί στο ενεργειακό κέντρο της εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο. Ο Τομέας Έργων EPC METKA, έχει άλλωστε αναλάβει
με μεγάλη επιτυχία δεκάδες
σταθμούς συνδυασμένου κύκλου παγκοσμίως, κάτι που
σύμφωνα με τους γνώστες αποτελεί εγγύηση τόσο για την ποιότητα, όσο και για την ταχύτητα
κατασκευής.
Ο σταθμός, ο οποίος θα έχει
ως βασικό προμηθευτή την
General Electric, θα έχει αεριοστρόβιλο τεχνολογίας «class H»,

E

με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%, γεγονός που θα
τον καθιστά αυτή τη στιγμή τον
πιο αποδοτικό στην Ευρώπη.

Πολλές νέες θέσεις
εργασίας
Το προβλεπόμενο κόστος επένδυσης είναι της τάξεως των 300
εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να
δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες –κατά
πάγια πρακτική της MYTILI NEOS– θα καλυφθούν κυρίως
από κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού
(commissioning) τοποθετείται
στο δ΄ τρίμηνο του 2021.

Ικανοποίηση Γεωργιάδη…
Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επενδυτικό πρότζεκτ της
MYTILINEOS, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του και σχολίασε ότι η κυβέρνηση είναι παρούσα
για να βοηθήσει κάθε επενδυτή ώστε
να λυθεί το οποιοδήποτε τυχόν εμπόδιο υπάρχει μπροστά του.
«Κοινό συμφέρον όλων μας τέτοιου είδους επενδύσεις να ευδοκιμούν στην Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.



Ξεκινάει τον Σεπτέμβριο η κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιεί υπερσύγχρονη τεχνολογία της
General Electric

Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό
της και αυτόν τον σταθμό, η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που
θα διαθέτει η MYTILINEOS θα
ξεπερνά τα 2.000 MW (πλέον
του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), συμβάλλοντας σημαντικά με αυτόν
τον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και με
προϋποθέσεις εξαγωγών σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του
νέου ευρωπαϊκού πλαισίου
(target model).
Ταυτόχρονα, η MYTI LI NEOS συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγή «καθαρής»
ενέργειας, καθώς με τη χρήση
του φυσικού αερίου ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων
και οι επιπτώσεις τους. Το φυσικό αέριο κατά την καύση του
εκπέμπει λιγότερα αέρια του
θερμοκηπίου από τα υπόλοιπα
συμβατικά καύσιμα, ενώ ένας
σταθμός CCGT υπολογίζεται ότι
εκπέμπει κάτω από το ένα τέταρτο των εκπομπών μιας θερμικής
λιγνιτικής μονάδας.
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ΠΑγκΟΣΜΙΟυ φηΜηΣ κλΑΔΙκη ΕφηΜΕΡΙΔΑ ΕκθΕΙΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟυ ΟΡγΑνΙΣΜΟυ ΠΟυ ΔΙΕΣΩΣΑν
κΑΙ ΒΕλΤΙΩνΟυν ΤΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑκΟ ΠΡΟΪΟν

ΟΠΑΠ: Ανέσυρε τις ιπποδρομίες
από τον… βυθό της αβύσσου
Με τις ελληνικές ιπποδρομίες να βρίσκονται στα… αζήτητα και την απαξίωση μέχρι και τον Δεκέμβριο
του 2015, οπότε η εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» ανέλαβε την οργάνωση, διεξαγωγή και ανάπτυξη των ιπποδρομιών και του αμοιβαίου στοιχήματος στη χώρα μας, ήρθε η ώρα που
το εγχώριο ιπποδρομιακό προϊόν φιγουράρει πλέον
με καλές αφορμές στα πρωτοσέλιδα τους διεθνούς
κλαδικό Τύπου.
Επιμέλεια:
νίκος Τσαγκατάκης
ην τιμητική τους είχαν οι ελληνικές ιπποδρομίες και ο όμιλος ΟΠΑΠ, αφού η
δυναμική παρουσία
Ελλήνων
επενδυτών
στο Newmarket και το πρωτοφανές ενδιαφέρον που επέδειξαν
για αγορές καθαρόαιμων ίππων
στη δημοπρασία του Τattersalls
«ανάγκασαν» την παγκοσμίου
φήμης ιπποδρομιακή εφημερίδα «Racing Post» και το ομώνυμο ιπποδρομιακό portal να κάνει ειδικό αφιέρωμα για το θέμα.
Με τη χαρακτηριστική επισήμανση ότι «οι ελληνικές ιπποδρομίες επέστρεψαν από την άβυσσο», στο εκτενές ρεπορτάζ
που φιλοξενείται στην έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή της
«Racing Post», περιγράφεται η
κατάσταση που επικρατούσε
στις ελληνικές ιπποδρομίες
τους τελευταίους μήνες, κάνοντας παράλληλα αισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα.
«Πρόσφατα οι ελληνικές ιπποδρομίες κατέρρευσαν όπως ο
Παρθενώνας, αλλά ορισμένες ενδείξεις στον οίκο δημοπρασιών
Tattersalls αυτή την εβδομάδα
δείχνουν ότι ακόμη δεν θα παραδοθούν στους αρχαιολόγους. Μετά τον διαμελισμό που επικρατούσε εδώ και καιρό λόγω κάποι-

