

Δεν βρίσκουν σπίτια
να νοικιάσουν
οι βουλευτές!
▶ ΣΕΛ. 12




 


«υφαλοι» στο τριγωνο
αθηνα - λευκωσια αγκυρα
• Στα όρια του casus belli
οι προκλήσεις των Τούρκων
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• Μετά την Κύπρο,
ο Κυρ. Μητσοτάκης
ετοιμάζεται
να επισκεφτεί όλες
τις μεγάλες
πρωτεύουσες,
αρχής γενομένης
από το Βερολίνο
• Προετοιμάζεται
εντατικά το ταξίδι
του Έλληνα
πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ

▶ ΣΕΛ. 9

Σωσίβιο για
το ΚΙΝΑΛ
η… ναυτία
του ΣΥΡΙΖΑ
• Τα γρήγορα αντιπολιτευτικά
αντανακλαστικά της Χαριλάου
Τρικούπη και το δείπνο με τους…
απομονωμένους ▶ ΣΕΛ. 11

▶ ΣΕΛ. 8

ΓΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

• Τι σηματοδοτεί
η ανάληψη της προεδρίας
της Επιτροπής για
τους εορτασμούς του 2021
για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση
του 1821 ▶ ΣΕΛ. 14, 27

Καθοδηγούμενοι και στημένοι
οι έλεγχοι των επιθεωρητών
της Παπασπύρου για το ΚΕΕΛΠΝΟ
• Στο σκαμνί οι ειδ. επιθεωρητές Αγγ. Βογιατζή, Φ. Ντινάκη,
Αρ. Μπέλια και Ελ. Ρίζου για παράνομες πράξεις εις βάρος υπαλλήλων
του ΚΕΕΛΠΝΟ ▶ ΣΕΛ. 4, 6-7
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ε μία νέα κυβέρνηση που από τις πρώτες ώρες της διακυβέρνησης επεδίωξε να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα –και
σε πολύ μεγάλο βαθμό δείχνει συνεπής με αυτό– ήταν νομοτελειακό ότι δεν θα λειτουργούσαν όλα τα γρανάζια το ίδιο
συντονισμένα. Αργά ή γρήγορα θα έρχονταν και παραφωνίες, τώρα ή αργότερα κάποιος θα διολίσθαινε σε απρεπείς
μικρομεγαλισμούς. Στην τελευταία κατηγορία συγκαταλέγεται ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Α. Καραμανλής, ο οποίος σε προ ημερών ραδιοφωνική συνέντευξή του χαρακτήρισε «απόβρασμα» της κοινωνίας όποιον μπαίνει
χωρίς εισιτήριο στο Μετρό!
Δεν χρειάζεται να διαβάσει κάποιος τα σχόλια των χρηστών στα social media που έχουν περιλάβει τον Σερραίο βουλευτή,
για να αντιληφθεί το μέγεθος της απόλυτα κατακριτέας και οπωσδήποτε αχρείαστης εξύβρισης. Καλοδεχούμενη και η… μεταμέλεια του υπουργού (σ.σ. τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ακούσει και πολλές συγγνώμες) μέσω μίας σχετικής ανάρτησής
του στο facebook, αλλά ας μας επιτρέψει ο κ. Καραμανλής να
μην αρκεστούμε σε αυτήν. Κι αυτό για δύο λόγους: αφενός διότι η
λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος υπουργός δεν ήταν σαρδάμ
για να του ξεφύγει –όπως υποστήριξε– εν τη ρύμη του λόγου, αφετέρου διότι καταδεικνύει παντελή έλλειψη αντίληψης των αιτιών που μπορεί να οδηγεί έναν πολίτη στο να μην καταβάλει το αντίτιμο του €1,40 για μία απλή μετακίνηση με τα ΜΜΕ.
Έστω κι έτσι, το «παραστράτημα» Καραμανλή μάς έφερε στη μνήμη μια περσινή ποδοσφαιρική και άκρως… διδακτική ιστορία. Το
καλοκαίρι του 2018 οι δρόμοι της ιστορικής Λιντς Γιουνάιτεντ έσμιξαν με αυτούς του «Τρελού» (σ.σ.: «El Loco» είναι το παρατσούκλι του) Αργεντινού προπονητή, Μαρσέλο Μπιέλσα. Δεν
είχαν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από τον ερχομό του στο
«Νησί», και ο 63χρονος προπονητής έγινε για ακόμη μία φορά
πρωτοσέλιδο. Αυτήν τη φόρα όχι για τις παράξενες τακτικές του ή
τον σε βαθμό παρεξήγησης ανοιχτό χαρακτήρα του, αλλά για λόγους εξωαγωνιστικούς.
Μία έρευνα είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, με κριτήριο τον μέσο μισθό στη Βρετανία, ένας φίλαθλος απαιτείται να εργάζεται περίπου 3 ώρες την ημέρα προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει ένα εισιτήριο για να δει την ομάδα του. Αυτό ήταν
αρκετό για τον τρελοαργεντίνο: μάζεψε μια μέρα τούς καλά αμειβόμενους παίκτες του και, αντί προπόνησης, τους έβαλε να
μαζεύουν τα σκουπίδια από το προπονητικό κέντρο της Λιντς επί τρεις ώρες. Ο λόγος; Να τους κάνει να νιώσουν έστω και
για λίγο πώς είναι να δουλεύεις σκληρά επί ώρες για να δεις κάποιους να κλωτσούν ένα τόπι.
Θα έμοιαζε λαϊκιστικό να απαιτούσε ο (κάθε) πρωθυπουργός από τους εκάστοτε υπουργούς του να κυκλοφορούν με το μετρό για να καταλάβουν πώς είναι να στριμώχνεσαι κάθε πρωί για να πας στη δουλειά σου. Θα είχε όμως και μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί, οι προηγούμενοι ή οι επόμενοι υπουργοί, να προσπαθούσαν να βγάλουν τα έξοδα του μήνα με τον βασικό μισθό, να δοκίμαζαν να ανοίξουν μια επιχείρηση και να τους ζητούνται 30 δικαιολογητικά, να περίμεναν στα επείγοντα ενός
δημόσιου νοσοκομείου να εξυπηρετηθούν με σειρά προτεραιότητας μετά από 3-4 ώρες.
Αν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα έβλεπαν με άλλο μάτι την άσκηση και την παραγωγή πολιτικού
έργου. Ακόμη πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα τους ξέφευγαν απρέπειες έστω κι εν τη ρύμη του λόγου τους…

Σ

Από μικρό
(Κωστάκη)
κι από τρελό
(Μπιέλσα)
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Καθοδηγούμενοι και στημένοι
οι έλεγχοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ

O

πως είναι γνωστό –καθώς το θέμα έχει πάρει
πολλές φορές έκταση
στον Τύπο–, για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου και που συγκροτήθηκαν
ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, με Αποφάσεις της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου ως Προέδρου του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε./Μ.Κ.Ε.) έχει υπάρξει ΣΩΡΕΙΑ καταγγελιών από υπαλλήλους του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για καθοδηγούμενους και στημένους ελέγχους.
Μεταξύ και άλλων τα Μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου
που επιλέγηκαν από την Μ. Παπασπύρου, δηλαδή οι ελεγκτές που τελούν χρέη ανακριτικού υπαλλήλου στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχουν καταμηνυθεί από πληθώρα υπαλλήλων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. –τουλάχιστον 7 συντριπτικές
καταγγελίες υπαλλήλων έχουν έρθει εις γνώση της «Α»
από έγκυρες πηγές–, για κατάχρηση εξουσίας, άσκηση
πίεσης σε βαθμό εκβίασης που τους ασκήθηκε από
τους ελεγκτές να ψευδορκήσουν (να αλλάξουν ακόμα
και υπάρχουσες ένορκες καταθέσεις τους), για αποκλεισμό τους από κατάθεση, αφού οι Ελεγκτές δεν δέχονταν να τους εξετάσουν ως αρμόδιους υπαλλήλους
καίτοι οι ίδιοι το ζητούσαν και ήταν κρίσιμοι μάρτυρες
αντιθέτως καλούσαν αντ’ αυτών τελείως αναρμοδίους
τρίτους προκειμένου να αποσπάσουν ψευδείς και βολικές για την στοιχειοθέτηση κατηγορίας καταθέσεις,
ενώ κάλεσαν ακόμα και προμηθευτή έντυπου υλικού
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που είχε ήδη θέματα με την Δικαιοσύνη προκειμένου όντας σε ευάλωτη θέση… να του αποσπάσουν κατάθεση για το παντελώς άσχετο με εκείνον θέμα των «προσλήψεων» στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.!!!
Αυτό που δεν είναι γνωστό όμως είναι ότι οι Ελεγκτές που

• Στο σκαμνί οι ειδ. επιθεωρητές

δάκου τα ξημερώματα της Κυριακής
20 Μαΐου 2018 και ώρα περίπου 3πμ
να προκαταλάβει δημοσίως ακόμα και
–τον μόνο αρμόδιο– να κρίνει δηλαδή
τον Εισαγγελέα!!! κάνοντας η ίδια ως
άλλος Εισαγγελέας πριν από αυτόν ευθέως λόγο για επικείμενες ποινικές
διώξεις και μάλιστα για συγκεκριμένο
αδίκημα για συγκεκριμένη προκαταρκτική που διενεργούσαν οι ανωτέρω
«εκλεκτοί» Επιθεωρητές της, παραβιάζοντας παράλληλα και την αρχή της μυστικότητας της
ανακρίσεως.
Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας και ο ρόλος του προσφάτως παραιτηθέντος Προέδρου ΔΣ ΚΕ.ΕΛ.Ν.ΠΟ., Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, αλλά και όλου του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., του οποίου όπως φαίνεται
η «αγαστή συνεργασία» με τη Μαρία Παπασπύρου και τους
Επιθεωρητές της είχε ως αντίδωρο το ακαταδίωκτο, αφού
καταγγελίες που της υποβλήθηκαν για κακοδιαχείριση εκατομμυρίων ευρώ της θητείας τους έμειναν για πάντα στα συρτάρια της.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη αυτεπαγγέλτως ξεκίνησε την υπόθεση και έτσι δόθηκε η δικονομική ευκαιρία στους υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για όσα κατήγγειλαν.
Μηνύσεις εις βάρος των ειδ. Επιθεωρητών Αγγ. Βογιατζή, Φ. Ντινάκη, Αρ. Μπέλια και Ελ. Ρίζου έχουν υποβάλει οι εργαζόμενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτης Παρίσης,
Ελένη Τσάγκαρη, Σταμάτιος Πουλής, Αικατερίνη Πολύζου, Αναστασία Ανδρικοπούλου και Μανούσος Ρουσάκης.
Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στον 19ο Πταισματοδίκη Αθηνών, όπου οι παραπάνω εργαζόμενοι έχουν ήδη κληθεί και
έχουν δώσει αναλυτική κατάθεση για όλα τα αναφερόμενα
στις κατατεθείσες μηνύσεις τους.

της Μ. Παπασπύρου, Αγγ. Βογιατζή, Φ. Ντινάκη,
Αρ. Μπέλια και Ελ. Ρίζου για παράνομες
πράξεις εις βάρος υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ
επέλεξε η Μαρία Παπασπύρου να διενεργήσουν τον έλεγχο στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΗΔΗ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και μάλιστα έχουν ΗΔΗ ΚΛΗΘΕΙ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΩΣ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ως ανακριτικών υπαλλήλων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στο πλαίσιο της Ω
2018/47 δικογραφίας που έχει σχηματιστεί ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά την υποβολή μηνύσεως από 7 τουλάχιστον διαφορετικούς υπαλλήλους του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Τα ανωτέρω αποτελούν μόνο μέρος των καταγγελιών των
υπαλλήλων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά των διορισμένων από τη
Γενική Επιθεωρήτρια Μαρία Παπασπύρου Ελεγκτών.

Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης ο ρόλος της
Μ. Παπασπύρου και του Θεόφ. Ρόζεμπεργκ
Στο επίκεντρο της έρευνας ο ρόλος της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, Μαρίας Παπασπύρου, καθώς
σχεδόν αυτόματα και εύλογα καθείς διερωτάται αν διερευνήθηκε η πιθανή ευθύνη της επί όλων των ανωτέρω πράξεων των Επιθεωρητών σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, ή
και τουλάχιστον παρότρυνσης και ανοχής, πολλώ δε
μάλλον όταν η ίδια η Μαρία Παπασπύρου δεν είχε διστάσει σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και συγκεκριμένα στην
εκπομπή «checkpoint» της δημοσιογράφου Γιάννας Παπα-

(Συνέχεια στη σελίδα 6-7)
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• Καταθέσεις-φωτιά των εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ εις βάρος
των επιθεωρητών-κομάντος, που είχε στείλει η κα Παπασπύρου

«Μας πίεζαν να ψευδορκήσουμε
και μας απειλούσαν ότι “θα μας
κάνουν να τρέχουμε μια ζωή”»
(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

ι μηνύσεις που κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι παραθέτουν στο περιεχόμενό τους τα στοιχεία των δύο ποινικών
προκαταρκτικών δικογραφιών και βεβαίως τις
καταγγελίες εις βάρος των τεσσάρων ειδικών επιθεωρητών.
Αναλυτικά, στις δικογραφίες αναγράφονται τα
εξής: «Στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατόπιν ξεχωριστών παραγγελιών του κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς έχουν
σχηματισθεί 2 ποινικές προκαταρκτικές δικογραφίες και συγκεκριμένα η με στοιχεία ΑΒΜ: ΕΔ
2016/243 προκαταρκτική δικογραφία και η με

Ο

στοιχεία ΑΒΜ: 2017/84 προκαταρκτική δικογραφία. Και οι δύο προκαταρκτικές εξετάσεις στο
πλαίσιο των ανωτέρω δικογραφιών διενεργούνται από Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που συγκροτήθηκαν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, με Αποφάσεις της
Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης & Ελέγχου. (Σ.Ο.Ε.Ε. /
Μ.Κ.Ε.). Αρκετά δε Μέλη- Ειδικοί Επιθεωρητές
των ανωτέρω Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου είναι
κοινά και στις δύο προκαταρκτικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι Ειδικοί Επιθεωρητές Αγγελική Βογιατζή, Φωτούλα Ντινάκη, Αρετή Μπέλια και Ελένη Ρίζου, διενεργούν παράλληλα ως ανακριτι-

κοί υπάλληλοι και τις δύο ανωτέρω ποινικές προκαταρκτικές εξετάσεις (ΑΒΜ: ΕΔ 2016/243 & ΕΔ
2017/84).
………
»Για τους ανωτέρω τέσσερις Ειδικούς Επιθεωρητές Αγγελική Βογιατζή, Φωτούλα Ντινάκη, Αρετή Μπέλια και Ελένη Ρίζου, υφίστανται πληθώρα πραγματικών περιστατικών αλλά και πράξεων
και παραλείψεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανακριτικών υπαλλήλων που διενεργούν
προκαταρκτική
εξέταση
στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που καταφανώς αποδεικνύουν ότι
δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους η ασφάλεια για
αμερόληπτη κρίση τους».

Τι καταθέτουν οι μηνυτές εις βάρος των επιθεωρητών
Μήνυση Ελένης Τσάγκαρη
«Ενόσω στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενεργούνταν οικονομικοί – διαχειριστικοί έλεγχοι στα πλαίσια των ανωτέρω υπό στοιχεία ΑΒΜ: ΕΔ
2016 / 243 και ΑΒΜ: ΕΔ 2017 /
84 προκαταρκτικών δικογραφιών
και πρακτικά από το καλοκαίρι έτους 2017, το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου που έχει εγκατασταθεί στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προβαίνει σε κατασχέσεις εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων και γενικά διενεργεί κάθε ανακριτική πράξη, παρά
ταύτα, κατά τρόπο παράδοξο, ανεξήγητο και καταφανώς μεροληπτικό, οι Επιθεωρητές που συναπαρτίζουν το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου και λαμβάνουν εντολές από την Γενική Επιθεωρήτρια Μαρία Παπασπύρου, αρνούνται
κατηγορηματικά να εξετάσουν
τις πολυάριθμες καταγγελίες
του Σωματείου Εργαζομένων
του ΚΕΕΛΠΝΟ για την νυν Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και να παραλάβουν οποιοδήποτε έγγραφο τους
παραδίδουν. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι Ειδικοί Επιθεωρητές για να αποτρέψουν το Σωματείο στην υποβολή καταγγελιών

έδωσαν εντολή στο Πρωτόκολλο του ΚΕΕΛΠΝΟ να μην δέχεται να πρωτοκολλούνται οι καταγγελίες του Σωματείου. Κατόπιν δε της απολύτου αρνήσεως παραλαβής των καταγγελιών του Σωματείου από τα μέλη του Μικτού
Κλιμακίου ΣΟΕΕ, πλέον τις καταγγελίες το Σωματείο της επέδιδε με
δικαστικό επιμελητή στην Γενική
Επιθεωρήτρια Μαρία Παπασπύρου. Επίσης θυμάμαι χαρακτηριστικά κολλημένη με ζελοτέιπ έξω
από την πόρτα του Κλιμακίου μία
από τις πολυάριθμες καταγγελίες
του Σωματείου, η οποία καίτοι είχε
επιδοθεί στους Ειδικούς Επιθεωρητές με δικαστικό επιμελητή, οι
Ειδικοί Επιθεωρητές και πάλι αρνήθηκαν να την παραλάβουν και
έτσι έμεινε κολλημένη από τον Δικαστικό Επιμελητή επί μακρόν πάνω στην πόρτα του Γραφείου του
ΚΕΕΛΠΝΟ στον τρίτο όροφο, όπου είχε εγκατασταθεί το Κλιμάκιο
Ελέγχου.
………
»Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου παραλείπει έως και σήμερα να εξετάσει ουσιαστικά τις

καταγγελίες του Σωματείου, καίτοι
έχει σχηματισθεί βάσει αυτών η υπό στοιχεία ΑΒΜ: ΕΔ 2017 / 137
προκαταρκτική δικογραφία στην
Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς και έχει συσταθεί στις 12-122017 με απόφαση της - κατά δήλωση τουλάχιστον της ιδίας - νέο
Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου για τη
διερεύνηση των καταγγελιών του.
Δέον να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες είναι εξαιρετικό σοβαρές
αφού αφορούν παράνομη απόδοση από την νυν Διοίκηση του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τον Πρόεδρο
ΔΣ αυτού Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, ως μόνο υπογράφοντα
των εκταμιεύσεων, πολλών ε-

κατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές
εταιρείες κατά απολυτή αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις
που διέπουν το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
ήτοι τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού, νομικά αίολες προσλήψεις στα πλαίσια της διαχείρισης του ευρωπαϊκού
προγράμματος
“PHILOS» με την μισθοδοσία
τους να αγγίζει τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ και την επιλογή των
νεοπροσληφθέντων να γίνεται
υπό συνεχείς παρεμβάσεις της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκησηςτου ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι
προκάλεσαν 4 φορές την αλλα-

γή των πρακτικών επιλογής
των νεοπροσληφθέντων, παράνομες προσλήψεις εξωτερικών
συνεργατών- συμβούλων του
Προέδρου Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, απόκρυψη στοιχείων
από την δικαιοσύνη για ήδη ελεγχόμενες παράνομες προσλήψεις (με υπαιτιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη) που είχαν ήδη λάβει τόπο το 2016 κλπ.
………
»Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητώ την δίωξη των Ειδικών Επιθεωρητών- μελών των
Μ.Κ.Ε./Σ.Ο.Ε.Ε. Αγγελικής Βογιατζή, Φωτούλας Ντινάκη, Αρετής Μπελιά και Ελένης Ρίζου
για κάθε αξιόποινη πράξη που τέλεσαν στα πλαίσια άσκησης των
καθηκόντων τους ως ανακριτικών
υπαλλήλων κατά την διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καθώς και για κάθε
αξιόποινη πράξη που τέλεσαν εις
βάρος μου και εις βάρος των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα κατάθεσή μου υπαλλήλων του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους ως ανα-
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κριτικών υπαλλήλων κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.».

Μήνυση
Κατερίνας Πολύζου
«Οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποίησε η ανωτέρω ειδική επιθεωρήτρια Φωτούλα Ντινακη, στο
πρόσωπό μου ξεπερνούν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια άσκησης
των ανακριτικών της καθηκόντων
αφού πολλές φορές δέχτηκα λεκτικές απειλές και άσκησης αφόρητης πίεσης με στόχο να απαντήσω στον διενεργούμενο
έλεγχο καθ’ υπαγόρευση και αντίθετα στα πραγματικά περιστατικά και την αλήθεια που
λόγω αρμοδιότητας γνωρίζω.
»Αρκετές ήταν οι φορές που η
ανωτέρω Ειδική Επιθεωρήτρια
μου ανέφερε ότι είμαι “νέος άνθρωπος και με αυτά που απαντώ θα καταστραφώ και θα
μπω φυλακή και ότι πρέπει να
απαντήσω αλλιώς γιατί εκείνη
ξέρει πως μπορώ να ελαφρύνω
την θέση μου και θέλει να με
βοηθήσει”. Πλην όμως και επειδή οι υπηρεσιακές απαντήσεις μου
αντικατόπτριζαν πάντα την αλήθεια, στην ουσία οι πιεστικές παραινέσεις της ειδικής επιθεωρήτριας Φωτούλας Ντινάκη ήταν να καταθέσω ψεύδη και αναληθή περιστατικά.
»Δέον να τονιστεί ότι οι ως άνω
πράξεις της Ειδικής Επιθεωρήτριας γίνονταν με την επιτρεπτικότητα και των άλλων τριών Επιθεωρητριών, οι οποίες ουδέν έπραξαν ποτέ για να την σταματήσουν , ενώ αρκετές φορές ενίσχυαν την βία που μου ασκούσε η Φωτούλα Ντινάκη με επιφωνήματα και φράσεις όπως
«σωστά», «έτσι μπράβο», «άκου τι σου λέει η κα Ντινάκη, έχει δίκιο» κτλ.
…………
»Και άλλες όμως φορές οι Ειδικοί Επιθεωρητές στο πλαίσιο της
ΑΒΜ: ΕΔ 2017/84 προκαταρκτικής
που διενεργούσαν μου άσκησαν
τρομακτική πίεση αφού εν τοις
πράγμασι δεν δεχόντουσαν τις υπηρεσιακές μου απαντήσεις ως Τμηματάρχη Οικονομικής Διαχείρισης,
την πλειονότητα των οποίων συνυπέγραφα με την Τμηματάρχη Διοικητικού Συντονισμού Ανδρονίκη
Θεοφιλάτου. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές όλως πιεστικά επανέρχονταν ξανά και ξανά ρωτώντας τα
ήδη απαντημένα με προφανή
σκοπό την εξουθένωσή – παράδοσή μου και εν τέλει την λήψη
από εμέ κάποιας ψευδούς απάντησης που να τους εξυπηρετεί
για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν. Ενδεικτικώς αναφέρομαι
στην περίπτωση του αδικοχαμένου
δημοσιογράφου Βασίλειου Μπεσκένη (μετακλητού υπαλλήλου στο

Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας επί Υπουργίας Άδωνη Γεωργιάδη), που με κάθε τρόπο οι Ειδικοί Επιθεωρητές ήθελαν να συνδέσουν με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. επιδεικνύοντας μας μάλιστα πλαστή σύμβαση που είχαν στην κατοχή τους από άγνωστη προέλευση αφού ποτέ
το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είχε συμβληθεί
ούτε και είχε αποζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Βασίλειο
Μπεσκένη. Παρότι επανειλημμένως απαντήσαμε αλλά και αποδείξαμε με αδιάσειστα οικονομικά στοιχεία ότι ουδέποτε ο Βασίλειος Μπεσκένης συμβλήθηκε ή αποζημιώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., παρότι τότε και ο ίδιος ο Βασίλειος Μπεσκένης υπέβαλλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, οι Εδικοί Επιθεωρητές επανέρχονταν ξανά και ξανά ενώ παράλληλα (προφανώς δια των Ειδικών Επιθεωρητών που διενεργούσαν τον έλεγχο και ήταν οι μόνοι
που γνώριζαν τι αναζητούν) το όνομα του Βασίλειου Μπεσκένη αναφέρονταν συνεχώς όλως ψευδώς και συκοφαντικώς και στην
Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία η οποία προβάλλεται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής».

Μήνυση Σταμάτη Πουλή
«Οι καταγγελίες μας αυτές αφορούσαν μεταξύ και άλλων: (1) παράνομη απόδοση από την νυν Διοίκηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τον
Πρόεδρο ΔΣ αυτού Θεόφιλου
Ρόζενμπεργκ, ως μόνο υπογράφοντα των εκταμιεύσεων, πολλών
εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές
εταιρείες κατά απολυτή αντίθεση
με τις ισχύουσες διατάξεις που
διέπουν το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ήτοι τις
διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού στις οποίες ο Οργανισμός υπήχθη με το άρθρο 1§1
της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4366/2016
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 18/15-02-2016), (2)
νομικά αίολες προσλήψεις στα
πλαίσια της διαχείρισης του ευρωπαϊκού προγράμματος “PHILOS»
με την μισθοδοσία τους να αγγίζει
τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ και την
επιλογή των νεοπροσληφθέντων
να γίνεται υπό συνεχείς παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της Διοίκη-

σης, οι οποίοι προκάλεσαν 4 φορές την αλλαγή των πρακτικών επιλογής των νεοπροσληφθέντων,
(3) παράνομες προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών- συμβούλων
του Προέδρου Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, (4) απόκρυψη στοιχείων
από την δικαιοσύνη για ήδη ελεγχόμενες παράνομες προσλήψεις
(με υπαιτιότητα του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη) που είχαν ήδη λάβει τόπο το
2016 κλπ.
»Η δε Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου παραλείπει έως και σήμερα να εξετάσει τις καταγγελίες μας,
καίτοι έχει σχηματισθεί βάσει αυτών η υπό στοιχεία ΑΒΜ: ΕΔ
2017/137 προκαταρκτική δικογραφία στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς και έχει συσταθεί στις 12-12-2017 με απόφαση της - κατά δήλωση τουλάχιστον
της ιδίας - νέο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου για τη διερεύνηση των καταγγελιών μας. Ωστόσο μέχρι σήμερα το Κλιμάκιο αυτό ουδέποτε έχει εμφανισθεί στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για να επιληφθεί
του ελέγχου, ενώ συγκεκριμένες
κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις, όπως κατ’ οίκον έρευνες
και κατασχέσεις εγγράφων, υπολογιστών κ.λπ., οι οποίες έχουν ζητηθεί εκ μέρους του σωματείου μας, δεν έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα, με άμεσο
κίνδυνο απώλειας ή και αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων.
………
»Τέλος σχετικά με την αναφορά
της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης κας Μ. Παπασπύρου στο από 13 Απριλίου 2018
Δελτίου Τύπου περί απορρήτων
στοιχείων της δικογραφίας που θίγουν την αρχή της μυστικότητας,
τούτο αγγίζει τα όρια του ανέκδοτου
καθώς προφανώς από την ίδια την
Γενική Επιθεωρήτρια Μ. Παπασπύρου και τους Ειδικούς Επιθεωρητές (ως μόνους κατόχους) έχουν διαρρεύσει μεταξύ και άλλων επανειλημμένως ολόκληρο
το πόρισμα της ΑΒΜ ΕΔ 2017/84
προκαταρκτικής δικογραφίας αλλά
και πληθώρα μαρτυρικών καταθέσεων στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στην Εφημερίδα
«Documento», στην Εφημερίδα

«Η ΑΥΓΗ» και στα αντίστοιχα αυτών των συμφερόντων διαδικτυακά sites. Επιπλέον ακόμα και οι κινήσεις ποινικών διώξεων υπαλλήλων του ΚΕΕΛΠΝΟ προ- ανακοινώθηκαν από την ίδια την Γενική
Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου (πριν την
κρισιολόγηση του κ. Εισαγγελέα)
στην εκπομπή checkpoint” του τηλεοπτικού σταθμού Alpha τα ξημερώματα της Κυριακής 20
Μαΐου 2018, ενώ επιπλέον στις
12 Ιουνίου 2018 στην ιστοσελίδα
http://www.documentonews.
gr που διατηρεί ο δημοσιογράφος
Κώστας Βαξεβάνης δημοσιεύτηκαν ακόμα και ποινικές διώξεις υπηρεσιακών του ΚΕΕΛΠΝΟ ονομαστικά, την ώρα που έχουν έως
και σήμερα οι εν λόγω υπηρεσιακοί δεν έχουν καν κληθεί από τον
κ. Ανακριτή».

Μήνυση
Ανδρονίκης Θεοφιλάτου
«Πράγματι σαστισμένοι και ανυποψίαστοι αφήσαμε όπως μας είπε τα
κινητά στο γραφείο μας και πήγαμε
στο γραφείο που είχε εγκατασταθεί
το Κλιμάκιο. Αυτά που ακολούθησαν ξεπέρασαν κάθε όριο. Αρχικώς η Φωτούλα Ντινάκη μας είπε ότι είμαστε νέα παιδιά και
δεν αξίζει να καταστραφούμε
για πολιτικούς λόγους. Εν συνεχεία ανερυθρίαστα μας είπε
ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε για το περιεχόμενο των καταθέσεών μας και μας υποσχέθηκε ότι -υπό αυτή την προϋπόθεση- θα μας αφήσει απ΄ έξω από τον έλεγχο και δεν θα
μας αποδώσει καμία ευθύνη.
Τότε ο Σταμάτιος Πουλής της απάντησε ότι είμαστε υπάλληλοι Νομικού Προσώπου του Υπουργείου
Υγείας, έχουμε ελεγχθεί αναρίθμητες φορές και πάντοτε υπηρεσιακά
προσκομίσαμε τα αιτηθέντα στοιχεία χωρίς ποτέ να αλλοιώσουμε
κατά παραγγελία των ελεγκτών
στοιχεία και πραγματικά περιστατικά, μάλιστα με ένταση της τόνισε
ότι παραβαίνει τα καθήκοντά της
ως ανακριτικού υπαλλήλου τόσο με
την ευθεία πρότασή της για στήσιμο καταθέσεων και στοιχείων όσο
και με το γεγονός ότι δεν παραλαμβάνει τις καταγγελίες του Σωματείου των Εργαζομένων του

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την Διοίκηση
Ρόζενμπεργκ ενώ της τόνισε ότι θα
προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διαφύλαξη των υλικών
και ηθικών συμφερόντων μας.
»Τότε κυριολεκτικά η Φωτουλα Ντινάκη άλλαξε πρόσωπο
και με έντονα απειλητικό ύφος
μας είπε ότι τελείωσε η συνάντηση τελειώσαμε και εμείς και
ότι από εδώ και πέρα είμαστε
απέναντι και θα μας κάνει να
τρέχουμε μια ζωή».

Μήνυση Αναστασίας
Ανδρικοπούλου
«Όπως συνοπτικά προκύπτει χωρίς αμφιβολία από την με αριθμό
498/03-05-2018 ένορκη κατάθεση μου οι Ειδικοί Επιθεωρητές του
ΣΟΕΕ Φωτούλα Ντινάκη και Αγγελική Βογιατζή προκάλεσαν και
δυστυχώς επέτυχαν με την Κλήση
και την εξέταση της εξόφθαλμα
αναρμόδιας μάρτυρος Ελευθερίας Σιαρέ την συμπερίληψη στην
ΑΒΜ: ΕΔ 2017/84 δικογραφία
της από 3 Απριλίου 2018 έκθεση
ένορκης εξέτασής της η οποία
βρίθει αυταπόδεικτων ψευδών
και κατασκευών.
»Επιπλέον ως έχω ενημερωθεί
και από άλλους συναδέρφους και
σας αναφέρω ενδεικτικώς τους κκ
Σταμάτη Παρίση, Ελένη Τσάγκαρη, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου, Αικατερίνη Πολύζου, Σταμάτη Πουλή, Μανούσο Ρουσάκη), οι Ειδικοί Επιθεωρητές του
Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του
ΣΟΕΕ ενήργησαν με τον ίδιο τρόπο όχι μόνο στην περίπτωσή μου
αλλά και σε αυτούς –κατά την οποία
όχι απλώς με απέκλεισαν παρότι
ήμουν η πλέον αρμοδία μάρτυρας
αλλά και κάλεσαν αντί εμού άσχετο
υπάλληλο δηλαδή την Ελευθερία
Σιαρέ καίτοι αυτή ουδέν είχε να
προσφέρει αφού για το ελεγχόμενο
χρονικό διάστημα απουσίαζε από
την εργασία της επισήμως ούσα
στην Αφρική– άλλοτε πιέζοντάς
τους να ψευδορκήσουν (να αλλάξουν ακόμα και υπάρχουσες ένορκες καταθέσεις τους ), άλλοτε αποκλείοντας τους τελείως, δηλαδή μη
δεχόμενοι να τους εξετάσουν καίτοι οι ίδιοι το ζητούσαν και ήταν
κρίσιμοι μάρτυρες ή και ακόμα
καλώντας αντ’ αυτών τελείως αναρμοδίους τρίτους».
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• Μετά την Κύπρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να επισκεφτεί
όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, αρχής γενομένης από το Βερολίνο –
Προετοιμάζεται εντατικά το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

«Τουρνέ» Κυριάκου για
επαφές και πλεονάσματα
Με «πυξίδα» τις μεταρρυθμίσεις και κύριο μέλημα την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης κινείται η στρατηγική
που έχει χαράξει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, έχοντας παράλληλα στραμμένο το
βλέμμα στην επίτευξη της
μείωσης των πρωτογενών
πλεονασμάτων προκειμένου να ανακουφιστούν τα
βαριά φορολογημένα ελληνικά νοικοκυριά και να ανασάνει η ελληνική οικονομία
με την επιστροφή στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
που προσδοκάται ότι θα έρθει από την προσέλκυση επενδύσεων.

