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• Τεράστια
η οικολογική
καταστροφή στην
Εύβοια, αλλά ο καλός
συντονισμός έσωσε
ανθρώπους
και περιουσίες
• Το χρονικό
των ασύμμετρων
φυσικών φαινομένων
με τα οποία
αντιπαρατέθηκε στις
πρώτες 40 ημέρες της
διακυβέρνησής της
η Νέα Δημοκρατία,
αλλά απέδειξε ότι οι
τραγωδίες τύπου
Ματιού μπορούν να
αποφεύγονται

Το αργεντίνικο ταγκό
του ΣΥΡΙΖΑ και
το «μνημόσυνο»
του Πάνου
(Σκουρλέτη)
▶ ΣΕΛ. 10

ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Από
κηπουρός
δελφίνος
• Απομακρύνθηκε
από τον Γιώργο
Παπανδρέου χτίζοντας
το δικό του ηγετικό
προφίλ ▶ ΣΕΛ. 30-31

▶ ΣΕΛ. 3



ΕπΕιγοντως

νέο αφήγημα
για τον τουριςμο
• Τα στοιχεία αποδεικνύουν
ότι τα φουσκωμένα πορτοφόλια
δεν ικανοποιούνται μόνο
από τη θάλασσα, τον ήλιο
και τη χωριάτικη σαλάτα
▶ ΣΕΛ. 32-33

  
 

 






▶ ΣΕΛ. 12

Ενέδρα ςυριΖα λόγω πτΔ:

Επίθεση στον ςαμαρά
με στόχο τον Κυριάκο
• Με αφορμή την
εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας,
ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει Καραμανλή Παυλόπουλο,
χτυπάει Σαμαρά,
με κρυφό στόχο
τη «συνταξιοδότηση»
του Κυριάκου
το 2023(!!!)
▶ ΣΕΛ. 4-5
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ολλά χρόνια πίσω, σε μία χαλαρή σύναξη δημοσιογράφων είχε πέσει στο τραπέζι της συζήτησης η υπόθεση εργασίας
σχετικά με το αν μία ελληνική εφημερίδα θα αφιέρωνε ποτέ ολόκληρο το πρωτοσέλιδό της στο θέμα του φαινομένου
του θερμοκηπίου.
Η αφορμή της αναρώτησης ήταν η τότε πρώτη σελίδα μιας εμβληματικής βρετανικής πολιτικής εφημερίδας –της
«Guardian»– που το είχε τολμήσει, γράφοντας κριτικά και όχι αμιγώς ρεπορταζιακά για το θέμα, παρακάμπτοντας μάλιστα
την υπόλοιπη επικαιρότητα της εποχής.
Μέχρι σήμερα, το παραπάνω «αν» εκείνης της δημοσιογραφικής παρέας δεν έχει απαντηθεί καταφατικά και η αναφορά
δεν γίνεται μεμψίμοιρα και στη λογική ότι έχουμε τον Τύπο (και τους πολιτικούς και τους θεσμούς και… και…) που μας αξίζουν. Αντιθέτως επισημαίνεται διότι, από τότε που ο διορατικός «Φρουρός» των βρετανικών περιπτέρων έβλεπε τον… κακό μας τον καιρό να έρχεται, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής όχι απλώς μας χτυπούν την εξώπορτα, αλλά αποτελούν τον
ελέφαντα στο δωμάτιο και παράγουν καταστροφικά –ενίοτε
και φονικά, όπως στο Μάτι– αποτελέσματα.
Η τεράστια οικολογική καταστροφή που υπέστη η Εύβοια
μπορεί να επιβεβαίωσε ότι ο καλός συντονισμός σώζει ζωές,
αλλά άτρωτοι δεν γίναμε. Κι ούτε θα γίνουμε, όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η «παραγωγή» καλών πολιτών, χρήσιμων
πολιτικών, ευσυνείδητων οδηγών, ισορροπημένων γονιών
κ.ο.κ. ξεκινά από τα σχολικά θρανία. Εκεί δηλαδή που ένα
σοβαρό κράτος μαθαίνει στα παιδιά του πρωτίστως διαλεκτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη και κατόπιν π.χ. βιολογία. Διότι έτσι θα μάθουν αυτά τα παιδιά όταν γίνουν ενήλικες ότι υπάρχει ένα αόρατο νήμα που συνδέει μία πράξη τους
με μία φαινομενικά άσχετη συνέπεια.
Αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει κρυφίως την κλιματική αλλαγή με περιστατικά που μπορεί η ανθρωπότητα να βρει από το πουθενά(;) μπροστά της περιγράφει πολύ εύστοχα στον πρόλογο του τελευταίου του βιβλίου «21 μαθήματα για τον 21ο
αιώνα» ο διάσημος Ισραηλινός ιστορικός Γιουβάλ Νώε Χαράρι. Λέει ο Χαράρι ότι σε έναν πλανήτη 7 δισεκατομμυρίων
ανθρώπων υπάρχουν και 7 δισεκατομμύρια προτεραιότητες που καθιστούν σπάνια πολυτέλεια το να μπορεί κανείς να
σκεφτεί το θέμα π.χ. της κλιματικής αλλαγής. Μια ανύπαντρη μητέρα που αγωνίζεται να μεγαλώσει δυο παιδιά σε κάποια
φτωχογειτονιά της Βομβάης (σ.σ. της Νέας Υόρκης ή της Αθήνας, δεν έχει σημασία) έχει την προσοχή της στραμμένη στο επόμενο γεύμα της· οι πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο πάνω σε μια βάρκα χτενίζουν τον ορίζοντα για οποιαδήποτε
ένδειξη στεριάς· κι ο ετοιμοθάνατος σε ένα υπερπλήρες νοσοκομείο του Λονδίνου βάζει όλη του τη δύναμη για να πάρει μια
ακόμα ανάσα. Ομολογουμένως έχουν όλοι τους πολύ πιο επείγοντα προβλήματα –επιχειρηματολογεί ο Ισραηλινός ιστορικός– από την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Είναι ωστόσο απολύτως βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να κάνει τελικά ακατοίκητες τις φτωχογειτονιές της Βομβάης, να στείλει τεράστια νέα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και να οδηγήσει την υγειονομική περίθαλψη σε παγκόσμια κρίση!
Το ότι η φωτιά στην Εύβοια μοιάζει να μπήκε από χέρι εμπρηστών και όχι από έναν ξαφνικό κεραυνό δεν (θα πρέπει να)
αλλάζει τη συλλογιστική μας απέναντι στο πρόβλημα. Διότι όσο μένουμε μακριά από την ίσως σημαντικότερη συζήτηση της
εποχής μας και δεν οχυρωνόμαστε ως πολίτες και ως κράτος, τότε ο κακός μας ο καιρός μάς επιφυλάσσει ένα ακόμη χειρότερο μέλλον, με επαναλαμβανόμενες Μάνδρες, Μάτια και Εύβοιες…

Π

Ο… κακός μας
ο καιρός
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Την Τρίτη η Ελλάδα κήδεψε τον Κώστα Αρβανίτη,
τον ηρωικό ψαρά που τον
Ιούλιο του 2018 έσωσε με
το καΐκι του 70 ανθρώπους
από το φλεγόμενο Μάτι. Η
δημόσια δαπάνη που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν το ελάχιστο
«ευχαριστώ» μίας πολιτείας που 13 μήνες νωρίτερα
τα έκανε όλα λάθος και
σήμερα, με άλλον τιμονιέρη, δείχνει έτοιμη ακόμη
και για τις θεομηνίες…

Η ΑΠΟΨΗ

• Καταποντισμoύς, σεισμούς και ασύμμετρο αριθμό πυρκαγιών βρήκε αντιπάλους
στις πρώτες 40 ημέρες της διακυβέρνησής της η Νέα Δημοκρατία, αλλά απέδειξε ότι
οι τραγωδίες τύπου Ματιού δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του… κακού μας του καιρού