Τ

ων ρυθμιστικών ζητημάτων, τα
πράγματα επιδεινώθηκαν πολύ περισσότερο στις αρχές του έτους,
καθώς ο μοναδικός ιππόδρομος
της χώρας –στο Μαρκόπουλο– δεν
λειτούργησε για τέσσερις μήνες εξαιτίας μιας διαμάχης», αναφέρει
η «Racing Post».
Η αιτία για την τετράμηνη αναστολή της ιπποδρομιακής
δραστηριότητας, σύμφωνα με
την εφημερίδα, είναι το γεγονός
ότι «οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές εξέφραζαν έντονες διαμαρτυρίες για την κατάσταση με την αρμόδια αρχή, την Φίλιππο Ένωση
Ελλάδος». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, «οι διαμαρτυρίες αυτές έφτασαν στην κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στη νομοθε-

ΡΕκΟΡ ΑγΟΡΩν
ΙΠΠΩν
κΑθΑΡΟΑΙΜΩν
ΕκΑνΑν
ΟΙ ΕλληνΕΣ
ΕΠΕνΔυΤΕΣ ΣΤην
ΠΡΟΣφΑΤη
ΔηΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΤΟυ Τattersalls

σία προκειμένου να καταστεί πιο
δημοκρατική η εκλογή των μελών
της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος,
στα πρότυπα της Βρετανικής Αρχής Ιπποδρομιών (BHA)».

Εκσυγχρονισμένο
σύστημα χάντικαπ
Στο ρεπορτάζ της «Racing Post»
γίνεται, εξάλλου, ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλει ο ΟΠΑΠ μέσω
σειράς πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για τη βελτίωση του
ιπποδρομιακού προϊόντος. Στο
πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται, ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα
χάντικαπ αναμένεται να εισαχθεί τον Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Phil Smith, πρώην επικεφαλής εκτιμητή της
BHA, και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών.
Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η
κινητήριος δύναμη που οδήγησε τους Έλληνες επενδυτές να
πραγματοποιήσουν ρεκόρ αγορών στην πρόσφατη δημοπρασία του Τattersalls. Στα χέρια
Ελλήνων αγοραστών, οι οποίοι
πραγματοποίησαν 48 αγορές,
κατέληξε σχεδόν το 10% των
535 καθαρόαιμων ίππων που
διατέθηκαν προς πώληση στη
δημοπρασία. Μάλιστα, είχαν να
ανταγωνιστούν δυνατούς παίκτες από διάφορες χώρες, όπως
Ρώσους, Άραβες κ.ά.
Σύμφωνα με την «Racing
Post», οι αγοραστικές κινήσεις
που έκαναν οι Έλληνες επενδυτές βάζουν τον ελληνικό ιππόδρομο σε μια νέα αναπτυξιακή
τροχιά, καθώς πλέον το έμψυχο
δυναμικό του φτάνει τους 350
ίππους, παρέχοντας εχέγγυα για
ένα βιώσιμο μέλλον για τις
3.000 οικογένειες που βιοπορίζονται από την ιπποδρομιακή δραστηριότητα.