της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

«Βλέπει» Μέρκελ…

Σ

ε αυτό το πλαίσιο, ο
πρωθυπουργός θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα –και συγκεκριμένα αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο– έναν πρώτο γύρο επισκέψεων σε σημαντικές
πρωτεύουσες του πλανήτη, έτσι ώστε να παρουσιάσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του, έχοντας στις βαλίτσες του
τα πρώτα δείγματα γραφής, μιας
και νωρίτερα θα έχουν ψηφιστεί τα
πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα έχουν τη σφραγίδα των μεταρρυθμιστικών προθέσεων της κυβέρνησης. Οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν διττό στόχο. Από τη μία, επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ετέρων και αγορών
προς την Ελλάδα που σχετίζεται, όπως προαναφέρθηκε, με τις προτεραιότητες και τον μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό που έχει πριν καν
διεξαχθούν οι εκλογές ο πρόεδρος

Αν η Λευκωσία αποτέλεσε εθιμοτυπικά (σ.σ. αλλά και ουσιαστικά
όπως λέει ο ίδιος) τον πρώτο
σταθμό τής εκτός συνόρων πολιτικής… τουρνέ του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα τέλη Αυγούστου και
συγκεκριμένα στις 29 του μηνός, ο
νεοεκλεγείς Έλληνας πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Βερολίνο, όπου και θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο,
Άνγκελα Μέρκελ. Παραμονές της
διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, το διήμερο 2 και 3
Σεπτεμβρίου, ο Κυρ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Χάγη. Η επιλογή των συγκεκριμένων προορισμών μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς σε ό,τι αφορά το αίτημα της
χώρας μας για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων απαιτείται η
λήψη σχετικών αποφάσεων από
τα κοινοβούλια της Γερμανίας και
της Ολλανδίας.
Μια και ο λόγος για την Άνγκελα Μέρκελ, αξίζει να σημειωθεί
ότι η καγκελάριος δεν αναμένεται
να… ξαφνιαστεί ακούγοντας τους

βασικούς άξονες του σχεδίου που
έχει κατά νου ο αρχηγός της νέας
κυβερνητικής πλειοψηφίας στην
Ελλάδα, αφού δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα τους ακούσει!
Πριν από 13 και πλέον μήνες, στις
20 Ιουνίου του 2018, ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Άνγκελα Μέρκελ
είχαν ένα παραγωγικό τετ-α-τετ στο
πλαίσιο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που διεξαγόταν στην Ακαδημία του Βελγίου, και εκεί δόθηκε η ευκαιρία
στον πρόεδρο της Ν.Δ. να ενημερώσει μεταξύ άλλων την επικεφαλής του CDU για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα δρομολογήσει
από τη στιγμή που θα αναλάβει τα
ηνία της χώρας.

Παίρνουν σειρά
Μακρόν και Τραμπ
Μετά τη Γερμανία, η πολιτική ταξιδιωτική ατζέντα του Κυριάκου
Μητσοτάκη περιλαμβάνει στάσεις
σε Παρίσι και Ουάσινγκτον, όπου
ο Έλληνας θα συναντηθεί αντίστοιχα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η επίσκεψη στην Πόλη του Φωτός είναι προγραμματισμένη για

μετά τις 20 Αυγούστου, και μάλιστα δεν αποκλείεται να γίνει backto-back με το ταξίδι Μητσοτάκη
στο Βερολίνο. Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου και η αμερικανική
πρεσβεία στην Αθήνα συζητούν εντατικά (σ.σ. οι πληροφορίες λένε
ότι δεν θα αργήσει και η οριστικοποίηση συγκεκριμένης ημερομηνίας) για την προετοιμασία της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ανεξαρτήτως του πότε θα «πετάξει» ο Κυρ. Μητσοτάκης για την
Ουάσινγκτον, οι δύο άντρες θα έχουν σε κάθε περίπτωση την ευκαιρία να συναντηθούν στη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 30 Σεπτεμβρίου
και στην οποία είναι προγραμματισμένο να βρεθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τα δύο επιχειρήματα για να
μειωθούν τα πλεονάσματα
Τα δύο επιχειρήματα τα οποία σκοπεύει να προτάξει στις επαφές του
με τους εταίρους της Ελλάδας κατά
τη διάρκεια των επισκέψεών του
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που

θα επισκεφθεί, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στη Λευκωσία. «Είναι η πρώτη φορά που οι διεθνείς αγορές δείχνουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση», είναι η θέση του πρωθυπουργού. Και σε αυτό το πλαίσιο διερωτάται: «Αφού
μας εμπιστεύονται οι αγορές, γιατί να
μην μας εμπιστευτούν οι εταίροι μας;»
Ο Κυρ. Μητσοτάκης θύμισε ότι τα συμφωνηθέντα πλεονάσματα
ύψους 3,5% «αποφασίστηκαν σε άλλη οικονομική συγκυρία και με τα επιτόκια δανεισμού υπερδιπλάσια των
σημερινών».
Κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν ότι οι εταίροι ήταν αυστηροί με
την Ελλάδα όταν καθόριζαν το
πλαίσιο των πρωτογενών πλεονασμάτων, επειδή «είχαν υπόψη τους
την αναξιοπιστία της προηγούμενης
κυβέρνησης, η οποία είχε συμφωνήσει σε ένα Πρόγραμμα, του οποίου,
ωστόσο, δεν ανέλαβε ποτέ την ιδιοκτησία».
Από την άλλη, οι πηγές της κυβέρνησης υπογράμμιζαν ότι η βιωσιμότητα του χρέους «χτίστηκε» με
παραδοχές που σχετίζονταν με μια
πραγματικότητα κατά την οποία το
επιτόκιο δανεισμού της χώρας ήταν στην περιοχή του 5%, ενώ
πρόσφατα οι αποδόσεις υποχώρησαν ακόμη και κάτω του 2% για το
δεκαετές ομόλογο.
Κυβερνητικοί κύκλοι έκαναν
λόγο για «εκπλήξεις» που επιφυλάσσει η διαπραγματευτική στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, όταν έρθει το πλήρωμα
του χρόνου για να θέσει το ζήτημα
της μείωσης των πλεονασμάτων.
Για το 2019 δεν γίνεται λόγος,
ούτε για τον προϋπολογισμό του
2020 που θα κατατεθεί το φθινόπωρο. Στο μέσον, όμως, της επόμενης χρονιάς, όταν θα προωθηθεί το επόμενο μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα, τα πράγματα θα έχουν
αλλάξει, επισημαίνουν.
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• Μέγα στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
το πώς θα αυξηθούν –με δικαιοσύνη κατανομής βαρών– τα φορολογικά
έσοδα όταν πάψουν να υφίστανται τα αντικειμενικά κριτήρια

Πόλεμος στη φοροδιαφυγή
με κατάργηση τεκμηρίων!
Ένα επιτελικό πλάνο 11 σημείων, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει ξεδιπλώσει ήδη από το φθινόπωρο του
2016 που η Ν.Δ. ήταν στην αντιπολίτευση και στο τέλος
της διαδρομής του έχει ως στόχο τη σταδιακή κατάργηση
των φορολογικών τεκμηρίων, προανήγγειλε στα μέσα
της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Το αν η μεταρρύθμιση θα καταφέρει το ποθούμενο, τη μείωση δηλαδή της φοροδιαφυγής, μένει να δοκιμαστεί στη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Γ

ια το Μέγαρο Μαξίμου
και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τα
τεκμήρια ήταν ανέκαθεν
ένα αναχρονιστικό μέτρο
που ήταν λειτουργικό για τον καιρό
που επιβλήθηκε –πριν από 40
χρόνια– αφού τότε εξέλειπαν άλλα
εργαλεία ελέγχου της φορολογητέας ύλης, επιβολής και είσπραξης
φόρων. Δεδομένου, όμως, ότι η
Νέα Δημοκρατία διακηρύττει την
πρόθεσή της να προωθήσει σύγχρονες τεχνικές, όπως η καθολικότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα τεκμήρια υπολογίζεται
να έχουν πάρει την άγουσα για
τα… αποδυτήρια μέχρι το τέλος της
τετραετίας.
Οι καλές προθέσεις δεν μειώνουν, φυσικά, τον συντελεστή δυσκολίας του εγχειρήματος, κι αυτό
το ξέρουν καλά στην οδό Νίκης
στο Σύνταγμα. Αναγνωρίζεται, για
παράδειγμα, ότι η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων θα γεννήσει
μια επιπλέον ευθύνη για τον φορολογικό μηχανισμό να ισορροπήσει σε δύο βάρκες:
• Από τη μία πλευρά να επιβάλει
(και ορθώς) την άρση των αδικιών
σε πάνω από 1.000.000 πολίτες
που φορολογούνταν με βάση κινητές και ακίνητες περιουσιακές αξίες, που αποκτήθηκαν σε άλλα
χρόνια και δεν παράγουν εισόδη-

μα, ούτε αποτελούν αποχρώσα ένδειξη απόκρυψης φορολογητέας
ύλης. Σημειώνεται ότι την περασμένη χρονιά περίπου 3 στα 10
νοικοκυριά (1.929.180 φορολογούμενοι) φορολογήθηκαν για εισοδήματα πολύ μεγαλύτερα κατά
6,7 δισ. ευρώ από τα δηλωθέντα,
με τους περισσότερους υπόχρεους
να είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι και μετά εισοδηματίες!
• Από την άλλη, να διευρύνει τη
φορολογική βάση και δίχως πια
την ύπαρξη αντικειμενικού κριτηρίου να εντοπίσει ποια από τα εισοδήματα ανταποκρίνονται στα
πραγματικά και να τα φορολογήσει
αναλόγως. Ειδικά για το τελευταίο,
πάντως, η κυβέρνηση δείχνει να
ποντάρει σε έναν αμφίβολης απο-

τελεσματικότητας συλλογισμό που
υποστηρίζει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα δώσει(;) «κίνητρο στους πολίτες να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα», επικαλούμενη το παράδειγμα
της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση
που εφάρμοσε τον Αύγουστο του
2013 η κυβέρνηση Σαμαρά.

Σημεία-κλειδιά
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα γίνει ορατός με την κατάθεση οσονούπω στη Βουλή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα έχει
11 πεδία εφαρμογής. Για δύο από
αυτά, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία, έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία
καθώς θεωρούνται τα δύο σημαντικότερα εργαλεία που έχει στη
διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε να έρθει στην επιφάνεια φορολογητέα
ύλη που μέχρι σήμερα κρυβόταν.
Σε αδρές γραμμές αυτό συνεπάγεται ότι με την εφαρμογή των νέων
ρυθμίσεων περί τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων και τιμολογίων, το
κράτος θα μπορεί να διασταυρώνει
άμεσα τις πραγματικές συναλλαγές
και τα εισοδήματα επιχειρήσεων

και ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση στους υπόχρεους δεν θα αναγνωρίζονται
πλέον δαπάνες που απέφεραν έκπτωση φόρου. Η αρχή του μέτρου
θα γίνει με τις μεγάλες εταιρείες, οι
οποίες διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και πλήρη μηχανογραφικά συστήματα και θα επεκταθεί
σταδιακά τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο της καθολικότητας
των ηλεκτρονικών συναλλαγώνπληρωμών εντάσσονται και υπο-

βοηθητικές δράσεις όπως:
• Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την πραγματοποίηση
e-πληρωμών σε επαγγελματίες από τους οποίους οι καταναλωτές
συχνά δεν ζητούν απόδειξη (βλ.
(τεχνίτες, γιατροί κ.λπ.).
• Μείωση του ορίου χρήσης
μετρητών από τα €500 που είναι
σήμερα στα 300, ίσως και στα
€200, ώστε οι επιχειρήσεις να μην
μπορούν να εγγράψουν στα βιβλία
τους επαγγελματικές δαπάνες που
εξοφλούνται μετρητοίς παρά μόνο
αν αυτές αφορούν μικροποσά.
• Υποχρεωτική ηλεκτρονική
πληρωμή για όλους τους προμηθευτές του Δημοσίου και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Κατάργηση των εξαιρέσεων
για επιχειρήσεις που ακόμη και
σήμερα δεν χρησιμοποιούν
τερματικά POS, με παράλληλη
πρόνοια αποκλιμάκωσης των
τραπεζικών χρεώσεων τόσο για
την προμήθεια των μηχανημάτων
όσο και για τη διενέργεια των e-συναλλαγών.
Η λίστα μέτρων περιλαμβάνει επίσης:
• Περαιτέρω ενίσχυση της λοταρίας αποδείξεων, ώστε οι συμμετέχοντες να μην έχουν να προσμένουν μόνο το… λαχείο των
€1.000 που παρέχεται σήμερα
στον τυχερό, αλλά να έχουν την πιθανότητα διεκδίκησης διόλου ευκαταφρόνητων δώρων όπως ένα
αυτοκίνητο ή ένα σπίτι!
• Επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας του
«επαγγελματικού λογαριασμού», στην κατεύθυνση όμως
του εν μέρει ακατάσχετου προκειμένου οι εισπράξεις-έσοδα μιας επιχείρησης να παραμένουν «ελεύθερες» αν πρόκειται με αυτές να
καταβληθεί η μισθοδοσία ή οι φορολογικές/ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.
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Άρθρο του
Λάζαρου Κυρίζογλου (*)

Ε

ίναι γνωστό ότι για την
ομαλή, απρόσκοπτη
και αποτελεσματική
λειτουργία των δήμων,
των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ,
πρέπει να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις. Σε 231 δήμους (επί συνόλου 332) η δημοτική παράταξη του
δημάρχου δεν διαθέτει πλειοψηφία. Σε 69 μάλιστα δήμους εξ αυτών η παράταξη η οποία εξέλεξε
τον δήμαρχο ήταν δεύτερη σε δύναμη στον α΄ γύρο. Μόνον 101
δήμαρχοι εξελέγησαν στον α΄ γύρο συγκεντρώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σε μία μάλιστα
περίπτωση στον δήμο Ορεστιάδας, η παράταξη του δημάρχου μολονότι έλαβε ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50% στον α΄ γύρο
δεν διαθέτει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο «Κλεισθένης», αντί να λύσει, δημιούργησε
προβλήματα στη διοίκηση και τη
λειτουργία 232 δήμων.
Σε πολλούς δήμους, λοιπόν,
σχηματίζεται στο δημοτικό συμβούλιο πλειοψηφία από αντιπολιτευόμενες στον δήμαρχο δημοτικές παρατάξεις. Έχουν δε αναφερθεί περιπτώσεις που έχουν συμφωνήσει να μην εγκρίνουν τις εισηγήσεις της νέας δημοτικής αρχής και να επιβάλουν τις δικές τους
επιλογές. Π.χ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου και το τεχνικό πρόγραμμά του, που αποτελούν
βασικές αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τον
νόμο, όπως ισχύει σήμερα.
Τι θα γίνει στις περιπτώσεις αυτές; Φαντάζεται κανείς ότι ο δήμαρχος δεν θα εκτελεί το πρόγραμμά του, για το οποίο έχει τη λαϊκή
εντολή και θα υλοποιεί τις αποφάσεις των αντιπολιτευόμενων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίες έχοντας την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο θα ισχυρίζονται ότι έχουν τη λαϊκή εντολή, διαφημίζοντας μάλιστα ότι «διοικούν τον
Δήμο»; Αλλά τότε γιατί δεν είχαμε
εκλογή δημάρχου από τον α΄ γύρο; Προς τι η αυξημένη δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση του δημάρχου άνω του 50% όταν είναι
δεμένα τα χέρια του;
Ή μήπως φαντάζεται κανείς ότι
«η αναλογική συγκρότηση των δημοτικών συμβουλίων θα λειτουργήσει
παιδευτικά» και ο νόμος αυτός θα
εξαναγκάσει σε σύνθεση δημοτικών προγραμμάτων, «καταργώντας
στην ουσία την έννοια των συμπολιτευόμενων και των αντιπολιτευόμενων
συμβούλων»;

Δεν θα είναι τιμητικό
Επομένως έχουν δίκιο όσοι ισχυρίζονται ότι το εκλογικό σύστημα,
που δεν είναι απλή αναλογική, θα
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• Το «μετά την μάχην» αποτύπωμα των δημοτικών

εκλογών, προξενεί, στον αυτοδιοικητικό κόσμο,
ακρισία, ταραχή, σύγχυση, απορία, ανησυχία και αμηχανία

Ο «Κλεισθένης»
δημιούργησε
νέα προβλήματα
στη λειτουργία
232 δήμων

οδηγήσει πολλούς δήμους στην ακυβερνησία. Η νέα κυβέρνηση καλείται να δώσει λύση. Εάν το ζήτημα της κυβερνησιμότητας των δήμων δεν το αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση, θα κληθεί η διοικητική
Δικαιοσύνη να αποφασίσει ποια
πολιτική νομιμοποίηση και ποια
πολιτική εντολή είναι ισχυρότερη,
του δημάρχου ή του δημοτικού
συμβουλίου, γεγονός που δεν είναι τιμητικό για το πολιτικό μας
σύστημα.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ενός
τριφασικού θεσμικού συνονθυλεύματος, το οποίο, χάριν προπαγάνδας, ονομάσθηκε απλή αναλο-

γική ενώ δεν είναι. Θα ήταν απλή
αναλογική αν όλοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος, εκλέγονταν σε έναν γύρο. Το ισχύον
σήμερα εκλογικό σύστημα σε χωριά με 300 κατοίκους είναι πλειοψηφικό (εκλέγεται ένας μόνον, ο
σχετικός πλειοψηφών Πρόεδρος),
στους Κοινοτικούς και Δημοτικούς
Συμβούλους είναι απλή αναλογική, χωρίς το όριο του εκλογικού
μέτρου (γι’ αυτό έχουμε το φαινόμενο της Ορεστιάδας) και για τον
δήμαρχο είναι σούπερ ενισχυμένο πλειοψηφικό (50% συν μία ψήφος).
Το «μετά την μάχην» αποτύπωμα

των δημοτικών εκλογών, όπως
χαρτογραφείται στις συνθέσεις
των, κατά τόπους, Δημοτικών Συμβουλίων, προξενεί, στον αυτοδιοικητικό κόσμο, ακρισία, ταραχή,
σύγχυση, απορία, ανησυχία και αμηχανία, καθώς στους Δήμους,
στους οποίους διενεργήθηκε επαναληπτική εκλογή, ο άμεσα εκλεγείς Δήμαρχος ηγείται συνδυασμού που δεν κατέχει την πλειοψηφία των εδρών του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά πάντοτε ήταν και είναι θεμελιώδες, το κυρίαρχο όργανο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας και του
αυτοδιοικητικού θεσμού. Σε αυτό
θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όταν όμως δεν υπάρχει, για οποιονδήποτε λόγο, δυνατότητα λήψης απόφασης, αφού ο ισχύων νόμος
δεν αναφέρει τι γίνεται, πώς θα
προχωρήσει η δημοτική λειτουργία, τότε πρέπει με θεσμική παρέμβαση, δηλαδή νομοθετική ρύθμιση, να δοθεί λύση, π.χ. παραπομπή των θεμάτων, που δεν εγκρίνονται, δεν ψηφίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, η πλειοψηφία των
μελών της οποίας ορίζεται από την
παράταξη που εξέλεξε τον Δήμαρχο.
(*) Ο κ. Λ. Κυρίζογλου είναι δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
και πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

«Ναι,
θα είμαι
υποψήφιος
για την
προεδρία
της ΚΕΔΕ»
Πλήρως επιβεβαίωσε το
ρεπορτάζ της «Α» ο Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία
της ΚΕΔΕ με στόχο να
είναι ο διάδοχος του
Γιώργου Πατούλη, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει περιφερειάρχης Αττικής.
Ο κ. Κυρίζογλου, που επανεξελέγη με άνεση δήμαρχος, ήδη έχει ενημερώσει
και τη Νέα Δημοκρατία
ότι θα θέσει υποψηφιότητα και, όπως μας είπε
στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί
του, «μπορώ να ενώσω
όχι μόνο την παράταξη,
αλλά συνολικά την τοπική
αυτοδιοίκηση». Ας μην
ξεχνάμε ότι ο κ. Κυρίζογλου εξελέγη για πρώτη
φορά δήμαρχος Αμπελοκήπων το 2002 και από
τότε καταφέρνει να κερδίζει από τον πρώτο γύρο.
Το ίδιο συνέβη και μετά
την ένωση των δήμων
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
το 2010 με τον «Καλλικράτη». Στη συνομιλία
μας, ο κ. Κυρίζογλου
έσπευσε, παράλληλα να
μας διορθώσει σχετικά με
αυτό που γράψαμε ότι
είναι κουμπάρος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. «Δεν είμαι
κουμπάρος με τον κ.
Σαμαρά, όπως και με
κανέναν άλλον πολιτικό
της κεντρικής πολιτικής
σκηνής», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Είμαι
αφοσιωμένος στους
δημότες μου και γι’ αυτό
από το 2002 επιβραβεύουν στις εκλογές την
αφοσίωσή μου».
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Του μιχάλη Κωτσάκου

Σ

την Χαριλάου Τρικούπη
γνωρίζουν πολύ καλά
ότι δεν στέκει το αφήγημα πως «επιτύχαμε μικρή
άνοδο με το 8,12%» από
τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο
δεν διαλύθηκε, τουναντίον κουβαλά την προίκα τού 31,5% τού εκλογικού σώματος. Συν τοις άλλοις, το
ΚΙΝΑΛ μετά τις αποχωρήσεις Ποταμιού και ΔΗΜΑΡ έχασε ερείσματα σε κεντρώους φιλελεύθερους
και σε ανανεωτικούς αριστερούς,
ενώ δείχνουν να έχουν απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή του
αγώνα παραδοσιακοί ΠΑΣΟΚοι
που νιώθουν άσχημα που η κα
Γεννηματά έβαλε το ΠΑΣΟΚ, ως
κόμμα και ως σύμβολο, σε δεύτερο πλάνο. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τη συμπλεγματική απομάκρυνση του Ευάγγελου Βενιζέλου, τότε υπάρχουν κι από εκεί σημαντικές απώλειες.
Όλα τα παραπάνω καταγράφονται ως αρνητικά για τη Φώφη
Γεννηματά. Όμως στο ξεκίνημα
της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου το Κίνημα προσπαθεί να δείξει ότι έχει τη… μαγκιά να ασκήσει
σοβαρό αντιπολιτευτικό έργο. Ο
μέντορας της Φώφης και στενός
συνεργάτης του πατέρα της, ο Κώστας Γείτονας (σ.σ. κατά πολλούς
ο πραγματικός αρχηγός του ΚΙΝΑΛ), γνωρίζει ότι η «κόρη» του
κινδυνεύει με εκπαραθύρωση. Εκτός κι εάν προλάβει σε νεκρό
χρόνο να αλλάξει το παιχνίδι. Και
γι’ αυτό κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια. Ποια είναι αυτή; Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός είναι ζαλισμένος από τις αλλεπάλληλες μεγάλες ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές και τη συντριβή στις αυτοδιοικητικές, αφετέρου ψάχνεται
στο πού θα πάει το κόμμα. Όπως
είναι γνωστό, στην Κουμουνδούρου υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Ο Τσίπρας και η νέα γενιά του ΣΥΡΙΖΑ (Αχτσιόγλου,
Χαρίτσης, Τζανακόπουλος,
Παππάς, Ζαχαριάδης και σία)
συνεπικουρούμενοι από τους
πρώην ΠΑΣΟΚους (Ραγκούση,
Ξενογιαννακοπούλου, Τζάγκρη) επιθυμούν στροφή προς τη
Σοσιαλδημοκρατία. Από την άλλη,
υπάρχουν και οι παραδοσιακοί, όπως ο Π. Σκουρλέτης και οι συν
αυτώ, οι οποίοι ούτε που θέλουν
να ακούσουν για ΠΑΣΟΚοποίηση.
Αν σε αυτούς προσθέσουμε και
τους Ν. Φίλη, Ν. Βούτση και τους
«53» του Ευκλ. Τσακαλώτου, που
προς το παρόν διατηρούν σιγή ιχθύος, τότε καταλαβαίνει ο καθένας ποια είναι η κατάσταση.

Σωσίβια λέμβος…
Σε αυτό το στάτους κβο που έχει
διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, οι παλιές καραβάνες της Χαριλάου Τρι-

• τα γρήγορα αντανακλαστικά που επιδεικνύει το Κίνημα Αλλαγής στα
αντιπολιτευτικά καθήκοντά του δίνουν ελπίδες στη Χαριλάου τρικούπη
κατά του Μ. Χρυσοχοΐδη που θυμίζουν μούχλα, κάνοντας λόγο για
κομματικές κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.,
την ίδια ώρα που η δεξιά πλευρά
της Ν.Δ. έχει αρχίσει τις ήπιες διαμαρτυρίες ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους.

Και παραμύθια

Σωσίβιο για
το ΚΙΝΑΛ
η… ναυτία
του ΣΥΡΙΖΑ
κούπη γνωρίζουν πολύ καλά πως
ίσως αποτελέσει τη σωσίβια λέμβο
που αναζητούν για τη Φώφη Γεννηματά. Πώς θα το επιτύχουν αυτό; Μα με το να αναδεικνύουν
διαρκώς τα γρήγορα αντανακλαστικά, ως αντιπολίτευση. Μέχρι στιγμής, τα καταφέρνουν. Λόγω και της
καλύτερης κομματικής οργάνωσης
το ΚΙΝΑΛ σε όλες τις αποφάσεις
της κυβέρνησης Μητσοτάκη αντιδρά πρώτο και συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ
ακολουθεί. Ίσως διότι η επιστροφή στην αξιωματική αντιπολίτευση
ήρθε μάλλον απότομα στην Κουμουνδούρου, ενώ την ίδια ώρα οι
πρώην υπουργοί –και τώρα απλοί
βουλευτές– έχουν στο μυαλό τους
πώς να δικαιολογήσουν το δικό

τους έργο, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε από τον λαό σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Όταν, λ.χ., οι Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης
προσέθεσαν την τροπολογία για το
ύψος των κτιρίων στο Ελληνικό,
στο φορολογικό νομοσχέδιο, η κα
Γεννηματά εμφανίστηκε στη Βουλή, πήρε τον λόγο και εξήγησε ότι

ΕΝτΥπΩΣΕΙΣ πΡοΚΑΛΕΣΕ η ΑπομοΝΩΣη

τοΥ Γ. πΑπΑΝδΡΕοΥ μΕ τοΝ Ν.
ΑΝδΡοΥΛΑΚη, Στο δΕΙπΝο ποΥ πΑΡΕθΕΣΕ η
ΓΕΝΝημΑτΑ Στο ΣπΙτΙ τηΣ

το κόμμα της θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, αλλά κατακεραύνωσε τη
συγκεκριμένη τροπολογία, αφήνοντας αιχμές ότι η κυβέρνηση κάνει
τα χατίρια στον επενδυτή, και ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει την
τροπολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε
μετά από ώρες, ενώ ακόμη αναζητούν τον Αλ. Τσίπρα. Το ίδιο έγινε, όταν η κα Γεννηματά ρώτησε
τον πρωθυπουργό από του βήματος της Βουλής για τον τρόπο που
ήταν γραμμένη η ρύθμιση για τη
μείωση του ΕΝΦΙΑ, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί
να μην ισχύσει για του χρόνου.
Κάτι που και πάλι δεν πήρε χαμπάρι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά του ΚΙΝΑΛ αναμφίβολα το φέρνουν σε πλεονεκτική θέση έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιμένει
στον παλαιοκομματικό τρόπο άσκησης αντιπολίτευσης, όπως οι
ανακοινώσεις του Γ. Ραγκούση

Βέβαια η κα Γεννηματά, λόγω του
ότι αυτή την εποχή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση αφασίας, νομίζει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά της. Γι’ αυτό κι έσπευσε να πει
στην ομιλία της προς τους βουλευτές της, προ ημερών, ότι «έχουμε
κλείσει μέτωπα στο εσωτερικό μας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτό, έχουμε
ομόφωνες αποφάσεις, έχουμε κλείσει
αυτά τα μέτωπα στο εσωτερικό μας,
δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ούτε
πιο κοντά στον έναν, ούτε πιο κοντά
στον άλλο, είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό και το τεκμηριώνουμε αυτό
καθημερινά, έχουμε δική μας ταυτότητα. Είμαστε η συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης, υπερασπιζόμαστε με υπερηφάνεια τα θετικά αυτής
της διαδρομής, αλλά είμαστε ταυτόχρονα ένας νέος φορέας, η σύγχρονη
έκφραση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα».
Προφανώς η κα Γεννηματά δεν
υπολογίζει ότι κάποια στιγμή εντός
του φθινοπώρου ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξυπνήσει. Ακόμη και εάν δεν έχει ιδιαίτερη αντιπροσώπευση στον
συνδικαλισμό και στην αυτοδιοίκηση, έχει αφενός μεν τους τετραπλάσιους βουλευτές, αφετέρου δε
και την προίκα του 31,5%.
Οπότε κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και τότε εάν ισχύσουν όσα υποστήριξε η κα Γεννηματά για
συνδιασκέψεις, συνέδρια και λοιπές κομματικές εκδηλώσεις, είναι
κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα
επιστρέψει με γοργά βήματα η εσωστρέφεια. Εξάλλου, έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά κάτι που
έγινε στο δείπνο που παρέθεσε την
Τρίτη στο σπίτι της στη Βούλα η κα
Γεννηματά στους βουλευτές και τα
στελέχη του ΚΙΝΑΛ.
Ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί
με τον Νίκο Ανδρουλάκη απομονώθηκαν σε ένα τραπέζι πιο μακριά από την ομήγυρη, έχοντας δίπλα τους μόνο την Τόνια Αντωνίου (από τους δυσαρεστημένους
γιατί της πήρε την έδρα στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας η Γεννήματα αφήνοντάς την εκτός Βουλής). Αυτή η εικόνα των τριών αναλύεται από την Τετάρτη το πρωί
στη Χαριλάου Τρικούπη.



Οι παραιτήσεις
συνεχίζονται...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Μάχη
Ο Γιώργος Κύρτσος θυμήθηκε τη δημοσιογραφική
του ιδιότητα και τρόλαρε
μέσω ανάρτησης τον Στέλιο Παππά, ο οποίος αποφεύγει να παραιτηθεί από
τον ΟΑΣΘ: «Με τόσα προσόντα που ισχυρίζεται ότι
έχει, θα γίνει... μάχη για το
ποιος θα τον αξιοποιήσει
στον ιδιωτικό τομέα».

«Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε,
του χρόνου σπίτια μας»

Στο ίδιο τραπέζι ΓΑΠ
και Ανδρουλάκης
Ό,τι μπορεί κάνει η Φώφη Γεννηματά για να κρατήσει
ενωμένο το ΚΙΝΑΛ και να αποφύγει τις γκρίνιες, αλλά και
την πιθανότητα ανατροπής της. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, το βράδυ της Τρίτης παραχώρησε γεύμα στους βουλευτές και στελέχη του κόμματος στο σπίτι της, στη Βούλα. Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική
Ομάδα ήταν εκεί. Όπως επίσης τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και στενοί συνεργάτες της. Οι
βουλευτές κάθισαν μαζί σε τρία διαφορετικά τραπέζια, με εξαίρεση τον
Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος κάθισε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και
την Τόνια Αντωνίου, κάτι που συζητήθηκε ευρέως, καθώς ο ευρωβουλευτής είναι του κλίματος Βενιζέλου. Οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος απόλαυσαν εκλεκτούς μεζέδες, το κρασί έρρεε άφθονο, με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ να δίνει τον καλύτερό της εαυτό και στον ρόλο της οικοδέσποινας. Για τα γλυκά είχαν προβλέψει οι Παύλος Χρηστίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου, οι οποίοι είχαν φέρει υπέροχα μιλφέιγ, όπως έλεγε
βουλευτής. Η βραδιά έκλεισε με δύο χωνευτικά ποτά, ρακή και μαστίχα.