Το (υποδειγματικό)
παράδειγμα Χαρδαλιά

Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Κ

οινός τόπος των πολιτικών αναλύσεων για
τις πρώτες 40 ημέρες
της καινούργιας διακυβέρνησης που επέλεξαν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου είναι
ότι η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία σαν έτοιμη από καιρό. Δεν
είναι μόνο οι «γαλάζιοι» φάκελοι με
τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση
κάθε χαρτοφυλακίου που μοίρασε
ο πρωθυπουργός στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι
καν η υπερταχεία (άρα επαρκώς
μελετημένη από πριν) νομοθέτηση
που βάζει τέλος ή αποκαθιστά στρεβλώσεις ετών (βλ. πανεπιστημιακό άσυλο, κολλημένα επενδυτικά
πρότζεκτ κ.λπ.). Τεκμήριο ετοιμότητας είναι μάλλον αυτό που επισημαίνεται λιγότερο: ότι η νέα κυβέρνηση ντεμπούταρε έχοντας αντίπαλο τον… κακό της –κυριολεκτικά–
τον καιρό, κι όμως αυτή βγήκε «άβρεχτη». Αρκεί να θυμηθεί κάποιος
ότι η Ν.Δ. εξελέγη κυβέρνηση στις
7 Ιουλίου, το πρωί της 10ης Ιουλίου συνεδρίασε για πρώτη φορά το
Υπουργικό Συμβούλιο, και το βράδυ της ίδιας ημέρας το νεόκοπο κυβερνητικό σχήμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις φονικές συνέπειες
μίας υπερκαταιγίδας διάρκειας μόλις 10 λεπτών που σάρωσε τη Χαλκιδική. Έστω και με το βάρος των
7 νεκρών, η κρατική μηχανή έδειξε
τα γρήγορα αντανακλαστικά της, με
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, και άλλα υπηρεσιακά
στελέχη να βρίσκονται… αξημέρωτα στις πληγείσες περιοχές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέχρι το πρωί
της 11ης Ιουλίου είχαν πραγματοποιηθεί όχι μία αλλά δύο επιτόπιες
συσκέψεις, με τη συμμετοχή και του
αρμόδιου περιφερειάρχη και δημάρχων, αλλά και του Νίκου Χαρδαλιά που δεν είχε προλάβει να
συμπληρώσει ούτε 24 ώρες στη θέση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Θυμίζεται, επίσης, ότι την ίδια ημέρα εγκρίθηκε
άμεσα (και δίχως γραφειοκρατικά
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Το κράτος
είναι εδώ…
προσκόμματα) από το ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση συνολικού ύψους
500.000 ευρώ για τους τρεις πληγέντες δήμους της Χαλκιδικής.

Ο Εγκέλαδος
θυμήθηκε την Αθήνα
Εννέα ημέρες μετά τη Χαλκιδική, η
κρατική μηχανή ήρθε αντιμέτωπη
με τα 5,1 Ρίχτερ του Εγκέλαδου που
«επισκέφθηκε» την Αθήνα στις 19
Ιουλίου. Αν εξαιρεθεί ο συνήθης
«εμφύλιος» που ξέσπασε μεταξύ
των σεισμολόγων, η αλήθεια είναι
ότι δεν χρειάστηκε το κράτος να υπερβάλει εαυτόν, αφού οι ζημιές ήταν μικρής έκτασης. Ωστόσο, ο καλός συντονισμός της κεντρικής διοίκησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες
των εμπλεκόμενων ΟΤΑ είχε ως αποτέλεσμα την άμεση καταγραφή
των εγκαταλειμμένων οικημάτων
και εν συνεχεία στην έκδοση αδειών κατεδάφισης για 13 από αυτά.

Μπαράζ πυρκαγιών
Η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι στοιχειώνει όχι μόνο τις μνήμες των απλών
πολιτών, αλλά και τους επιχειρησιακούς επιτελείς που (πάντα θα)
ξορκίζουν το ενδεχόμενο μιας νέας

τραγωδίας που θα «σκάσει» στα χέρια τους και θα προκαλέσει ακόμη
μία εκατόμβη νεκρών. Και η αλήθεια είναι ότι για μία κυβέρνηση
40 ημερών το μπαράζ πυρκαγιών
που πλήττουν τη χώρα από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και σήμερα είναι ασύμμετρο.
Τα επίσημα νούμερα που παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι
ενδεικτικά: σε μόλις τρία 24ωρα,
από το Σάββατο 10/8 μέχρι και τη
Δευτέρα 12/8 εκδηλώθηκαν 183
πυρκαγιές, ενώ από τις 15 Ιουλίου
έως σήμερα είχαν ξεσπάσει περισσότερες από 1.300 μεσαίες και μεγάλες πυρκαγιές, όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν καταγραφεί 735 συμβάντα! Θέλοντας
και μη, είναι μοιραία η σύγκριση
αυτού που έζησε η χώρα τον περσινό Ιούλιο –σε επίπεδο διαχείρισης και αποτελέσματος– στην ανατολική Αττική με όσα παρακολουθούμε να εκτυλίσσονται φέτος σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Έστω κι αν ενέχουν μία δόση υπερβολής τα υπουργικά λόγια που υπογραμμίζουν ότι οι πυροσβέστες έχουν να
κοιμηθούν έναν μήνα, η πραγματι-

κότητα δείχνει ότι όντως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από το Πυροσβεστικό Σώμα και την ΕΛ.ΑΣ. έως τους δήμους, τις περιφέρειες
και το ΕΚΑΒ, δούλεψαν βάσει σχεδίου και όχι άτακτα ή επικοινωνιακά, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τις ανθρώπινες απώλειες και τις
καταστροφές περιουσιών.
Τρανή απόδειξη, όλη η επιχειρησιακή προσπάθεια κατάσβεσης
της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης
Τρίτης (σ.σ. κατά τα φαινόμενα από χέρια εμπρηστών) και επί τρεις
ημέρες μετέτρεψε σε στάχτη περί
τα 25.000 στρέμματα.

Καλύτερο παράδειγμα ορθής λειτουργίας του κυβερνητικού οργανισμού σε συνθήκες μάχης δεν υπάρχει από τον γενικό γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Νίκο
Χαρδαλιά. Όπως παραδέχτηκε
δημοσίως και ο υπουργός
ΠΡΟ.ΠΟ., όλος αυτός ο συντονισμός επετεύχθη υπό την ψύχραιμη καθοδήγηση του για 11 χρόνια
(από το 2003 έως το 2014) δημάρχου Βύρωνα και μετέπειτα περιφερειακού συμβούλου Αττικής.
Για όσους προτρέξουν να πουν
ότι είναι άτοπη η σύγκριση της
πυρκαγιάς στο Μάτι, π.χ., με αυτήν του Υμηττού, που και αυτή ξέσπασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές, απλώς ας υπογραμμιστεί ότι η έκταση της τελευταίας και μεγάλη ήταν, και σημαντική ένταση
είχε (σ.σ. μέσα στα πρώτα 12 λεπτά κάηκαν 300 στρέμματα πυκνής
βλάστησης, απειλώντας δυνητικά
το πυκνό περιαστικό δάσος της
Καισαριανής), και σε εξαιρετικά επικίνδυνη ώρα ξέσπασε –ξεκίνησε στις 3:18 τα ξημερώματα.
Κι αυτό που, τελικά, μοιάζει να
διαφοροποίησε το αποτέλεσμα ήταν τα κατάλληλα πρόσωπα στις
κατάλληλες θέσεις. Εξήγησε για
παράδειγμα ο Ν. Χαρδαλιάς ότι
ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε
λειτουργήσει άψογα η πιλοτική αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων από το σύστημα «112», ήταν συνειδητή επιχειρησιακή επιλογή να μη σταλεί σχετικό sms για
την πυρκαγιά του Υμηττού, συνεκτιμώντας ότι θα προκαλούσε πολύ μεγαλύτερο πανικό από το πρόβλημα που θα έλυνε. Γι’ αυτό και
προτιμήθηκαν οι συμβατικοί τρόποι εκκένωσης με πόρτα-πόρτα ειδοποίηση, που απέδειξε ότι το
κράτος ήταν επί ποδός και έκανε
τη δουλειά του, αποδεικνύοντας
(αναπόφευκτα είπαμε) τα εγκληματικά λάθη και τις ολιγωρίες της
κρατικής μηχανής μόλις ένα χρόνο
πριν.
Όσο σκεπτικιστής, λοιπόν, κι
αν είναι κάποιος για το μέλλον της
νεοεκλεγείσας «γαλάζιας» διακυβέρνησης, δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι η ανοργανωσιά της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε… Μάτι, σε αντίθεση με την κυβέρνηση
Μητσοτάκη που, αν συνεχίσει έτσι, θα χρειαστεί ματόχαντρο για
να μην τη ματιάσουν και μοιάσει
στην προκάτοχό της…
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1 Με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ
προβάλλει Καραμανλή - Παυλόπουλο, χτυπάει Σαμαρά, με κρυφό
στόχο τη «συνταξιοδότηση» του Κυριάκου το 2023(!!!)
Έντονο είναι το ενδιαφέρον
από ΣΥΡΙΖΑϊκά κυρίως ΜΜΕ
για την εκλογή του Προέδρου
της Δημοκρατίας, έστω κι εάν
αυτή θα πραγματοποιηθεί τον
επόμενο Φεβρουάριο.