Και «διαμάντι»
της χρονιάς…
ο κορυφαίο βραβείο του φόρουμ επιχειρηματικής
αριστείας «Diamonds of the Greek Economy» απέσπασε ο ΟΠΑΠ, σε αναγνώριση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των επενδύσεων και των επιτευγμάτων της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ
αναδείχθηκε «Επιχείρηση
της Χρονιάς», έπειτα από
αξιολόγηση
περίπου
10.000 μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, η
οποία βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες (κερδοφορία, ρευστότητα κ.ά.), καθώς και κριτήρια όπως η
πολιτική ανθρώπινου δυναμικού και η εταιρική
κοινωνική ευθύνη.
Το βραβείο παρέλαβε ο
διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντέιμιαν Κόουπ, ο οποίος σημείωσε ότι η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση του Οράματος 2020, που προβλέπει την καθιέρωση του ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίου επιπέδου.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κόουπ δήλωσε «υπερήφανος για
την ικανότητα της ομάδας του ΟΠΑΠ να επιτυγχάνει ισχυρά αποτελέσματα, υλοποιώντας ταυτόχρονα νέες πρωτοβουλίες». Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος του
ΟΠΑΠ στάθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας για την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και του δικτύου
των καταστημάτων της, καθώς και για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Επίσης, ο κ. Κόουπ αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεισφορά του ΟΠΑΠ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει σημαντική συμβολή στα έσοδα του κράτους και στη δημιουργία και στήριξη χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας και εφαρμόζει τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
στις δραστηριότητές της.

Τ
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Σε ερώτηση συνεργάτη του απά
ντησε ο Πέτρος Κωστόπουλος
αναφορικά με το πόσα χρόνια έχουν
περάσει από τότε που χώρισε από την
πρώην σύζυγό του –
και νυν κυρία Κικίλια– Τζένη
Μπαλατσινού: «Ήμασταν χωρισμένοι ήδη ένα χρόνο. Ακόμη
και όταν κάναμε μαζί εκπομπή, ήμασταν
χωρισμένοι. Δεν το μετάνιωσα, όμως, που
κάναμε παρέα την εκπομπή! Περάσαμε μια
χαρά!» Οι παλιές αγάπες πάνε τελικά όντως στον Παράδεισο…
Η γνωστή δημοσιογράφος, Πό
πη Τσαπανίδου, αποφάσισε να
μείνει εκτός τηλεοπτικών πραγμάτων
ε ξ η γ ώ ντ α ς
στη «Real
Life» τους
λόγους που
την οδήγησαν να πάρει
αυτήν την απόφαση:
«Διαπίστωσα
ότι δεν έβρισκα ευχαρίστηση σε αυτό που
έκανα για πολλά χρόνια. Δεν είχα κανένα
όνειρο στην υπάρχουσα δουλειά και έτσι
αποφάσισα να την αλλάξω!» Μακάρι να
είχαν και άλλοι –εντός και εκτός τηλεόρασης– τα ίδια κότσια!



Τις φήμες ότι κάτι παραπάνω τρέχει ανάμεσα σε εκείνη και τον
Γιώργο Λιάγκα έσπευσε να διαψεύσει
προ ημερών η ηθοποιός Βίκυ Κάβουρα, μιλώντας σε γνωστή εφημερίδα:
«Με
τον
Γιώργο ήμασταν σε ένα
event καλεσμένοι, μιλήσαμε γιατί είχαμε
μια παρεξήγηση στο παρελθόν, τα βρήκαμε και όλα καλά, αυτό έχω να πω μόνο.
Δεν υπάρχει τίποτε άλλο ανάμεσά μας».
Αφού το λέτε εσείς, έτσι θα είναι…