Χωρίς σκάφος, διακοπές
στην Ικαρία ο Πάνος
Πολύς λόγος έγινε μετά την ήττα των ΑΝΕΛ στις ευρωεκλογές και την απόφαση του Πάνου Καμμένου να αποσυρθεί το κόμμα από τις εθνικές εκλογές, για το νέο σκάφο αναψυχής του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όλοι έλεγαν ότι ο Πάνος θα όργωνε το φετινό καλοκαίρι τις θάλασσες με το
νέο πλεούμενο. Όμως φαίνεται ότι τον μάτιασαν, καθώς το σκάφος
υπέστη μεγάλη ζημιά και αναγκαστικά ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ αποφάσισε να κάνει διακοπές στην Ικαρία, στο σπίτι της πεθεράς του.

Θεωρητικά το Ποτάμι θα επιχειρήσει συνέδριο επανίδρυσης το
φθινόπωρο, αλλά οι οιωνοί
δεν είναι και οι καλύτεροι δυνατοί. Και δεν μιλάμε για την
παραίτηση του ίδιου του
Θεοδωράκη. Αυτή
μπορεί να ανακληθεί. Το άσχημο είναι ότι παραιτήθηκε
ο Μαυρωτάς,
που ανέλαβε
γενικός γραμματέας Αθλητισμού. Και
το χειρότερο είναι ότι
παραιτήθηκε προ ολίγων 24ώρων και η Λίνα Παπαδάκη από το
Γραφείο Τύπου. Η Λίνα, ας μη λησμονούμε, ήταν το δεξί χέρι του
Θεοδωράκη, όχι μόνο στο κόμμα,
αλλά και στους «Πρωταγωνιστές»
(ήταν η αρχισυντάκτρια). Πάντως,
κάποιοι ακόμη κάνουν λόγο για ευχάριστες εκπλήξεις το φθινόπωρο...

Ανακάλυψε
Το φυσάει και δεν κρυώνει
ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας
στον Πειραιά που έφαγαν
Τσίπρας και Μέρκελ, όταν
η Γερμανίδα καγκελάριος
επισκέφθηκε την Αθήνα. Ο
εστιάτορας ετοίμασε μια
σφυρίδα δέκα κιλών και
μια συναγρίδα έξι κιλών,
συν καραβίδες, καλαμαράκια και άλλους ψαρομεζέδες για περίπου 30 άτομα,
που παρακάθισαν μαζί με
Αλέξη και Άγκελα. Όμως
δεν πληρώθηκε, διότι η ΑΑΔΕ ανακάλυψε κάτι χρωστούμενα που είχε στην εφορία και τα συμψήφισε.

Τα ξέχασε
Η ΕΡΤ στη δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο υπέπεσε ως συνήθως σε μία γκάφα. Έκοψε τη μετάδοση όταν εισήλθε στη δεξίωση ο
κ. Τσίπρας. Και βγήκε η Γεροβασίλη κι έγραψε με ειρωνική διάθεση στο
facebook: «Μπράβο ΕΡΤόπουλα». Προφανώς η Όλγα
είναι ξεχασιάρα και διεγράφη σε χρόνο ρεκόρ από
τη μνήμη της η... χρυσή καθεστωτική τετραετία της
ΕΡΤ, με Ακριβοπούλου,
Καψιώχα και τα άλλα ροζ
ΕΡΤόπουλα…

Χλιαρό
το χειροκρότημα
Τζάμπα η αγριάδα. Από την προηγούμενη Κυριακή, η Κουμουνδούρου διέρρεε
ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αγριεμένος και
θα πήγαινε την Τετάρτη στη Βουλή για να τα
ψάλει ένα χεράκι στην κυβέρνηση, επειδή
ταλαιπωρούν τον κολλητό του φίλο, τον Παύλο Πολάκη. Τελικά, δεν πήγε κι έτσι έμεινε μόνος ο Πολάκης. Χωρίς την πλάτη τού πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας μπήκε καθυστερημένα στην Ολομέλεια και άκουσε μικρό μέρος της ομιλίας του πρώην υπουργού του. Κατά τη διάρκεια δε της ομιλίας του κ. Πολάκη, δεν χειροκρότησε παρά
μόνο στο τέλος. Την ίδια ώρα που η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν παραληρούσε, το χειροκρότημα Τσίπρα
ήταν εμφανώς... χλιαρό. Κάποιοι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι,
στο νέο κόμμα που σχεδιάζει, ο Πολάκης δεν χωρά γιατί είναι
τοξικό προϊόν. Όμως κάποιοι άλλοι έλεγαν με νόημα πως «αυτός είναι ο Τσίπρας. Όταν νιώθει ότι δεν έχεις να του προσφέρεις
κάτι σε απομακρύνει». Και θυμήθηκαν τις περιπτώσεις Φίλη
και Κοτζιά.

Δεν βρίσκουν σπίτια
να νοικιάσουν
Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι νέοι βουλευτές από
την περιφέρεια, οι οποίοι αδυνατούν να βρουν σπίτια να νοικιάσουν. Κι αυτό διότι λόγω του Airbnb τα περισσότερα στο
κέντρο της Αθήνας είναι «κλειδωμένα» στη γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα ενοικίασης διαμερισμάτων και κατοικιών. Οι
περισσότεροι αναζητούν σπίτια πλησίον της Βουλής, αλλά αυτό φαντάζει πολύ δύσκολο. Εκτός κι εάν αποφασίσουν να πληρώσουν τρελά ενοίκια. Και οι περισσότεροι αναγκαστικά μένουν στα ξενοδοχεία που είναι άβολα.
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Πρωθυπουργική έφοδος στο καφενείο της Βουλής
Επειδή τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι μας, έτσι και ο Κυρ. Μητσοτάκης
ξεκίνησε την έφοδο από το «σπίτι» τού κάθε κοινοβουλευτικού άντρα:
τη Βουλή! Αμέσως μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για
το φορολογικό νομοσχέδιο, πήγε στο καφενείο, τσέκαρε ότι δεν
καπνίζει κανείς και κάθισε με τους βουλευτές του κόμματός του για να
συζητήσουν! Τι συζήτησαν; Μα τον προγραμματισμό του κυβερνητικού
έργου αλλά και πώς θα περάσουν τις λίγες ημέρες διακοπών.

«Κρύο» στις σχέσεις
Αλέξη - Παύλου

Ενδοκυβερνητικοί
προβληματισμοί για
το επιτελικό κράτος
Προβληματισμό ακόμη και σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος προκαλούν διατάξεις του νομοσχεδίου
για το επιτελικό κράτος. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της
αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για υπερσυγκέντρωση εξουσιών και κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό για αυτοκρατορικές αντιλήψεις. Από τους «γαλάζιους» βουλευτές διευκρινίσεις και βελτιώσεις ζήτησε η Μαριέττα Γιαννάκου, παραδεχόμενη ότι το
ν/σ εισάγει νέους θεσμούς και διαδικασίες. Έχοντας διατελέσει υπουργός σε κυβερνήσεις με
δύο διαφορετικούς πρωθυπουργούς, η κα Γιαννάκου εκτιμά ότι με το νομοσχέδιο ενισχύεται
η γνώση του πρωθυπουργού για το τι «τεκταίνεται στα διάφορα υπουργεία». Η βουλευτής της
Ν.Δ. έθεσε, ωστόσο, κάποια σημαντικά ερωτήματα και ζήτησε διευκρινίσεις για το αν, μέσα
από το νομοσχέδιο, «φαίνεται ότι ο υπουργός θα ελέγχει το υπουργείο του πλήρως». Κι αυτό
διότι, όπως τόνισε, «οι υπουργοί έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και οι πράξεις τους έχουν
τυπική ισχύ, με βάση το Σύνταγμα».

Ο πίνακας που έχει στο
Μαξίμου ο Κυριάκος

Χρόνια πολλά
(στην αντιπολίτευση)

Κάθε πρωθυπουργός που μετακομίζει στο
Μαξίμου είθισται να φέρνει έναν «αέρα αλλαγής» στην τέχνη που τον περιβάλλει. Γιατί,
εκτός από ευχάριστο «ντεκόρ», τα έργα τέχνης φέρουν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Όπως γράφει ο Γιώργος Μυλωνάς στον
«Φιλελεύθερο», ο προσεκτικός θεατής θα
παρατήρησε στις τελευταίες συναντήσεις του
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,
στο γραφείο του, έναν νέο πίνακα ζωγραφικής. Το έργο που κοσμεί τη
βιβλιοθήκη φέρει τίτλο «Παναγία με τον Χριστό» και είναι καμωμένος
από το χέρι του Κωστή Παρθένη. Η σημασία της τοποθέτησης του
έργου, πέρα από τον προφανή θρησκευτικό του χαρακτήρα, είναι
και εξόχως πολιτική. Κι αυτό διότι ο Παρθένης υπήρξε η επιτομή
του φιλελευθερισμού στον καλλιτεχνικό κόσμο του περασμένου αιώνα. Είναι ο ζωγράφος που συνδέθηκε με τον ανθό του αστικού κόσμου, με όλες εκείνες τις επιφανείς πνευματικές και οικονομικές
προσωπικότητες που ανέλαβαν να σηκώσουν τον τόπο.

Τα γενέθλιά του είχε προ ημερών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έκλεισε τα 45 του χρόνια, καθώς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου 1974.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος
σε πρωινή εκπομπή και δεν άφησε
το γεγονός ασχολίαστο. Τι ευχήθηκε στον πρώην
π ρ ω θ υ π ο υ ργ ό ;
«Του εύχομαι χρόνια
πολλά, να έχει υγεία,
να χαίρεται την οικογένειά του και να απολαμβάνει τα πολλά χρόνια στην αντιπολίτευση».

Ο Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια της Βουλής κρύφτηκε πίσω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που
ο ίδιος λοιδορούσε μέχρι πρότινος, ζητώντας να μην
αρθεί η βουλευτική ασυλία του. Μάλιστα προσπάθησε
μέσα από νέες προσωπικές επιθέσεις, οι οποίες από την
πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας αντιμετωπίστηκαν ως νέα «εκτόξευση λάσπης», να διαμορφώσει μία
γραμμή άμυνας και την εικόνα του «πολιτικά διωκόμενου».
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, που οι πληροφορίες
τον ήθελαν να «βάζει πλάτη» στον πρώην υπουργό και
να τον υποστηρίζει, τελικά περί άλλων τύρβαζε. Ενδεικτικό ότι μπήκε στην αίθουσα καθυστερημένος και αφού είχε περάσει μεγάλο μέρος της ομιλίας του Σφακιανού. Αλλαγή κλίματος στις σχέσεις των δύο ανδρών;
Ίδωμεν.
Ακόμη, πάντως, και η στάση του Αλέξη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Παύλου Πολάκη δείχνει χαμηλό
βαρομετρικό, αφού δεν χειροκρότησε τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, παρά μόνο στο τέλος, όπου
την ώρα που η Κοινοβουλευτική Ομάδα χειροκροτούσε
θερμά τον βουλευτή το χειροκρότημα του αρχηγού ήταν
εμφανώς «χλιαρό».
Τελικά, μάλλον, οι πρακτικές Πολάκη, που αποκτούν
πλέον και δικαστική διάσταση, θα έχουν συνέχεια, προκαλώντας αμηχανία διαρκείας στην αξιωματική αντιπολίτευση και στα στελέχη της...
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Η απόφαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη να διορίσει τη
Γιάννα Αγγελοπούλου
πρόεδρο της οργανωτικής
Επιτροπής τού Ελλάδα
2021 (άμισθη, όπως τόνισε από του βήματος του
Κοινοβουλίου ο υπουργός
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης) για τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αποδεικνύει αν μη τι άλλο
τις οργανωτικές της ικανότητες.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

οιος μπορεί να λησμονήσει την εξαιρετική διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όταν και απέκτησε το προσωνύμιο
«Σιδηρά Κυρία»; «Αν κάποιες φορές
ήμουν “σκύλα” –και ήμουν– ήταν επειδή δεν είχα άλλη επιλογή», έχει
γράψει η ίδια στο βιβλίο της για το
μεγάλο στοίχημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και όντως
τα κατάφερε, καθώς είχε να συντονίσει περισσότερους από 13.000
ανθρώπους που μετείχαν στη
διοργάνωση, υπουργούς που ενδιαφέρονταν να κάνουν το κομμάτι τους και φυσικά την ελληνική
γραφειοκρατία, η οποία διαχρονικά αποτελεί την τροχοπέδη.
Όπως παραδέχονται και οι ορκισμένοι εχθροί της, η κα Αγγελοπούλου έχει τον δικό της τρόπο
για να αντιπαρέρχεται στις μεγάλες προκλήσεις. Και η Γιάννα Αγγελοπούλου έχει ένα νέο μεγάλο
στοίχημα μπροστά της. Να δώσει
στην 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση χαρακτηριστικά
νέας εθνικής εκκίνησης. Ποιος
μπορεί να διαφωνήσει ότι είναι
ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση; Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κίνησή
του να χρίσει την κα Αγγελοπούλου επικεφαλής της Επιτροπής
για το 2021πέτυχε έναν συνδυασμό ουσίας και συμβολισμών.
Διότι, ας μη λησμονούμε ότι το Αθήνα 2004 κατάφερε το ακατόρθωτο. Ακόμη μιλούν για το ελληνικό θαύμα.

Ο διπλός ρόλος της
Η Γιάννα Αγγελοπούλου, συνεπικουρούμενη από τον σύζυγό της
Θόδωρο, κατάφεραν αυτό για το
οποίο είχαν αποτύχει οι ελληνικές
κυβερνήσεις δύο φορές. Παρά το
γεγονός ότι δύο πρωθυπουργοί, οι
αείμνηστοι Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχαν τεθεί επικεφαλής δύο
φορές για να κερδίσει η Ελλάδα τη
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Η «Σιδηρά Κυρία»
είναι και πάλι εδώ!
• Τι σηματοδοτεί η ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής για τους εορτασμούς

του 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν τα κατάφεραν.
Κόντρα στο ρεύμα της εποχής,
το 1996 αποδέχθηκε την πρόταση του Κώστα Σημίτη να τεθεί επικεφαλής της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και αντιμετώπισε ένα σωρό ζητήματα, με πρώτο και καλύτερο, το
ότι την έβλεπαν με μισό μάτι οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επειδή προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία (είχε εκλεγεί βουλευτής πριν παντρευτεί τον Θόδωρο Αγγελόπουλο). Ποιος μπορεί να ξεχάσει
ότι η Επιτροπή Διεκδίκησης δεν
είχε καν γραφεία και η ίδια νοίκιασε δύο ορόφους στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια», μέχρι να
βάλει τις φωνές ο Κώστας Σημίτης στους υπουργούς του και να
μετακομίσει η Επιτροπή Διεκδίκησης στο Ζάππειο. Ποιος ξεχνά
ότι ουδείς υπουργός υπέγραφε για
να πληρωθεί το παράβολο της υποψηφιότητας της χώρας και τα
100.000 δολάρια δόθηκαν από
τον Θόδωρο Αγγελόπουλο; Την
εποχή εκείνη ούτε ο υπουργός Οικονομικών, ούτε ο Αθλητισμού,
ούτε κάποιος από τους υπόλοιπους υπουργούς, ήταν σε θέση να
διαθέσει 100.000 δολάρια από
τον προϋπολογισμό .

Η υλοποίηση του απίθανου
Όταν τελικά η Ελλάδα κέρδισε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες συστήθηκε η οργανωτική επιτροπή, δίχως την κα Αγγελοπούλου. Ο τότε πρωθυπουργός βρέθηκε προ ενός διλήμματος. Να διατηρήσει
την επιτυχημένη ομάδα που κέρδισε την Ολυμπιάδα, ή να ικανοποιήσει τους ΠΑΣΟΚους που είχαν σχηματίσει ουρά. Προτίμησε
τον 3ο δρόμο. Να στήσει μία οργανωτική επιτροπή με τεχνοκράτες και κομματικά στελέχη. Όταν η
αποτυχία ήταν σχεδόν βέβαιη, αποφάσισε να εμπιστευθεί εκ νέου
τη Γιάννα Αγγελοπούλου, ώστε
να βγάλει το κάρο από τον βούρκο. Και όπως αναγράφει η ίδια η
κα Αγγελοπούλου στο βιβλίο της,
«ο Κώστας Σημίτης, ένας πολύ ευγε-

νής άνθρωπος, έδινε εντολές να διευκολυνθεί το έργο του “Αθήνα 2004”,
όμως υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη έβαζαν τρικλοποδιές».
Κι όμως, το εγχείρημα πέτυχε
και η Ελλάδα διοργάνωσε άρτιους
Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη ήταν άνισα.
Ειδικά όταν δεν τα καταφέρνουν
χώρες με καλύτερη οργάνωση από την Ελλάδα και σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Κι αυτό το
πιστώνεται η κα Αγγελοπούλου:
Ότι πήγε την Ελλάδα στην κορυφή, διεκπεραιώνοντας το πιο πολύπλοκο εγχείρημα στην Υφήλιο.
Κι όμως, αντί η χώρα να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο τη μαγική νύχτα της 13ης Αυγούστου του
2004, όταν η ανθρωπότητα απολάμβανε την κορυφαία ίσως τελε-

Εκδίκηση ή προσφορά;
Πολλοί από τους υποστηρικτές της Γιάννας Αγγελοπούλου μόλις έμαθαν την
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει επικεφαλής τη Γιάννα Αγγελοπούλου
για το «Ελλάδα 2021» έκαναν λόγο ότι η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο.
Κάποιοι άλλοι μιλούν για αποκατάσταση της τάξης από την πλευρά του πρωθυπουργού
για λογαριασμό της Ελληνικής Πολιτείας σε ένα πρόσωπο που ηγήθηκε μίας
επιτυχημένης εθνικής προσπάθειας, κι όμως δεν άκουσε ούτε ένα απλό ευχαριστώ.
Το πιθανότερο είναι το 2021 να επανέλθει στη μνήμη μας το μαγικό βράδυ της
13ης Αυγούστου του 2004, και το 2021 να αποτελέσει την αφετηρία για ένα
βέλτιστο μέλλον της χώρας.

τή έναρξης στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου), κατάφερε μέσα σε έξι χρόνια να γκρεμίσει όλες τις προσπάθειες χιλιάδων εθελοντών που λειτούργησαν
άψογα υπό «τη σκηνοθετική μπαγκέτα» της Γιάννας Αγγελοπούλου και να χρεοκοπήσει.
Μόλις έσβησαν τα φώτα των Αγώνων, η χώρα επέστρεψε στον
λήθαργο. Η τότε κυβέρνηση Καραμανλή, αν και είχε στα χέρια
της το δελτίο που κερδίζει αλλεπάλληλα τζακ ποτ στο τζόκερ... βαρέθηκε να πάει να το εξαργυρώσει.
Τι σήμαινε αυτό; Ότι δεν υπήρξε
ποτέ σοβαρό πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης των Αγώνων. Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρό και ρεαλιστικό σχέδιο για αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παρά
μόνο δηλώσεις, φαραωνικές ιδέες
και τίποτε άλλο. Συνέπεια όλων
αυτών, μετά από 15 χρόνια αυτά
τα έργα να τα θυμόμαστε επειδή
κάποιο κόμμα διοργανώνει ένα
συνέδριο, ή επειδή χρησιμοποιούνται για να εγκατασταθούν πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες.

Ξέφυγε ο προϋπολογισμός
Η αλήθεια είναι ότι ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων ξέφυγε. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Σημίτη, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, έχει υποστηρίξει
στο παρελθόν ότι οι Αγώνες θα
μπορούσαν να είχαν την ίδια επιτυχία με κόστος 5 δισ. ευρώ και όχι με 7 δισ. ευρώ. Εδώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι ο κ. Χριστοδουλάκης ήταν φανατικός πολέμιος
της Γιάννας Αγγελοπούλου από
την εποχή που ήταν στο Μαξίμου
ως οικονομικός σύμβουλος του
Κώστα Σημίτη, πριν υπουργοποιηθεί στην αρχή ως υφυπουργός τήρησης προϋπολογισμού κι
εν συνεχεία ως «τσάρος της ελλη-
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Φτάνει το
ΟΚ του Ιβάν,
των διεθνών
περισσεύει
Ο Βρακάς κι ο
Παπαχρήστου, που
βρήκανε μέσω
μανατζαραίων τον Φαν
’τ Σιπ, τους διεθνείς
τούς ρώτησαν; Πολύ
σοβαρά μιλάμε τώρα. Οι
διεθνείς δεν τον έφαγαν
τον Αγγελάρα; Αυτοί
τον έφαγαν. Δεν έπρεπε
να τους ρωτήσουνε
ποιον θέλουν;
Έτσι πάει. Όταν δέχεσαι
εσύ, σαν ΕΠΟ, να σου
κουμαντάρουν την
Εθνική μερικοί διεθνείς,
πρέπει να λαμβάνεις υπ’
όψιν σου και τη γνώμη
τους.
Κι άντε, εγώ δεν σου
λέω να ρωτήσεις τον
Κολοβό κι αυτόν από
τον Αστέρα που τον
έκανε διεθνή ο Άγγελος,
όπως έκανε κάποτε ο
Αρχοντίδης διεθνή ό,τι
κυκλοφορούσε στο
ποδόσφαιρο.
Δεν έπρεπε να ερωτηθεί
ο Παπασταθόπουλος με
τον Μανωλά; Δεν
έπρεπε να ερωτηθεί ο
Φορτούνης; Να πούνε
τη γνώμη τους. Με την
καλή έννοια.
Παίκτες παγκόσμιας
κλάσης είναι. Δεν
ρωτήθηκε κανένας.
Όπως δεν ρωτήθηκε
κανένας, όταν πήρανε
τον Αγγελάρα. Είχανε
το ΟΚ από τον Ιβάν ότι
οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα
παίζουν όλοι στις
εθνικές, τον πήρανε τον
Αγγελότατο. Χαίρετε.

ια τον Φαν ’τ Σιπ τα έγραψε
η «Α» στο περασμένο φύλλο.
Από τις 250 μεγάλες ομάδες
του κόσμου, δύο έχουνε Ολλανδούς προπονητές. Ο Άγιαξ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Ο Τζόνι περιπλανώμενος ήτανε, πήγε Μεξικό, Αυστραλία, τελευταία προπονούσε ένα χωριό
στην Ολλανδία, το Τσβόλε, και βρέθηκε στην Εθνική Ελλάδος. Όλα τα θαύματα μαζεμένα.
Να τον σταματούσε, δηλαδή, καμία τσιγγάνα
στον δρόμο για να του πει τη μοίρα του και να του
έλεγε ότι θα γίνει προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, θα την πλάκωνε στο ξύλο ο Τζόνι. Γιατί θα
νόμιζε ότι τον κορόιδευε, δηλαδή.
Τα έγραψε αυτά η «Α». Ότι άπαξ και ψάχνουν
για προπονητή ο Βρακάς με τον Παπαχρήστου,
ψώνισες από σβέρκο. Κι αν κονόμησαν οι μανατζαραίοι, κανένα πρόβλημα. Λεφτά έχει η ΕΠΟ,
να φάνε κι οι κότες. Να βάλεις, δηλαδή, τον Παπαχρήστου και τον Βρακά να κάνουνε μια θεωρητική συζήτηση για το πώς παίζεται το 4-2-3-1,
να μη σου μείνει άντερο στο στομάχι. Δυο χρόνια
ζωή θα πάρει όποιος τους ακούσει.
Κι ήρθε ο Τζόνι στην Ελλάδα, και το ’παιζε δύσκολος. Στα λεφτά, δηλαδή. Πάνω από 2 μιλιόνια
ζητούσε για το τιμ. Και καλά κάνει, όμως, ο Τζόνι.
Σου λέει, άπαξ και δουλεύω στην Ξάνθη της
Ολλανδίας και με θέλουν στην Εθνική τους, κοροϊδάρες είναι. Και το έπαιζε βαρύ πεπόνι με τα
λεφτά. Σου λέει, ευκαιρία της ζωής μου είναι αυτή
η αρπαχτή. Άπαξ και μ’ έχουνε θεό επειδή δούλεψα στην Παναχαϊκή της Ολλανδίας και το εκτιμούν, να τους τα πάρω.
Μάλιστα. Και γιατί δεν του λέγανε οι Βρακάδες, ρε Τζόνι, που το παίζεις τζίνι, πώς έγινε και
σε 17 αγώνες με τη Μέλμπουρν Χαρτ κατάφερες
να μη νικήσεις μια φορά;
Το ’μαθαν από το βιβλίο Γκίνες ή όχι; Για πες
μας πώς έγινε, κι εμείς σου δίνουμε ό,τι γουστάρει
η ψυχή σου. Αυτό έπρεπε να το πούνε. Για να τον
χαμηλώσουνε τον Τζόνι. Και τον κοιτάγανε μ’ ανοιχτό το στόμα. Μεγάλη προσωπικότητα, σου
λένε. Το αγαπημένο παιδί του Κρόιφ. Και τι έγινε,
δηλαδή; Όποιον συμπαθούσε ο μέγιστος Γιόχαν,
πάει να πει ότι κάνει και για προπονητής;
Και στην Τσίβας του Μεξικού, ο Κρόιφ τον έστειλε. Έκανε τίποτα ο Τζόνι; Πήγε τέλη Απριλίου
του 2012 κι απολύθηκε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έμπλεξαν εκεί Τσίβας και Τζόνι Γουόκερ, την κάνανε ουίσκι την ομάδα.
Τέλος πάντων, ο Τζόνι το παζάρεψε. Μάλιστα.
Και διαβάζεις το Σαββιδοτεχνείο, που έχει ενημέρωση κατ’ ευθείαν από τον Γραμμένο και σου πέφτουνε τα τσαούλια.
Ο Τζόνι θα παίρνει, λέει, 550.000 τον χρόνο,
ενώ ίδια λεφτά θα πάρουν κι ο βοηθός του, Ά-

Γ

Γελάνε και τα τσιμέντα με την απόφαση της ΕΠΟ να πάρει
τον Jonny Φαν ’τ Σιπ προπονητή από την… Παναχαϊκή
της Ολλανδίας, που στη μεγαλύτερη ομάδα που δούλεψε
ήταν η Chivas, έφυγε νύχτα, ενώ πήρε προπονητή και τον
Μιχάλη Βαλκάνη με 250.000 τον χρόνο

Ο Τζόνι
της Τσίβας
προπονητής στην
Εθνική ομάδα
ρον Βίντερ, κι ένας
Ελληνοαυστραλός, ονόματι Μιχάλης Βαλκάνης.
Μάλιστα. Περισσότερα από τον Άγγελο ο
Τζόνι. Αμαρτία από τον
Θεό. Ο Άγγελος έχει
παίξει και Champions
League με τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον, και να παίρνει περισσότερα
ο Τζόνι;
Ο Βίντερ υπήρξε μεγάλη προσωπικότητα. Μάλιστα. Ως παίκτης, όχι ως προπονητής. Δεν το ξέρει το έργο. Για τους κώνους στην προπόνηση εί-

ναι και να μαζεύει τις
μπάλες.
Ο Βαλκάνης τι ακριβώς είναι; Μεταφραστής; Κανένας διακεκριμένος επιστήμονας του ποδοσφαίρου;
Κανένας που γνώρισε ο
Τζόνι στη Μελβούρνη
και κοπανάγανε ούζα;
Τι ακριβώς είναι και τον κάνανε βοηθό; Ρωτήσανε τον Ποστέκογλου που ήταν προπονητής
στην Εθνική Αυστραλίας και τον πρότεινε;
Ένας μέτριος ποδοσφαιριστής ήταν ο Βαλκάνης. Έπαιξε στον Ηρακλή, στη Λάρισα και τον Άγιο
Νικόλαο. Μιλάμε για φοβερά προσόντα το παλικάρι.
Γνωρίστηκε με τον Τζόνι στην Αυστραλία κι έγινε βοηθός του στην Παναχαϊκή της Ολλανδίας
και τον πήρε μαζί του στην Ελλάδα. Να φάει γλυκό
ψωμί και στην πατρίδα. Πού αλλού θα έπαιρνε
250 χιλιάρικα τον χρόνο ο Μιχάλης; Άμα τα έπαιρνε στην Τσβόλε, δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα.
Και για να το κλείσω. Γιατί να έχει δύο βοηθούς
ο Τζόνι; Ένας δεν του έφτανε; Τι θα κάνουνε, δηλαδή, ο Μιχάλης με τον Άρον; Θα πλακώνονται
να κουβαλάνε τις μπάλες για να δείξουν ότι δουλεύουν;
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Του Μανώλη Δράκου
ια να εξηγούμαστε
από την αρχή…
Προπονητής Τζον
Φαν ‘τ Σιπ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πουθενά σε υψηλό επίπεδο. Μια ματιά να ρίξει κανείς στο βιογραφικό του θα διαπιστώσει ότι η
καλύτερη ομάδα στην οποία έπιασε δουλειά ήταν η Τσβόλε.
Ποια είναι η Τσβόλε; Ο Απόλλωνας της Ολλανδίας… Σαν να λέμε
δηλαδή ότι –σε αντίστοιχο επίπεδο–
ο νέος προπονητής της Εθνικής ομάδας είναι ένας Ολλανδός… Μπάμπης Τεννές.
Καλός παικτάκος στα νιάτα του,
που έκανε μια καριέρα σαν προπονητής σε μικρομεσαίες ομάδες.
Η διαφορά είναι ότι ο Τεννές έκανε μακρόχρονη καριέρα και «αγροτικό» που θα το ζήλευε ο Φαν
‘τ Σιπ. Πήγε, και πού δεν πήγε… Από
το ’92 όταν ξεκίνησε από την Καλλιθέα, μετά σε Ιάλυσο, Αθηναϊκό, Απόλλωνα Σμύρνης, Πανηλειακό,
Πανελευσινιακό, Άρη, Ολυμπιακό
Λευκωσίας, Κέρκυρα, Καλλιθέα, Ακράτητο, Κέρκυρα, Λεβαδειακό, Εθνικό Αστέρα, Παναχαϊκή, Κέρκυρα,
Παναιτωλικό, Καλλονή, Απόλλωνα
Σμύρνης, Λαμία, Απόλλωνα Σμύρνης, Λαμία και ξανά Απόλλωνα
Σμύρνης.
Από το ’92 έως και το 2019 ο
Μπάμπαρος δούλεψε συνεχώς και
τις περισσότερες φορές σε ομάδες
της Super League.
Ο εκλεκτός του Γραμμένου για
τη διαδοχή του Άγγελου Αναστασιάδη… πού έχει δουλέψει;
Ξεκίνησε να κάνει δειλά-δειλά τα
πρώτα του βήματα στον Λεβαδειακό
της Ολλανδίας, δηλαδή την Τβέντε,
το 2001-02. Μετά τον πήραν στους
Νέους του Άγιαξ για μια διετία
(2002-04) και στη συνέχεια ο Μάρκο Φαν Μπάστεν τον προσέλαβε
ως βοηθό του στην Εθνική ομάδα όπου κάθισε μαζί του για μια τετραετία.
Δηλαδή, το ίδιο διάστημα με τον
μεγάλο Ολλανδό φορ, που όσο
βαρβάτος ήταν ως εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, τόσο λίγος αποδείχθηκε ως προπονητής…
Ο Φαν ‘τ Σιπ έφτασε στο ανώτερο αξίωμα… του βοηθού του Φαν
Μπάστεν. Κάτι σαν Στέλιος Γιαννακόπουλος με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Κι όταν έβαζε κάνα γκολ
η Εθνική, θα πρέπει να πήγαινε όπως ο Στελάκης και να του φώναζε: «Είσαι μεγάλος, είσαι μεγάλος»,
όπως έγινε στη Βοσνία όταν η Εθνική ομάδα γύρισε από την κόλαση
του 2-0 στον παράδεισο του 2-2…

Γ

Οι πεντάρες
από την
Άλκμααρ
Τη σεζόν 2017-18, ο
Τζον Φαν ‘τ Σιπ δούλεψε
στην Τσβόλε. Μια μικρομεσαία ομάδα στην Ολλανδία. Κατώτερη του
Πανιώνιου. Ξεκίνησε με
όνειρα και φιλοδοξίες.
Έκανε 1,5 χρόνο συμβόλαιο, αλλά στο τέλος της
σεζόν οι άνθρωποι της
ομάδας θεώρησαν σκόπιμο να απαλλαγούν από
την παρουσία του γιατί
«έτρωγαν» τη μία ήττα
μετά την άλλη.
Και δεν μιλάμε για απλές
ήττες. Αλλά για διασυρμούς από μεγάλα ολλανδικά κλαμπ, όπως η Άλκμααρ που ένα απόγευμα έριξε μια ξεγυρισμένη
πεντάρα στην ομάδα του
Φαν ‘τ Σιπ …
Μέχρι και οι άνθρωποι
της Τσβόλε… ζαλίστηκαν
από το αποτέλεσμα και
προτίμησαν να τον απομακρύνουν, μπροστά
στον κίνδυνο να γελάνε
μαζί τους ακόμη και οι…
ανεμόμυλοι στη χώρα…
Αυτόν τον προπονητή
βρήκε ο Γραμμένος για
να φέρει στην Εθνική ομάδα. Χωρίς να ζητήσει
την άποψη των τεχνικών
διευθυντών.
Κάποιος του είπε ότι ο
«τάδε» μπορεί να κάνει
έργο επειδή ήταν στον
Άγιαξ και ο Βαγγέλης
«τσίμπησε» και τον προσέλαβε, λες και πήρε
προπονητή για τα… Κουφάλια και όχι για την Εθνική ομάδα!