E

τσι, εκτός από τα «καυτά»
ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γιώργου Λακόπουλου –ο οποίος σε άρθρο
του στο «Κουτί της Πανδώρας» στις 26/7, «γνωμοδότησε» ότι ο
Σαμαράς μένει χωρίς ρόλο, ενώ τον
Καραμανλή τον φωτίζει προβολέας
στην κομματική πινακοθήκη(!!!)–, την
περασμένη Κυριακή υπήρχε πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα «Kontra
news» με τίτλο: «Σαμαράς: Ο επόμενος πρόεδρος θα είμαι εγώ». Ο υπότιτλος ήταν ότι «Ο Κυριάκος προτιμά τον
Κώστα Καραμανλή» και ότι «Δεν θα κάνει (ο Κυριάκος) το χατίρι του προκατόχου του (Σαμαρά)».
Βέβαια, όλα τα παραπάνω ανήκουν
στη σφαίρα της φαντασίας του δημοσιογράφου, αφού ουδέποτε ο Αντώνης Σαμαράς έχει τοποθετηθεί για πιθανή υποψηφιότητά του για όποιο αξίωμα, και κατά συνέπεια ουδέποτε έθεσε τέτοιο θέμα στον πρωθυπουργό,
δεδομένου μάλιστα ότι το προνόμιο
αυτό ανήκει αποκλειστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σε άλλη ανάρτησή του στο anoixto
parathyro πάλι ο δημοσιογράφος
Γ.Λακόπουλος είχε πλέξει το εγκώμιο
του νυν Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, λέγοντας ότι: «Εκτός από τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή, οιονεί ιδρυτή
άλλωστε της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας,
στην πρώτη γραμμή θα βρει κανείς δυο
διανοούμενους: Τον σοφό και αξιοσέβαστο Κωνσταντίνο Τσάτσο και τον Προκόπη Παυλόπουλο, του οποίου η ευρυμάθεια
και η επιστημονική κατάρτιση και το ακαδημαϊκό κύρος αναγνωρίζονται εντός και
εκτός των συνόρων».
Στο άρθρο του στην «Kontra news» ο
δημοσιογράφος Γιάννης Αναγνώστου συναγωνίζεται επαξίως τον… Πινόκιο, γράφοντας πλήθος από ανακριβείς δήθεν τοποθετήσεις του Αντώνη
Σαμαρά.
Με «έγκυρες» πληροφορίες αναφέρει ότι ο Σαμαράς διαφωνεί με τον
Κυριάκο για την επιλογή της Γιάννας
Αγγελοπούλου, όταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχθηκε η επικεφαλής
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ήταν από τον τέως πρωθυπουργό, ο οποίος
της εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή
του για τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, και τόνισε ότι ευελπιστεί και ο εορτασμός το 2021 να έχει

Ενέδρα ΣΥΡΙΖΑ λόγω ΠτΔ

Επίθεση στον Σαμαρά
με στόχο τον Κυριάκο

ανάλογη –διαφορετικής μορφής όμως– επιτυχία.
Βέβαια, στη συνέχεια ο δημοσιογράφος μπλέκει «το σώβρακο με τη γραβάτα», όπως λέει ο λαός, αφού αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή του Αντώνη Σαμαρά στην πρόσφατη νίκη της
ΝΔ στις εκλογές, αλλά βάζει στο τραπέζι την υποψηφιότητα του Κώστα Καραμανλή –παρά τα όσα συζητούνται
για την πολύ μειωμένη συμπαράστασή
του στις εκλογές του περασμένου Ιουλίου– αν ο τελευταίος θελήσει να είναι
υποψήφιος για την Προεδρία.
Όλα τα παραπάνω, για όσους βλέπουν «πίσω από τον τοίχο», υπάρχει εξήγηση και μάλιστα πολύ απλή.
Κατ’ αρχάς, στα τεσσεράμισι χρόνια
του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχαστρο της Κουμμουνδούρου είχαν μπει δύο πρόσωπα:
Ο Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση
Novartis και η Μαρέβα Μητσοτάκη

γιατί ήταν η σύζυγος του νυν πρωθυπουργού.
Βλέποντας οι ΣΥΡΙΖΑίοι ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν η κολόνα στήριξης του Κυριάκου –σε αντίθεση με
τον άλλο πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ,
που «φρόντισε» μόνο για τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, την τοποθέτηση σε υπουργικός θώκο του ΣΥΡΙΖΑ της «καραμανλικής φιλοσοφίας» κα Κατερίνα
Παπακώστα, και είχε χλιαρή αντίδραση στις πολλαπλές τοποθετήσεις υπέρ
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του επί
σειρά ετών alter ego του κ. Αντώναρου– προσπάθησε να τον εξοντώσουν
με σκευωρίες τύπου Novartis.
Έτσι σήμερα, εκτιμώντας ότι ως αντιπολίτευση πρέπει να δημιουργήσουν μια εικόνα εσωστρέφειας στη Νέα
Δημοκρατία, έκατσαν κάτω και έφτιαξαν τη συνταγή(!!!).

Ξεχνώντας ότι προ 2-3 μηνών, αλλάζοντας πλεύση για τον Κώστα Καραμανλή, του καταλόγιζαν ευθύνες για
τα ελλείμματα επί θητείας του, ξεχνώντας ότι προ μηνός στηλίτευαν την α-
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(ΜΕ ΟΛΙΓΗ ΑΠΟ… ΤΣΙΠΡΑ)

ΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ «ΕΘΝΑΡΧΕΣ»