Η νικήτρια του φετινού

«Survivor», η Κατερίνα Δαλάκα, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό
«7 Μέρες Tv» όπου μίλησε για τα επόμενα βήματά της: «Θα συνεχίσω με τον
αθλητισμό. Η Ολυμπιάδα είναι ο στόχος
μου. Μακάρι να τα
καταφέρω.
Δεν
πρόκειται να τα παρατήσω μέχρι να
πετύχω αυτό που
θέλω!» Εύγε για
την αποφασιστικότητά της!
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ΟΤΑΝ Η ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ «ΥΠΟΔΥΘΗΚΕ» ΤΗ… ΣΦΙΓΓΑ Κι εκεί που περπατούσε… αμέριμνη
μετά την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Το Δικό μας Σινεμά» μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά, τη
Μαρία Ηλιάκη και τη Ρεγγίνα Κουρή, να σου και εμφανίστηκε μπροστά της η κάμερα της εκπομπής του
Open «Καλοκαίρι #ΝΟΤ», και άντε να… γλίτωνε μετά! Ο λόγος για τη Φαίη Σκορδά, την οποία «ανέκρινε»
η ρεπόρτερ Έλενα Πολυκάρπου, θέλοντας να εκμαιεύσει από την παρουσιάστρια του Ant1 έστω και μια μικρή είδηση για τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει στην πρωινή εκπομπή της την επόμενη σεζόν. Η Φαίη,
όμως, δεν… μάσησε, και ως άλλη «Σφίγγα» κράτησε το στόμα της ερμητικά κλειστό, λέγοντας μόνο ότι «θα υπάρξουν αλλαγές όπως κάθε χρόνο, όχι κάτι συγκλονιστικό». Υπομονή, λοιπόν, μέχρι το φθινόπωρο!

media
«Όταν πήγα
καλεσμένος
στη Φαίη Σκορδά,
σταμάτησε να μου
μιλάει φίλος μου
επειδή δεν κάλεσε
εκείνον!»

Σ

την κάμερα της νέας εκπομπής του Open, με κεντρική
παρουσιάστρια την Κατερίνα Ζαρίφη, μίλησε ο
Τζώρτζης Παπανικολάου, τον οποίο γνωρίσαμε
μέσα από τον δεύτερο κύκλο του «MasterChef» που
προβλήθηκε την προηγούμενη σεζόν μέσα από την
τηλεοπτική συχνότητα του Star.
Ο ίδιος αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως φίλος του από το
ριάλιτι μαγειρικής σταμάτησε να του μιλάει, όταν πήγε καλε-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

ην παίκτης
Τι αποκαλύπτει ο πρώ
f»,
του ριάλιτι «MasterChe
υ
Τζώρτζης Παπανικολάο
σμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αναφέροντας τα
παρακάτω:
«Τα συναισθήματα μετά το “MasterChef” είναι ανάμεικτα. Ήμουν
πολύ κοντά με ένα άτομο από το παιχνίδι. Όταν με κάλεσε η Φαίη
Σκορδά στην εκπομπή της, σταμάτησε να μου μιλάει γιατί τσαντίστηκε επειδή κάλεσε εμένα και όχι αυτόν. Εκεί κατάλαβα πως όλα είναι παροδικά…»
Συνειδητοποιήσεις ζωής…

Αυτός είναι ο (κούκλος) συμπαρουσιαστής του Λέντζα
στη νέα εκπομπή του Ant1
Μία διαφορετική εκπομπή
πρόκειται να παρουσιάσει τη
νέα τηλεοπτική περίοδο ο Γιώργος Λέντζας ως κεντρικός παρουσιαστής μέσα από τη συχνότητα του Αnt1. Αυτή θα
συνδυάζει τα ταξίδια και το ποδόσφαιρο, εξ ου και ο τίτλος
τον οποίο εμπνεύστηκε η παραγωγή: «Football Stories».
Στο πλευρό του παρουσιαστή
–που επιστρέφει στην τηλεόρα-

ση μετά το «Nomads»– θα βρίσκεται ένας νέος τηλεοπτικός
παρτενέρ, ο οποίος είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσει απαρατήρητος, τουλάχιστον για τον γυναικείο πληθυσμό!
Το όνομα αυτού; Άγγελος
Γιακουμίδης!
Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται
για έναν γοητευτικό και καλογυμνασμένο νεαρό. Ακούτε, κορίτσια..;
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Η ΑΠΟΨΗ

ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ Η «ΓΑΤΟΥΛΑ» ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Το τηλεοπτικό «παρών» έδωσε μετά από αρκετό διάστημα ο σχεδιαστής, Νίκος
Αποστολόπουλος, επιλέγοντας για την επάνοδό του την εκπομπή «Καλοκαίρι Not» που παρουσιάζει η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Ηλίας Γκότσης. Εκεί, λοιπόν, επιδόθηκε σε μία από τις… λατρεμένες του ασχολίες, όπως το να σχολιάζει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τα πάντα! Αυτήν τη φορά «έσταξε μέλι» για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου,
λέγοντας πως «η γατούλα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν μου λέει τίποτα!». Με άλλα λόγια, «αγαπιούνται» εκεί στη σόουμπιζ και αυτό… βγαίνει προς τα έξω!
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 θυντής Προγράμματος του Αnt1,