Η ΕΠΟ δεν είναι… ΕΠΣ Μακεδονίας και η Εθνική ομάδα δεν είναι τα…
Κουφάλια, για να επιλέγεται ο προπονητής από τα… καφενεία.
Ως εκ τούτου, ο Βαγγέλης Γραμμένος που έχρισε ομοσπονδιακό τον
Αναστασιάδη, επειδή ήταν φίλος του, δεν μπορεί παρά να έχει κάνει άλλη
μια μεγάλη… «πατάτα» επιλέγοντας τον Τζον Φαν 'τ Σιπ για το
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, του οποίου η πιο πετυχημένη δουλειά
ήταν η θητεία του στη Μέλμπουρν Σίτι, σαν να λέμε
στην ΕΠΣΑΝΑ της Αυστραλίας…

Από τον
θρησκόληπτο
Άγγελο στον
Ολλανδό… Τεννέ

Ο Φαν ‘τ Σιπ προσπάθησε να
κάνει καριέρα δίπλα στον Φαν
Μπάστεν, αλλά… ατύχησε. Μετά
την αποχώρησή του από την Εθνική
Ολλανδίας, την ίδια τύχη είχε και ο
Άγιαξ, το 2009 (όπου έγινε πρώτος,
αλλά… υπηρεσιακός μόλις για ένα
παιχνίδι στο τέλος της σεζόν) και ο
55χρονος προπονητής που επελέγη
από την ΕΠΟ, για να… συνεχίσει το
έργο του Άγγελου Αναστασιάδη,
πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς.
Τον Οκτώβριο του 2009 υπέγραψε στη Μέλβουρν Χερτ, μια ομάδα
της πρώτης κατηγορίας στην Αυστραλία, στην οποία έμεινε για τρία
ολόκληρα χρόνια!
Η μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν
η 5η θέση την τελευταία σεζόν. Λίγο
πριν εγκαταλείψει την Αυστραλία
(για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, όπως είχε πει τότε), υποστήριξε ότι το μέλλον του ήταν
στην… Ευρώπη, αλλά μάλλον δεν έχει μεγάλες μαντικές ικανότητες.
Κι αυτό γιατί την επόμενη χρονιά
ο Φαν ‘τ Σιπ (αστείο καράβι, σε ε-

λεύθερη μετάφραση από τα αγγλικά) βρέθηκε στη μακρινή Γκουαδαλαχάρα…
Τον πρότεινε τότε (τον Απρίλιο
του 2012) ο Γιόχαν Κρόιφ, που
δούλευε στο κλαμπ και βρήκε την
ευκαιρία να προτείνει κι έναν δικό
του άνθρωπο για να βγάλει ένα μεροκάματο…
Ο Φαν ‘τ Σιπ δεν στέριωσε ούτε
εκεί… Ο Ολλανδός έμεινε μόλις για
μερικούς μήνες στην Τσίβας και πριν
από την έναρξη της Κλαουσούρα
του 2013 αντικαταστάθηκε από τον
Μεξικανό Μπέντζαμιν Γκαλίντο.
Φυσικά, η λέξη «επιτυχία» είναι
άγνωστη στην καριέρα του κοσμογυρισμένου προπονητή, ο οποίος, όταν αποφασίσει να αποσυρθεί, το
πιθανότερο είναι να γράψει ένα βιβλίο για ταξίδια στα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα, παρά για τις εμπειρίες
και τις γνώσεις του γύρω από το ποδόσφαιρο…
Τον Δεκέμβριο του 2013 γύρισε
ξανά στην Μέλμπουρν Χερτ στην
Αυστραλία. Εκεί από όπου είχε φύ-

γει για να κυνηγήσει μια θέση σε ένα
ευρωπαϊκό κλαμπ, αλλά δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία παρά το γεγονός ότι είχε πλούσια ατζέντα και
πολλά τηλέφωνα ανθρώπων που
θα μπορούσαν να τον συστήσουν
κάπου…
Στη Μέλμπουρν ήταν πλήρως απογοητευμένοι, καθώς η ομάδα είχε
να κερδίσει 17 παιχνίδια. Η έλευση
του Ολλανδού προπονητή (που διαδέχθηκε τον Τζον Αλοΐζι) έμελλε
να είναι καθοριστική για την προπονητική του καριέρα.
Όχι γιατί πέτυχε κάποια σπουδαία διάκριση. Αλλά γιατί έμεινε
στην Αυστραλία ακόμη τέσσερα
χρόνια, έως τον Γενάρη του 2017,
οπότε και παραιτήθηκε για δεύτερη
φορά, αφού πλέον (από το 2014) η
ομάδα είχε μετονομαστεί από Μέλμπουρν Χερτ σε Μέλπουρν Σίτι.
Ο λόγος ήταν ο άρρωστος πατέρας του, που τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Ολλανδία και να τον
διαδεχθεί τότε στη Μελβούρνη ο
Μιχάλης Βαλκάνης…



17

Του
Χαρίλαου Τουμπιώτη
Τάκης Φύσσας τοποθετήθηκε, λέει, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ανδρών και ο
Κώστας Κωνσταντινίδης τεχνικός
διευθυντής όλων εθνικών ομάδων.
Πρώτα πήρανε τον Βαν’ τ Σιπ και
μετά τον Βαν Τάκη με τον Κωστάκη. Σ’ το πάω στο κουλτουρέ γι’ αρχή. «Οι παρηκμασμένες εποχές βρίσκουν την έκφρασή τους σε παρηκμασμένους εκπροσώπους». Σεφέρης.
Και για να τον εντάξω στη σύγχρονη περιορισμένη γνώση και κατά
συνέπεια μειωμένη αντιληπτικότητα,
κατέκτησε ένα Μουντιάλ το 1963, το
«Νόμπελ Λογοτεχνίας». Μεγάλο
πράγμα η παρακμή.
Δηλαδή, σου λέει ο Σεφέρης, τι
να περιμένεις από τους Βρακάδες
και τους Γραμμένους; Τον Τζόνι
Βαν’τ Σιπ θα σου φέρνανε για προπονητή, δεν θα σου φέρνανε τον
Μουρίνιο. Τον Βαν Τάκη θα σου
φέρνανε, όχι κανέναν μάνατζερ βαρβάτο.
Τη μια σου φέρανε τον Αναστασιάδη με το εικονοστάσι και τον
Μπασινά να παριστάνει τον τεχνικό
διευθυντή και την άλλη τον Φύσσα.
Πού έγινε τίποτα το παράξενο, δηλαδή, και πλακώσανε όλοι να γράφουνε τις παπαριές τους;
Ο Φύσσας, σου λέει ο Γραμμένος, είχε πετυχημένη θητεία στην Εθνική ομάδα, είναι και πρωταθλητής
Ευρώπης. Μάλιστα. Το δέσαμε το
βαπόρι, δηλαδή. Κι από πού ως πού
είναι πετυχημένος; Επειδή η Εθνική
προκρίθηκε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας;
Και τι έκανε τότε ο Βαν Τάκης, όταν πλακώθηκαν ο Μανιάτης με τον
Κατσουράνη, που κουβαλούσανε
τσαμπουκάδες από το ματς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός; Καθόταν σε μια γωνία
κι έβλεπε. Αυτό έκανε ο Βαν Φύσσας, ο τεχνικός διευθυντής.
Και τι περίμενες, δηλαδή, να κάνει ο Βαν Τάκης; Επειδή ήτανε τεχνικός διευθυντής, πάει να πει ότι το
ξέρει το έργο; Από πού κι ως πού;
Επειδή το παίζει κουστουμάτος
με ζελέ στο μαλλί και κατέβηκε και
για βουλευτής; Άμα είναι έτσι, να βάζανε τον Ρουβά τεχνικό διευθυντή.
Κι αυτός άλτης τού επί κοντώ ήτανε.
Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.
Ο Βαν Τάκης δήλωσε τεχνικός δι-
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Δικούς του
προπονητές ο
Κωνσταντινίδης
Στην παρηκμασμένη εποχή που βρίσκουν την έκφρασή τους
οι παρηκμασμένοι άνθρωποι, όπως έγραψε ο Σεφέρης,
ο Γραμμένος… βάφτισε «τεχνικό διευθυντή» τον Βαν Τάκη,
αλλά δεν τον εμπιστεύτηκε να βρει αυτός προπονητή

Και αν ο Φύσσας
έφερνε
τον Στραματσόνι;
ευθυντής, κατοχυρώθηκε ο τίτλος
στον κύριο. Το είπε κι ο Γραμμένος.
Άπαξ και το είπε ο Γραμμένος, τα
λόγια περισσεύουν.
Η Μπαρτσελόνα για να σου δώσει χαρτί τεχνικού διευθυντή πρέπει
να σπουδάσεις δυο χρόνια στο σχολείο της και να πληρώσεις αδρά, το
μοστράρουνε οι Καταλανοί στο
facebook (Barca Universitas) κι ο
Βάγγος είπε ότι ο Φύσσας είναι
πρωταθλητής Ευρώπης. Βράσε λάχανα. Καραγκιόζη και κουκουλοφόρο τον αποκάλεσε τον Φύσσα ο Αγραφιώτης, για την υπόθεση με τα
στημένα για το παιχνίδι Ατρόμητος -

Ολυμπιακός.
Που έτσι κι η εποχή δεν ήτανε τίγκα στην παρακμή, όπως έγραψε ο
Σεφέρης, στο ποδόσφαιρο θα υπήρχε ένας εκ των Αγραφιώτη,
Φύσσα. Στην Ελλάδα, όλα καλά. Ο
Βαν Τάκης θα συνεχίσει να είναι
τεχνικός διευθυντής.
Ο Γραμμένος ξέρει τι έγινε
στους πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, όταν ο Φύσσας ήτανε διευθυντής; Έλεγε στα παιδιά ότι προέχει
ο πρωταθλητισμός. Το άκουσε ο
Νταμπίζας και του πέσανε τα μαλλιά. Σε παιδικές ψυχούλες ο Βαν μιλούσε για πρωταθλητισμό.

Γραμμένος, Βρακάς και Παπαχρήστου έκαναν μια κουβέντα να
πάρουνε πρώτα τον Τάκη και ν’ αποφασίσει αυτός για τον νέο προπονητή. Όπως γίνεται στα σοβαρά
κράτη, δηλαδή.
Κι άμα, σου λένε, ο Βαν Τάκης
μάς κουβαλήσει κανέναν Στραματσόνι στην Εθνική, τι θα γίνει; Ποιος
πληρώνει τον βαρκάρη; Λογικό είναι αυτό.
Ο τεχνικός διευθυντής Τάκης
πόσο καπέλο έβαλε στον Αλαφούζο με τον Ιταλό και τους παικταράδες που κουβάλησε; Ειδικό λογιστή
έχει βάλει γι’ αυτά ο Αλαφούζος.
Να σ’ το κλείσω. Τον Τζόνι τον
Βαν’ τ Σιπ τον ρωτήσανε τη γνώμη
του για τον Τάκη Φύσσα; Όχι βέβαια. Θα τα βρούνε στην πορεία,
σου λένε οι Γραμμένοι. Έτσι πάει σ’
αυτό το μπουρδ@λ@. Θα τα βρούνε στην πορεία.
Κι αν δεν τα βρούνε, τι θα γίνει, ρε
Βάγγο; Ή μήπως έχεις μοιράσεις αρμοδιότητες που είναι ξεκαθαρισμένες; Όλα χύμα στο κύμα πάλι η Εθνική και ο Γραμμένος κοκορεύεται ότι
έγινε η καλύτερη επιλογή. Χαίρετε.

Κι άντε, ο Γραμμένος με
τους Βρακάδες αποφάσισαν να κάνουν τον
Φύσσα τεχνικό διευθυντή της Ανδρών. Μάλιστα. Επειδή είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τον
Κώστα Κωνσταντινίδη,
που δεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης, πώς τον
κάνανε όλων των Εθνικών ομάδων;
Χαμένος κι από την
Wikipedia είναι ο Κωστάκης. Κάτι μεταξύ τεχνικού διευθυντή, προπονητή, βοηθού προπονητή και μάνατζερ παικτών ήταν τόσο καιρό ο
Κωνσταντινίδης. Μιλάμε
για τεράστιες περγαμηνές. Βαθύς γνώστης του
αντικειμένου. Ό,τι πρέπει
για τεχνικός διευθυντής.
Και για να μην το αδικήσουμε το παλικάρι, περιμένουμε να δώσει στη
δημοσιότητα το πλάνο
του, για το πώς πρέπει
να δουλεύουνε οι εθνικές ομάδες, από τους
Παίδες μέχρι τους Άνδρες. Μπορεί να έχει τίποτα κρυφές χάρες που
δεν τις ξέρουμε.
Ας βλέπουμε το ραπόρτο
του στον Γραμμένο κάθε
μήνα να το κρίνουμε.
Μπορεί με τον Κώστα οι
εθνικές να επιστρέψουνε
στις λεωφόρους της δόξας. Με δικούς του προπονητές, βέβαια. Για να
έχουν ενιαία φιλοσοφία.
Κι άμα στις μικρές εθνικές τιγκάρει από ΠΑΟΚ,
θα είναι γιατί γίνεται άριστη δουλειά στις υποδομές.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ΕΠΟ: Μην φωνασκείτε, ο Χούμπελ είναι απασχολημένος
(μιλάει με Κούγια)
ο ημερολόγιο έγραφε «14 Μαρτίου 2018».
Στην αίθουσα που συνεδριάζει το ΔΣ της ΕΠΟ οι κάμερες και ο κόσμος προϊδέαζαν για
κάτι πολύ σημαντικό. Κι έτσι χαρακτηρίστηκε
η συνέντευξη του Χορστ Χούμπελ. Ο επικεφαλής της
Επιτροπής Παρακολούθησης είχε καλέσει τα ΜΜΕ
στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να αναφερθεί στα
γεγονότα που προκάλεσαν τη διακοπή του ντέρμπι
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα με την εισβολή του Ιβάν
Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο.
«Το Grexit που έμοιαζε μακρινό, δεν είναι πλέον. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στον γκρεμό. Δεν υπάρχει θέση
στη βία. Θα πρέπει να έχουμε δέσμευση και υπόσχεση απ’ όλους ότι θα σέβονται το παιχνίδι. Δεν γίνεται να υπάρχουν
όπλα και εκβιασμοί. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο», είχε πει τότε ο Χούμπελ.
«Όλοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τα περιστατικά βίας. Πώς μπορείς να βάζεις τα παιδιά σου στο γήπεδο, όταν υπάρχουν όπλα στον αγωνιστικό χώρο; Επικρατούν απειλές και εκβιασμοί και εκτός
γηπέδου. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτή η συμπεριφορά μας
πίεζε να έρθουμε εδώ και να προβούμε σε συστάσεις. Τα σωστά βήματα πρέπει να τα αγκαλιάσει όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια. Επαναλαμβάνω, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτά-
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σει στον γκρεμό», πρόσθεσε με στόμφο.
Πέρασαν από εκείνο το πρωί περίπου 18 μήνες. Η βούληση της ΕΠΟ για καταπολέμηση της βίας θυσιάστηκε
μπροστά στην επιθυμία των παραγόντων να κάνουν ένα
ρουσφέτι στον Ιβάν Σαββίδη. Ο άνθρωπος τους στήριξε
για να διοικήσουν το ποδόσφαιρο. Με κάποιον τρόπο όφειλαν να ανταποδώσουν. Μη χαρακτηριστούν και αχάριστοι.
Από εκείνη την αποφράδα νύχτα ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μπει στο γήπεδο να δει τον ΠΑΟΚ. Πήγαινε έξω από τις εγκαταστάσεις για μια φωτογραφία με τους παίκτες
της ομάδας. Όπως κάνουν οι οπαδοί. Με τη διαφορά ότι
για τον κόσμο οι ποδοσφαιριστές αποτελούν είδωλα, για
τον Ιβάν είναι απλά υφιστάμενοί του.
Στον οπλισμένο Σαββίδη είχε επιβληθεί στις 29 Μαρτίου 2018 χρηματική ποινή 100.000 ευρώ και απαγόρευση
εισόδου στο γήπεδο για χρονικό διάστημα 3 ετών, δηλαδή
δεν μπορούσε να μπει στο γήπεδο έως τις 29 Μαρτίου
2021. Η απόφαση είχε ληφθεί με βάση το άρθρο 19 του
ΠΚ της ΕΠΟ.
«Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος
εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές ή με
άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο θα τιμωρείται με χρηματική ποινή 50.000 ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 3 έως 5 έτη», ανέφερε η
συγκεκριμένη διάταξη.
Ο Γραμμένος και οι συνεργάτες του φρόντισαν να δείξουν πως νοιάζονται για τον Σαββίδη. Πως συμμερίζονται
το δράμα του. Πως τον πονάνε. Γι’ αυτό δρομολόγησαν την
τροποποίηση του άρθρου.
«Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα ο οποίος
εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής ή με άλλο άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ
και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γή-

πεδο έως 1 έτος», ανέφερε η νέα διατύπωση. Άρα, άνοιγε η
πόρτα της Τούμπας για να μπει ο Ιβάν και να παρακολουθήσει διά ζώσης και τον αγώνα με τον Άγιαξ για τα προκριματικά του Champions League.
Φυσικά, στην ΕΠΟ δεν πρόκειται να ομολογήσουν το
ρουσφέτι προς τον Σαββίδη. Μπορούν να επικαλεστούν
ακόμα και την επιθυμία του να εναρμονίσουν τον Πειθαρχικό Κώδικα με τον Ποινικό Κώδικα που πέρασε από τη
Βουλή η προηγούμενη κυβέρνηση και οδήγησε στις αποφυλακίσεις ακόμα και τρομοκρατών. Οτιδήποτε μπορούν
να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα.
Μόνο που εδώ γεννάται η εύλογη απορία. Πού βρίσκεται ο Χούμπελ; Τι λέει για τις αλλαγές; Ξέχασε όσα έλεγε
τον Μάρτιο του 2018; Μήπως τόσα χρόνια στη χώρα μας έγινε φαν του Παντελή Παντελίδη και τραγουδάει ο Αυστριακός το «Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε»; Ή απλά είναι απασχολημένος από τις συζητήσεις του με τον Αλέξη Κούγια;
Διότι ο δικηγόρος δεν τα λέει μόνο με τον Φούσεκ. Βγάζει
λογύδρια και παρουσία του Χούμπελ. Όποια και αν είναι η
απάντηση, για το συμπέρασμα δεν έχουμε την παραμικρή
αμφιβολία: ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης
κάνει τα στραβά μάτια στις παρατυπίες της ΕΠΟ. Ίσως να
του αρέσουν τα τρίγωνα Πανοράματος και ο άνθρωπος
στόμα έχει και μιλιά δεν έχει…

Ήξερε ο Αυγενάκης για Σαββίδη, βία, πολυϊδιοκτησία;
ίμαστε εδώ για να σπάσουμε κατεστημένα και
να δώσουμε μήνυμα καθαρό για να επιστρέψουν στα γήπεδα οι οικογένειες με τα παιδιά τους». Κι αυτό
το είπε ο υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, μετά τη συνάντηση με τον
Γραμμένο.
Το ’ξερε ο υφυπουργός όταν τον συναντούσε, ότι ο Γραμμένος ήθελε να κάνει
πιο επιεική τον ΚΑΠ για θέματα βίας; Δεν
νομίζω. Να μην αφαιρούνται βαθμοί, δηλαδή. Το ’ξερε ο υφυπουργός ότι ο Γραμμένος ήθελε να αλλάξει το άρθρο 19, ώ-

«
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στε ο Σαββίδης να ξετιμωρηθεί, για την
«μπούκα» με την πιστόλα στο γήπεδο;
Ότι φτάνει ένας χρόνος τιμωρίας, αντί
για τρεις που είχε καταδικαστεί; Το ’ξερε
ο υφυπουργός ότι ο Γραμμένος ήθελε να
γράψει στα παλιά του τα παπούτσια τον
νόμο 2725/99 περί πολυϊδιοκτησίας και
την αλλαγή στον ΚΑΠ, ώστε οι ιδιοκτήτες
να μπορούν να είναι μέτοχοι και σε άλλη
ΠΑΕ, έστω και με το 5%; Αυτό είναι σπάσιμο του κατεστημένου ή δημιουργία κατεστημένου;
Βέβαια, την άλλη μέρα που τα έμαθε,
του τηλεφώνησε και οι φωνές του ακούγονταν στην Κηφισίας…
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Σιγά το καλσόν Βαγγέλη…
Ο Γραμμένος εισηγήθηκε την απόλυση του
Αναστασιάδη χωρίς αποζημίωση, ενώ ξέρει πολύ
καλά ότι ο Άγγελος θα πληρωθεί και με τόκο,
δικαστικά
πρόεδρος της ΕΠΟ εισηγήθηκε τη λύση της σύμβασης του Αναστασιάδη
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, γνωρίζοντας ότι η υπόθεση θα χαθεί (για
την ΕΠΟ) στα δικαστήρια, όπου κατά την προσφιλή του συνήθεια θα καταφύγει ο Άγγελος, και ίσως και οι άλλοι.
Στον Άγγελο Αναστασιάδη και τους συνεργάτες του απέδωσε την ευθύνη για την
κακή πορεία της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Euro 2020 ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Βαγγέλης Γραμμένος, στην εισήγησή του, το μεσημέρι της Τετάρτης (31/7) στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας.
Εισήγηση που ήταν λύση της συνεργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για τον έμπειρο προπονητή και τους βοηθούς του Μπασινά, Γιαννακόπουλο, Τερζή και Δημητρακόπουλο.
«Ενώ η συνεργασία μας ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, δημιουργήθηκαν προβλήματα, υπήρξαν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα και κακό κλίμα στα αποδυτήρια. Η κατάσταση
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οφείλεται στο προπονητικό τιμ και γι’ αυτό προτείνω τη λύση της συνεργασίας χωρίς καταβολή
αποζημίωσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Ερώτημα 1ο: Το υπεύθυνο μέλος του ΔΣ για τις εθνικές ομάδες τι ρόλο έπαιζε; Μήπως
μπήκε μόνο για τα ταξίδια;
Ερώτημα 2ο: Ποιος εισηγήθηκε την πρόσληψη του Άγγελου; Μήπως έφερε κάποια αντίρρηση και δεν το ξέρουμε ο κ. Γραμμένος;

«Ορατότης μηδέν» ο Κούρκουλος
«Σοβαρότης μηδέν» η ΕΠΟ
η γνωστή ατάκα του Νίκου Κούρκουλου από την ταινία «Ορατότητης μηδέν» (1969) –μια από τις πλέον κλασικές δραματικές του ελληνικού κινηματογράφου– θυμίζει (και) η ιστορία με την Εθνική ομάδα.
Στην ταινία ο αξέχαστος ηθοποιός –
κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του
στη δίκη– έντρομος περιγράφει την
κατάσταση: «Ρε παιδιά, αυτά τα κέρατα δεν δουλεύουν, έχουν κολλήσει τα ελατήρια. Τα ελατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν [...], σταματήστε το κάρβουνο». Και έντρομος αναφωνεί: «Όχι άλλο κάρβουνοοοο».
Στην ΕΠΟ, πολλάκις, έχει αποδειχτεί ότι τα ελατήρια έχουν κολλήσει. Οπότε, από τη «μοίρα» δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και το αντιπροσωπευτικό
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συγκρότημα. Αστείοι τύποι που βαυκαλίζονται
πως είναι ειδήμονες, παίζουν ρουλέτα με την Εθνική.
Βρακάς και Παπαχρήστου ανέλαβαν να
βρουν προπονητή, καθήκον που έχει ο τεχνικός
διευθυντής... Όταν και τυπικά απολύθηκε ο
Μπασινάς, από την ΕΠΟ διέρρεαν ότι
«μαζεύτηκαν» οι... ειδικοί.
Και πλέον θα ακολουθηθεί η
λογική. Δηλαδή, θα προσληφθεί
τεχνικός διευθυντής και αυτός
θα εισηγηθεί, την πρόσληψη ομοσπονδιακού εκλέκτορα. Ακολούθησε η διαρροή ότι το θέμα
παίρνει πάνω του ο πρόεδρος,
Ευάγγελος Γραμμένος.
Στην πραγματικότητα, οι επαφές
με υποψήφιους προπονητές συνεχίστηκαν. Παράλληλα με τις συζητήσεις που έγι-

ναν με Έλληνες πρώην διεθνείς για τη θέση του
τεχνικού διευθυντή.
Έτσι, φτάσαμε να υπάρχει συμφωνία με τον
Τζον Φαν Σιπ για τη θέση του ομοσπονδιακού εκλέκτορα. Και οι Τάκης Φύσσας, Κώστας Κωνσταντινίδης να προσλαμβάνονται ως τεχνικοί
διευθυντές.
Αποφάσεις, οι οποίες επικυρώθηκαν κατά τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη (31/7).
Προφανώς και από αυτό το γεγονός είναι ευκολονόητο ότι στην ΕΠΟ υπάρχει «σοβαρότης μηδέν». Μόνο που σε αντίθεση με την ταινία δεν υπάρχει διαθέσιμος Κούρκουλος να αναφωνήσει: «Όχι άλλο κάρβουνοοοο»...

«Μυστική
πριονοκορδέλα»
στον Γραμμένο
Τι «παίζει» με τον Αντωνίου και τον Λασκαράκη
και αποστασιοποιήθηκαν από τον Γραμμένο;
Μιλάμε για τον αντιπρόεδρο και τον ταμία. Κόντρα στην κόντρα τον έχουνε τον πρόεδρο. Είναι και όλοι τους του
ΠΑΟΚ.
Γιατί τον αφήσανε μονάχο του και δεν του περνάει τίποτα; Κάποιοι κακόβουλοι άνθρωποι
στην ΕΠΟ λένε ότι τον
περνάνε «μυστική πριονοκορδέλα» τον Βαγγέλη. Και που στοχεύουν;
Να γίνουν χαλίφηδες
στη θέση του χαλίφη. Ενημερωμένος είναι και ο
Ιβάν.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
άποιος Δούκας, που
αυτοαποκαλείται δημοσιογράφος, με περιορισμένο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από συγγενικά του πρόσωπα, πειράχτηκε γιατί σε κάποια σελίδα παρασκηνίων της «Α» γράφτηκε ότι ο Ιβάν
κλείνει το «Έθνος» και απολύει προσωπικό στο ΟΡΕΝ, γιατί ξέμεινε από ρευστό.
Το δημοσίευμα αυτό προφανώς ενόχλησε τον
κ. Δούκα και κυρίως τα εργασιακά συμφέροντά
του, και για τον λόγο αυτό εξαπέλυσε επίθεση κατά του εκδότη της «Α», Βίκτωρα Μητρόπουλου, με αρθρογραφία του στο σάιτ «to10».
Στο κείμενό του έχει πολλές ενδιαφέρουσες
«παρατηρήσεις», που ευθύς εξ αρχής δείχνουν το
πνευματικό του επίπεδο, το οποίο μπορεί επαξίως
να συγκριθεί με το αντίστοιχο τροφίμων του ΠΙΚΠΑ.
Για τον κ. Δούκα, όταν κάποιος είναι επί 17 έτη
εκδότης, εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου, είναι
«ξεπεσμός», αν πριν από την ενασχόλησή του με
τον εκδοτικό κλάδο ήταν εκλεγμένος πρόεδρος
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αντιπρόεδρος
της ΕΠΟ, επί 15 χρόνια πρόεδρος ΠΑΕ, ιδρυτικό
στέλεχος του ΠΣΑΠ, κ.λπ.
Το γεγονός που αναφέρει στο «ρεπορτάζ»(;) ότι
«μεσουρανούν» οι Γκαγκάτσης, Κούγιας και
Μπέος είναι για τον δημοσιογράφο στοιχείο κατάθλιψης του εκδότη(!!!). Ισχυρισμός για τον οποίο
αξίζει να προταθεί για το βραβείο Πούλιτζερ, ή έστω κάποιο βραβείο από τον Μάκη του ΠΑΟΚ.
Στη συνέχεια, αναπτύσσει τον συλλογισμό του
ότι ο Ιβάν και ο Βαγγέλας (παρατήρηση: Απαράδεκτη ασέβεια προς τον εργοδότη του
να τον αναφέρει με το μικρό του όνομα και
μάλιστα αλλοιωμένο) έδωσαν «ένα σκασμό»
λεφτά για τίτλους εφημερίδων που ήταν προς εξαφάνιση. Δεν τους «βγήκε» το Mega, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος(;), άρα έπρεπε να
κλείσει ο Ιβάν το «Έθνος». Ωραίος συλλογισμός
που αξίζει να αναλυθεί με σαφήνεια στα μέλη του
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ…
Επίσης, είναι απόλυτα κατανοητό ο κ. Δούκας
να δείχνει ενοχλημένος γιατί η «Α» έγραψε ότι για τις Πρέσπες
ο Ιβάν δεν έβγαλε άχνα, και βεβαίως δεν
πήγε στο μεγάλο συλλαλητήριο στον Λευκό Πύργο, όπου ένα εκατομμύριο κόσμος εξέφραζε την αντίρρησή του για το ξεπούλημα της Μακεδονίας.
Όσον αφορά το ΟΡΕΝ, υπερασπίστηκε τα
πλούτη και τη ρευστότητα του Ιβάν αναφέροντας
ότι «φτιάχνει υπερσύγχρονη εγκατάσταση στη
Θεσσαλονίκη», άρα δεν έχει πρόβλημα ρευστού.
Είναι κατανοητή η προσπάθεια του κ. Δούκα να
επιστρώσει με σίελο –κοινώς γλείψιμο– τον Ιβάν
Σαββίδη, μπας και τον προσλάβει στο ΟΡΕΝ…
Εκθειάζει τον Ρωσοπόντιο επιχειρηματία, αναφέροντας ότι έχει ξοδέψει πάνω από 10 εκατ. ευρώ, και σε μία έξαρση «αδέσμευτης» και «ανεξάρτητης» δημοσιογραφίας, κάνει λόγο για τα
κονδύλια που έχει διαθέσει φέτος το πραγματικό
αφεντικό του –όχι ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος, για τον Βαγγέλη μιλάμε– συγκριτικά
με αυτά που έχει βάλει ο Ιβάν.
Ενδιαφέρουσα σύγκριση! Τον προτρέπουμε να

Κ

Λευτ. Δούκας:
Τα «παίρνει» από τον
Μαρινάκη (στο «to10»),
υμνεί τον Σαββίδη
στο «to10»(!!!)
Ο εν λόγω δημοσιογράφος(;) «στράβωσε» για την κριτική
που ασκεί η «Α» στον Ρωσοπόντιο επιχειρηματία και
έκανε σύγκριση των επενδύσεών του, με εκείνες
του εργοδότη του(!!!)