πόφαση του Προκόπη Παυλόπουλου για το θέμα του προεδρικού διατάγματος που αφορούσε την επιλογή
στην ηγεσία της Δικαιοσύνης της κας
Κοκκοτίνη, έστρεψαν τα βέλη τους μόνο κατά της ενδεχόμενης υποψηφιότητας για την Προεδρία του Αντώνη Σαμαρά, προτείνοντας πάλι τον Προκόπη Παυλόπουλο, αν επρόκειτο να αρνηθεί ο Κώστας Καραμανλής.
Πού στοχεύουν;
Είναι πολύ απλό. Αν επιλεγεί από
τον Κυριάκο ένας εκ των Προκόπη
Παυλόπουλου ή Κώστα Καραμανλή, θα έχουν το αφήγημα ότι υποχρέωσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βαδίσει στις δικές τους γραμμές, δηλαδή
να επανέλθει στην προ Novartis περίοδο που ο Δημ. Παπαγγελόπουλος
στους εθνάρχες Ελευθέριο Βενιζέλο
και Κωνσταντίνο Καραμανλή συμπεριελάμβανε και τον Αλέξη Τσίπρα(!!!).
Αν ο Κυριάκος επιλέξει τον Αντώνη Σαμαρά, τότε οι πολέμιοι του πρώην πρωθυπουργού θα έχουν κοινή πορεία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα εμμένουν πάντοτε στο
«όχι» κάθε ιδέας, πρότασης, νομοσχεδίου, του πρωθυπουργού, που θα έφερναν την Ελλάδα σε έναν καλύτερο
δρόμο.
Όπως προείπαμε, ο Αντώνης Σαμαράς ποτέ και σε κανέναν δεν έκανε
νύξη για την πιθανή υποψηφιότητά του
ως ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
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Βεβαίως, δεν νομίζουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στην πιο ώριμη πολιτική ηλικία του θα έλεγε «όχι» σε μια
πρόταση για την κορυφαία θέση του
πολιτεύματός μας.
Το ερώτημα είναι ποιος άλλος θα
μπορούσε να έχει επαφή με τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την εισροή
επενδύσεων, να τοποθετηθεί απέναντι
στην τουρκική απειλή ενεργοποιώντας
όλα τα όπλα που διαθέτει η ευρωπαϊκή και η ΝΑΤΟϊκή συμμετοχή μας;
Και βέβαια, ποιος άλλος θα εξασφάλιζε την ηρεμία μέσα στους κόλπους
της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα
τεσσεράμισι χρόνια, όταν ο Κυριάκος
θα έχει απέναντί του όλη την αντιπολίτευση, κάποια φθορά από την κυβερνησιμότητα, τις αναμενόμενες επιθέσεις από μερίδα του επιχειρηματικού
και μιντιακού χώρου –που δεν τους κάνει τα χατίρια–, και οι οποίοι βεβαίως
δεν φαίνεται να βλέπουν με καλό μάτι
όλες τις μεταρρυθμίσεις του πρωθυπουργού, που αλλάζουν όλο το σκηνικό
που είχαν δημιουργήσει τις προηγούμενες δεκαετίες.
Με όλα τα προαναφερόμενα στη
φαρέτρα του ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φυσικό
να ελπίζει σε… «συνταξιοδότηση»
του Κυριάκου σε ηλικία 55 ετών το
2023…
Η στήριξη του Αντώνη Σαμαρά
στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο
Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει από το
2016, με την ανάληψη της προεδρίας
του κόμματος από τον Κυριάκο, συνεχίστηκε όλο το χρονικό διάστημα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και υπήρξε
άκρως εντυπωσιακή η προσφορά του
στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία,
όταν επί σειρά μηνών επισκέφτηκε
σχεδόν όλη την Ελλάδα, για να στηρίξει την παράταξή του.
Όλα λοιπόν τα γραφόμενα επιπέδου… Πινόκιο, περί σχεδίου υπονόμευσης του πρωθυπουργού και της παράταξής του, που στήριξε ως βουλευτής, υπουργός και πρωθυπουργός,
προφανώς έχουν απήχηση σε κύκλους
τύπου Ρουβίκωνα και Εξαρχείων ή στις
γνωστές κλειστές συνεδριάσεις των ΣΥΡΙΖΑίων με βασικούς «ομιλητές» τους
κ.κ. Καρτερό, Βερναδάκη και Νίκο
Παππά και άλλα πρωτοπαλίκαρα της
πρώτης φοράς Αριστεράς.
Μάλλον και της τελευταίας…
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το τεύχος 111 της τριμηνιαίας έκδοσης «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2009, είχε
φιλοξενηθεί μία ομιλία της Βασιλικής
Θάνου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Η κα Θάνου ήταν τότε μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕ
και προφανώς δεν είχε διαβλέψει ότι ο επίλογος
εκείνης της ομιλίας της θα την έκανε να φαντάζει
σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, τόσο ανακόλουθη μεταξύ των τότε λόγων της και των σημερινών πεπραγμένων της.
Κι αυτό διότι η αναρριχόμενη στην προεδρία
της ΕΔΕ, εν συνεχεία πρόεδρος του Αρείου Πάγου, μετέπειτα επικεφαλής του νομικού γραφείου
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και, τέλος, πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού –θέση στην
οποία διορίστηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ–
υπέπεσε στον πειρασμό της καρεκλοθηρίας.
«Οι καρέκλες του προεδρείου είναι τιμητικές και
δεν προσφέρονται ως εφαλτήριο για άλλες προσωπικές επιδιώξεις», υποστήριζε το 2009 η Β. Θάνου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «τα μέλη του

Σ

προεδρείου δεν επιτρέπεται, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να επιζητούν, επισκεπτόμενοι κομματικά
και άλλα γραφεία και να αποδέχονται άλλες θέσεις
και μάλιστα καλά αμειβόμενες, όπως π.χ. του Προέδρου Ανεξάρτητης αρχής».
Να, όμως, που η άλλοτε πρόεδρος του Αρείου
Πάγου στη δεκαετία που μεσολάβησε δεν έκανε
μεγαλειώδη κυβίστηση μόνο σε όσα κατακεραύνωνε. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2015, μόλις
λίγες ημέρες από την αναρρίχηση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, είχε δείξει τις πολιτικές της προτιμήσεις με την περίφημη επιστολή που έστειλε
στον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, προκειμένου να ζητήσει την παρέμβασή
του υπέρ των προτάσεων της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζεται ότι όταν τα πράγματα
έφτασαν στο απροχώρητο και η υπογραφή του
τρίτου μνημονίου Τσίπρα συνοδεύτηκε από την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η Βασιλική Θάνου
ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρωθυπουργού.
Στη μεγάλη λίστα με τα… στερνά της κυρίας Θάνου που δεν τιμούν τα πρώτα της, θα πρέπει να
προστεθεί η πιεστική και αντισυνταγματική επι-

μονή της προέδρου τότε του Αρείου Πάγου να παραταθεί το όριο ηλικίας των ανώτατων δικαστών
και πέραν του 67ου (σ.σ. πρόταση που συνέπιπτε
με την αποχώρησή της τον Ιούνιο του 2017 λόγω συμπλήρωσης του ηλικιακού ορίου), αλλά και
τοποθέτησή της ως άμισθη προϊσταμένη του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δέκα ημέρες μετά τη
συνταξιοδότησή της.
Η έκδοση την περασμένη Δευτέρα από το υπουργείο Ανάπτυξης των διαπιστωτικών πράξεων
απομάκρυνσης της Β. Θάνου από την προεδρία της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν διαγράφει τα όσα
έχουν προηγηθεί.
Αντιθέτως, επιβεβαιώνει το ορθόν της αποκατάστασης μίας μεγάλης ανορθογραφίας, καθώς όπως θυμίζει στο άκρως διαφωτιστικό άρθρο της η
βουλευτής Β΄ Αθηνών (Νότιος Τομέας) της Ν.Δ.,
Σοφία Βούλτεψη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Liberal.gr, ουδέποτε στο παρελθόν ένας δικαστής έτυχε τέτοιας προνομιακής μεταχείρισης από ελληνική κυβέρνηση, όσο η κα Θάνου από την
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
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1 Με άρθρο της η βουλευτής της Ν.Δ., Σοφία Βούλτεψη, θυμίζει την «πολιτική»
διαδρομή της πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου, αποδεικνύοντας ότι ουδέποτε
στο παρελθόν ένας δικαστής έτυχε τέτοιας προνομιακής μεταχείρισης
από ελληνική κυβέρνηση, όσο η κα Θάνου από την κυβέρνηση Τσίπρα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Τ

α πράγματα για τις Επιτροπές Ανταγωνισμού
παντού στον κόσμο και
προφανώς σε όλη την
Ευρώπη είναι ξεκάθαρα: Δεν πρέπει να ανιχνεύεται σ’
αυτές ούτε ίχνος πολιτικής επιρροής. Ωστόσο, μετά την εφαρμογή
του νόμου 4623/2019 για την ανεξαρτησία της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, έκπτωτα κηρύσσονται τέσσερα μέλη της, καθώς μέσα στην τελευταία πενταετία
έχουν υπηρετήσει σε κυβερνητικές
θέσεις.
Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε
διορίσει μόνο την κα Θάνου, αλλά
συνολικά τέσσερα άτομα που είχαν
τοποθετηθεί από την πρώην κυβέρνηση σε νευραλγικά πόστα –
μεταξύ των οποίων και η κα Νάκου, που τοποθετήθηκε στη θέση
του αντιπροέδρου της Επιτροπής,
ενώ μέχρι εκείνη την ώρα ήταν αποσπασμένη (από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού) ως διευθύντρια
στο γραφείο του πρώην υπουργού
Ν. Παππά. Θέση στην οποία βρισκόταν κατά τον (γελοίο) διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, διαδικασία που εμπλέκεται και σε θέματα ανταγωνισμού!
Το παραδέχθηκε η ίδια η κα
Θάνου κατά την ακρόαση φορέων
στην αρμόδια Επιτροπή (6 Αυγούστου), λέγοντας ότι ο νόμος καταλαμβάνει την πρόεδρο (δηλαδή
την ίδια), την αντιπρόεδρο (που από το 2015, όπως είπαμε, ήταν αποσπασμένη στο γραφείο τού τότε
πρώην υπουργού κ. Παππά) και

Από τον Μαρινάκη
ως το… σουβλάκι
με γέμιση Νovartis!
δύο από τους τέσσερις εισηγητές.
«Εξ όσων γνωρίζω ήταν σε γραφεία
υπουργών ή γενικών γραμματέων και
τα λοιπά», απάντησε στην ερώτησή
μου η κα Θάνου. «Διερωτώμαι μήπως δεν ενδιαφέρεστε πλέον για την
καλή λειτουργία της Επιτροπής, αλλά
μόνο για το πώς θα τεθούν εκποδών
ορισμένα πρόσωπα από τη διοίκηση
της Επιτροπής», είχε προσθέσει η
κα Θάνου. Και ακολούθησε η
γνωστή θύελλα διαμαρτυριών, με
ενορχηστρωτές τον ίδιο τον κ. Τσίπρα και τον κ. Παππά.