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευ-

Τζώρτζης Ποφάντης, αποκάλυψε στη
συνάντησή του με τους
δημοσιογράφους για
την πρώτη παρουσίαση
του προγράμματος του
σταθμού για την ερχόμενη σεζόν, ότι η Ζέτα
Μακρυπούλια είναι το
πρόσωπο που επέλεξαν
να αναλάβει την παρουσίαση του πολυαναμενόμενου talent
show «The Final Four».
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«Μόδα είναι
θα περάσει..!»

 τωπίσει ο Γιώργος Παπαδάκης

Πρόβλημα αναμένεται να αντιμε-

Ε

ίναι κάποια θέματα στη ζωή, τόσο λεπτά και ευαίσθητα, που και μόνο που τα «αγγίζεις» είναι
σαν να περπατάς σε… ναρκοπέδιο καθώς δεν
μπορεί κανείς να προβλέψει από πριν τι αντίκτυπο θα έχουν στον καθένα.
Αυτές οι σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό μας εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά με αφορμή την αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη στη «φρενίτιδα»-εφαρμογή που ακούει στην
ονομασία «Face App» και έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες διασήμων αναφορικά με
το πώς είναι η εξωτερική τους εμφάνιση σε 30, 40 ακόμη
και 50 χρόνια από τώρα, αξίζει να κάνουμε κι εμείς μια αναφορά.
Θέλοντας, λοιπόν η παρουσιάστρια να διαφοροποιηθεί από
τη συγκεκριμένη μόδα, δημοσίευσε ένα Instastory, στο οποίο έγραφε:
«Μόδα είναι θα περάσει το Face App. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι κοντά μας τις αψεγάδιαστες επαγγελματικές φωτογραφίες, που
με αφορμή εμπορικούς σκοπούς θα εκπληρώνουν το κρυφό όνειρο πολλών για μία καριέρα στο χώρο του μόντελινγκ».
Εδώ που τα λέμε, δεν έχει και άδικο…

Του είπε «ευχαριστώ» και ο Καλλίδης το πανηγύρισε!
Ποιος από όσους εκείνη την περίοδο ήταν στην εφηβεία δεν θυμάται την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 που
έκανε τους πάντες να καθηλώνονται
μπροστά στην οθόνη, για να παρακολουθήσει τις περιπέτειες της Μπρέντα, του
Ντίλαν, του Μπράντον και των άλλων
παιδιών; Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε
έναν τίτλο: «Beverly Hills 90210»!
Ένας από τους θαυμαστές της συγκεκριμένης σειράς φαίνεται ότι ήταν (και είναι) και ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ, Βα-

σίλης Καλλίδης, ο οποίος –με αφορμή
την πολυαναμενόμενη επιστροφή της– έστειλε μέσω Instagram μήνυμα σε έναν
από τους αγαπημένους του πρωταγωνιστές, τον Ίαν Ζέρινγκ, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να τους απολαύσει ξανά επί
της οθόνης!
«Ευχαριστώ», του απάντησε ο Ζέρινγκ,
και ο δικός μας Βασίλης, έκανε… τούμπες
από τη χαρά του! Τελικά, πόσο σημαντικό
μπορεί να είναι για κάποιον έστω και μια
μόνο λέξη ως απάντηση…

στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» καθώς, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, αποχωρεί ο
πλέον στενός συνεργάτης
του, Ντίνος Σιωμόπουλος, αφού λέγεται ότι δέχθηκε πρόταση από τον
καινούργιο τηλεοπτικό
σταθμό One και θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν στο κανάλι
του Βαγγέλη Μαρινάκη.

 ριακού, ο Αnt1 ιδρύει μια «Ακα-

Με απόφαση του Θοδωρή Κυ-

δημία σεναρίου» για να ενισχύσει τον
τομέα της μυθοπλασίας. Σεναριογράφοι θα καταθέτουν ιδέες
και θα συνεργάζονται, με
στόχο να αποκτήσει το
τηλεοπτικό κανάλι τον
δικό του μηχανισμό παραγωγής σεναρίων και σταδιακά να περιορίσει την αγορά έτοιμων σχεδίων
από το εξωτερικό.