ρωτήσει το αφεντικό του στο «to10» –τον Βαγγέλη, όχι τον Λευτέρη– για τα έσοδά του από
τις διεθνώς γνωστές επιχειρήσεις του και συγχρόνως να του ζητήσει πληροφορίες για τις πηγές
εσόδων του Ιβάν Σαββίδη. Θα μάθει πολλά…
Και επειδή ο κ. Δούκας μάλλον πήρε το απολυτήριο του Λυκείου με ταχυδρομικό περιστέρι,
άρα είναι φυσικό επακόλουθο να μη διαβάζει σωστά τα αναγραφόμενα στην «Α», πρέπει να τα ξαναδιαβάσει για να καταλάβει ότι άλλο είναι να
γράφεις για κάποιον ότι δεν βάζει λεφτά στις επι-

χειρήσεις του και άλλο ότι δεν έχει λεφτά.
Μπορεί για το δεύτερο να υπάρχουν ερωτηματικά, κυρίως για την πηγή προέλευσής τους,
δεδομένου ότι αρκετές φορές έχουν διατυπωθεί
συνειρμοί για «βαλίτσες» που δεν ελέγχονται λόγω διπλωματικού διαβατηρίου του κομιστή τους
και άλλα σχετικά.
Όσον αφορά στο πρώτο, αν δηλαδή βάζει λεφτά, ας ρίξει μια ματιά στις φετινές μεταγραφές
του ΠΑΟΚ, ή καλύτερα ας κάνει ένα τηλεφώνημα
στον Λάκη Λαζόπουλο, και να τον ρωτήσει αν



έχει εξοφληθεί για την εργασία του στο ΟΡΕΝ…
Τελειώνοντας, πρέπει να καυτηριάσουμε και
την στάση του διαχειριστή του σάιτ, κ. Λευτέρη
Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος δίνοντας απλώς
μόνο μία ανάρτηση στο «to10» στον δημοσιογράφο(;) Λευτέρη, του στερεί τη δυνατότητα να
εξαπλώσει το πλούσιο ταλέντο του με άρθρα σαν
το παραπάνω.
Σημείωση: Αν ο κ. Δούκας έχει κάποιο χαρτί,

από κάποιο ΙΕΚ, ώστε να παριστάνει τον δημοσιογράφο, καλό θα είναι κάποιος αρμόδιος να του
συστήσει ότι πρέπει να επανεξεταστεί για να συνεχίσει το επάγγελμα αυτό.
Και αυτό διότι στο επισυναφθέν στο άρθρο του
δημοσίευμα με τίτλο «Πουλάει το Epsilon ο Ιβάν Σαββίδης και κλείνει το Έθνος;», που αποδίδει στην «Α», δεν αφορά τον έντυπο και ηλεκτρονικό της Τύπο, αλλά ανήκει σε άλλη εταιρεία
με τον διακριτικό τίτλο «Άποψη τώρα», που μπορεί ο εν λόγω δημοσιογράφος να αναζητήσει στο
διαδίκτυο με τα στοιχεία: https://www.apopsitora.gr/, και που δραστηριοποιείται με αναφορές στις περιοχές Ωρωπού, Τανάγρας
κ.λπ., με αντικείμενο «Επαγγελματικός Οδηγός Αττικής και Στερεάς Ελλάδας».
Για όλα τα παραπάνω, έτσι και υπήρχαν
πειθαρχικά όργανα, θα του έπαιρναν τη δημοσιογραφική ταυτότητα (αν έχει) για
fakenews και θα τον «κρέμαγαν στα μανταλάκια».
Συνεπώς, η παρότρυνσή μας για επανεξέταση
του κ. Δούκα –γραπτή ή προφορική–, προκειμέ-

21
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
3/4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Κόλκας
νου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα-λειτούργημα του δημοσιογράφου, είναι όχι μόνο σωστή
αλλά και επιβεβλημένη.

Δούκας, όπως Δούκας του Κεντ; Ή κάποιος
καρπαζοεισπράκτορας στο Μetropolis;
ευτέρης Δούκας, σου λέει. Υπογραφή,
Λευτέρης Δούκας. Και ψάχνεσαι άπαξ
κι έχεις περάσει από δημοσιογραφικά
γραφεία. Είναι κανονικό αυτό το επίθετο ή είναι ψευδώνυμο; Πολλοί κυκλοφοράνε στην
πιάτσα με ψευδώνυμα. Και δισύλλαβα, για να
είναι εύκολα στην προφορά.
Παράδειγμα. Βασίλης Καρράς, σου λέει.
Πώς να βγει στην πίστα να τραγουδήσει; Ως
Βασίλης Κεσογλίδης; Δεν λέει. Το έκανε
Καρράς ο Παβαρότι της Ελλάδας και καθάρισε. Όλη η Ελλάδα στα πόδια του.
Δέσποινα Βανδή, σου λέει η κυρία του
Ντέμη. Μια χαρά ψευδώνυμο. Τεράστια καριέρα. Έτσι κι έβγαινε ως Δέσποινα Μαλέα
θα νομίζανε ότι είναι από τη Μάνη και ξαδέρφη του Φατσέα. Από την Καβάλα είναι η Δέσποινα, είναι κι ανιψιά του Καρρά.
Την ψάχνεις τη δουλειά με τον Δούκα. Κι
αν είναι ψευδώνυμο, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να εμπνεύστηκε από τον δούκα του Κεντ,
που χαιρετάει τους παίκτες των φιναλίστ στο
Κύπελλο Αγγλίας.
Δεν είναι κακό. Ελιτίστικο είναι το επίθετο.
Μπορεί το παλικάρι να είδε ταινία, «Ο Δούκας
της Βουργουνδίας», και να του άρεσε. Ή μπορεί να είδε άλλη ταινία, «Ο Δούκας κι εκείνη»,
με τις ανύπαντρες να την πέφτουνε όλες στον
δούκα τη Αγγλίας. Ποτέ δεν ξέρεις.
Ο Λευτέρης Δούκας είναι υπαρκτό πρόσωπο. Κανονικό. Όπως οι κανονικοί άνθρωποι. Είναι και δημοσιογράφος ο Λευτέρης. Επαγγελματίας ΠΑΟΚτσής.
Και πλακώνει ένα ολόκληρο κατεβατό εναντίον του εκδότη της «Α», Βίκτορα Μητρόπουλου, στο «to10.gr» του Μαρινάκη. Ότι
πολεμάει τον Σαββίδη και τα ρέστα. Μάλιστα.
Και λες τώρα εσύ: Ασχολούμαι ή δεν ασχολούμαι; Αξίζει ο κύριος για δυο κουβέντες ή
χαλάς τζάμπα φαιά ουσία;
Απ’ αυτό το γ@μημένο το Google, όμως,
δεν γλιτώνει κανένας. Χτυπάς Λευτέρης
Δούκας και πέφτεις επάνω στον Άρη τον Ρα-
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φτόπουλο. Αυτός
που έχει εκπομπή σ’
ένα κανάλι στη Μακεδονία και μια μέρα πασαλείφθηκε
με μέλι on camera
για να δείξει ότι έχει μέλι το ποδόσφαιρο.
Και τι λέει –και
μάλιστα σε βίντεο–
ο Άρης; Ότι ο Λευτέρης Δούκας είναι πολύ
έξυπνος, σου λέει, μια μέρα τον πλάκωσα στο
ξύλο στα γραφεία στο «Metropolis». Όπως το
ακούς. Τις άρπαξε ο Λευτέρης από τον Άρη.
Ταράτσα στις φάπες την έκανε.
Ο Δούκας ήταν στον ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη
και πλακωνότανε με τον Κόλκα. Βάρ’ του δώσ’ του οι επιστολές. Τραλαλό η κατάσταση,
τζάμπα ψυχαγωγία. Ξέφυγα, όμως. Ένα και τελειώνω. Γράφει η «Α» ότι κλείνει το «Έθνος».
Και τι απαντάει ο Λευτεράκης; Ότι είναι είδηση περσινά ξινά σταφύλια. Έχει γραφτεί πριν
από έναν χρόνο!
Δηλαδή, μυρουδιά από δημοσιογραφία.
Που άπαξ και υπήρχε πειθαρχικό συμβούλιο
θα του παίρνανε την ταυτότητα. Τι θα πει, ρε,
μάστορα, γράφτηκε πριν από ένα χρόνο, πλάκα κάνουμε τώρα; Το «Έθνος» έχει κλείσει καμιά δεκαριά φορές από τότε που βγήκε.
Κι εγώ γράφω ότι θα κλείσει και το Open.
Σε κάποια στιγμή θα κλείσει. Κι όταν θα πλησιάσει η ώρα να κλείσει και το μαθαίνεις, ο δη-

μοσιογράφος τι κάνει, ρε μάστορα;
Δεν το γράφει, επειδή είχε γραφτεί πριν από μερικά χρόνια; Μυρουδιά ο Λευτεράκης. Ο
ΠΑΟΚτσής ιδεαλιστής Λευτεράκης Δούκας,
που τα παίρνει από το site του Μαρινάκη.
Πώς το άντεξε αυτό, ρε, ο Δούκας, να πάει να
βγάλει μεροκάματο στον Μαρινάκη, όταν γίνεται πόλεμος με τον Σαββίδη;
Τα βλέπει τα πράγματα κάτω από την ηθική
τους περιωπή ο Λευτέρης και όχι με βάση την
πρακτική τους αξία. Κρατάει το λάβαρο του
ΠΑΟΚ με το ένα χέρι και το άλλο απλωμένο
στον Μαρινάκη να πέσει το παραδάκι. Και ρεαλιστής ο Λευτεράκης. Πάλι ξεφύγαμε, όμως.
Όπως ο Δούκας γράφει ό,τι του κάτσει
στην γκλάβα του, έτσι και οι ΠΑΟΚτσήδες στα
social media. Μόλις σπονσονάρει κάτι η «Α»,
πέφτουν από κάτω τα μπινελίκια.
Άσχετα, βέβαια, μ’ αυτά που γράφονται. Λέει η «Α» ότι ο Σαββίδης δεν σπρώχνει χρήμα
στην αγορά, κι απαντάνε από κάτω ότι ο Ιβάν
είναι νούμερο κάτι στο Forbes. Μάλιστα.
Σάμπως η «Α» έγραψε ότι πεινάει ο Ιβάν;
Όχι βέβαια! Το φυσάει το χρήμα. Πολύ πράγμα.
Λεφτά για να πάρει παιχταράδες έβαλε; Αυτό
είναι το θέμα, όχι αν έχει χρήμα ο Σαββίδης.
Να φάνε κι οι κότες από ρούβλι έχει ο Ιβάν.
Τιγκαρισμένος είναι.
Ο Λουτσέσκου έφυγε γι’ αυτόν τον λόγο,
όμως. Ότι δεν έβαζε χρήμα για μεταγραφές.
Την είδε τη δουλειά ο Ρουμάνος ότι δεν έχει
τύχη στο Champions League και μην τον είδατε τον Παναή. Μόνος του το είπε ο Ραζβάν.
Και παίζει με τον Άγιαξ ο ΠΑΟΚ την Τρίτη.
Μάλιστα. Μακάρι να προκριθεί. Αυτό σου λέω
εγώ. Στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Άπαξ όμως και πας με τη λογική ότι όλα γίνονται,
βράσε ρύζι, μάστορα. Άμα περιμένεις το θάμα,
δηλαδή. Το θέμα είναι να πάρεις παίκτες για
να κάνεις εσύ το θάμα, κι όχι να περιμένεις να
γίνει όπως στον γάμο της Κανά. Εκτός κι αν ο
Ιβάν το κρατάει το χρήμα για να κάνει κι άλλες
επενδύσεις στο ποδόσφαιρο.

ο Σαββιδοδίαιτος και
η τροφική
αλυσίδα
(Σαββίδης –
sdna –
Κόλκας)
Ένα άλλο παλικάρι πάλι,
ο Κόλκας του sdna (Βασίλη, είναι κατανοητό ότι σ’
τον φόρτωσαν, αλλά ως
υπεύθυνος βάλ’ του και
λίγο χέρι) για να δικαιολογήσει το μεροκάματο αποδίδει στην «Α» ότι έγραψε πως πρόκειται «να καθαρίσουν τον Ιβάν από το
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
το Μακεδονία και τη Χαλκιδική».
Μάλλον και αυτός χρειάζεται, όπως ο Δούκας, επανεξέταση, για να ελεγχθεί εκ νέου η δυνατότητά
του να γράφει κείμενα με
αληθές περιεχόμενο και όχι fakenews. Και αυτό
διότι εκείνος ο οποίος ζήτησε τον έλεγχο των μετόχων που συγκροτούν την
κοινοπραξία η οποία έχει
αναλάβει την εκμετάλλευση του Λιμανιού της
Θεσσαλονίκης δεν ήταν
άλλος από τον Αμερικανό
πρέσβη Τζέφρυ Πάιατ.
Επίσης, απ’ ό,τι γνωρίζει η
«Α», υπάρχουν και κάποια
δημοσιεύματα για κρυφά
σημεία στην πώληση της
ΣΕΚΑΠ. Για Μακεδονία
και Χαλκιδική, ποτέ δεν
γράφτηκε κάτι, τουλάχιστον από την «Α». Κατανοούμε ότι όλοι περνάμε
δύσκολες ημέρες, και κάποιοι δημοσιογράφοι, όπως ο προαναφερόμενος
Κόλκας, για να διατηρήσουν τη δουλειά τους δεν
θα έστηναν μόνο κομμάτια με περιεχόμενο
fakenews, αλλά αν χρειαζόταν θα έστηναν και
κ@λο.
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ΘΕΜΑ
Δυνατός
«συμπαίκτης»
στη Nova
Με μια εντυπωσιακή κίνηση η Nova κατάφερε
να αποσπάσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του
Παναθηναϊκού που πέρσι ήταν στην κρατική
τηλεόραση.
Οι εξελίξεις δείχνουν
ότι το συνδρομητικό κανάλι θα ισχυροποιήσει
περαιτέρω το τηλεοπτικό του προϊόν, σε περίπτωση κατά την οποία η
ΕΡΤ δεν κρατήσει τις
ομάδες που η προηγούμενη κυβέρνηση «φόρτωσε» πάνω στην πλάτη
της. Γι’ αυτό το… πακέτο
των «άστεγων» ομάδων
που πλήρωσε 20 εκατ.
ευρώ και είχε έσοδα μόλις… 7 εκατ. ευρώ!
Η Nova φαντάζει ο επόμενος προορισμός όλων
των ομάδων μέσω της
κεντρικής διαχείρισης,
αλλά με τους όρους που
θα θέσει εκείνη και όχι
οι… παράγοντες των
ομάδων, οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα βράδυ
από εκεί που δεν είχαν
καν τηλεοπτικό συμβόλαιο να παίρνουν πολλαπλάσια έσοδα μέσω
της ΕΡΤ ύστερα από το…
προσοδοφόρο σχέδιο
του τέως υφυπουργού
Αθλητισμού και των…
συντρόφων του.
Μάλιστα, το τελευταίο
διάστημα κυκλοφορεί
στην αγορά ένα σενάριο
που σηματοδοτεί την είσοδο δυνατού «συμπαίκτη» στη Nova, αλλά
και μιας παγκόσμιας
εταιρείας που θα δώσει
νέα πνοή στο πρώτο
συνδρομητικό κανάλι
της χώρας…

Ποιος έφερε τη διάταξη
για πολυϊδιοκτησία;

Εγώ κοιτούσα τον
Γραμμένο, που κοιτούσε
τον Αντωνίου, που
κοιτούσε τον Λασκαράκη,
που κοιτούσε τον
Διακοφώτη, που κοιτούσε
τον Γραμμένο...

Αυγενάκης, Γραμμένος, άλλα λόγια
να… δουλευόμαστε

Τι θ’ απογίνει το ποδόσφαιρο,
αν φύγει ο Πανουργιάς;

ίνεται η συνάντηση Αυγενάκη
- Γραμμένου και ο υφυπουργός
τον χαρακτηρίζει «έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου». Προσοχή. Για τον Βάγγο τον Γραμμένο μιλάμε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ.
Ο Γραμμένος έχει βαθιά γνώση του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Κι αφού την έχει αυτήν τη βαθιά γνώση, μπορεί ο υφυπουργός να μας πει πού, ακριβώς,
τη χρησιμοποίησε και τι ακριβώς πέτυχε; Τι καλό είδε το ποδόσφαιρο επί ημερών
Γραμμένου;
Κατ’ αρχάς, γνωρίζει ο υφυπουργός ότι ο Γραμμένος είναι «ξεδοντιασμένος» από τους νταβατζήδες της FIFA και της UEFA; Γνωρίζει ότι βρίσκεται εκεί μόνο για το
τυπικόν του πράγματος να υπογράφει;
Άλλα λόγια να… δουλευόμαστε ήταν οι κουβέντες του υφυπουργού, ο οποίος
προφανώς για λόγους ευγένειας δεν θέλησε να τον καταχεριάσει με την πρώτη επαφή μαζί του…

Πανουργιάς Παπαϊωάννου της Λαμίας το δήλωσε καθαρά, πως αν η ΕΡΤ δεν δώσει τα χρήματα, φεύγει από
την ΠΑΕ. «Το κράτος πρέπει να καταλάβει όλους εμάς
που βάζουμε χρήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο». Αυτό είπε.
Με το μπαρδόν, τον πίεσε κανένας
να βάλει χρήματα και ν’ αγοράσει την
ΠΑΕ; Μαζί με το κράτος την έχει; Είναι
εκβιαστική η τακτική του. Και γιατί δεν
βγαίνει στην αγορά να πουλήσει το
«προϊόν» του;
Και κάτι, ακόμα: όταν η Λαμία ήταν
στη Football League, πόσες φορές είχε
καταγγείλει τη διαιτησία; Άπειρες. Έκανε
τίποτα για να φτιάξει; Δεν έκανε. Αυτά.

Γ

Ο Φύσσας έφερε την…
ιδιοφυία Στραματσόνι
Τάκης ο Φύσσας, αφού απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής, κάτι έπρεπε να κάνει σ’
αυτήν τη ζωή. Έριξε μερικά τηλέφωνα
και μάλλον του βγήκανε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι «κόβει» το μάτι του.
Αυτός είχε εισηγηθεί την πρόσληψη Στραματσόνι
στον Παναθηναϊκό, τον οποίο ακόμα πληρώνει ο Αλαφούζος. Μιλάμε γι’ αυτήν την ποδοσφαιρική ιδιοφυία από την Ιταλία, που έφερε στον Παναθηναϊκό
ό,τι κατιμά κυκλοφορούσε στην Ευρώπη. Με την ανοχή του Τάκη.

Ο

Ο

Έξτρα πληρωμή για τη
«διαμεσολάβηση» ο Δρόσος;
Γιάννης –«δεν είμαι
του τζάμπα»– Δρόσος
είχε συνάντηση με τον
Αλ. Τσίπρα, μας πληροφόρησε η «Αυγή». Και μεταξύ άλλων, συζήτησαν και για τα
τηλεοπτικά των ΠΑΕ. Και τι
είπαν; Δεν μας το αποκάλυψε η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Δρόσος, όπως είναι γνωστό, παραμένει στη θέση του,
γιατί του το ζήτησε ο Μητσοτάκης. Προφανώς και θα πληρωθεί μέχρι να φύγει, αυτό είναι το σωστό. Το μόνο που δεν

Ο

γνωρίζουμε είναι αν αυτή η
«διαμεσολάβηση» του Γιάννη
που δεν είναι του τζάμπα, πληρώνεται εξτρά.






Το 1989, σε ματς Ουίμπλεντον - Νιουκάστλ, ο «σκληρός»
χαφ Βίνι Τζόουνς της γηπεδούχου είχε πιάσει τα γεννητικά
όργανα του Πολ Γκάσγκοϊν, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου. Προ ημερών, οι
δυο τους αντάμωσαν και πάλι και ο «σκληρός του σινεμά,
πια», Βίνι Τζόουνς, το… ξανάκανε στον μέθυσο, πια, Πολ.
Κι όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε η φωτοσύνθεση του χθες
και του σήμερα.



Σε φιλικό ματς που είχε διοργανώσει στη φυλακή του,
που ο ίδιος έφτιαξε και μπήκε μέσα, ο διαβόητος
αρχηγός των καρτέλ κόκας και μακαρίτης πια, Πάμπλο
Εσκομπάρ, είχε πει στον προσωπικό του αντίπαλο,
αρχηγό της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν, Λιονέλ Αλβάρεζ, να
τον παίζει σκληρά, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου.
Ο Λιονέλ του έκανε ένα σκληρό τάκλιν και είπε στον
Πάμπλο, «έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο, αδερφέ».
Ο Αλβάρεζ ζει… ακόμα

«Ποντάρισε» στο... στοίχημα ο Αυγενάκης,
μπορεί να το κερδίσει
ια την κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά
για τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, η βελτίωση της πραγματικότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα
στοίχημα. Το οποίο είναι αποφασισμένοι –
συλλογικά και ατομικά– να κερδίσουν.
Στόχος, εδώ που τα γράφουμε, όχι τόσο δύσκολος να υλοποιηθεί. Αν λάβουμε υπόψη μας πόσο
χαμηλά έχει τοποθετήσει τον πήχη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και
1-2 στοιχειώδη –και αυτονόητα στον υπόλοιπο κόσμο– πράγματα να κάνει η νέα κυβέρνηση, θα «πάει ταμείο».
Όμως, ο υφυπουργός αλλά και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αρκούνται στα... ψίχουλα. Θέλουν να δημιουργήσουν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις (και) το ποδόσφαιρο να επανέλθει στην
κανονικότητα.
Να το βγάλουν από το τέλμα και τα αδιέξοδα που το οδήγησε η
προηγούμενη κυβέρνηση και οι «έγκριτοι» μυστικοσύμβουλοί της, σαν
τον Βασίλη Γκαγκάτση.
Ζητούμενο της ΝΔ είναι να υπάρξει και στην Ελλάδα, το πλαίσιο που
θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα, που θα επαναφέρει την αξιοπιστία
στον χώρο και σεβασμός στη νομιμότητα.
Οι εμπλεκόμενοι στο ποδόσφαιρο δεν κατάλαβαν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Επεχείρησαν να κινηθούν κατά πώς τους γουστάρει, νομίζοντας –συνηθισμένοι από τους κυβερνητικούς παράγοντες του ΣΥ-

Γ

ΡΙΖΑ– ότι θα συνεχίσουν να δρουν ανεξέλεγκτα.
Και «έσπασαν» τα μούτρα τους. ΕΠΟ,
Super League επεχείρησαν να μειώσουν
τις τιμωρίες για φαινόμενα βίας στα γήπεδα και να επιτρέψουν την πολυιδιοκτησία.
Το τι συνέπειες θα επέφεραν αυτές οι
αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν
χρειάζεται να είσαι ο... Αϊνστάιν για να τις
καταλάβεις.
Υπολόγισαν, όμως, χωρίς τον... ξενοδόχο. Ο υφυπουργός Αθλητισμού το ξεκαθάρισε: «Αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει και ασυδοσία. Δεν προτίθεμαι, ωστόσο,
να επιτρέψω την παραμικρή έκπτωση στους απαραίτητους χειρισμούς,
τους οποίους απαιτεί η κοινωνία, για τη δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και προσυνεννοημένων αγώνων.
»Σ’ αυτόν τον αγώνα για εξωραϊσμό του ποδοσφαιρικού τοπίου, ή θα είμαστε όλοι μαζί στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης ή, ως Κυβέρνηση, θα είμαστε σταθερά απέναντι σ’ όποιον προσπαθήσει να βάλει εμπόδια».
Και στο πάρκο Γουδή «το γύρισαν στο τσάμικο». Άρχισαν τις διαρροές περί λάθους υπαλλήλου, περί άγνοιας του ποιος έκανε τις προτάσεις τροποποίησης, περί παρανόησης και άλλα παρόμοια. Και βέβαια δεν συμπεριέλαβαν τα θέματα στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Silver Alert
ο Μαυρωτάς
στους
Παράκτιους
της Πάτρας
Πάρτι γίνεται στους Παράκτιους Μεσογειακούς
Αγώνες. Τρελό χρήμα
πέφτει, κάθε μέρα και
βγαίνουν στην επιφάνεια τρελά πράγματα.
Για τις συμβάσεις με αεριούχα ποτά, για νερό
που δεν… υπάρχει στη
σύμβαση, για φαΐ να
φάνε και δέκα λόχοι γάτες και σκύλοι απ’ αυτά
που πετιούνται, για χρήμα με ουρά στα στελέχη,
μέχρι κι ότι έφεραν άμμο από την Αίγυπτο.
Αφήστε και τις δαπάνες
για την τελετή έναρξης.
Γενικά, το όλο project
ξεκίνησε με 2,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να
φτάσει στα 7,5 εκατ. ευρώ. Κάτι ξέρουμε από
αυτά, μόλις 15 χρόνια
πέρασαν από το 2004.
Καμία χορηγία δεν βρέθηκε και όλα πληρώνονται από το κράτος. Και
πάνω σ’ αυτό τον συρφετό, περιμένεις να διαβάσεις το όνομα Μαυρωτάς. Γιώργος Μαυρωτάς. Πουθενά. Υποτίθεται ότι ο γγΑ ανέλαβε
αρμοδιότητες να φτιάξει
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και πού είναι ο
Μαυρωτάς; Στο γραφείο
του είναι και αράζει. Σιγά μην τον άφηνε ο Αυγενάκης ν’ ασχοληθεί. Ο
Γιώργος δεν τα ξέρει
αυτά, είναι και καλό
παιδί, δεν θα έβρισκε
άκρη.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Μιλάει με τον Μητσοτάκη, τα λέει
στον Τσίπρα, ο Δρόσος για την ΕΡΤ
ντιγράφουμε από την εφημερίδα «Αυγή» ένα κείμενο όπως
δημοσιεύτηκε στο σάιτ της για
τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με
τον υπό παραίτηση διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ, Ιωάννη Δρόσο, που
έγινε την Πέμπτη 27 Ιουλίου:
«Εν τω μεταξύ, συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα είχε προχθές Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Γιάννης
Δρόσος. Η συνάντηση, που έγινε στα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου, είχε διάρκεια μίας ώρας
και οι πληροφορίες λένε ότι οι δυο τους
συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και για την
ΕΡΤ. Διεξοδικά. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έγινε γνωστό από καμία
από τις δύο πλευρές».
Και το δημοσίευμα ανέφερε επίσης: «Οι “εκκρεμότητες” αφορούν κατά βάση δύο ανοιχτά
θέματα στην ΕΡΤ. Το ένα είναι οι συμφωνίες για τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων των ΠΑΕ που έχει προσυμ-

Α

Γιατί βρίζουν
τον Ιβάν
οι «Γριές»;
Με το μπαρδόν, αλλά
οι οργανωμένοι του
Ηρακλή γιατί βρίζουνε
τον Σαββίδη; Τι τους
έκανε; Όταν
απορρίφθηκε από την
Επιτροπή Εφέσεων της
ΕΠΟ η αίτηση
αναψηλάφησης για
τον υποβιβασμό της
ομάδας στα
ερασιτεχνικά το 2011
λόγω πλαστής
ασφαλιστικής
ενημερότητας, οι
οργανωμένοι μιλούσαν
για πολλά ρούβλια. Τι
εννοούσαν; Ότι ο Ιβάν
απέρριψε την αίτηση;
Ή ήθελαν να
χτυπήσουν τον
Γραμμένο;

φωνήσει να αγοράσει η ΕΡΤ. Σε κάθε
περίπτωση, όλες οι συμφωνίες θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης των μετόχων της ΕΡΤ –
δηλαδή της κυβέρνησης– και στη συνέχεια να εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΡΤ.
Η δεύτερη “εκκρεμότητα” αφορά τον
συμψηφισμό των αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού για το διάστημα των δύο χρόνων του “μαύρου”».
Το ερώτημα είναι ένα και είναι πολύ σοβαρό…
Ο Τσίπρας έχει τους λόγους του
(Σαββίδης και ΠΑΟΚ) που να θέλει
να μάθει τις προθέσεις της κυβέρνησης για το τι σκοπεύει να κάνει με τις
τηλεοπτικές συμβάσεις.
Η κυβέρνηση που ανέχεται και συντηρεί τον Δρόσο στην ΕΡΤ αντί να
τον ξηλώσει με συνοπτικές διαδικασίες δεν πληροφορείται
γι’ αυτές τις… συναντήσεις ή δεν την ενδιαφέρει πως όσα
σχεδιάζει διοχετεύονται άμεσα στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ;

Η ρεβάνς του Ατρόμητου επιχείρημα
για ισχύ των συμβάσεων με την ΕΡΤ

Aυτοί δεν περνούσαν… ούτε
έξω από το «Καραϊσκάκης»
Άλλα ήθη και άλλα έθιμα από τον νέο υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Χωρίς ίχνος κόμπλεξ (σε αντίθεση
με τον… Ολυμπιακάρα, Γιώργο Βασιλειάδη, που μόλις ανέλαβε τη θέση του υφυπουργού δήλωσε… Εθνική Ελλάδος) έκανε την πρώτη του επίσκεψη ως υφυπουργός στο «Καραϊσκάκης» και παρακολούθησε τον αγώνα των «ερυθρόλευκων»
με την Πλζεν.
Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, δίπλα στον
«Τίγρη», και είδε το φιλικό με την Μπασάκσεχιρ. «Θα πάω
και στην Τούμπα», δήλωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του στο νεοφαληρικό γήπεδο.
Ο Κοντονής… δεν περνούσε ούτε απ’ έξω από το «Καραϊσκάκης». Μάλλον ζητάμε πολλά. Εδώ ο Κοντονής, ο Βασιλειάδης και οι άλλοι ΣΥΡΙΖΑίοι δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν ούτε στον δρόμο χωρίς φρουρά…
Στο… γήπεδο θα πήγαιναν; Ή θα έβγαζαν φωτογραφία με
τον μεγάλο του Μαρινάκη;

Σε αναμμένα κάρβουνα περπατούν οι παράγοντες των ομάδων που υπέγραψαν
το καλοκαίρι του 2018 την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους στην
ΕΡΤ. Κάποιοι θυμίζουν τον Θανάση Βέγγο, όταν σε κάποια ταινία ο δημοφιλής
κωμικός βρέθηκε να κάνει παρέα στους αναστενάρηδες. Η αβεβαιότητα για τη
νέα σεζόν έχει κυριεύσει τους περισσότερους, αν και στις διάφορες συζητήσεις
τους επιχειρούν να περάσουν το μήνυμα της ισχυρής σύμβασης. Ναι, αυτό λένε ακόμα και στο Περιστέρι ή τη Λαμία. Ότι, δηλαδή, οι περσινές συμβάσεις με την
κρατική τηλεόραση είναι διετούς διάρκειας και δεν μπορούν να σπάσουν.
Για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους οι άνθρωποι του Ατρόμητου επικαλούνται την τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ του επαναληπτικού με την Ντουνάισκα Στρέντα. Την ίδια ρητορική χρησιμοποιούν και οι παράγοντες των ομάδων που βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Ουσιαστικά, δηλαδή, στέκονται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ατρόμητου για να υποστηρίξουν ότι δεν πρόκειται για
μεμονωμένο γεγονός, αλλά για μία συνέχιση της σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ
από το προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα, πετούν το μπαλάκι στην πλευρά της κυβέρνησης που καλείται πλέον να ανοίξει εντελώς τα χαρτιά της πάνω στο τραπέζι.
Δύσκολο έργο. Αν δώσει τα λεφτά, παρανομεί, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα
«κομπίνες» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αν δεν τα δώσει, άλλο
μπάχαλο, αφού 8-9 ομάδες θα έχουν συμβόλαιο και οι άλλες λόγω «πείνας»
προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου…
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Επί ΣΥΡΙΖΑ τον ΠΑΟΚ θα έδειχνε
η ΕΡΤ, τώρα το Open Tv
ην Τρίτη στην Τούμπα γίνεται το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Βγήκε στην αγορά ο Σαββίδης να το πουλήσει. Και καλά
έκανε, δηλαδή. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Και ποιος
έδωσε τα περισσότερα; Το Open Tv, το δικό του.
Κανένα άλλο κανάλι δεν ενδιαφέρθηκε για τον
ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις με τον εαυτό του ο Ιβάν για να στείλει
στον ΠΑΟΚ στο κανάλι του. Και ρωτάω τώρα εγώ.
Γιατί δεν ενδιαφέρθηκε κανένα κανάλι να δείξει
τον ΠΑΟΚ; Πρωταθλητής και νταμπλούχος και
αήττητος είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε; Και ξαναρωτάω τώρα, εγώ. Έτσι κι υπήρχε στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε καμία αμφιβολία ποιος θα έδειχνε το παιχνίδι; Η κρατική
ΕΡΤ με τα λεφτά του ελληνικού λαού θα το έδειχνε. Είχε την καβάντζα του ο Ιβάν.
Τι έγραφε το Σαββιδοτεχνείο τότε που ο Ιβάν
έκανε την πρόταση στην ΕΡΤ για τριάκοντα μιλιόνια για τρία χρόνια; Ότι και λίγα είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ
είναι με τα σέα του και τα μέα του και θα κερδίσει
κι αυτός, θα κερδίσει κι η ΕΡΤ. Μάλιστα. Εδώ, κα-

Τ

Έδειξαν στον
Βαν ’τ Σιπ
έκθεση
του Σάντος!

νονικά, πρέπει να μπει κόσμος στη φυλακή, και το
Σαββιδοτεχνείο, αλλά και η Έλλη έλεγαν ότι αυτό
είναι επ’ ωφελεία και των δύο. Παραμύθι, δηλαδή.