Ασυμβίβαστα
και πολιτική επιρροή
α-λά καρτ
Και αυτό, ενώ ήδη η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε τροποποιήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2016 τον
νόμο του 2011 για την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, θέτοντας φωτογραφικά κωλύματα, τα οποία επίσης παρέπεμπαν στην πολιτική επιρροή.

Εκείνος ο νόμος (4364/2016)
έθετε ασυμβίβαστο για τα μέλη της
Επιτροπής που είχαν εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας συγγένεια με πρόσωπο που είναι βουλευτής ή μέλος
της κυβέρνησης. Και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, αφού προβλεπόταν αυτοδίκαιη έκπτωση. Τότε η
Κομισιόν είχε αντιδράσει, υπήρξε
ανταλλαγή επιστολών, το θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο του
Eurogroup και η αλλαγή της συγκεκριμένης διάταξης τέθηκε ως
προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης – με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο άρθρο
(282) του νόμου να παραμείνει ανενεργό.
Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα του ασυμβιβάστου, αλλά
και για τις προβλέψεις που συνδέονταν με τα πειθαρχικά παραπτώματα, την επαρκή πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες από εξωτερικές
πηγές, τον διορισμό και τη θητεία
διευθυντών, καθώς και τις συ-

γκρούσεις συμφερόντων του προσωπικού της.
Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ που έθετε ασυμβίβαστα με αναδρομική
ισχύ με κριτήριο τον βαθμό συγγενείας –παραπέμποντας έτσι σαφώς
στην πολιτική επιρροή– υποστηρίζει τώρα ότι δεν υπάρχει θέμα
πολιτικής επιρροής όταν τα μέλη
της Επιτροπής διορίζονται απευθείας από το πρωθυπουργικό και
τα υπουργικά γραφεία.
Κατά την άποψη του κ. Τσίπρα,
του κ. Παππά και των λοιπών, ο
συγγενής ενός βουλευτή επηρεάζεται περισσότερο από τον υφιστάμενο και άμεσα εξαρτώμενο από τον
πρωθυπουργό ή έναν υπουργό!

Προνομιακή μεταχείριση
Και όλα αυτά, ενώ όλοι γνωρίζουν
πως η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπήρξε
πρόσωπο που τελούσε υπό την άμεση επιρροή του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη διόριζε από θέση σε θέ-

ση, χρησιμοποιώντας σειρά τεχνασμάτων, με την ίδια να προχωρά
σε σειρά παρεμβάσεων πολιτικού
περιεχομένου.
Ουδέποτε στο παρελθόν ένας
δικαστής έτυχε τέτοιας προνομιακής μεταχείρισης από ελληνική κυβέρνηση. Δικαστές έγιναν βουλευτές, υπηρέτησαν σε πρωθυπουργικά γραφεία, αλλά ποτέ με τον τρόπο που ανελίχθηκε η κα Θάνου.
Πικραμμένος και Μενουδάκος υπήρξαν νομικοί σύμβουλοι
σε πρωθυπουργούς, αλλά μετά από άδεια του Δικαστικού Συμβουλίου, και κατέλαβαν το αξίωμα του
προέδρου ανωτάτων δικαστηρίων
πολλά χρόνια μετά την υπηρεσία
τους σε πρωθυπουργό.
Σε αντίθεση με την κα Θάνου,
που βρέθηκε στη θέση του επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών
του κ. Τσίπρα αφού ολοκλήρωσε
τη θητεία της στον Άρειο Πάγο. Ο

Αθανασίου, αντιπρόεδρος σήμερα της Βουλής, ουδέποτε υπήρξε
πρόεδρος ανωτάτου δικαστηρίου.
Και ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ, κ.
Ρίζος, διορίστηκε σύμβουλος του
Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι πρωθυπουργού προερχόμενου
από κάποιο κόμμα. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτό.
(συνέχεια στη επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από
την προηγούμενη σελίδα)

Ω

ς συνδικαλίστρια,
πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, η κα
Θάνου είχε επισκεφθεί τον Οκτώβριο του 2012 τον
κ. Τσίπρα στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και, αφού έλαβε τη
στήριξή του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Σαμαρά, υποστηρίζοντας
σχετικά με τη μείωση των αποδοχών των δικαστών, πως καθίσταται σαφής «η διάθεση της κυβέρνησης να μειώσει την ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης, να μειώσει το φρόνημα
του δικαστή».
Ανάλογη στήριξη είχε λάβει η
κα Θάνου και από τον κ. Καμμένο, τον οποίο επίσης είχε επισκεφθεί, και ο οποίος είχε τότε καταγγείλει την κυβέρνηση για… «συνταγματική εκτροπή την οποία επιβάλλει η τρόικα και εκτελεί η κυβέρνηση».
Τον Οκτώβριο του 2012, η κα
Θάνου είχε αποστείλει επιστολή
και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Σουλτς, όπου ανέφερε πως διάφορες ενέργειες
«καταλογίζονται από τον ελληνικό λαό
στην Κυβέρνηση και στην Τρόικα, ενώ
δημιουργούν αγανάκτηση και προκαλούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις».

«Κυβέρνηση
απολυταρχικού κράτους»
Μπροστάρισσα σε όλες τις κινητοποιήσεις, η κα Θάνου έφθασε στο
σημείο, δύο χρόνια αργότερα, στις
30 Οκτωβρίου 2014, σε πανδικαστική εκδήλωση στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου, να αποκαλέσει την κυβέρνηση
Σαμαρά «κυβέρνηση απολυταρχικού
κράτους». Αν όλα αυτά δεν είναι πολιτικά, τότε τι ακριβώς είναι;

Διορισμός τα ξημερώματα
Μετά από τέτοια βοήθεια, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προχώρησε, στις 29 Ιουνίου 2015, στον
διορισμό της κας Θάνου ως προέδρου του Αρείου Πάγου, παρακάμπτοντας την επετηρίδα, παραλείποντας να τοποθετήσει τους άλλους
δύο προέδρους και αφήνοντας ακέφαλα τα άλλα δύο ανώτατα δικαστήρια – με μεθοδευμένο τρόπο,
ώστε μόνο ο Άρειος Πάγος να έχει
πρόεδρο κατά την επιλογή υπηρεσιακού πρωθυπουργού.
Ο διορισμός της έγινε στις τρεις
τα ξημερώματα –γεγονός παγκοσμίως πρωτοφανές– και στις 9 Ιουλίου 2015 η κα Θάνου (για κάποιον ακατανόητο λόγο) έστειλε επιστολή στους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων της ΕΕ αναλύοντας το… αποτέλεσμα του (γελοίου) δημοψηφίσματος και εξηγώντας… ποια ήταν η βούληση του

ΤΣΙΠΡΑΣ, ΘΑΝΟΥ,
ΠΑΠΑΓΓΕλΟΠΟΥλΟΣ
ΑχΩΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ
κΑΤΑ ΣΑΜΑΡΑ
ελληνικού λαού! Οπότε, στις 27
Αυγούστου 2015 η κα Θάνου ανέλαβε υπηρεσιακή πρωθυπουργός.