 μα με το οποίο κατεβαίνει στον τη-

«Όλοι στον ΣΚΑΪ» είναι το σύνθη-

λεοπτικό στίβο της επόμενης σεζόν ο
Γιώργος Λιάγκας, για
να δημιουργήσει μια
μεγάλη παρέα προσώπων. Ο δημοσιογράφος
πρόκειται να αναλάβει
την παρουσίαση ενός μαγκαζίνο, στις
12 το μεσημέρι, έχοντας δίπλα του την
Κατερίνα Γκαγκάκη, τον Δημήτρη
Παπανώτα, την Ελένη Τσολάκη και
την Κάλια Ελευθερίου.

 εδώ και αρκετό διάστημα για τη

Πολλά είχαν ακουστεί και γραφτεί

Δέσποινα Βανδή και το τηλεοπτικό
της μέλλον. Όλα έδειχναν ότι η γνωστή
τραγουδίστρια δεν θα παρουσίαζε, τελικά, το «X Factor» στο
Open και ότι βρισκόταν
στον… δρόμο για τον
ΣΚΑΪ. Η κατάσταση ξεκαθαρίστηκε, πλέον, οπότε θα είναι και επίσημα η παρουσιάστρια του δημοφιλούς
μουσικού σόου ταλέντων.



Έκανε τη Σωτηροπούλου…
εγγονή του ο Μαραβέγιας!
ίναι ερωτευμένος εδώ και ενάμιση χρόνο ή μάλλον, για να
είμαστε περισσότερο ακριβείς, είναι φουλ ερωτευμένος, αλλά προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ και να απασχολεί το
κοινό μόνο με τη δουλειά του.
Ωστόσο, αυτήν τη φορά ο τραγουδιστής Κωστής Μαραβέγιας
δεν κρατήθηκε και εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για το έτερον ήμισυ, την Τόνια Σωτηροπούλου, κάνοντας μια ανάρτηση
στο Instagram, που συνδυάζει χιούμορ και φιλοφρόνηση.
Χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή εφαρμογή FaceApp επεξεργάστηκε τη φωτογραφία του έτσι,
ώστε να δείχνει 50 χρόνια μεγαλύτερος τρέχοντας μπροστά τον χρόνο σε κάποια υποτιθέμενα
βραβεία Όσκαρ όπου… βραβεύεται με τη μελαχρινή ηθοποιό το μακρινό έτος 2069. Τη φωτογραφία όμως του «αμόρε» του την άφησε όπως είναι τώρα, με αποτέλεσμα εκείνη να δείχνει
φρέσκια και εντυπωσιακή, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα:
«14.03.69 Με την εγγονή μου Αντωνία στην απονομή των Όσκαρ».
Όταν ο άνδρας έχει χιούμορ, τι να σου πει η όποια διαφορά ηλικίας..!

Ε

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
20/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

• Η παρουσιάστρια και σύζυγος του γνωστού μουσικοσυνθέτη

διαψεύδει τις φήμες που «φούντωσαν»!

Αντελίνα Βαρθακούρη:

«Δεν είμαι έγκυος
για τρίτη φορά!»

Τ

α μαθητικά της χρόνια θυμήθηκε πρόσφατα η Αντελίνα Βαρθακούρη, με αφορμή ένα δημοσίευμα, το οποίο η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά! Γιατί λέμε ότι αυτό το γεγονός την ανάγκασε να
μπει ξανά στον ρόλο της μαθήτριας, ενώ έχει αποφοιτήσει εδώ και αρκετά χρόνια; Ο λόγος είναι ότι χάρη σε
αυτό το αναληθές δημοσίευμα μπήκε στο προφίλ της στο
Instagram και έγραψε ολόκληρη… έκθεση ιδεών με τίτλο
«Δεν είμαι έγκυος», προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το τι εισαγωγή έκανε, τι πλούτο επιχειρημάτων επιστράτευσε, τι ανάλυση έκανε στο κυρίως θέμα, δεν σας λέμε
τίποτα! Τα έδωσε όλα! Και αν μας ρωτάτε, πολύ καλά έκανε,
γιατί για ένα κούτελο ζούμε όλοι στον… μάταιο τούτο κόσμο,
οπότε οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας
για να το κρατάμε καθαρό!
Ιδού, η μακροσκελής… έκθεση ιδεών:
«Καλημέρα οοοόλη μέρα!!!! Καταρχάς χίλια ευχαριστώ μέσα
απ’ την καρδιά για τις τοοοοοοόσες ευχές που μου στείλατε! Ήταν
υπέροχες, με συγκινήσατε και τις κρατώ με μεγάλη αγάπη αλλά
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ!!!
»Ο άντρας μου -Χάρης Βαρθακούρης- χθες κάνοντας μπανάκι