Άρχισαν τις απειλές
οι παράγοντες προς
την κυβέρνηση για την ΕΡΤ
Μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τον ρόλο τους και πιστεύουν ότι επιτελούν… κοινωνικό έργο οι παράγοντες των ομάδων της
Super League.
Διότι δεν τους επέβαλε κανείς να αγοράσουν τα πλειοψηφικά πακέτα των ΠΑΕ που ελέγχουν, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος…
Ούτε η Πολιτεία τούς υποσχέθηκε… συμβόλαιο με το
κράτος για να παίρνουν ένα
σωρό λεφτά από το δημόσιο
και να το παίζουν παράγοντες.
Ως εκ τούτου απειλές του
στυλ «θα αποχωρήσω από την
ομάδα, αν δεν ισχύσει το τηλεοπτικό συμβόλαιο με την ΕΡΤ»,
δεν… χωράνε και ο μεγαλομέτοχος της Λαμίας, Π. Παπαϊωάννου, καλά θα κάνει να τα πει… αλλού αυτά που λέει, ότι
δηλαδή…
«Εγώ δεν προτίθεμαι να κάνω τη Λαμία… μαγαζάκι κανενός
“μεγάλου”. Από τότε που την ανέλαβα έχω βάλει πολλά χρήματα
για να τη φτάσω εδώ που είναι. Το κράτος πρέπει να καταλάβει
όλους εμάς που βάζουμε χρήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αν ισχύσουν όσα ακούγονται, θα καταθέσω τον φάκελο της
ομάδας στην ΕΠΟ και θα αποχωρήσω, αλλά δεν θέλω να πιστέψω μία τέτοια εξέλιξη».
Άμα έχεις συνηθίσει να κάνεις τον παράγοντα με τα λεφτά
του δημοσίου…

Ποια επ’ ωφελεία, όταν ο λακουτζίκος πεινάει, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Λαουτζίκος είναι οι ΠΑΟΚτσήδες. Κι αυτοί πληρώνουν χαράτσια.

Ξεσηκώνει τους
«άστεγους» το
Σαββιδοτεχνείο…
Βέβαιο –πρέπει να– θεωρείται ότι οι
«άστεγες» τηλεοπτικά ΠΑΕ θα αντιδράσουν στην ενδεχόμενη απόφαση
της κυβέρνησης να απαλλάξει την ΕΡΤ
(δηλαδή, τον Έλληνα φορολογούμενο)
από το να πληρώνει τους Παναιτωλικούς, τις Ξάνθες και τις Λαμίες, για να
κάνουν… ομάδες στη Super League.
Και να πληρώνουν επίσης με 1.450.000 ευρώ εταιρείες, τον Απόλλωνα που ήταν η ομάδα του Αρβανίτη, κάποιοι που κανονικά θα έπρεπε να μην υπήρχαν καν στον ποδοσφαιρικό χάρτη, αλλά παρέμειναν στη Super League και συντηρούν ομάδες-δορυφόρους με λεφτά του… Δημοσίου. Θα το κάνουν… Κούγκι, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, αφού βλέπουν ότι χάνουν την μπάλα με τη νέα κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρουν ότι ένας λόγος που ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στο ποδόσφαιρο είναι και τα αφεντικά τους. Οι οποίοι –σχεδόν πάντα– επιβιώνουν με την απειλή: «Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα».
Το θέμα βέβαια έχει αναδείξει το Σαββιδοτεχνείο, αφού ο Ιβάν δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται ο πρωθυπουργός, δύο ημέρες πριν περάσει στην αντιπολίτευση, να δηλώνει με στόμφο ότι η ΕΡΤ
θα δώσει τα λεφτά στον
ΠΑΟΚ, κάπου 27 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια. Ας ρώταγε να μάθαινε, αφού κάποιες άλλες υποσχέσεις του
Αλέξη, προεκλογικά το
2014 (μείωση ΕΝΦΙΑ,
ΦΠΑ, 13ος μισθός κ.λπ.) αποδείχθηκαν επί τεσσεράμισι χρόνια λόγια του αέρα…

Του Ολλανδού Βαν ’τ Σιπ
τού έδειξαν στην ΕΠΟ
μια μελέτη. Μόνο που
κουράστηκαν πολύ να τη
βρούνε, γιατί την είχανε
καταχωνιάσει μετά το
Μουντιάλ του ’14 στη
Βραζιλία, ήταν και τίγκα
στη σκόνη. Ήταν μια μελέτη του Φερνάντο Σάντος, που αναφερόταν
στο ελληνικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του και
πως πρέπει όλες οι εθνικές ομάδες να λειτουργούν με ενιαία λογική.
Έφυγε ο Σάντος, οι εθνικές πήραν κάποιους προπονητές τού… Τέλη Μπατάκη, ξεχάστηκε κι ο Σάντος. Ο Βαν ’τ Σιπ είδε τη
μελέτη, τη βρήκε «ενδιαφέρουσα» και την άφησε
στην άκρη. Και καλά έκανε. Εδώ έφεραν καινούργιο προπονητή και
του δώσανε μελέτη αλλουνού…
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Του Γιάννη Φάκαρου

Με σημαντική
μεταγραφική
ενίσχυση
Χρειάζεται και μία μικρή
αναφορά στο ρόστερ της
Μπασάκσεχιρ. Κορυφαίος παίκτης και πρώτος
σκόρερ της είναι ο Βόσνιος Έντιν Βίσκα.
Στο δυναμικό ξεχωρίζουν ακόμα τα ονόματα
του Αρντά Τουράν που
είχε περάσει από Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, του Βραζιλιάνου Ρομπίνιο, του Ολλανδού εξτρέμ Ελιέρο Ελία, του Βραζιλιάνου επιτελικού χαφ Μάρσιο
Μοσορό, του Ντεμπά
Μπα, ενώ στην ομάδα είναι και ο πολύ γνωστός
από τη θητεία του στα
ελληνικά γήπεδα Στέφανο Ναπολεόνι.
Στη μεταγραφική περίοδο κάνει σημαντικές κινήσεις. Έχουν αποκτηθεί
ο 24χρονος Τούρκος μέσος Φουρκάν Σογιάλπ, ο
27χρονος επίσης Τούρκος επιθετικός Μουχαμέτ Ντεμίρ, ο 27χρονος
Νορβηγός στράικερ
Φρέντρικ Γκούλμπραντσεν, ο 28χρονος Αυστραλός αριστερός μπακ
Αζίζ Μπέχιτς, ο 24χρονος Γάλλος επιθετικός
Ενζό Κριβελί και ο
22χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος Αζουμπουίκε Οκετσούκουα.
Από την άλλη έχασε ορισμένους κομβικούς ποδοσφαιριστές της. Από
τον Ιανουάριο τον Μανουέλ Ντα Κόστα (πρώην του Ολυμπιακού), που
δεν αναπληρώθηκε ποτέ. Με το τέλος της σεζόν
αποχαιρέτησαν οι Αντεμπαγιόρ (επιθετικός),
Κουντριάσοφ (αριστερός
μπακ), Σερντάρ Τάσι
(στόπερ), Μπελόζογλου
(μέσος) και Μπάγιτς (επιθετικός, 2ος σκόρερ).
Προπονητής της ομάδας
από τον Ιούνιο είναι ο
45χρονος Τούρκος Οκάν
Μπουρούκ, που έχει
δουλέψει σε πολλές ομάδες, αλλά μόνο στη
χώρα του.

η μάθαμε ως πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού
στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Σιγουρευτήκαμε προ ημερών ότι θα τη
συναντήσουν οι Πειραιώτες στον δρόμο
τους όταν καταγράφηκε η εντυπωσιακή
βραδιά και πρόκριση σε βάρος της Πλζεν.
Την παρακολουθήσαμε και στη δυνατή πρόβα
εναντίον της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και τώρα ανυπομονούμε να δούμε πόσο τελικά αυτή η άγνωστή μέχρι πριν από λίγα χρόνια Μπασάκσεχιρ μπορεί να
δυσκολέψει τους Πειραιώτες στον δρόμο για τη
διεκδίκηση της πρόκρισης στους ομίλους.
Από την πρώτη στιγμή της επιβλητικής πρόκρισης επί της Πλζεν άρχισαν οι συζητήσεις και οι αναλύσεις για την πιο ελκυστική… 29χρονη της
Τουρκίας. Διότι τόσο μικρή είναι στην ηλικία η ομάδα, που δημιουργήθηκε μόλις το 1990.
Πλέον όμως, έγινε πιο ώριμη και δυναμική, κοντράρει στα ίσια τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες της Πόλης κι έμαθε να παλεύει για τίτλους.
Τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν επαρκώς
την Μπασάκσεχιρ, έδωσαν το στίγμα για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, το ρόστερ της, τους
σπουδαιότερους παίκτες της, εμείς είπαμε να σταθούμε κυρίως σε μια ιστορία από τη στενότατη
(δεν είναι κρυφό) σχέση της με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Να σημειωθεί αρχικά ότι ο Τούρκος Πρόεδρος
έπαιζε μπάλα στα νιάτα του. Έπαιζε κανονικά δηλαδή, συστηματικά κι ας μην είχε ιδιαίτερο ταλέντο. Μάλιστα, έφτασε να γίνει ημι-επαγγελματίας
στην Κασίμπασα. Η θέση του ήταν αυτή του σέντερ φορ.
Ο πατέρας του δεν ήταν θετικός με τη συγκεκριμένη ενασχόληση. Όχι ότι είχε από τότε άλλα
όνειρα για τον γιόκα του και φανταζόταν ότι κάποτε θα γινόταν και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
χώρας, αλλά προτιμούσε λιγότερο λαϊκές ψυχαγωγίες.
Πράγματι, στην εφηβική κατηγορία ο Ταγίπ
σταμάτησε το ποδόσφαιρο, από μόνος του όμως,
όχι επειδή το ήθελε ο πατέρας του.
Και πάμε στο πώς συνδέεται ο Ερντογάν με
την ομάδα. Η Μπασάκσεχιρ πήρε το όνομά της από γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, που είναι
στην ευρωπαϊκή πλευρά. Τα αφεντικά της είναι
και χορηγοί του AKP. Πρόκειται για το κυβερνών
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), που ίδρυσε ο Ερντογάν.
Μπορεί να χαρακτηριστεί και ομάδα της κυβέρνησης, δηλαδή, και γι’ αυτό κάποιοι παρουσιάζουν και σαν ιδιοκτήτη τον Ερντογάν. Γλαφυρά όμως, έχει παρουσιαστεί κι από πολιτικούς
αντιπάλους η σχέση του με την Μπασάκσεχιρ (όχι
από Μέσα Ενημέρωσης, γιατί τότε ποιος ξέρει πόσο σκληρές τιμωρίες θα τα περίμεναν…).
Για να τον πικάρουν έχουν γράψει σε ήττες της
ομάδας ότι δεν έχει χάσει η Μπασάκ αλλά ο ίδιος,
και τα… like πέφτουν βροχή στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Ότι είναι θερμός υποστηρικτής του συλλόγου
δεν συζητείται. Το σύγχρονο γήπεδο «Φατίχ Τερίμ», που βρίσκεται έξω από την Κωνσταντινούπολη (έχει χωρητικότητα 17.156 θέσεων), εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2014 από τον ίδιο τον
Ερντογάν.
Μάλιστα οργανώθηκε και αγώνας βετεράνων

Τ

Η πιο ελκυστική… 29χρονη
της ποδοσφαιρικής
Τουρκίας…
…που έχει στήριγμα τον ποδοσφαιρόφιλο
Πρόεδρο Ερντογάν – Πώς ανακατεύτηκε
με την ηγεσία του συλλόγου

εκείνη τη μέρα, ο Πρόεδρος έβαλε φανέλα, σορτσάκι και παπούτσια της Μπασάκσεχιρ, έπαιξε
μπάλα και… σκόραρε και τρία γκολ.
Είχε και προτίμηση στο νούμερο της φανέλας.
Φορούσε εκείνη με το 12 στην πλάτη και το θεωρούσε συμβολικό επειδή στη συνέχεια έγινε ο
12ος Πρόεδρος στη γειτονική χώρα…
Ούτε αυτές όμως ήταν οι μοναδικές του πολιτικές κινήσεις μέσα από την ομάδα ούτε είναι απλά θερμός υποστηρικτής της. Στην Τουρκία υποστηρίζουν πολλοί ότι ουσιαστικά εκείνος έχει
πετύχει την αύξηση στη δυναμική της Μπασάκ από το 2014 έως σήμερα.
Και είχε και πολιτικά κίνητρα, διότι προηγήθηκαν τα γεγονότα στην πλατεία Ταξίμ, το καλοκαίρι του 2013. Τότε που ανακατεύτηκε και κόσμος
του ποδοσφαίρου και οι οπαδοί της Μπεσίκτας ένωσαν τις φωνές τους με εκείνους της Γαλατα-

σαράι και της Φενέρ κραυγάζοντας «Ταγίπ, παραιτήσου» και «Χέρι με χέρι κατά του φασισμού».
Θα θυμάστε ότι για να δικαιολογήσει εκείνη
την τραγωδία ο πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο
για «συνωμοσία κατά της Τουρκίας», αλλά στο θέμα μας είναι γεγονός ότι στις κατηγορίες που ακολούθησαν την πλήρωσαν και οπαδοί ομάδων.
Αυτοί της Μπεσίκτας κατηγορήθηκαν με βάση
τον αντιτρομοκρατικό νόμο κι αντιμετώπισαν ακόμα και ποινές που έφταναν έως την ισόβια κάθειρξη, ενώ σε εκείνους τής, κατά τα άλλα συμπαθούς και στον ίδιο, Γαλατά, δεν συγχώρεσε
ποτέ τη συμμετοχή στα γεγονότα του 2013.
Για την κόντρα με τους «μεγάλους» της Κωνσταντινούπολης λοιπόν, και για ισχυρότερο λαϊκό
έρεισμα, ασχολήθηκε πιο ζεστά με την Μπασάκσεχιρ.
Κι ενώ η τελευταία ήταν αδιάφορη έως το
2014 δίχως οπαδικό υπόβαθρο, δίχως οικονομικούς πόρους και δίχως ιδιαίτερες αγωνιστικές δυνατότητες, ξαφνικά η τύχη της άλλαξε.
Την «υιοθέτησε» ο «Σουλτάνος» κι απέκτησε
άλλη προοπτική. Αρχικά μετονομάστηκε σε Μπασακσεχίρ Medipol και «γέμισε» με χρήματα, τα οποία όπως φημολογείται δόθηκαν από επιχειρηματίες-φίλους του Προέδρου.
Έπειτα ανέβηκε γρήγορα τις κατηγορίες του
τουρκικού ποδοσφαίρου. Αργότερα το κράτος τής
έκανε δώρο ένα υπερσύγχρονο γήπεδο.
Είναι μία ομάδα, που έχει… δόντι τον ίδιο τον
Ερντογάν και πλέον πανίσχυρη, ανερχόμενη, με
βαθύ πορτοφόλι και εξαιρετικές διεθνείς σχέσεις…
Σύμφωνα με τους «Times», αποτελεί τη «φιλοκυβερνητική» ομάδα της χώρας, αλλά αυτό το
αρνείται ο πρόεδρός της, Γκοκσέλ Γκουμουσντάγκ.
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Μόλις έσβησαν τα φώτα των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004,
η Ελλάδα επέστρεψε στον λήθαργο, καθώς
η τότε κυβέρνηση Καραμανλή, αν και είχε
στα χέρια της το δελτίο που κερδίζει
αλλεπάλληλα τζακ ποτ στο τζόκερ,
βαρέθηκε να πάει να το εξαργυρώσει!



Ένα προφητικό
άρθρο
νικής οικονομίας» (21 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004). Όπως έχει γράψει στο βιβλίο της η
κα Αγγελοπούλου, ο Νίκος Χριστοδουλάκης την είχε αποκαλέσει πλούσια σκύλα. «Αυτή η πλούσια σκύλα (rich bitch αναφέρεται
στο βιβλίο) έρχεται εδώ και παίζει
παιχνίδια λες και θα κερδίσουμε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες», είχε πει σε
δημοσιογράφους.
Ο ίδιος ο κ. Χριστοδουλάκης,
όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της
«Σιδηράς Κυρίας», αρνήθηκε ότι
την είχε αποκαλέσει «rich bitch».
Όμως από την απάντηση που είχε
δώσει το 2013 καταλαβαίνει ο καθένας το κλίμα που υπήρχε στο
πολιτικό σύστημα της χώρας για
την κα Αγγελοπούλου: «Προφανώς η κυρία θα ήθελε να χρησιμοποιεί τον υπουργό Οικονομικών ως
ταμία για να δίνει εντολές επιταγών
και να τον διατάζει. Αλλά εγώ ταμίας
του Ρογκ δεν έγινα ποτέ, ήμουν ο υπουργός Οικονομικών».

Κι όμως, όσοι στράφηκαν κατά
της «Σιδηράς Κυρίας» του 2004
λησμόνησαν ότι δεν λάμβανε η ίδια αποφάσεις για τα έργα υποδομής. Τουναντίον, το κόστος των
έργων ήταν αποφάσεις που βαρύνουν τον Κώστα Σημίτη και τους
υπουργούς του. Η παραπληροφόρηση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η κα Αγγελοπούλου έλαβε από το ΙΟΒΕ μία
αποτίμηση για την Ολυμπιάδα. Η
τελική μελέτη, υπό την επίβλεψη
του προέδρου του, Νίκου Βέττα,
απέδειξε ότι η χώρα είχε όφελος.

Η αποτυχία του Τσίπρα
Το ζεύγος Αγγελόπουλου, πέραν
των ιδεολογικών καταβολών του,
απέδειξαν στην πράξη ότι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα
να σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες όλων των πρωθυπουργών
από το 1996 έως και σήμερα για
εθνικούς λόγους. Κι όμως οι περισσότεροι ήταν επιφυλακτικοί.

Πριν από λίγα χρόνια, η κα
Αγγελοπούλου είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο, στο οποίο
επέκρινε τις ελληνικές κυβερνήσεις, επειδή εγκατέλειψαν τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, μιλώντας για την
χαμένη ευκαιρία.
Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι λάτρης του Αμερικανικού
κινηματογράφου, και μια από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι η κλασσική ταινία
“Field of Dreams” (“Ο ξυπόλητος Τζο”), όπου ο γνωστός
χαρακτήρας του Kέβιν Κόστνερ ακούει μια φωνή να
του ψιθυρίζει στην μέση ενός
χωραφιού στην Αιόβα: “Εάν
το χτίσεις, τότε θα έρθουν”.
Είναι μια υπόσχεση: φτιάξε
ένα γήπεδο (του μπέιζμπολ
στη συγκεκριμένη περίπτωση), και οι άνθρωποι θα έρθουν να παίξουν, να παρακολουθήσουν, να αγοράσουν
εισιτήρια, να φάνε χοτ ντογκ
και να πιούν μπύρα. Μακάρι
όλες οι επενδύσεις σε υποδομές να ήταν τόσο απλές!
Μια από τις πιο μεγάλες μου
απογοητεύσεις είναι να αντικρίζω τις εγκαταστάσεις παραμελημένες, κλειδωμένες
και εγκαταλελειμμένες. Και
δεν πρόκειται μόνο για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Π.χ. δημιουργήσαμε ένα Κέντρο Επικοινωνιών που θα
μπορούσε να χρησιμεύσει
στο κράτος ως Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Αντιθέτως, αποσυναρμολογήθηκε».

Πέραν του Κώστα Σημίτη, για τον
οποίο η κα Αγγελοπούλου στο
βιβλίο της δεν έκρυψε σε πολλά
σημεία τη συμπάθεια που του τρέφει, αν και την εκνεύριζε η μετριοπάθειά του, οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί την αντιμετώπιζαν με επιφυλακτικότητα.
Τρανό παράδειγμα ο πρώην
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Από το 2013, το Ίδρυμα Γιάννας
και Θεόδωρου Αγγελόπουλου έχει ιδρύσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών (με οικονομική στήριξη
των πρωτοβουλιών/προτάσεων)
για νέες και νέους φοιτητές από όλη την Ελλάδα, στο Clinton Global
Initiative University που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
Έτσι, στις 27 Σεπτεμβρίου του
2015 όλα ήταν φιλικά στη Νέα
Υόρκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Η
ατμόσφαιρα ήταν εμφατικά φιλελληνική και απερίφραστα αντιγερμανική. Το ίδρυμα Κλίντον στο
10ο συνέδριό του με τη μεσολάβηση της Γιάννας Αγγελοπούλου είχε συμπεριλάβει συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού από τον πρώην πλανητάρχη Μπιλ
Κλίντον, με στόχο να έρθουν άμεσα επενδύσεις στην Ελλάδα.
Οι ερωτήσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ήταν αβανταδόρικες σε βαθμό κακουργήματος:
Ερώτηση πρώτη: «Αν όλοι σ’
αυτήν την αίθουσα ήταν δυνητικοί επενδυτές στην Ελλάδα, θα μπορούσατε να τους διαβεβαιώσετε ότι, για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι επενδύσεις τους θα είναι ασφαλείς, ότι η
χώρα θα είναι σταθερή;»
Ερώτηση δεύτερη: «Αν δειπνήσω με ανθρώπους που αγαπούν την
Ελλάδα και θα ήθελαν να επενδύσουν εκεί, πού θέλετε να τους ζητήσω να επενδύσουν; Έχετε έναν κατάλογο με προτεραιότητες (wish list)»;
Ερώτηση τρίτη: «Αν πείσω κάποιους ανθρώπους να επενδύσουν
στον τομέα της ενέργειας, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας, μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι θα
πάρουν τα λεφτά τους πίσω; Μπορώ
να τους πω ότι η κατάσταση είναι υπό
τον έλεγχό σας και η κυβέρνηση θα
μείνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια;»
Δυστυχώς για τη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν για μία ακόμη
φορά ανέτοιμος. Δεν είχε τις απαντήσεις, ούτε την ετοιμότητα να τις

αυτοσχεδιάσει, και μάλιστα στα
αγγλικά. Κι όπως χαρακτηριστικά
έλεγαν μέλη της ελληνικής ομογένειας, που βρίσκονται κοντά στον
Μπιλ Κλίντον, «αυτός δεν μπορεί
να σκοτώσει ούτε βαλσαμωμένο πουλί». Συνέπεια της κακής προετοιμασίας του Αλέξη Τσίπρα σε μία
σκηνοθετημένη συνέντευξη ήταν
να κερδίσει τις εντυπώσεις ο Ματέο Ρέντσι, που μετείχε αμέσως
μετά σε ένα επίσης ενδιαφέρον
ντιμπέιτ με τον Τζορτζ Σόρος. Ο
μεγαλοεπενδυτής υποστήριξε ότι
«η Ευρώπη είναι υπό διάλυση», όμως ο χαρισματικός Ιταλός πρώην πρωθυπουργός κέρδισε τελικά
τις εντυπώσεις χρησιμοποιώντας
και τη γλώσσα του σώματος υπερασπιζόμενος το θαύμα της Ευρώπης. Και κατέληξαν να συμφωνήσουν και οι δύο ότι η Ευρώπη
χρειάζεται όραμα κι όχι μόνον κανόνες, ανάπτυξη κι όχι μόνον λιτότητα και πως τα σπρεντς δεν
μπορεί να είναι ο θεός της.
Κι όμως οι ΣΥΡΙΖΑιοι, οι οποίοι
τότε μιλούσαν πως θα κατακτήσουν τον κόσμο, τώρα επιτίθενται
στην επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πολυπράγμων Δημήτρης Παπαδημούλης έγραψε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ολυμπιάδα του 2004 άφησε έλλειμμα
δισ. ευρώ στο δημόσιο ταμείο, επιταχύνοντας την χρεοκοπία της χώρας.
Ουσιαστικός απολογισμός κι έλεγχος
των δαπανών δεν έγινε ποτέ. Η επιλογή της Γιαν. Αγγελοπούλου από τον
@kmitsotakis, ως επικεφαλής του
“Ελλάδα 2021”, προϊδεάζει για νέο
πάρτι!» Αλήθεια, ο κ. Παπαδημούλης γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε
όταν η κα Αγγελοπούλου έβαζε
πλάτη για τη συμμετοχή Τσίπρα
στο συνέδριο Κλίντον και τη συνέντευξη με τον πρώην πλανητάρχη;
Τότε δεν ήταν η Γιάννα των ελλειμματικών Ολυμπιακών Αγώνων;
Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει και θυμίζει την παροιμία «τον αράπη κι εάν τον πλένεις το σαπούνι σου
χαλάς». Γι’ αυτό και επί πρωθυπουργίας Τσίπρα και υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, για το ευχαριστώ για τη μεσολάβηση για τη συνέντευξη με τον Κλίντον υποχρέωσαν
τη Γιάννα Αγγελοπούλου να παραιτηθεί από πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων. Μία τιμητική διάκριση
που κατείχε από το1998, όταν διορίσθηκε από τον τότε πρωθυπουργό
Κώστα Σημίτη.
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• Οι διπλωματικές θερμοκρασίες στο Κυπριακό και

εν γένει τα ελληνοτουρκικά συναγωνίζονται επάξια
τις μετεωρολογικές συνθήκες καύσωνα που βιώνει η Ελλάδα

«Ύφαλοι» στο
τρίγωνο Αθήνα Λευκωσία - Άγκυρα
Το πρώτο εκτός συνόρων ταξίδι του ως πρωθυπουργός της Ελλάδας πραγματοποίησε το διήμερο 29-30 Ιουλίου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο προορισμός δεν ήταν άλλος από την Κύπρο.
Όχι τόσο, όμως, εξαιτίας της… εθιμοτυπίας, όσο επειδή οι διπλωματικές θερμοκρασίες στο Κυπριακό και εν γένει τα ελληνοτουρκικά συναγωνίζονται επάξια τις μετεωρολογικές συνθήκες καύσωνα που βιώνει η χώρα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

O

σο πλησιάζει η ώρα για
την (άτυπη) συνάντηση
της 9ης Αυγούστου μεταξύ του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί, τόσο λιγοστεύουν οι προσδοκίες ότι θα αρθεί
το αδιέξοδο και θα επανεκκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών
για το Κυπριακό που είχαν καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2017 στο ελβετικό
θέρετρο Κραν Μοντανά.
Έστω κι έτσι, όμως, η προ ημερών
επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μεγαλόνησο δεν ήταν άνευ αντικειμένου και ουσίας, αφού σε μία κρίσιμη περίοδο και
εν μέσω των θερμών εξελίξεων των τελευταίων μηνών με την Τουρκία δόθηκε στους γείτονες αλλά και τη διεθνή
κοινότητα το στίγμα της αρραγούς ενότητας Ελλάδας και Κύπρου.
Πίσω από το πρωτόκολλο των όσων
δήλωσαν στη Λευκωσία ο Κυρ. Μητσοτάκης και ο Ν. Αναστασιάδης ξεχωρίζει η επιδίωξη της νέας ελληνικής
κυβέρνησης να βρεθεί η κατάλληλη
φόρμουλα επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δίχως όμως αυτή
η επανεκκίνηση να πραγματοποιηθεί
εν κενώ –όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται από την Αθήνα– και δίχως
φυσικά αυτή η καλή πρόθεση να ξεχειλίζει από βιασύνη και υπέρμετρη αισιοδοξία.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι

οι κινήσεις πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα, ώστε να οικοδομηθεί η απαιτούμενη σε τέτοιες περιστάσεις εμπιστοσύνη, με ταυτόχρονη επιβεβαίωση της ελληνοκυπριακής κόκκινης γραμμής ότι
δεν νοείται λύση χωρίς την πλήρη κατάργηση των εγγυήσεων, χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Θυμίζεται ότι η τουρκική αδιαλλαξία στο θέμα της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και
της διατήρησης των εγγυήσεων για
τουλάχιστον 15 χρόνια ακόμη (και…
βλέπουμε) ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στα βράχια τις προ διετίας διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αυτό
ακριβώς το σύστημα των εγγυήσεων είναι που η Αθήνα και η Λευκωσία θεωρούν άκρως αναχρονιστικό, ισχυριζόμενες ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να διατηρείται εν ισχύ μέχρι και τις
μέρες μας και μάλιστα για κράτη που
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον… χαβά τους στα όρια
του casus belli οι Τούρκοι
Σε κάθε περίπτωση, αταλάντευτη στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παραμένει ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής στα κυπριακά εδάφη και τέτοια θα παραμείνει, παρά το κρεσέντο προκλητικότητας
στο οποίο επιδίδεται η Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη Δευτέρα
που ο Κυρ. Μητσοτάκης μετέβη στη
Μεγαλόνησο, οι πιλότοι της τουρκικής
πολεμικής αεροπορίας «τρύπησαν» τον

ελληνικό εναέριο χώρο 60 φορές,
πραγματοποιώντας μάλιστα υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.
Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ αποτέλεσε μέρος των συνομιλιών
Μητσοτάκη - Αναστασιάδη, με τις
δύο αντιπροσωπίες να συζητούν τρόπους αντίδρασης στην κατάφορη παραβίαση εκ μέρους της Άγκυρας των
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι
το ζήτημα δεν αποτελεί διακρατική διένεξη, αλλά αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο πυρήνας δεν είναι μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα
των εμπλεκομένων χωρών, αλλά η ενεργειακή πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προφανώς το αυτί του Ταγίπ Ερντογάν δεν ιδρώνει από τέτοιου είδους

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ

επισημάνσεις-παραινέσεις. Απόδειξη
ότι η Άγκυρα τραβάει το σκοινί είναι η
δημοσιοποίηση της είδησης ότι η
TPAO, η κρατική εταιρεία πετρελαίου
της Τουρκίας, κατέθεσε αίτημα προς τη
διοίκηση των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων για διεξαγωγή σεισμικών ερευνών μετά τις 15 Αυγούστου, σε μια
περιοχή που εκτίνεται από τα νότια της
Ρόδου και φθάνει πέρα από το Καστελλόριζο.
Αν δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιους από τους συνήθεις λεονταρισμούς της τουρκικής ηγεσίας και η Άγκυρα κάνει τελικά πράξη την πρόθεσή της, τότε θα μιλάμε για μία σαφέστατη ποιοτική αναβάθμιση των απειλών των γειτόνων στις παρυφές του
casus belli. Και αυτό διότι η προς έρευνα περιοχή που αιτούνται οι Τούρκοι
επικαλύπτει τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως γνωστόν, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας είναι το μοναδικό ζήτημα που παραδέχεται ως ελληνοτουρκική εκκρεμότητα η Αθήνα, που
με βάση τις πρόνοιες της Σύμβασης του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας
(Montego Bay, 1982) δεν χρειάζεται
να ανακηρυχθεί, αλλά πρέπει να οριοθετηθεί μεταξύ όμορων κρατών και, σε
περίπτωση διαφωνίας, να παραπεμφθεί με κοινό συμφωνητικό προς επίλυση στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
Εδώ είναι, λοιπόν, που αρχίζουν τα
δύσκολα για την Αθήνα σε ό,τι αφορά
τα ελληνοτουρκικά, καθώς δεν θέλει να
συρθεί σε οποιαδήποτε τύπου «διευθέτηση» με το πιστόλι ενός θερμού επεισοδίου στον κρόταφο. Προς –ιστορική– γνώση και συμμόρφωση, θυμίζεται ότι, εκτός των Ιμίων, δύο φορές
που η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν
στα πρόθυρα σύρραξης ήταν με αφορμή την υφαλοκρηπίδα: την πρώτη τον
Αύγουστο του 1976 και τη δεύτερη τον
Μάρτιο του 1987, όταν η Άγκυρα έβγαλε τα σεισμογραφικά της για έρευνες στο Αιγαίο.
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ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ»,
ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ… ΣΤΡΙΜΩΞΟΥΝ
ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

«Εισπρακτική εταιρεία»
στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου θα γίνει «στενός
κορσές» για τους οφειλέτες της Εφορίας. Ήδη
αναζητούνται οι 120 εφοριακοί-Ράμπο που θα
αναλάβουν να… στριμώξουν όσους χρωστούν
και θα γυρίσουν την
πλάτη στη ρύθμιση των
120 δόσεων.

Στενό μαρκάρισμα
σε οφειλέτες από
εφοριακούς-Ράμπο

Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσης
νέα υπηρεσία,
που θα ονομαστεί
Κέντρο Είσπραξης
Οφειλών
(ΚΕΟΦ), θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η
Νοεμβρίου και ο διοικητής της
ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με
απόφασή του καλεί τους εφοριακούς που ενδιαφέρονται να
στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία
να υποβάλουν αίτηση μαζί με το
βιογραφικό τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να
διαθέτουν εργασιακή εμπειρία
στο δικαστικό τμήμα τρία χρόνια και συνολική εμπειρία στην
υπηρεσία τουλάχιστον πέντε
χρόνια. Μέσω του ΚΕΟΦ, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην πιο οργανωμένη και αποτελεσματικότερη
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το Δημόσιο. Δηλαδή, θα λειτουργεί όπως σήμερα
τα «Δικαστικά Τμήματα» των
ΔΟΥ, αλλά θα χρησιμοποιεί
πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες των εισπρακτικών εταιρειών των τραπεζών.
Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής θα είναι αρμόδιο
για την επιδίωξη της είσπραξης
των οφειλών, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές
που καθορίζονται, αρμοδίως, με
συγκεκριμένα κριτήρια, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας
Αττικής, παράλληλα με τις κατά
τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες
εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη εί-

Η

σπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Πρώτα
οι μεγαλοοφειλέτες
Οι υπάλληλοι θα επιλέγουν από τη λίστα των οφειλετών, φυσικών και νομικών προσώπων,
αυτούς με τα μεγαλύτερα χρέη
και κατόπιν θα προχωρούν
στους μικρότερους οφειλέτες.