Επιστροφή στον…
συνδικαλισμό!
Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου,
η κα Θάνου επέστρεψε στα καθήκοντά της στον Άρειο Πάγο και ξεκίνησε τις προσπάθειές της για αλλαγή των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των δικαστών, υποστηρίζοντας ότι η συνταγματική
πρόβλεψη βρίσκεται σε δυσαρμονία με την κοινωνική πραγματικότητα, διότι έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής! Στις 6 Οκτωβρίου
2016, η κα Θάνου επισκέφθηκε
τον κ. Τσίπρα και αμέσως μετά ανακοίνωσε: «Πήραμε δέσμευση ότι
παραμένει το μισθολόγιο των δικαστών όπως έχει». Την επομένη, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
ανακοίνωσε πως οι πρόεδροι των
ανωτάτων δικαστηρίων είναι αναρμόδιοι να διαπραγματεύονται τους
μισθούς των δικαστών. Επισημαίνοντας ότι η Ένωση έχει ζητήσει
συνάντηση με τον πρωθυπουργό από τον Απρίλιο του 2016. Πολλοί
(ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Βενιζέλος) είχαν τότε εντοπίσει κάποιο είδος συναλλαγής.
Τον Φεβρουάριο του 2017, η κα
Θάνου κάλεσε την Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου να απαντήσει στο ερώτημα «αν παρίσταται ανάγκη αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών που προβλέπεται
με το Σύνταγμα 1975, ώστε να προστατευθούν οι συνταγματικές αρχές
της ανεξαρτησίας και της ισοβιότητας
που προστατεύουν τους δικαστές και
που έχουν καταλυθεί λόγω της εν τω
μεταξύ μεγάλης αύξησης του ορίου
ζωής, της κοινωνικής πραγματικότητας και των νομοθετικών και λοιπών
εξελίξεων».
Η απάντηση ήταν συντριπτική: Η διοικητική Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου υπό την προεδρία
της Βασιλικής Θάνου με ψήφους
40 υπέρ και 25 κατά γνωμοδότησε ότι δεν μπορεί υπό το καθεστώς

του ισχύοντος Συντάγματος να παραταθεί το όριο συνταξιοδότησης
των δικαστών και εισαγγελέων,
αλλά και δεν υπάρχει ανάγκη αυξήσεως των ορίων ηλικίας των δικαστικών. Ωστόσο, οι 25 αρεοπαγίτες που μειοψήφησαν, έκριναν
μεν ότι είναι αναγκαία η αύξηση
των ορίων ηλικίας των δικαστικών, αλλά όχι στην παρούσα χρονική στιγμή, όπως ήταν το αρχικό
ερώτημα της προέδρου του Αρείου Πάγου προς την Ολομέλεια.
Δηλαδή, η απόφαση στην ουσία
ήταν ομόφωνη.
Τον Μάρτιο του 2017, η κα Θάνου ανακοίνωσε ότι τίθεται υπό
πειθαρχικό έλεγχο η εισαγγελέας
κατά της Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, για τις
καταγγελίες
που είχε κάνει με την
παραίτησή
της περί στοχοποίησής
της, με αφορμή τους
χειρισμούς
της στην υπόθεση Novartis.
Τον Ιούνιο διοργάνωσε τελετές
για τα… 182 χρόνια από την ίδρυση του Αρείου Πάγου (άλλη μια
παγκόσμια πρωτοτυπία), προφανώς για να γίνουν οι τελετές επί
των ημερών της.

Νόμιμα τα μνημόνια!
Και στις 6 Ιουλίου 2017, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την υπ’
αριθμό 11/2017 απόφασή του, υπό την προεδρία της κα Θάνου, έκρινε συνταγματικό τον νόμο 4046
του 2012 (δεύτερο μνημόνιο) και
την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που καθιέρωσαν
τον περιορισμό των εγγυήσεων
των απολύσεων των εργαζομένων.
Με την εν λόγω ΠΥΣ, καταργήθηκαν οι λεγόμενες «ρήτρες μονιμότητας» από όσους κανονισμούς εργασίας περιλαμβανόντουσαν τέτοιες ρυθμίσεις αυξημένης προστασίας των εργαζομένων από τις κα-

ταγγελίες των συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη, «τα νομοθετήματα αυτά αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και για
αυτό έγινε και η μείωση αποδοχών
στον ιδιωτικό τομέα, γιατί διαφορετικά στερεί τη δυνατότητα εξυγίανσης
των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης
του εργασιακού κόστους».
Σε άλλο σημείο της δικαστικής
απόφασης, αναφερόταν ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να ισχύσουν
οι ρυθμίσεις αυτές (του Μνημονίου
ΙΙ) περί κατάργησης των ρητρών
μονιμότητας «άμεσα ως κανόνες δικαίου της Ελληνικής έννομης τάξης, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση κατά την οποία συνιστούν
πλήρεις κανόνες δικαίου, άμεσης εφαρμογής δεδομένου ότι οι προβλέψεις του Μνημονίου ΙΙ αποτελούν μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν πριν
την εκταμίευση των ενισχύσεων και επιβάλλεται η άμεση ενσωμάτωσή τους
στην εσωτερική έννομη τάξη».
Τέλος, αναφερόταν ότι καταργούνται «οι ρυθμίσεις που αποκλείουν την τακτική καταγγελία ή την καθιστούν αιτιώδη, εξαρτώντας αυτή από σπουδαίο λόγο ή από συγκεκριμένους λόγους».
Ακούτε, κα Αχτσιόγλου;
Οπότε, με αυτόν τον τρόπο έληξε και η θητεία της κας Θάνου, η
οποία συνταξιοδοτήθηκε.
Αμέσως, στις 10 Ιουλίου 2017,
το Μαξίμου μάς ενημέρωσε πως η
κα Θάνου διορίσθηκε άμισθη
προϊσταμένη στο Νομικό Γραφείο
του πρωθυπουργού.

Οι παρεμβάσεις
(και της) Θάνου στην
υπόθεση της Novartis
Φθάσαμε έτσι στον Φεβρουάριο
του 2018, οπότε και ο Παπαγγελόπουλος ανήγγειλε ότι η «υπόθεση της Novartis» ήταν «το μεγαλύτερο
σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους». Από κοντά και η επικεφαλής του νομικού γραφείου
τού τότε πρωθυπουργού η κα Θάνου, που στις 14 Φεβρουαρίου

δήλωνε (στον Alpha 9,89) ότι επρόκειτο για «ένα από τα μεγαλύτερα
σκάνδαλα και σε επίπεδο μεθοδεύσεων και σε επίπεδο εύρους των εμπλεκομένων προσώπων».
Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, η
κα Θάνου προέβη και σε νέα παρέμβαση, δηλώνοντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο:
«Οι ανακριτές Διαφθοράς, όπως
και οι εισαγγελείς Διαφθοράς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας για τη διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της
Διαφθοράς, σύμφωνα με τον νόμο
4022/2011. Το άρθρο 29 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας για την ανάθεση της ανάκρισης σε εφέτη ανακριτή
δεν εφαρμόζεται στα εγκλήματα Διαφθοράς. Επομένως, είναι μη νόμιμο
το αίτημα για σύγκλιση της ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών, το οποίο όπως έγινε γνωστό προσπαθούν να θέσουν ορισμένοι με τη συλλογή υπογραφών με στόχο να αφαιρεθεί η δικογραφία της Novartis από τον ανακριτή Διαφθοράς στον οποίο έχει χρεωθεί και να πάει σε εφέτη ανακριτή».
Την επομένη, 21 Φεβρουαρίου,
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία χαρακτήριζε «θεσμικά ανεπίτρεπτη» την παρέμβαση της προϊσταμένης του νομικού γραφείου
του πρωθυπουργού και πρώην
προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, στην υπόθεση
της Novartis.
Ανέφεραν συγκεκριμένα: «Η
χθεσινή δήλωση της προϊσταμένης
του νομικού γραφείου του πρωθυπουργού περί έλλειψης αρμοδιότητας