με τις κόρες μας κι ενώ εγώ μαγείρευα και δεν άκουγα, έψαχναν
να βρουν πώς θα ονόμαζαν το αδελφάκι τους ΑΝ περιμέναμε
τρίτο παιδάκι. Εκείνος το έγραψε
σαν ιστορία στο προφίλ του χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει πως
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ γιατί θεωρούσε δεδομένο πως αν ήμουν
δεν θα το ανακοίνωνε με αυτόν
τον τρόπο.
»Βέβαια απ’ όλο αυτό προκύπτει ποοοοόσο πολύ ανυπομονεί ο Χάρης για τρίτο μωράκι! Ευχαριστώ το site που ενδιαφέρθηκε να γράψει τα νέα μας, δεν φταίει αυτό για την λάθος πληροφορία. Τα παιδάκια είναι η μεγαλύτερη ευλογία κι εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις γλυκές μανούλες και μπαμπάδες που περιμένουν
τα μωράκια τους με το καλό...καλότυχα και πάντα ευτυχισμένα!!!».
Και κάπως έτσι «ναυάγησαν» οι ελπίδες των θαυμαστών
τους ότι θα τους συγχαρούν σύντομα για την άφιξη του νέου
μέλους στην οικογένεια Βαρθακούρη.
Τουλάχιστον προς το παρόν!

Ένας σεφ για τα μάτια της
βασίλισσας… και μόνο!
δώ και κάποιες ημέρες, όποιος σεφ πατήσει το πλήκτρο και μπει για σερφάρισμα στην ιστοσελίδα του Μπάκιγχαμ, θα αντικρίσει (ίσως) την
ευκαιρία της ζωής του να φιγου-

Ε

ράρει «πρώτο τραπέζι πίστα».
Τα Ανάκτορα έβγαλαν αγγελία αναζητώντας τον επόμενο σεφ προσφέροντας
ετήσια
αμοιβή
22.076,04 λίρες(!) έτσι, ώστε να επιστρατεύσει όλη τη μαεστρία και τη

φαντασία του και να ετοιμάζει πιάτα που θα κάνουν τη βασίλισσα Ελισάβετ να… γλείφει τα δάχτυλά
της! Για κοπιάστε, λοιπόν επίδοξοι
σεφ ανά τον κόσμο!
Αν και δεν διευκρινίζεται για
ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας θα μαγειρεύει, πιθανόν αναφέρεται σε ολόκληρη την οικογένεια,
καθώς η θέση εργασίας περιλαμβάνει ταξίδια και σε άλλες βασιλικές
κατοικίες.
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• Η κορυφαία
τενίστρια διαψεύδει
ότι διατηρεί ερωτικό
δεσμό με τον εξίσου
ταλαντούχο αθλητή!

Όλη η αλήθεια για τη σχέση Στέφανου
Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη!

Ε

ίναι και οι δυο τους νέοι, ωραίοι, γοητευτικοί
και επιπλέον απίστευτα
χαρισματικοί σε αυτό
που κάνουν και μέσω
του οποίου έχουν κάνει υπερήφανους και όλους τους Έλληνες με τις
απανωτές διακρίσεις τους! Αναφερόμαστε στους δύο παγκόσμιας φήμης τενίστες, τη Μαρία Σάκκαρη
και τον Στέφανο Τσιτσιπά, για