Το πρώτο βήμα θα είναι η ενημέρωση του οφειλέτη με e-mail
για το ύψος της οφειλής και την
προθεσμία τακτοποίησής της,
είτε με την καταβολή του ποσού
είτε με τη ρύθμισή του, ενώ αν
έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη θα
ειδοποιείται αυτόματα μέσω του
auto reminder system και θα
λαμβάνει mail.
Στη συνέχεια και εφόσον ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στα
mail και στις προθεσμίες τακτο-

ποίησης της οφειλής, θα δέχεται τηλεφώνημα από υπάλληλο
της υπηρεσίας, με το οποίο θα
ενημερώνεται για το ληξιπρόθεσμο της οφειλής και για τους
κινδύνους που υπάρχουν σχετικά με τη λήψη μέτρων.
Ταυτόχρονα, θα αποστέλλεται και mail με το οποίο θα προειδοποιείται ότι αν δεν τακτοποιήσει την οφειλή του θα ληφθούν σε βάρος του όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κινητών ή και ακινήτων,
αν η οφειλή είναι μεγάλη.

Μόνο με ραντεβού το…
ραντεβού με τον έφορο
Με νέα ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε, εξάλλου, ότι
εφεξής οι φορολογούμενοι που
έχουν εκκρεμείς υποθέσεις με
την εφορία θα μπορούν να προσέρχονται οι ίδιοι ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους στα Τμήματα
Ελέγχου των ΔΟΥ, στα Ελεγκτι-

κά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ), στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και στις
Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) μόνο κατόπιν ραντεβού!
Το μέτρο, που αποσκοπεί
στην καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων
και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, «ντεμπουτάρει» τη Δευτέρα,
29 Ιουλίου, και για να πραγματοποιηθεί η προσέλευση ενός υπόχρεου θα πρέπει να έχει
προηγηθεί επικοινωνία με το
Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (γραμματεία) των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο
χρόνος συνάντησης με τα αρμόδια για το θέμα στελέχη τους.
Η επικοινωνία αυτή μπορεί
να πραγματοποιείται μέσω αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται
αυτοπροσώπως στην αρμόδια
υπηρεσία ή αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο
(ταχυδρομείο, e-mail, φαξ). Με
την προσέλευσή του στα τμήματα ελέγχου, ο φορολογούμενος
θα απευθύνεται στη γραμματεία
της υπηρεσίας και από εκεί θα
παραλαμβάνει ειδική κάρτα με
την ένδειξη, «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ»,
την οποία και θα φέρει σε όλη
τη διάρκεια της παραμονής του
στην υπηρεσία. Από την ΑΑΔΕ
διευκρινίζεται ότι, ως προς τις
ΔΟΥ, η καινούργια διαδικασία
επισκέψεων θα αφορά μόνο τα
τμήματα ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τμήματα υποδοχής κοινού.
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αναχρηματοδότηση
συνολικού
ύψους €49,7
εκατ. για τον
Όμιλο ελΓεκα
Σημαντικές συμφωνίες
αναχρηματοδότησης ύψους
38,05 εκατ. ευρώ και 11,65
εκατ. ευρώ αντίστοιχα,
εξασφάλισαν η μητρική εταιρεία
ΕΛΓΕΚΑ και η θυγατρική
εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, μέσω
έκδοσης κοινών ομολογιακών
δανείων διάρκειας πέντε ετών
από την Alpha Τράπεζα,
διοργανώτρια τράπεζα των
ανωτέρω ομολογιακών
δανείων, τα οποία θα καλύψουν
ως ομολογιούχοι δανειστές η
Alpha Τράπεζα, η Εθνική
Τράπεζα, η Τράπεζα Eurobank
Ergasias και η Τράπεζα
Πειραιώς.
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιξη, καθώς οι
συγκεκριμένες συμφωνίες
καταδεικνύουν την έμπρακτη
εμπιστοσύνη από το τραπεζικό
σύστημα στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ,
εξασφαλίζοντας τη
μακροπροθεσμοποίηση των
δανειακών υποχρεώσεων και
τη συνολική μείωση του
κόστους χρήματος.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να
ενισχύσει σημαντικά τις
χρηματοοικονομικές ροές, το
κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια
κεφάλαια του Ομίλου, ώστε να
παραμείνει προσηλωμένος στην
υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου ανάπτυξης.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της
ΕΛΓΕΚΑ για το επόμενο
διάστημα εστιάζουν στην
ενίσχυση της εμπορικής της
θέσης, στην ισχυροποίηση των
οικονομικών της μεγεθών, στη
διεύρυνση των συνεργασιών
και στην παροχή βέλτιστων
υπηρεσιών.
Αντίστοιχα, η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα
συνεχίσει να εστιάζει στην
περαιτέρω εδραίωση της στον
χώρο των logistics, μέσω νέων
υπηρεσιών και
συνεργασιών.Ν.ΤΣ.

Αλλαγή σκυτάλης στα ΕΛ.ΠΕ.
λλαγή φρουράς
στα Ελληνικά
Πετρέλαια. Μετά από τέσσερα
χρόνια επανέρχεται στην προεδρία των
Ελληνικών Πετρελαίων ο
Γιάννης Παπαθανασίου. Ο
πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης Καραμανλή θα αντικαταστήσει
στην προεδρία της εταιρείας τον επιτυχημένο Στάθη
Τσοτσορό, στον οποίο είχε
παραδώσει το 2015.
Βέβαια ο κ. Παπαθανασίου
ζήτησε να είναι μη εκτελεστικό πρόεδρος και το αίτημα του
έγινε αποδεκτό. Έτσι με επιστολή των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και
Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κωστή Χατζηδάκη διευθύνων
σύμβουλος τοποθετείται ο Αν-

Α

δρέας Σιάμισης, όποιος μέχρι
σήμερα κατείχε την θέση του
αναπληρωτή διευθύνοντα
συμβούλου.
Στην επιστολή των δύο υπουργών γνωστοποιείται και
ο διορισμός των παρακάτω
μελών του Διοικητικού συμβουλίου που είναι οι κ.κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μιχαήλ
Κεφαλογιάννης, Αλέξανδρος
Μεταξάς, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Λουκάς Παπάζογλου και Αλκιβιάδης Ψάρρας. Τα προαναφερθέντα μέλη
αντικαθιστούν τους συμβούλους που είχαν διορισθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο το
2018. Η συνεδρίαση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου για
την συγκρότησή του σε Σώμα
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου.

Ο Γ. ΠαΠαθανασίΟυ θα

αντικαταστΗσει στΗν ΠρΟεδρια τΟν
στ. τσΟτσΟρΟ, ενΩ στΟ σΗμαντικΟ
ΠΟστΟ τΟυ διευθυνΟντΟσ συμβΟύλΟυ
τΟΠΟθετΗθΗκε Ο ανδρεασ σιαμισΗσ

ΑΧΑ: Βοήθησε τις… γόπες να
ια ακόμα μία χρονιά, εργαζόμενοι και συνεργάτες
της ΑΧΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους και με μότο «Η γόπα
σου έσωσε τη γόπα» συμμετείχαν ενεργά στην τρίτη και τελευταία δράση μιας σειράς εθελοντικών πρωτοβουλιών, που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΧΑ,
καθαρίζοντας την παραλία Γλύ-

Γ

στρα
στο
Λαγονήσι.
Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 97
εθελοντές της ΑΧΑ συγκεντρώθηκαν στην παραλία, όπου αρχικά ενημερώθηκαν από τους εξειδικευμένους εκπροσώπους
της περιβαλλοντικής ομάδας
iSea για τον σωστό διαχωρισμό
των απορριμμάτων καθώς και
για τη σπουδαιότητα του καθαρισμού της ακτογραμμής. Στη
συνέχεια είχαν την ευκαιρία να

εφαρμόσουν στην πράξη όλα όσα έμαθαν, περνώντας στη συλλογή των απορριμμάτων κατά
μήκος ολόκληρης της παραλίας.
Το έργο της εθελοντικής ομάδας
ΑΧΑ ενισχύθηκε από τη συμμετοχή των νέων εθελοντών του
Δήμου Σαρωνικού «Young
Volunteers in Action», ενώ παράλληλα είχαν και την πολύτιμη
καθοδήγηση της Χριστίνας Κονταξή, εξειδικευμένης Περιβαλ-
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Επεκτείνουν τη συνεργασία τους WIND και Seajets
Τη στρατηγική συνεργασία τους αποφάσισαν να επεκτείνουν η
WIND και η SEAJETS, προσφέροντας μοναδικά προνόμια σε
ακόμη περισσότερους πελάτες τους. Συγκεκριμένα, οι νέοι και
υφιστάμενοι συνδρομητές της WIND στα προγράμματα «WIND
ONE» θα μπορούν πλέον να ταξιδέψουν στις Κυκλάδες με τον
υπερσύγχρονο στόλο ταχυπλόων της SEAJETS, με δώρο τα εισιτήρια επιστροφής τους.
Η προσφορά για τους «WIND ONE» συνδρομητές αφορά
την παροχή δωρεάν εισιτηρίων επιστροφής από τα νησιά των

Κυκλάδων, με την ταυτόχρονη αγορά των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας ή
της Κρήτης.
Η WIND, έχοντας σαν κύριο πυλώνα της στρατηγικής της
την εξαιρετική εμπειρία πελάτη και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής, σταθερής internet και τηλεόρασης,
φροντίζει ώστε να διευρύνει συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών
της για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στα νοικοκυριά
που την εμπιστεύονται. Ν.ΤΣ.

Μετά τα Public συνεργασία
και με τη Nova «έκλεισε»
η MediaMarkt

Πάνω από 2.000 οι… λυπητερές
στις ασφαλιστικές λόγω Εγκέλαδου
σεισμός των 5,3 R της 19ης Ιουλίου δεν ταρακούνησε μόνο τους Αθηναίους αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, και τα τμήματα αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς 15
ημέρες μετά την κύρια δόνηση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος «μετρούν»
περισσότερες από 2.000 δηλώσεις ζημιάς. Από τη
χαρτογράφηση των γνωστοποιήσεων που έχουν
φτάσει στα αρμόδια γραφεία των εταιρειών-μελών
της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των

O

περιστατικών αφορά ζημιές σε κατοικίες (περίπου
1.700) και μόλις 300 περιπτώσεις αφορούν επιχειρήσεις, ενώ ως προς την έκταση των ζημιών –άρα και του ύψους των αποζημιώσεων– η πρώτη γενική εκτίμηση είναι ότι αυτές είναι περιορισμένες.
Σε κάθε περίπτωση, από την ΕΑΕΕ έγινε γνωστό ότι πέρα από την παρακολούθηση του φαινομένου
θα ακολουθήσει αναλυτική αποτύπωση του πλήθους των δηλωθέντων ζημιών μαζί με την πρόβλεψη του ποσού των αποζημιώσεων.

σωθούν από τις γόπες!
λοντολόγου, μέλος της Ομάδας
Blue Growth της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ομάδες που σχηματίστηκαν
καθάρισαν 476 μέτρα παραλιακού μετώπου και συγκέντρωσαν
συνολικά 39 σάκους απορριμμάτων, βάρους 300 κιλών. Σημειώνεται ότι τα αποτσίγαρα, μαζί με
αντικείμενα όπως μαχαιροπίρουνα, πιάτα, κυπελάκια, καλαμάκια και περιέκτες τροφίμων α-

ντιστοιχούν στο 86% των πλαστικών μιας χρήσης που συναντώνται πιο συχνά στις παραλίες. Συγκεκριμένα, τα αποτσίγαρα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πηγές μόλυνσης των
ελληνικών θαλασσών.
Η εθελοντική δράση ολοκληρώθηκε με τους εθελοντές να τοποθετούν στην κατασκευή σε σχήμα «γόπας - ψαριού» όλα τα αποτσίγαρα που είχαν συλλέξει. Η

πρωτότυπη αυτή κατασκευή σχεδιάστηκε για να οπτικοποιήσει
το σπουδαίο αποτέλεσμα που
μπορεί να έχει η πρόληψη στην
προστασία του περιβάλλοντος
και το αντίκτυπο της κάθε μας
κίνησης και πώς αυτή καταλήγει
σε εμάς.
Η κατασκευή μετά το πέρας της
δράσης δωρίστηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας.
Ν.ΤΣ.

Συνεργασιών συνέχεια για τη MediaMarkt, καθώς μετά το
πρόσφατο deal με τα Public ο ελληνικός βραχίονας της πολυεθνικής εταιρείας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ανακοίνωσε τη συνέργια με τη Nova. Στόχος της συνεργασίας
είναι η αύξηση της λειτουργικότητας και της υπηρεσιακής συνέχειας της MediaMarkt μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ιδιόκτητου Private Cloud περιβάλλοντος.
Το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των καταστημάτων
της MediaMarkt στην Ελλάδα, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών, σε ένα κοινό ιδεατό LAN συνδεδεμένο μέσω MPLS VPN
σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία.
Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καταστήματα της MediaMarkt επικοινωνούν μέσω προστατευμένων κυκλωμάτων σε ένα
private MPLS δίκτυο για να διασυνδεθούν με τις κεντρικές και
Disaster Recovery (DR) υποδομές, έχοντας τη δυνατότητα να
λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο κομβικό σημείο της εταιρείας, που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, υποστεί οποιαδήποτε απώλεια.
Η διασφάλιση της υπηρεσιακής συνέχειας αποτελεί βασικό
πυλώνα των υπηρεσιών της MediaMarkt σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας δίκτυο καταστημάτων και αντίστοιχες διαδικασίες σε 14 χώρες. Η λύση που επιλέχτηκε βασίστηκε στις
σύγχρονες υποδομές, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και
την εμπειρία της Nova στον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.
Η Nova συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην
εξυπηρέτηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της, ως
ο πάροχος που προσφέρει εξειδικευμένες και τεχνολογικά
προηγμένες λύσεις, με δίκτυο και εξοπλισμούς νέας
γενιάς.Ν.ΤΣ.
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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,
Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ…

«One stop shop» λύσεις
στην αγορά ακινήτων από
την Τράπεζα Πειραιώς
Στη σημασία της αγοράς ακινήτων ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στις προοπτικές
του κλάδου, καθώς και στις δυνατότητες της Πειραιώς Real Estate, ως διαχειριστή του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο ανώτερος γενικός διευθυντής, επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Πειραιώς Real Estate, Γεώργιος Ι. Κορμάς.
πό το βήμα του 2ου
Athens Interna tional Ιnvestment
Synergies & Joint
Ventures Forum,
στο οποίο έδωσε το «παρών» ως
κεντρικός ομιλητής, ο Γ. Κορμάς έκανε μία σύντομη παρουσίαση των βασικών δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πειραιώς Real
Estate της οποίας ηγείται, αναφέροντας ότι είναι σε θέση με αξιοπιστία να ανταποκριθεί στις
ιδιαιτερότητες του ελληνικού
real estate, οι οποίες αφορούν

A

κατά κύριο λόγο χρονοβόρες
διαδικασίες και γραφειοκρατία.

Ο καλύτερος «τοπικός
συνεργάτης» σε
διεθνείς επενδυτές
Ο CEO της Πειραιώς Real Estate
τόνισε επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς, ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος της χώρας, μέσω του
Group Real Estate και της ολιστικής προσέγγισης που έχει υιοθετήσει, λειτουργώντας με διαφάνεια και αξιοπιστία, μπορεί να
αναδειχθεί ως ο καλύτερος «τοπικός συνεργάτης» σε διεθνείς ε-

πενδυτές που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά του real estate. Παρέχει δε, τη δυνατότητα λύσεων
«one stop shop» σε σχέση με το
ακίνητο και το συνολικό κύκλο
ζωής του, έχοντας ολοκληρωμένη οπτική της αγοράς μέσω της
έμπειρης και εξειδικευμένης ομάδας στελεχών που διαθέτει
και της ενεργής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που εφαρμόζει. .Ο κ. Κορμάς στη συνέχεια
είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις
και προκλήσεις του real estate,

καθώς και τις προοπτικές της εγχώριας αγοράς, στην οποία καταγράφονται ευνοϊκές συνθήκες
λόγω της πολιτικής σταθερότητας και των προοπτικών οικονομικής ανάκαμψης, στοιχεία που
τοποθετούν τη χώρα στον χάρτη
επιλογών των διεθνών επενδυτών. Επεσήμανε, τέλος, ότι παρά τις θετικές προοπτικές η εγχώρια ζήτηση δεν έχει ανακάμψει, με αποτέλεσμα την εξάρτηση της αγοράς ακινήτων από την
εντυπωσιακή εισροή κεφαλαίων
που προέρχεται από επενδυτές
του εξωτερικού...Σημειώνεται ότι το δεύτερο Athens International Ιnvestment Synergies &
Joint Ventures Forum πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
Ελληνο-Ελβετικού Επιμελητηρίου και σε αυτό μίλησαν πρέσβεις
7 χωρών με εξωστρεφή επενδυτικό προσανατολισμό, εκπρόσωποι μεγάλων επαγγελματικών
συνδέσμων και φορείς, μεταξύ
των οποίων ΤΑΙΠΕΔ, ΟΛΘ,
HELEXPO και Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο.

Νέος CEO
στην Πειραιώς
ο Θ. Γναρδέλλης
Τα καθήκοντα του Group
Chief Financial Officer
της Τράπεζας Πειραιώς,
ως ανώτερος γενικός διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της τράπεζας, έχει αναλάβει εδώ και λίγες ημέρες ο
Θεόδωρος Γναρδέλλης. Ο
Θ. Γναρδέλλης εντάχθηκε
στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο
2018 ως επικεφαλής στον
τομέα Piraeus Legacy
Unit Strategy, μετά από
μία επιτυχημένη πορεία
δεκαπέντε και πλέον ετών
σε διαφορετικούς οργανισμούς και τράπεζες στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι διπλωματούχος μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και κάτοχος MBA από το Imperial
College Business
School.Με την ανάληψη
των νέων καθηκόντων, ο
Θ. Γναρδέλλης θα έχει υπό την εποπτεία του το
Group Financial
Management, με βασική
αρμοδιότητα τη χάραξη
της συνολικής στρατηγικής και τη διαχείριση και
τον συντονισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων
του Ομίλου.Όπως διευκρινίστηκε, ο Κωνσταντίνος Πασχάλης, CFO, γενικός διευθυντής και μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, θα συνεχίσει να συνδράμει στις εργασίες του
τομέα Group Financial
Management με την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία του.

Στήριξη στους πληγέντες αγρότες της Βορείου Ελλάδας από τις θεομηνίες της 10ης Ιουλίου
Συνεπής με τη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας, η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται κοντά στους αγρότες, στους συνεταιρισμούς και
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Αγροδιατροφικού Τομέα, των οποίων η παραγωγή ή η λειτουργία επηρεάσθηκε από τη θεομηνία που έπληξε την
περιοχή της Χαλκιδικής και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στις 10 Ιουλίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει
άμεσα κάθε αίτημα για παροχή διευκόλυνσης κάθε ενδιαφερόμενου, που διατηρεί ενεργή πιστοδότηση με
την τράπεζα, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή λύ-

ση. Δικαιούχοι είναι οι αγρότες/κτηνοτρόφοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα των αναφερόμενων περιοχών, που
εξαιτίας των πρόσφατων έκτακτων καιρικών φαινομένων υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή του φυτικού/ζωικού κεφαλαίου ή των εγκαταστάσεών τους.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν είναι
οι εξής:
> Να είχαν ενήμερα δάνεια στις 30/6/2019.
> Να έχουν υποβάλει δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ
(για όσους είναι υπόχρεοι ασφάλισης στον εν λόγω
φορέα).

Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της Πειραιώς, η πρωτοβουλία της τράπεζας έχει στόχο να συμβάλει άμεσα
στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των ανωτέρω
περιοχών, ώστε να είναι σε θέση το συντομότερο δυνατό να συνεχίσουν την παραγωγική τους διαδικασία
και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Υπό αυτό το πρίσμα, από την Τράπεζα Πειραιώς υπογραμμίζεται η διαθεσιμότητα των στελεχών της στα
κατά τόπους τραπεζικά καταστήματα του δικτύου προκειμένου να βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο για την
απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Το πρΩΗν –πλεον– σΤελεχοσ ΤΗσ ENEL ειναι ο εΚλεΚΤοσ
ΤΗσ ΚυβερνΗσΗσ Για ΤΗ θεσΗ Του προεδρου Και CEO ΤΗσ δεΗ

Γιατί έκανε…στάση
στον Γ. Στάσση
ο Χατζηδάκης
ένα πρώην –πλέον– στέλεχος του πολυεθνικού
ενεργειακού ομίλου
ENEL καλείται να αντιμετωπίσει από τη θέση
του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου
της δεΗ τις πολλές ανορθογραφίες και στρεβλώσεις της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού.
ο λόγος για τον Γιώργο
στάσση, όνομα άγνωστο
στο ευρύ κοινό, αλλά
αρκετά γνωστό στην ενεργειακή «πιάτσα», καθώς παρά το νεαρό της
ηλικίας του μετρά περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς και
φορείς του κλάδου.
Του νίκου Τσαγκατάκη
α προβλήματα με τα
οποία θα αναμετρηθεί ο νέος CEO της
ΔΕΗ δεν είναι ούτε
λίγα ούτε εύκολα.
Πρώτο στη λίστα το μείον στα
οικονομικά αποτελέσματα, με
τις ζημιές μετά από φόρους στο
α΄ τρίμηνο του έτους να ανέρχονται σε 205,1 εκατ. ευρώ και
τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Αυτό από μόνο
του αποτελεί δυσεπίλυτο σταυρόλεξο για τον κ. Στάσση, αφού
με βάση και τους άξονες στήριξης και εξυγίανσης της ΔΕΗ
που ανακοίνωσε προ ημερών ο

T

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, θα πρέπει να ενισχυθεί η
ρευστότητα μέσα από το «κυνήγι» των κακοπληρωτών πελατών της ΔΕΗ, αλλά και να εξορθολογιστεί η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης δίχως η επιβάρυνση να μετακυλιστεί στις
τσέπες των καταναλωτών.
Έτερο αγκάθι για το καινούργιο «αφεντικό» της ΔΕΗ είναι η
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με δεδομένη
ωστόσο την εξαγγελία της κυβέρνησης να επαναδιαπραγματευτεί με τις Βρυξέλλες την αύξηση του μεριδίου της επιχείρησης στην εγχώρια κατανάλωση
κατά 10%, από το 40% στο οποίο είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο 50%.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση αναζητούσε έναν νέο τεχνοκράτη μάνατζερ που να έχει
γνώση του ευρύτερου ενεργειακού αντικειμένου και τελικά τον
βρήκε στο πρόσωπο του πολιτικού μηχανικού στο επάγγελμα,
Γιώργου Στάσση, για τον οποίο συνεργάτες του Κ. Χατζη-

δάκη υπογραμμίζουν ότι έχει
κάνει καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία (βλ. ENEL),
έχει εμπειρία σε αναδιάρθρωση ενεργειακών επιχειρήσεων,
υπηρετεί δε τον συμβολισμό
του νέου ηλικιακά Έλληνα που
επιστρέφει από το εξωτερικό
για να βοηθήσει στην προσπάθεια της κυβέρνησης.Για το τυπικό της υπόθεσης σημειώνεται
ότι η οριστικοποίηση της τοποθέτησης Στάσση στο τιμόνι της
ΔΕΗ «περνά» μέσα από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της επιχείρησης, που αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα προκειμένου να εγκρίνει
την αντίστοιχη πρόταση πλήρωσης της θέσης που έχει υποβάλει επισήμως το Υπερταμείο.

Ποιο είναι το νέο
«αφεντικό» της ΔΕΗ
Όπως προαναφέρθηκε ο
Γεώργιος Ι. Στάσσης σπούδασε
πολιτικός μηχανικός στο
Πανεπιστήμιο Kingston στη
Μεγάλη Βρετανία και είναι
κάτοχος MBA στο Construction
Management. Έχει συμμετάσχει



Τα πρώΤα
σΤοιχήμαΤα
Του νέου
διευθύνονΤοσ
συμβούλου

σε executive προγράμματα με
αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη
στο ELIS Management Academy,
καθώς και Executive Leadership
στο Harvard University.
Τα πρώτα επαγγελματικά
βήματά του τα έκανε στις
τηλεπικοινωνίες διατελώντας
για μία πενταετία –από το 2001
έως και το 2006– μέλος της
διοικητικής ομάδας και Executive
Director of Strategic Projects
and Procurement της Tellas
Telecommunications S.A.
Το 2007 βρίσκει τον Γ.
Στάσση στον ιταλικό όμιλο ενέργειας ENEL SpA, όπου εργάστηκε ως επικεφαλής της Εnel
Green Power για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με χώρες ευθύνης του μεταξύ άλλων την Ελλάδα, τη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την
Τουρκία και την Αίγυπτο.

Από το 2016 έως και σήμερα ο προτεινόμενος για επικεφαλής της ΔΕΗ κατείχε τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου
στην Εnel Romania SrL, τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη
Ρουμανία. Κατέχει σήμερα, επίσης, τη θέση του αντιπροέδρου
του Δ.Σ. του Συλλόγου Ξένων
Επενδυτών (Foreign Investments
Council) στη Ρουμανία, είναι
πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Συνομοσπονδίας για
την Ανάπτυξη της Ρουμανίας
(Coalition for Romania’s
Development), ενώ παράλληλα
συμμετέχει στο Δ.Σ. του ACUE
(Association of Utilities), στο
Board of Trustees του Αspen
Institute Romania και στο Δ.Σ.
του Κέντρου Ενέργειας Ρουμανίας (CRE). Επίσης έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), μέλος της
Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου
και πρόεδρος της Επιτροπής
Ενέργειας του G20Y.
Ο Γ. Στάσσης είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
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υγιαίνετε...
• Πού θα εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση της βλαβερής συνήθειας,
πόσο θα είναι το πρόστιμο για τους παραβάτες

Τσιγάρο «τέλος» (ξανά)
σε δημόσιους χώρους
Ήδη από την προεκλογική
περίοδο γνωρίζαμε ότι η
δημόσια Υγεία αποτελεί
μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας διακυβέρνησης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις
προγραμματικές δηλώσεις
που έκανε η νεοεκλεγείσα
κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Υ

πό αυτό το πρίσμα δεν
θα μπορούσε να μη δοθεί βάρος στους παράγοντες που απειλούν
την… υγεία της δημόσιας Υγείας, με βασικότερο όλων
το κάπνισμα, για το οποίο η μεγάλη ελληνική πρωτοτυπία είναι απλώς το να εφαρμοστεί (επιτέλους)
ο αντικαπνιστικός νόμος σε όλους
τους δημόσιους χώρους. Αν κρίνουμε από όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων το περασμένο Σάββατο, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα, με την
Ελλάδα να ακολουθεί(;) τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζουν οι περισσότερες χώρες της
Ευρώπης. Για να εφαρμοστεί σωστά και καθολικά ο νόμος αναμένεται εντατικοποίηση των ελέγχων
και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την αναφορά παραβάσεων, μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
Προκειμένου να δείξει την αποφασιστικότητά του για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε
πως η εφαρμογή του θα ξεκινήσει

από τη Βουλή. «Εφαρμόζεται άμεσα
ο αντικαπνιστικός νόμος παντού στην
Επικράτεια, ξεκινώντας από το Κοινοβούλιο», είπε χαρακτηριστικά ο νέος πρωθυπουργός. Παρατήρησε,
μάλιστα, ότι το χειροκρότημα των
βουλευτών δεν ήταν και τόσο δυνατό στην εξαγγελία του.

Σε ποιους δημόσιους
χώρους απαγορεύεται
Σύμφωνα με τον νόμο, το κάπνι-

σμα απαγορεύεται σε: νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και
των βαθμίδων, εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία,
δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία,
δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων
των τύπων, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώρους
παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώρους παροχής πα-

ντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης, χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,
καφέ), κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.

Τα πρόστιμα
Στην εγκύκλιο με τα πρόστιμα για
όσους παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο αναφέρεται ότι:
•Η παράβαση των διατάξεων
για την απαγόρευση του καπνίσμα-

Τι προβλέπει ο νόμος για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για
την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ
στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των
3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης.
Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης
για διάστημα ενός μηνός για κάθε παράβαση, έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

τος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους,
τους υπαλλήλους των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και
τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους,
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα
και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
•Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται
πρόστιμο €50 έως €500, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
•Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης
και λειτουργίας των χώρων της
πρώτης παραγράφου του άρθρου
3, που ανέχεται την παραβίαση της
διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από €500 έως
€10.000, λαμβανομένης υπόψη
τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά
η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό
διάστημα 10 ημερών, ενώ στην
πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
•Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από €500 έως €10.000. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας, για
χρονικό διάστημα 10 ημερών, ενώ
στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά
η άδεια λειτουργίας με απόφαση
της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
•Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται
με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από
€500 έως €10.000, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.



Η Μαρία
Σολωμού έχει
διάθεση για…
ψυχανάλυση
ια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Σολωμού στο περιοδικό
«Enjoy» και χωρίς κανένα απολύτως κόμπλεξ αναφέρθηκε στα πιο δύσκολα κομμάτια της
ζωής, που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας.
«Είναι τρελά εγωκεντρικό να πιστεύεις ότι όσα κάνεις είναι φοβερά και πολύ σπουδαία. Είναι αβάσταχτο να νομίζεις ότι όλα είναι σημαντικά και ουσιαστικά. Άλλωστε όπως έλεγε ο γάλλος φιλόσοφος Ζαν Κοκτό “διατρέχουμε τον κίνδυνο να μας πάρουν στα σοβαρά, κάτι που είναι η αρχή
του τέλους”».
Εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχει. Κακά τα ψέματα…

Μ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
3/4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

• Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα προσφύγει
στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

«Βγήκε από τα ρούχα του» ο Γιάννης Βαρδής
με fake σελίδα στο Facebook που έχει
το όνομα του πατέρα του
στραψε και βρόντηξε» ο Γιάννης Βαρδής, χρησιμοποιώντας γι’ αυτόν τον σκοπό
την προσωπική του σελίδα στο «Facebook» χωρίς καμία απολύτως διάθεση να κρύψει τον εκνευρισμό του για τον οποίο είχε 100% δίκιο! Τι ήταν, όμως, αυτό που
τον έκανε έξαλλο από θυμό; Η κακόγουστη ιδέα που είχαν οι διαχειριστές ενός fan
page με το όνομα του πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, στο παραπάνω μέσο κοινωνικής
δικτύωσης. Με το που το εντόπισε, έσπευσε να ενημερώσει τους φίλους του εξηγώντας λεπτομερώς το τι είχε συμβεί.
Ο τραγουδιστής διαπίστωσε πως ο διαχειριστής της σελίδας αυτής έστειλε αίτημα φιλίας σε κλειστή ομάδα φλερτ του «Facebook».
«Αυτή η σελίδα που έχει το όνομα του πατέρα μου και αυτοαποκαλείται
fan page του πατέρα μου, πριν από λίγη ώρα έκανε αίτημα φιλίας σε κλειστή ομάδα για φλερτ και σεξ. Το θεωρώ κάτι απαράδεκτο και θα σας παρακαλέσω όλους να κάνετε αναφορά να κλείσει η σελίδα. Για την τιμή και την υπόληψή του.
Το επόμενο βήμα είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να μάθω ποιος είναι
από πίσω. Ευχαριστώ», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής, επιθυμώντας να βάλει
ένα τέλος σε όλη αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια. Ευχόμαστε να ξεμπερδέψει σύντομα και να αφήσει πίσω του το άσχημο περιστατικό για να επικεντρωθεί στις επόμενες μουσικές δημιουργίες του, για τις οποίες
πραγματικά ανυπομονούμε!

Ά

«

Ένας τζέντλεμαν που ακούει στο
όνομα Λευτέρης Πανταζής
κτός από ιδιαίτερος τραγουδιστής, ο Λευτέρης
Πανταζής αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ότι είναι
εξίσου ξεχωριστός και στη ζωή του εκτός πίστας.
Αυτό συνέβη και πρόσφατα, με αφορμή τη συνέντευξη
που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», ο άνθρωπος που έχει καταφέρει μέσα από τα τραγούδια του να
βρίσκει εδώ και πολλά χρόνια το «ευαίσθητο σημείο»
του κοινού.