Η ΑΠΟΨΗ

του Εφετείου Αθηνών να αναθέσει την
υπόθεση Novartis σε ειδικό εφέτη-ανακριτή είναι αφενός θεσμικά ανεπίτρεπτη, διότι χωρίς καμία εξουσία παρεμβαίνει σε ένα ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ολομέλειας του
Εφετείου Αθηνών, και αφετέρου νομικά εσφαλμένη τουλάχιστον ως προς
τη διαδικασία σύγκλησής της.
»Θυμίζουμε ότι ακριβώς όμοια ήταν η περίπτωση της “Χρυσής Αυγής”
στην οποία το Εφετείο όρισε ειδικό εφέτη-ανακριτή, ενώ αρχικά την ανάκριση διεξήγαγε ανακριτής Διαφθοράς του Πρωτοδικείου Αθηνών.
»Είναι εντελώς ακατανόητες και
στερούμενες κοινής λογικής οι αναφορές μερίδας του Τύπου περί απόπειρας συγκάλυψης της υπόθεσης εάν
αυτή ανατεθεί σε εφέτη-ανακριτή. Δεκάδες υποθέσεις στο παρελθόν ανατέθηκαν σε εφέτες-ανακριτές λόγω της
σπουδαιότητάς τους και της μεγαλύτερης εμπειρίας που διαθέτουν οι ανώτεροι δικαστές, χωρίς βεβαίως να
αμφισβητείται από κανέναν η ικανότητα των δικαστικών λειτουργών του
πρώτου βαθμού.
»Η επιλογή του εφέτη-ανακριτή γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και με
πλήρη διαφάνεια από την Ολομέλεια
του δικαστηρίου και είναι ανήθικος
και υποβολιμαίος οποιοσδήποτε υπαινιγμός διατυπώνεται από δημοσιογράφους. Σε κάθε περίπτωση η αποκλειστική κρίση για ένα τέτοιο ζήτημα ανήκει στους δικαστές του Εφετείου και κανείς δεν δικαιούται να
προβαίνει σε υποδείξεις για την άσκηση ή μη του δικαιοδοτικού τους
καθήκοντος».
Και μετά και από αυτήν τη «βοήθεια» προς την κυβέρνηση, στα τέλη του 2018, πληροφορηθήκαμε
πως η κα Θάνου θα τοποθετηθεί
πρόεδρος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ξεσηκώθηκε η γνωστή
θύελλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έστειλε επιστολή στην αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο για τον ανταγωνισμό, κα Βεστάγκερ, αλλά τελικά
ο διορισμός της κας Θάνου πέρασε
από την αρμόδια επιτροπή της
Βουλής (19/12/2018) με τις ψή-

φους του ΣΥΡΙΖΑ και της (υπόδικης) Χρυσής Αυγής και στις 4 Ιανουαρίου 2019 η κα Θάνου ήταν
πλέον πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η αλήθεια και
η προπαγάνδα
Και εδώ αρχίζει ένα νέο γαϊτανάκι
κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ο κ.
Παππάς υποστηρίζει ότι η κα Θάνου απομακρύνθηκε επειδή τάχα
η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασχολείτο με την υπόθεση του Πρακτο-

ρείου Διανομής Τύπου «Άργος»,
συμφερόντων Μαρινάκη. Αλλά η
αλήθεια είναι η ακόλουθη:
Με τα θέματα της εταιρείας «Άργος» είχε ήδη ασχοληθεί από τα τέλη του 2018 η προηγούμενη Επιτροπή υπό τον προεδρία του κ.
Κυριτσάκη. Στις 29 Νοεμβρίου
2018 ανακοινώθηκε ότι η «Άργος»
προσήλθε την προηγουμένη στην
Επιτροπή μετά από πρόσκληση
του προέδρου (Κυριτσάκη) και αποδέχθηκε τη μετάθεση της έναρξης ισχύος της νέας τιμολογιακής

πολιτικής της, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ελέγξει τα στοιχεία που θα προσκομίσει η ίδια και τυχόν τρίτοι, ώστε η
Επιτροπή να σχηματίσει εικόνα σε
σχέση με τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά διανομής Τύπου.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2018, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί Κυριτσάκη, δηλαδή),
αποφάσισε (απόφαση 669/2018)
ότι οι εταιρείες «Ευρώπη» και «Άργος» έχουν παραβεί τους εθνικούς
και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού και επέβαλε πρόστιμα 150.000 ευρώ στην «Ευρώπη»
και 350.000 ευρώ στην «Άργος».
Όπως αναφέρθηκε, για τη συνεργασία και τις παραδοχές τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μείωσε τα
επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε
εμπλεκόμενη εταιρεία κατά 15%,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
– πρακτική που συνηθίζεται.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2017
η «Ευρώπη», συμφερόντων του ομίλου Μπόμπολα, είχε καταρρεύσει και είχε καταθέσει (Οκτώβριος
2017) αίτηση πτώχευσης. Έτσι η
«Άργος» παρέμεινε η μοναδική εταιρεία διανομής, υπό την επωνυμία «Άργος Ευρώπη».
Δηλαδή, με το θέμα είχε ήδη ασχοληθεί η Επιτροπή και όσον αφορά στην παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού και όσον αφορά στην αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, για την οποία είχε δώσει
προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου
2019. Ακούτε, κ. Παππά;
Στις 31 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή, υπό τη νέα της σύνθεση
και με πρόεδρο την κα Θάνου, εξέδωσε απόφαση για προσωρινή
διαταγή κατά της «Άργος», σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να
ανασταλεί η εφαρμογή της αναγγελθείσας νέας τιμολογιακής πολιτικής μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της εξέτασης λήψης
ασφαλιστικών μέτρων, «διότι πιθανολογείται η παράβαση των κανόνων
του ελεύθερου Ανταγωνισμού» – κάτι
επί του οποίου είχε ήδη εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση από τις
αρχές Δεκεμβρίου 2018!
Ακολούθησαν οι διαδικασίες
διαβούλευσης, για την ενδεχόμενη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
κατά της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.»
και στο πλαίσιο της οποίας, όπως
ενημερωθήκαμε, στις 16 Απριλί-
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θωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον», η Επιτροπή καταλήγει ότι
«πρέπει να ληφθούν αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας
ΑΡΓΟΣ, τα οποία θα ισχύουν μέχρι την
έκδοση της οριστικής απόφασης της
Επιτροπής επί της κύριας υπόθεσης».
Και ακολουθούσαν μια σειρά υποχρεώσεις στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθεί η εταιρεία, ενώ ορίσθηκαν εμπειρογνώμονες για την
εξέταση σειράς παραμέτρων.

ου 2019, ο τότε υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Λ. Κρέτσος είχε συνάντηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Όπως προκύπτει από το δελτίο
Τύπου, την πρωτοβουλία για τη
συνάντηση είχε ο κ. Κρέτσος (η κα
Θάνου τον ευχαρίστησε γι’ αυτό),
ο οποίος «εξέφρασε το ενδιαφέρον,
με το οποίο το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αντιμετωπίζει τα θέματα του
Τύπου, καθώς και το ειδικότερο θέμα
της διανομής Τύπου, το οποίο κατά το
τρέχον διάστημα εκκρεμεί ενώπιον
της Αρχής Ανταγωνισμού, στα πλαίσια διαδικασίας ενδεχόμενης λήψης
ασφαλιστικών μέτρων και διερεύνησης της κύριας υπόθεσης και διαβεβαίωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη
στήριξή του στο έργο τους».
Από την πλευρά της, η κα Θάνου ανέφερε ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά και το σχετικό αίτημα του υπουργού και υφυπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ετοιμάζει γνωμοδότηση αναφορικά με τα θέματα
του Τύπου, η οποία θα δημοσιευθεί
σύντομα»…

«Πιθανολογείται»…
Φθάσαμε έτσι στις 4 Ιουνίου 2019,
μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή και ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές, οπότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε απόφαση επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών
μέτρων κατά το άρθρο 25 παρ. 5 ν.
3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου
Τύπου, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κατά της εταιρείας
«Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» για ενδεχόμενη παράβαση
των άρθρων 2 του ν. 3959/2011
και 102 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με αυτή
την απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, «πιθανολογείται η παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.
3959/2011, καθώς και το άρθρο 102
ΣΛΕΕ, εκ μέρους της ΑΡΓΟΣ». Και αφού αναφέρονται μια σειρά λόγοι
βάσει των οποίων «συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρ-