Η (πιο όμορφη από ποτέ)
εγκυμονούσα Γαστεράτου κάνει pilates!
οιος είπε ότι οι γυναίκες που διανύουν την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής τους δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να ασχολούνται με την εξωτερική τους
εμφάνιση και τη διατήρηση της καλής φυσικής τους κατάστασης;
Έτσι κάνει και η πιο όμορφη από ποτέ, παρουσιάστρια Μαντώ Γαστεράτου, η οποία είναι έγκυος και σε λίγους μήνες θα φέρει
στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νίκο Ισηγόνη.
Πρόσφατα, λοιπόν, επισκέφθηκε τη Μαρία
Λουίζα Βούρου στο studio pilates που διατηρεί στη Νέα Σμύρνη και έκαναν μαζί την
προπόνησή τους, την οποία κατέγραψαν με
κάμερα για το κανάλι της μέλλουσας μητέρας στο «YouTube».
Με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της να έχει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχουμε να πούμε
ότι της πηγαίνει πολύ, μα πάρα πολύ όμως, η
εγκυμοσύνη! Με το καλό!

Π

τους οποίους το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι
είναι ζευγάρι, καθώς συχνά αγωνίζονται στα ίδια πρωταθλήματα και
περνούν χρόνο μαζί.
Τις πικάντικες αυτές φήμες τροφοδότησαν πρόσφατα ακόμη περισσότερο οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπου
απεικονίζεται ο νεαρός αθλητής…
καμουφλαρισμένος στο γήπεδο ό-

Η «πίτα-αμαρτία»
της Βαρντάλος που
διαφημίζει την Ελλάδα
σε όλο τον κόσμο
πρωταγωνίστρια της χολιγουντιανής
ταινίας «Γάμος α-λά Ελληνικά», και
με καταγωγή από τη χώρα μας, η Νία
Βαρντάλος, εδώ και κάποιες ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τον ήλιο και τις πανέμορφες παραλίες της.
Η διάσημη ηθοποιός επισκέφθηκε την
Πάρο, τη Νάξο και την Αντίπαρο, όπου μάλιστα φιλοξενήθηκε στο σπίτι των καλών της
φίλων Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι περνούν τα καλοκαίρια τους στην Ελλάδα.
Εκτός όμως από τη θάλασσα, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και στην ελληνική κουζίνα
και να απολαύσει τις νοστιμιές της. «Επισκεφτείτε την Ελλάδα. Αφήστε τη δίαιτα στο σπίτι», έγραψε χαρακτηριστικά σε μια ανάρτησή της στο Instagram, δίπλα από τη φωτογραφία λαχταριστού φαγητού. Και φυσικά,
μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους!

Η

που προπονείται η Μαρία Σάκκαρη για το Γουίμπλεντον.
Ωστόσο, η ίδια η ταλαντούχα αθλήτρια διέψευσε κατηγορηματικά
όσα ακούγονται, σε συνέντευξη που
έδωσε πριν από λίγες ημέρες στο
Λονδίνο.
Τι ισχύει τελικά; Θα φανεί οσονούπω. Άλλωστε, όσο κλισέ κι αν
ακούγεται, ο έρωτας και ο βήχας
δεν κρύβονται…
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• Σελ. 16-17

Γιώργος Μαυρωτάς

ΓΓΑ με
γερές πλάτες
(στήριγμα σε Τσίπρα
και Κοτζιά…)





• Σελ. 25

Η κυβέρνηση τοποθέτησε
γγΑ αυτόν που έλεγε στον
Μητσοτάκη «φέρε πίσω τα
λεφτά από τα δάνεια των
κομμάτων» και έβαλε πλάτη
στους Τσίπρα και Κοτζιά,
για τις Πρέσπες ▶ ΣΕΛ. 21

Μεταγραφές με τα λεφτά
της ΕΡΤ ήθελε ο Ιβάν

«Ξεψυχάει»
ο μπασκετικός
θρύλος

• Δεν έχει πάρει
μεγάλους παίκτες,
το Σαββιδοτεχνείο
μοιράζει σανό
στον λαό και ο
Λαζόπουλος
στέλνει εξώδικα
για να πάρει τα
λεφτά του
από το Open
▶ ΣΕΛ. 20

Πάλι στην απ’ έξω
ο Ολυμπιακός από τον Περέιρα
• Οι πίνακες διαιτητών του Πορτογάλου είναι κομμένοι και
ραμμένοι στα μέτρα του Ιβάν, κάτι λίγο του «Τίγρη», ενώ ο
Μαρινάκης θα ψάχνεται να βρει κανέναν «δικό» του ▶ ΣΕΛ. 24