Ε

Απαντώντας στη Ρενέ Σαραντινού σε ερωτήσεις για
τις γυναίκες που έχουν περάσει από τη ζωή του, ήταν
ειλικρινής και τζέντλεμαν.
«Με όλες τις κυρίες που ήμουν μαζί, στεναχωρήθηκα
πραγματικά όταν υπήρχε χωρισμός και με όσες ήμουν θα
ήθελα να ξαναείμαι. Είμαι “σχεσάκιας”, δεν απάτησα ποτέ καμία όταν είχα σχέση! Δεν μετανιώνω για καμία από
αυτές και θα ήθελα να τα… ξαναπάθω!»
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• Η γνωστή καλλιτέχνις και Πρέσβειρα Τουρισμού της Κύπρου ανοίγει
την καρδιά της στην «Α», λίγο πριν από το «Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια 2019»

Η Κύπρια
τραγουδίστρια
που όρθωσε
το ανάστημά της
στον Κόφι Ανάν
«Μια επανάσταση μπορεί να
γίνει και μέσα από μία συνέντευξη», δηλώνει στην αρχή
της συζήτησής μας, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό που έρχονται σε αντίθεση με τη γλυκύτητα και την
τρυφερότητα που υπάρχουν
σε αφθονία στην ψυχή της
και αποτυπώνονται εύστοχα στον τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια εδώ και
τριανταπέντε χρόνια.
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά

Η

Κύπρια ερμηνεύτρια
Εύη Καπάταη, ανάμεσα στις πρόβες
και τις πυρετώδεις
προετοιμασίες για
το «Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια
2019», τις δραστηριότητές της ως
Πρέσβειρα Τουρισμού της χώρας
της, και τις πολύτιμες στιγμές, τις
οποίες σε αυτή τη φάση της ζωής
της επιδιώκει να αφιερώνει στον
εαυτό της, βρήκε τον χρόνο και μίλησε στην «Α» για όλα. Τη μουσική
διαδρομή της, τις σπουδαίες συνεργασίες, τον έρωτα και την υπέρμετρη αγάπη για την πατρίδα της,
που το 2000 την όπλισε με τέτοιο
θάρρος, έτσι ώστε όταν της δόθηκε
η ευκαιρία δεν δίστασε να ρωτήσει
τον ίδιο τον Κόφι Ανάν, πότε θα
κάνει επιτέλους κάτι για να κλείσει
η «ανοιχτή πληγή» της Κύπρου,
που ακόμη αιμορραγεί. Και κάπου

εκεί ήταν που, καθώς κυλούσε η
κουβέντα μας, η φωνή της φανέρωσε τον λυγμό που κρύβει μέσα
της από την ημέρα της τουρκικής
εισβολής στο λατρεμένο νησί της…
• Ποιο είναι το κύριο μέλημα
μιας Πρέσβειρας Τουρισμού, και
μάλιστα της Κύπρου, με όλα όσα συμβαίνουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;
«Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το προσεχές διάστημα θα
με ενημερώσουν για το αν από εδώ
και στο εξής θα χρησιμοποιούμε τον
όρο Υφυπουργείο Τουρισμού ή Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, καθώς βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό
στάδιο. Από το 2012 έχω αναλάβει
καθήκοντα ως Πρέσβειρα Τουρισμού
της Κύπρου και προσπαθώ να προωθώ τη χώρα μου “παντρεύοντας” τη
θέση μου αυτή με την ιδιότητά μου ως
ερμηνεύτρια. Έχει ένα μεγάλο προσόν
το νησί μου: τον θεσμό της φιλοξενίας. Και πολλά ακόμη, όπως τις ομορφιές του τοπίου, τα υπέροχα παραδοσιακά τραγούδια, το αυθεντικό
χαμόγελο των συμπατριωτών μου, και
τη ζεστή αγκαλιά που προσφέρουν σε
όσους το επισκέπτονται».
• Ποια θα λέγατε ότι ήταν μέχρι στιγμής η εντονότερη καλλιτεχνική σας στιγμή;
«Νιώθω ευλογημένη που έχω συνεργαστεί με σπουδαίους συνθέτες, όπως
είναι ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Κώστας Χατζής, ο Σταμάτης
Κραουνάκης και ο Τάκης Σούκας. Από αυτούς τους δασκάλους ήταν που
έμαθα να υπηρετώ σωστά, με συνέπεια, σεβασμό, ήθος, ευγένεια και ρο-

μαντισμό, όλη τη μουσική διαδρομή
μου μέχρι σήμερα. Πολλές ήταν οι
στιγμές που χαράχτηκαν έντονα μέσα
μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μία είναι αυτή που με “σημάδεψε” περισσότερο. Ήταν το 2000, όταν η χώρα
μου με τίμησε με την πρόσκληση να
τραγουδήσω μπροστά σε πρεσβευτές
των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά στον
Κόφι Ανάν, σε ανθρώπους, που έκριναν το αύριο της χώρας μου, συμφωνίες που την αφορούν και έχουν στα
χέρια τους το μέλλον της. Της χώρας
μου, που είναι ακόμη κατεχόμενη…
»Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα ανάμεικτα
και εξίσου έντονα συναισθήματα που
με κυρίευσαν εκείνες τις στιγμές. Συναισθήματα περηφάνιας για τη χώρα
μου αλλά και πίκρας, οργής, θυμού,
αγανάκτησης για το ότι το εθνικό μας
ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει μια
“ανοιχτή πληγή”. Μου ήρθαν στο
μυαλό εικόνες από όσα έχουμε περάσει μετά την τουρκική εισβολή το
1974. Μέσα σε όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση δεν γινόταν να
μην πλησιάσω τον ίδιο τον Κόφι Ανάν λέγοντάς του: “Εγώ απόψε θα βάλω τα δυνατά μου για να τραγουδήσω
πολύ όμορφα για όλους εσάς και να
γνωρίσετε μέσα από τη φωνή μου, την
Κύπρο! Εσείς, όμως, πείτε μου: Τι θα
κάνετε για τη χώρα μου; Θα το λύσετε το Κυπριακό;”. Και φυσικά, δεν
πήρα καμία απάντηση…»
• Φέτος συναντηθήκατε δισκογραφικά με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και προέκυψε το τραγούδι «Βελούδο και ατσάλι».
Μιλήστε μας γι’ αυτήν την καλλιτεχνική σύμπραξη.

«Είναι μια συνεργασία που μου προκαλεί μεγάλη χαρά και προέκυψε εντελώς τυχαία, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλα τα όμορφα στη ζωή. Είναι
αυτό που λέμε ότι από εκεί που δεν το
περιμένεις, σου χαρίζει το Σύμπαν το
κατάλληλο πράγμα για εσένα, την κατάλληλη στιγμή! Με τον Λαυρέντη ανταμώσαμε καλλιτεχνικά σε ένα τραγούδι –σε στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη και μουσική του Λαυρέντη–
πολύ ρομαντικό, το οποίο μου εμπιστεύτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη! Μέσα από αυτό το τραγούδι, που το ερμηνεύουμε παρέα, προσπαθώ να “παντρέψω” και τη δική μου “βελούδινη”
πλευρά με την πιο “ατσάλινη”. Η ζωή
σήμερα είναι πολύ σκληρή και γι’ αυτό χρειάζεται και το “ατσάλι”».
• Η πρώτη σας ολοκληρωμένη
δισκογραφική παρουσία έγινε
με το CD «Χωρίς Κανόνες». Πού
ενεργείτε στη ζωή σας “χωρίς
κανόνες”;
«Την αγαπώ αυτή τη δουλειά, την οποία υπέγραψε ως παραγωγός ο Μάνος Ξυδούς. Ήταν εκείνα τα χρόνια
που έκανα καριέρα με πιο εμπορικά
τραγούδια, πριν περπατήσω αργότερα και σε πιο ποιοτικά ερμηνευτικά
μονοπάτια. Υπηρέτησα και αυτόν τον
χώρο με αξιοπρέπεια και απεριόριστο
σεβασμό, και δεν θα ξεχάσω ποτέ
τους εκπληκτικούς ανθρώπους από
τον πιο εμπορικό χώρο, με τους οποίους έχω συνεργαστεί, όπως τον Χάρρυ
Κλυνν, τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Τόλη Βοσκόπουλο, τους αδελφούς Διονυσίου.
»Όσον αφορά τους κανόνες, ενεργώ
χωρίς αυτούς, όταν έχω δώσει πολλά

περιθώρια και μετά αναγκάζομαι να
πάρω πρωτοβουλίες, που τα χάνω κι
εγώ η ίδια με τον εαυτό μου, όπως το
να φεύγω από σχέσεις και συνεργασίες, που δεν με εκφράζουν».
• Έχετε δηλώσει στο παρελθόν
ότι «όσον αφορά στο κομμάτι
του έρωτα, δεν είμαι και το πιο
ήσυχο παιδί». Πώς συμπεριφέρεστε σε μια συντροφική σχέση;
«Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος –όπως είπα και πριν– δίνει πάρα πολλές
ευκαιρίες σε έναν σύντροφο, αλλά
πλέον έχω φτάσει σε ένα στάδιο της
ζωής μου, που όταν διαπιστώσω ότι όλες οι προσπάθειές μου πέφτουν στο
κενό, τότε αποχωρώ. Παλαιότερα έφευγα πιο δύσκολα, “τσαλάκωνα” τον
εαυτό μου και έδινα περιθώρια σε ανθρώπους που δεν ήταν οι κατάλληλοι
για εμένα, όχι όμως πια. Τώρα έχω αλλάξει, έστω κι αν χρειάστηκε να περάσω μέσα από πάρα πολύ μεγάλο κόπο για να το πετύχω. Άλλωστε, μέχρι
στιγμής δεν άλλαξα τίποτα στη ζωή
μου χωρίς να έχω κουραστεί πολύ».
• Υπάρχει κάποιο όνειρο, το οποίο δεν έχετε πραγματοποιήσει
ακόμη;
«Επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να ερωτευτώ, και επειδή ο έρωτας ήταν
πάντα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
στη ζωή μου, θα πω κάτι που ίσως
ξαφνιάσει αρκετούς. Το μεγαλύτερό
μου όνειρο είναι να έρθει στη ζωή μου
ένας αληθινός έρωτας, γιατί τώρα πια
είμαι έτοιμη να τον υποδεχτώ με “ανοιχτά τα παντζούρια της καρδιάς
μου”. Ένας έρωτας “θύελλα”, που σε
ταρακουνάει αλλά συγχρόνως σε κάνει να πετάς και στον ουρανό!»
• Ποια είναι τα άμεσα επαγγελματικά σας σχέδια;
«Η συμμετοχή μου στο “Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια 2019”, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου –στο θέατρο “Ριάλτο” Λεμεσού και στις 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο “Παλλάς” Λευκωσίας– όπου θα
ερμηνεύσω τραγούδια του Mεσοπολέμου. Χαίρομαι ιδιαίτερα, που στο
πλαίσιό του θα συνυπάρξω με σπουδαίους και βραβευμένους καλλιτέχνες
του εξωτερικού. Θα σας εκμυστηρευτώ
και ποιο από όλα είναι το τραγούδι εκείνο, που θα ερμηνεύσω και κάθε φορά με συγκινεί. Το είχε γράψει ο Αττίκ
για έναν παλιό του έρωτα: “Ζητάτε να
σας πω, τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γινάτια, ζητάτε, είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά
πληγή, που ακόμα αιμορραγεί, μη μου
γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας
ξέρει, τι πόνο θα μου φέρει…”».
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• Σε αγώνες bodybuilding δήλωσε συμμετοχή η τραγουδίστρια
του πρώην δημοφιλούς γυναικείου συγκροτήματος

Μαρλέν Αγγελίδου:
Μια πρώην «Hi 5»,
που άφησε το τραγούδι
και έπιασε τα… βάρη!

Λ

ένε ότι όταν κάποιος νιώθει να «βαλτώνει» στο
σημείο που βρίσκεται και έχει σταματήσει να τον
εκφράζει, τότε (αν έχει τα απαιτούμενα κότσια)
είναι θέμα χρόνου να αλλάξει και να κάνει ακόμη και στροφή 360 μοιρών!
Ακριβώς όπως έκανε και μία από τις τραγουδίστριες του γυναικείου συγκροτήματος «Hi 5», Μαρλέν Αγγελίδου, δεκατέσσερα χρόνια μετά τη διάλυσή του. Όπως αποκάλυψε η
πρώην καλλιτέχνις, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Down Town»:
«Πάνε χρόνια που ήθελα να βρω την άσκηση που να μου δίνει
χαρά. Έτυχε να αρχίσω τα βάρη και μου ταίριαξε. Δεν άρχισα με
σκοπό το bodybuilding. Βλέποντας, όμως, τις αλλαγές στο σώμα
μου, ασχολήθηκα λίγο πιο σοβαρά!»
Και κρίνοντας από το ότι αργότερα δεν δίστασε να συμμετάσχει μέχρι και σε αγώνες bodybuilding, όχι μόνο ασχο-

λήθηκε λίγο πιο σοβαρά, αλλά θα λέγαμε ότι με τον ενθουσιασμό που… έπεσε με τα μούτρα στην ενασχόληση με το
παραπάνω άθλημα, του έδωσε πραγματικά και κατάλαβε!
Και μπράβο της!

Παρελθόν οι ρυτίδες για την πρώτη
κυρία της Γαλλίας!
ύτε εκείνη δεν τα κατάφερε τελικά
να αντισταθεί στη… γοητεία του νυστεριού του πλαστικού χειρουργού
και, μια που το αποφάσισε, είπε να το τολμήσει πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές
με τον κατά 25 χρόνια μικρότερο σύζυγό
της, Εμανουέλ Μακρόν.
Ναι, λοιπόν, όπως το διαβάσατε! Η
πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, υποβλήθηκε σε τρίωρη αισθητική
πλαστική επέμβαση, σε φημισμένο αμερικανικό νοσοκομείο στο Παρίσι. Η ίδια είχε αναφερθεί παλαιότερα στις ρυτίδες, λέγοντας ότι «κάθε μέρα τρώμε πρωινό μαζί με το σύζυγό
μου, εγώ με τις ρυτίδες μου, αυτός με τη φρεσκάδα του, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα».
Τώρα, όμως, διαθέτει κι εκείνη τη… φρεσκάδα που της έλειπε τότε. Φρόντισε γι’ αυτό ο
πλαστικός χειρουργός...!

Ο

«Έλαμψε» διά της απουσίας της
η Αθηνά Ωνάση από τον γάμο
του ετεροθαλούς αδελφού της
λειψε σκόπιμα, το αμέλησε ή πολύ απλά βρήκε κάτι καλύτερο να
κάνει από το να δώσει το «παρών»
στον γάμο του ετεροθαλούς αδελφού
της, Έρικ Κριστόφ Ρουσέλ, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλία Μαλινόφσκαγια, που έγινε στη Ρωσία;
Ο λόγος για την Αθηνά Ωνάση και
την απουσία της από το ευτυχές γεγονός,
κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τον ξένο αλλά και
τον ελληνικό Τύπο, αφού οτιδήποτε κάνει ή (στην προκειμένη περίπτωση) δεν κάνει η
χρυσή κληρονόμος, αποτελεί είδηση.
Όποιος κι αν ήταν τελικά ο λόγος που την κράτησε μακριά από τη συγκεκριμένη τελετή, είναι σίγουρο ότι προτίμησε να κάνει αυτό που πραγματικά ήθελε, και γι’ αυτό της
«βγάζουμε το καπέλο»!

Έ
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Η Ελισάβετ Μουτάφη, σε συνέ ντευξη
που παραχώρησε στην εφημερίδα
«Secret» μίλησε για
τον σύζυγό
της, Μάνο
Νιφλή, και
το πώς ένιωσε όταν
αυτός μπήκε στη ζωή της: «Από την πρώτη στιγμή
που τον είδα είπα ότι είναι ο άνθρωπός
μου. Αυτό που μας συνέβη, ήταν ακαριαίο. Καταλάβαμε αμέσως πως θα ζούσαμε
μαζί και το λέγαμε από την αρχή». Έτσι
συμβαίνει, όταν σου χτυπάει την πόρτα
ο αληθινός έρωτας…
Στην τελευταία εκπομπή του με

τον τίτλο «Όλα Λάθος» ο Πέτρος
Κωστόπουλος
ανακοίνωσε επίσημα στους
τηλεθεατές πως
η εκπομπή από
την επόμενη
σεζόν σταματά
οριστικά: «Ευχαριστούμε πάρα
πολύ για όλα. Και… δεν θα τα ξαναπούμε
του χρόνου! Φύγε και πίσω μη γυρίζεις!
Γεια σας, καλό καλοκαίρι!» Τόσο κέφι,
ούτε αν του είχαν ανακοινώσει ότι κέρδισε το τζόκερ…
Η παρουσιάστρια Βίκυ Χατζη
βασιλείου αναφέρθηκε μέσω
Ιnstagram σε πισώπλατα μαχαιρώματα, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία
στην οποία ποζάρει πλάτη,
γράφοντας: «Ακόμα κι αν κινδυνεύεις με πισώπλατα μαχαιρώματα, χρειάζεται
να γυρίσεις την
πλάτη στους αχάριστους. Για πάντα!» Και… όποιος κατάλαβε, κατάλαβε..!
Ο αλλοτινός Γιάγκος Δράκος

τού πολύ επιτυχημένου σίριαλ «Η
Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, ή αλλιώς ο ηθοποιός
Χρήστος Πολίτης, μίλησε πρόσφατα στην εφημερίδα «Espresso»
για την τότε αμοιβή του: «Είχα φτάσει τον προτελευταίο χρόνο να παίρνω ένα
ποσό της τάξεως περίπου των 11.000 ευρώ
τον μήνα, ισότιμοί μου ή και κατώτεροι έπαιρναν 30.000 τον μήνα» (!). Έχουν περάσει δυστυχώς ανεπιστρεπτί αυτές οι
χρυσές εποχές…
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ… ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ «ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ» ΕΙΝΑΙ «ΔΑΙΜΟΝΙΟ»
Μην πηγαίνει το μυαλό σας σε περίεργες μυσταγωγικές τελετές και άλλα συναφή σκηνικά, διαβάζοντας τον παραπάνω τίτλο, γιατί μόνο τρομακτικό και σκοτεινό δεν είναι το πρόσωπο το οποίο μας τον ενέπνευσε! Ίσα-ίσα που
πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες και φωτεινές παρουσίες, όπως είναι η Ζέτα Δούκα.Η γοητευτική ηθοποιός
θα είναι το νέο πρόσωπο, το οποίο θα συμμετάσχει στην επιστροφή στις οθόνες μας μιας ιδιαίτερα αγαπημένης
τηλεοπτικής σειράς, όπως είναι το «Καφέ της Χαράς». Μάλιστα, αναμένεται να υποδυθεί μια μοιραία γυναίκα που
με την εκρηκτική παρουσία της θα… δαιμονίσει τον Πώποτα ή αλλιώς τον ηθοποιό, Χάρη Ρώμα, όπως αυτός ανακοίνωσε στην εκπομπή «Με το Νι και με το Σίγμα». Κάτι μας λέει ότι θα ζήσουμε μαζί τους έναν… άκρως «δαιμονισμένο» τηλεοπτικό χειμώνα!

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Κούνησε το μαντίλι»
ο Ιβάν Σαββίδης στην
ημερήσια έκδοση του
«Έθνους»
τιμη κρίση! Τι να σου κάνουν τα 2.500 φύλλα που
έφτανε το τιράζ της, τα «σπαρταριστά» ρεπορτάζ, οι
πιστοί (κατ’ άλλους ίσως και γραφικοί) αναγνώστες, που σε πείσμα των καιρών επέμεναν μαζί με
τον πρωινό τους φρέντο να την προμηθεύονται καθημερινά από τον περιπτερά της γειτονιάς!
Τίποτε από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να τη σώσει από τη
δυστυχώς προδιαγεγραμμένη μοίρα της να είναι άλλη μία εφημερίδα που καταδικάζεται σε… θάνατο, επειδή η τσέπη του ιδιοκτήτη της δεν κατόρθωσε να τη συντηρήσει.
Ο λόγος για μία από τις παλαιότερες εφημερίδες της Ελλάδας,
το «Έθνος», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1913 από
τον Σπύρο Νικολόπουλο, και στις 30 Ιουλίου 2019, η έκδοση του καθημερινού φύλλου της μας… κούνησε οριστικά το
μαντίλι, μετά από δύο χρόνια διοίκησής της από τον Ιβάν Σαββίδη. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, που κάποτε είχε μεγαλόπνοα σχέδια για την «αφεντιά» της αλλά, από ό,τι φαίνεται,
υπολόγιζε χωρίς τον… ξενοδόχο – και στην προκειμένη περίπτωση χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του το περιεχόμενο του πορτοφολιού του, που συνεχώς άδειαζε.
Έτσι, με μία επίσημη ανακοίνωση, ο Όμιλός του ενημέρωσε
πρόσφατα το αναγνωστικό κοινό ότι μόνο με δύο τρόπους θα μπορεί πλέον να διαβάζει τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Είτε αγοράζοντας το εβδομαδιαίο φύλλο της (κάθε Κυριακή), είτε επιλέγοντας
τη διαδικτυακή της μορφή, την ενημερωτική ιστοσελίδα ethnos.gr.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), η οποία εξέφρασε την
απογοήτευσή της γι’ αυτή την εξέλιξη, αφήνοντας μάλιστα να
εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ακόμη και απεργιακών κινητοποιήσεων προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τι θα συμβεί τελικά με τις εν λόγω θέσεις εργασίας; Πώς θα
λειτουργήσει η διαδικτυακή έκδοση; Ποια θα είναι η απόφαση
της ΕΣΗΕΑ;
Η «Α» συγκέντρωσε αποκλειστικές πληροφορίες για το τι
μέλλει γενέσθαι μετά την αναστολή της έκδοσης του ημερήσιου
φύλλου του «Έθνους», που είχε εξαγοραστεί από τον Ελληνορώσο επιχειρηματία στις 29 Ιουλίου του 2017.
Σύμφωνα με αυτές, τουλάχιστον προς το παρόν, όλα είναι

Ά

Η «Α» δίνει αποκλειστικές
απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι
μετά την απόφαση του Ελληνορώσου
επιχειρηματία

ρευστά και ουδείς γνωρίζει το ακριβές νούμερο αυτών που θα απολυθούν, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το ποιοι θα μείνουν στο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας και θα συνεργάζονται συγχρόνως και με την ιστοσελίδα,
και ποιοι θα είναι αυτοί που τελικά θα αποχωρήσουν.
Και το… κερασάκι στην τούρτα, σας το αφήσαμε φυσικά για
το τέλος!
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα της απεργίας
της ΕΣΗΕΑ μάλλον «χλομιάζει», επειδή όσοι απολυθούν, θα
φύγουν με γερές αποζημιώσεις.
Απολύσεις, ακαριαίοι (εκδοτικοί) θάνατοι, απανωτά «χαστούκια» για όσους κάνουν οικονομικά ανοίγματα και οι φιλοδοξίες τους ματαιώνονται αλλά και για εκείνους που μέχρι πρότινος θεωρούσαν κάποια δικαιώματα δεδομένα και αυτονόητα,
όπως αυτό της εργασίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άλλο ένα
«λουκέτο» προστέθηκε στο ήδη βεβαρημένο σκηνικό, άλλο ένα
έντυπο «ξεψύχησε», άλλος ένας αριθμός θέσεων εργασίας κινδυνεύει να πάρει την κατιούσα.
Καιρός για ουσιαστικό «λίφτινγκ», λέξη που αναφέρεται και
στο τελευταίο πρωτοσέλιδο της μέχρι πρότινος καθημερινής
έκδοσης του «Έθνους». Καιρός για «λίφτινγκ» στον τρόπο σκέψης, δράσης, και γενικότερης αντιμετώπισης των όσων μας
συμβαίνουν. Καιρός για «λίφτινγκ» σε όλα αυτά. Και όχι μόνο
στις 120 δόσεις για τα ταμεία, όπως διαβάζουμε στον κεντρικό
τίτλο του παραπάνω πρωτοσέλιδου…
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Η ΑΠΟΨΗ
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Ο ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΑΜΙΣΘΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ… ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ!
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κάποιος που κάνει τα πρώτα βήματά του σε έναν επαγγελματικό χώρο –οποιοσδήποτε
κι αν είναι αυτός– χρειάζεται στην αρχή τουλάχιστον να κάνει κάποιες θυσίες, όπως είναι το να προσφέρει τις υπηρεσίες του ακόμη και αφιλοκερδώς. Ωστόσο, κάτι η κρίση, κάτι η θέληση για προσφορά ακόμη κι όταν είσαι
σε μεγαλύτερη ηλικία και έχεις ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο σου, τα φέρνει καμιά φορά έτσι,
που εργάζεσαι πάλι… για την ψυχή της μητέρας σου ή για χάρη της... ποιότητας!
Όπως ο ηθοποιός Ντίνος Καρύδης, ο οποίος θα συμμετάσχει στην επαναφορά της τηλεοπτικής σειράς
«Λόγω Τιμής», αποκαλύπτοντας πως ο ρόλος του θα είναι για λίγα επεισόδια και μάλλον χωρίς κάποια αμοιβή…



Η όμορφη ηθοποιός τα είπε όλα μέσα από μια
συγκινητική ανάρτηση στο Instagram



«Χείμαρρος» εξομολόγησης
η Νικολέττα Καρρά
για τον γάμο και το διαζύγιό της
υτή είναι η ζωή φίλε μου..
κομμάτια.. φως και σκοτάδι.. μαύρο και λευκό...
παρελθόν και μέλλον.. κυνήγα την..» Με αυτά τα
λόγια η γνωστή ηθοποιός, Νικολέττα
Καρρά, έκανε κατάθεση ψυχής μεταφέροντας στον διαδικτυακό χώρο του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram
όλα τα συναισθήματά της μετά το διαζύγιό της με τον Κύπριο δικηγόρο, Φώτο
Πιττάτζη. Επτά χρόνια γάμου, άπειρες αναμνήσεις, άλλα τόσα πολύτιμα βιώματα, κάποια όμορφα και θετικά, άλλα λιγότερο ευχάριστα, όλα τους όμως αποτελούν για εκείνη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο
και μάθημα ζωής.
Όπως γράφει η ίδια η όμορφη ηθοποιός στην παραπάνω ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτησή της:
«Είναι αλήθεια μεγάλη ειρωνεία και πολύ
αμήχανο να διαπιστώνεις χρόνια μετά ότι η
αγάπη όσο μεγάλη, ουσιαστική, ειλικρινής
και βαθειά κι αν είναι, τελικά δεν αρκεί. Είναι το πιο μεγαλειώδες συναίσθημα, νιώθεις

STORIeS

Επανέρχεται στην ελληνική τηλεό
ραση μέσα από τον ΣΚΑΪ «Ο πιο Αδύναμος Κρίκος». Το τηλεπαιχνίδι που
μεταδιδόταν από το
Mega με την Έλενα Ακρίτα στην παρουσίαση έρχεται και πάλι στις
οθόνες μας, με παρουσιαστή τον Τάσο Τρύφωνος που παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι με μεγάλη επιτυχία και στην Κύπρο.
Την απόφαση του Συμβουλίου
 της
Επικρατείας θα περιμένει, ό-

πως είναι λογικό, η
κυβέρνηση για να αποφασίσει για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ. Στο
επίκεντρο είναι η επίμαχη ρύθμιση καταβολής του 2% υπέρ
του Ταμείου, κάθε μήνα, από το σύνολο των επιχειρήσεων που σχετίζονται
με τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Real
 Life»,
η Βίκυ Κουλιανού θα εμφανιστεί τη νέα τη-

Α

«

τυχερός που το έχεις βιώσει αμφίπλευρα, όμως μόνη της όχι, δεν αρκεί.
»Υπάρχει παρ’όλα αυτά μέσα μου, θα υπάρχει για πάντα και θα είναι παρηγοριά κάθε φορά που θα σκέφτομαι ότι ένα μεγάλο

μου όνειρο πήγε λάθος, απέτυχε ή τελοσπάντων δεν ξέρω πως αλλιώς μπορεί να το πει
κάποιος».
Σε κάτι τέτοιες στιγμές πράγματι δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγράψει
κανείς τόσο μεγαλειώδη συναισθήματα
και αποστάγματα ζωής, που αποκτώνται
συνήθως μέσα από πόνο και αγώνα.
Ωστόσο, μέσα από αυτά τα από ψυχής
λόγια τής Ν. Καρρά, διαπιστώνει κανείς
κάτι που δεν χωρά καμία αμφισβήτηση:
ότι είναι μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει
μάθει να εκτιμά και να σηκώνεται ξανά,
όποια δυσκολία κι αν αντιμετωπίσει στον
δρόμο της..!

Καλορίζικος (και επίσημα) ο Λιάγκας στα τηλεοπτικά λημέρια του ΣΚΑΪ
ετά από αρκετό μελάνι που ξοδεύτηκε όλο το προηγούμενο
διάστημα, από τότε δηλαδή που
άρχισε να κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι
ο Γιώργος Λιάγκας παίρνει… τα μπογαλάκια του από τον Ant1 και μετακομίζει
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, πλέον είναι και επίσημο!

Μ

Inside

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ανήκει στο έμψυχο δυναμικό του καναλιού
του Φαλήρου και ήδη βρίσκεται σε «πυρετό» προετοιμασιών, αφού από το ερχόμενο φθινόπωρο θα παρουσιάζει εκτός από
δίωρη πρωινή εκπομπή, και ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι.
Δουλειές με… φούντες, δηλαδή!

λεοπτική σεζόν στο
ριάλιτι
μόδας
«Greece’s Next Top
Model» παρέχοντας
συμβουλές στα επίδοξα μοντέλα ως μάνατζέρ τους. Το αλλοτινό τοπ μόντελ, που μεσουράνησε
τη δεκαετία του ’90 στις πασαρέλες και
κατάφερε να κάνει μεγάλη καριέρα και
στο εξωτερικό, είναι αναμφισβήτητα το
καταλληλότερο πρόσωπο γι’ αυτόν τον
σκοπό!
Τον δικό του τόνο στο ελληνικό

καλοκαίρι δίνει τις καθημερινές
και τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου
το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας (91,6
και 105,8). Με συνεχή αναλυτικά Δελτία
Ειδήσεων όλο το 24ωρο, ειδικές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές,
ζωντανές συνδέσεις και συνεχείς ανταποκρίσεις από την Ελληνική Περιφέρεια και φιλοδοξεί να κερδίσει την
καρδιά των τηλεθεατών!
Έληξε η συνεργασία της Σάσας

Σταμάτη, με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ μετά την άρνηση της παρουσιάστριας να βρίσκεται στο νέο μαγκαζίνο του Γιώργου Λιάγκα και όχι να αναλάβει
ένα πρότζεκτ όπου θα είχε αυτή τον κεντρικό ρόλο. Την ίδια στιγμή,
πληροφορίες θέλουν
την ξανθιά πρώην οικοδέσποινα της
εκπομπής «Ooh La La!» να έχει δεχτεί
πρόταση και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το One TV.
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• Σελ. 16

Λευτ. Δούκας:

Τα «παίρνει» από τον
Μαρινάκη (στο «to10»),
υμνεί τον Σαββίδη
στο «to10»(!!!)


 




Ο εν λόγω
δημοσιογράφος(;)
«στράβωσε» για την
κριτική που ασκεί η
«Α» στον
Ρωσοπόντιο
επιχειρηματία και
έκανε σύγκριση των
επενδύσεών του, με
εκείνες του εργοδότη
του(!!!) ▶ ΣΕΛ. 20-21

• Σελ. 24

Ο Τζόνι της Τσίβας
προπονητής στην Εθνική ομάδα

 


 
 

• Γελάνε και τα τσιμέντα με
την απόφαση της ΕΠΟ να
πάρει τον Jonny Φαν ’τ Σιπ
προπονητή από την…
Παναχαϊκή της Ολλανδίας,
που στη μεγαλύτερη ομάδα
που δούλεψε ήταν η Chivas,
έφυγε νύχτα, ενώ πήρε
προπονητή και τον Μιχάλη
Βαλκάνη με 250.000 τον
χρόνο ▶ ΣΕΛ. 15

Και αν ο Φύσσας έφερνε
τον Στραματσόνι;
• Στην παρηκμασμένη εποχή που βρίσκουν την έκφρασή τους
οι παρηκμασμένοι άνθρωποι, όπως έγραψε ο Σεφέρης,
ο Γραμμένος… βάφτισε «τεχνικό διευθυντή» τον Βαν Τάκη, αλλά
δεν τον εμπιστεύτηκε να βρει αυτός προπονητή ▶ΣΕΛ. 17