Καταγγελίες
για παρεμβάσεις
Επιπλέον, το Σωματείο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε μία έκτακτη γενική συνέλευση στις 25
Ιουλίου, κατήγγειλε τη Διοίκηση ότι ασκεί πιέσεις και κάνει υποδείξεις, επεμβαίνοντας στο επιστημονικό έργο. Όπως συγκεκριμένα ανέφεραν, «η Διοίκηση ασκεί πιέσεις
και υποδείξεις προς τα μέλη - ειδικούς
επιστήμονες της Γενικής Διεύθυνσης
ως προς την άσκηση των καθηκόντων
τους, πέραν των ορίων που ορίζει η
νομοθεσία στο πλαίσιο της ιεραρχίας,
προσβάλλοντας την ανεξαρτησία της
επιστημονικής τους άποψης».
Ανέφεραν επίσης ότι «υπάρχει
ανορθολογική διάρθρωση των σχέσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού και Γενικής Διεύθυνσης, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο του διφυούς χαρακτήρα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος επιβάλλει τη διάκριση του αποφασιστικού και του
γνωμοδοτικού οργάνου, αλλά και των
σχέσεων ιεραρχίας εντός της Γενικής
Διεύθυνσης, ενδεικτικά μέσω επιβολής μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων εξέτασης των υποθέσεων, έλλειψης προτεραιοποίησης των υποθέσεων ή συνεχούς μεταβολής αυτών, διενέργειας μέτρων έρευνας εν αγνοία
των αρμοδίων στελεχών, μη πλήρωσης –έστω και προσωρινώς– θέσεων
ευθύνης, διαρκούς και αναίτιας μεταβολής των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων ιεραρχίας, με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται συνεχώς κενά διοίκησης και καθημερινής διαχείρισης».
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο φέτος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είχε
καταλήξει σε καμιά τελική απόφαση όσον αφορά στην υπόθεση για
την οποία συνωμοσιολογεί η αντιπολίτευση, βρισκόταν ακόμη στο
«πιθανολογείται» και στο «πρέπει»,
ενώ όσον αφορά στις άλλες υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε,
αυτές ήταν μερικές συνήθεις υποθέσεις συγχωνεύσεων μετοχών
διαφόρων εταιρειών.
Α, να μην το ξεχάσω: Η επιτροπή ασχολήθηκε (στις 24 Απριλίου) και με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο
για ενδεχόμενη αύξηση της τιμής
στο… σουβλάκι!
Από το σουβλάκι έως τον Μαρινάκη, μια… Θάνου δρόμος!
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οκοπίας, αφού η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και το ποσοστό
του πληθυσμού που στα τέλη του
2018 διαβιούσε σε συνθήκες φτώχιας είχε εκτοξευθεί στο 32% του
πληθυσμού.

• Με πρακτικές ώριμου φρούτου η Κουμουνδούρου ποντάρει στην α-λα Αργεντινή
φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα εξοβελίζει τους μελλοντικούς
εσωκομματικούς αντιπάλους του Αλέξη Τσίπρα όπως ο Π. Σκουρλέτης

ΣΥΡΙΖΑ: Το αργεντίνικο
ταγκό και το «μνημόσυνο»
του Πάνου (Σκουρλέτη)
Ακόμη δεν τον είδανε... Μάκρι τον βαφτίσανε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις φοροελαφρύνσεις
τύπου ΕΝΦΙΑ και του «ανοίγματος» των 120 δόσεων που
θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι οι καινούργιοι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου
έχουν ήδη αρχίσει να ακολουθούν νεοφιλελεύθερη ατζέντα, όπως έκανε ο δεξιός δήμαρχος του Μπουένος Άιρες όταν ανήλθε στην προεδρία της Αργεντινής το 2015.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Π

ρος τι οι υπερατλαντικές συγκρίσεις;
Μα η ελπίδα των επιτελών του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης πως όταν η Ν.Δ. θα
αρχίσει να εφαρμόζει πλήρως το
πρόγραμμά της στα θέματα του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού, της
οικονομίας και του κοινωνικού
κράτους, τότε θα γιγαντωθεί η λαϊκή απογοήτευση, το μεταρρυθμιστικό προφίλ της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα μουτζουρωθεί, ενώ
παράλληλα το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο θα αρχίσει να χάνει τα ερείσμα-

τά του. Θυμίζεται ότι στις προκριματικές εκλογές της περασμένης
Κυριακής για την προεδρία της Αργεντινής ο κεντροαριστερός συνασπισμός του Αλμπέρτο Φερνάντες συνέτριψε το κόμμα του νυν
προέδρου Μαουρίτσιο Μάκρι,
προσπερνώντας τον με 14 ποσοστιαίες μονάδες. Κι αυτό δεν είναι
αποτέλεσμα της δεινότητας των πολιτικών επιχειρημάτων του κεντροαριστερού αντιπάλου του, όσο
οι φτωχές κυβερνητικές επιδόσεις
του Μάκρι τα τελευταία 4,5 χρόνια.

Το μοντέλο δεν πέτυχε
Ο επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Μπόκα

ε το πέρας των ολίγων ημερών...
ισπανικής ξεκούρασης, o Αλέξης
Τσίπρας ετοιμάζεται να ξαναβάλει την κομματική στολή εργασίας και
στρέφει σιγά-σιγά το βλέμμα του στον Σεπτέμβρη, εκεί δηλαδή που θα δοθεί ημερολογιακά το μεγάλο παιχνίδι της οικονομίας. Η φθινοπωρινή ατζέντα της κυβέρνησης περιλαμβάνει τις επαφές με
τους δανειστές με Eurogroup και αξιολογήσεις, θα προηγηθεί και η παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, οπότε ο Αλ. Τσίπρας
καλείται να προετοιμαστεί για αντιπολιτευτική αντιπαράθεση. Ωστόσο, το προεδρικό μενού για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει και διόλου εύγευστα
«επιδόρπια», που αφορούν τον προαναγγελθέντα μετασχηματισμό του κόμματος,

Μ

Τζούνιορς εξελέγη το 2015 πρόεδρος της Αργεντινής, δίχως να έχει υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα. Αντιθέτως, προέκρινε ένα τεχνοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης που ευελπιστούσε ότι θα επούλωνε της πληγές από τον λαϊκιστικό αριστερισμό της εποχής
της προκατόχου του Κριστίνα
Φερνάντες ντε Κίρχνερ.
Αντ’ αυτού, οι Αργεντίνοι είδαν
μεγάλη αύξηση των τιμών εξαιτίας

των περικοπών των επιδοματικών
πολιτικών προς τα νοικοκυριά για
ηλεκτρισμό, καύσιμα και μεταφορές. Ακόμη και ο επιχειρηματικός
κόσμος στη χώρα της σόγιας και
του ηλιόσπορου που κατά τεκμήριο
ευνοήθηκε από τις φιλελεύθερες
μεταρρυθμίσεις του κεντροδεξιού
κόμματος Propuesta Republicana
(PRO), δεν θεωρεί πλέον ότι η κυβέρνηση Μάκρι κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τον βάλτο της χρε-

Μετεξεταστέος ο Σκουρλέτης
τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και το
πού οδηγεί πολιτικά αυτός ο χάρτης. Αν
δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα στρίψει το τιμόνι
προς τη Σοσιαλδημοκρατία ή αν θα επιβάλει τη βούλησή του ο στενός ριζοσπαστικός πυρήνας του κόμματος. Θέμα είναι
επίσης ποια πρωτοκλασάτα στελέχη θα
συνταχθούν με τους θέλοντες τη διεύρυνση ή θα μείνουν πίσω. Αν κρίνουμε, πάντως, από δημοσιεύματα ηλεκτρονικών
ΜΜΕ, που σε μεγάλο βαθμό απηχούν τις
απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, στην κατηγορία
των… απολεσθέντων θα πρέπει να περιληφθεί και ο Πάνος Σκουρλέτης. Οι φή-

μες θέλουν τον βουλευτή Επικρατείας του
κόμματος (σ.σ. ο οποίος δεν μπήκε στη βάσανο του σταυρού κι αυτό έχει τη σημασία του) να μη χαίρει τα εσωκομματικά
ποσοστά εκτίμησης του παρελθόντος. Αντιπαρερχόμενοι τους ψιθύρους που τον
βαφτίζουν «δελφίνο», ο Π. Σκουρλέτης έχει συγκεντρώσει κάκιστη βαθμολογία:
• Και ως γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ που
είχε βαρύνοντα λόγο για τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια που πήγαν… άπατα στις
διπλές εκλογές του περασμένου Μαΐου.
• Και ως υπουργός Εσωτερικών που το
δημιούργημά του, ο «Κλεισθένης», δημιούργησε συνθήκες αλαλούμ και ακυβερ-

Εν αναμονή
του… λάθους
Φυσικά, με μόλις 40 ημέρες διακυβέρνησης στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας, είναι τουλάχιστον ουτοπικό να πιστεύουν στην Κουμουνδούρου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει από το δέντρο της
εξουσίας ως ώριμο φρούτο. Και όντως δεν πιστεύουν ότι θα έχουμε
γρήγορα εξελίξεις, αλλά ακριβώς επειδή ακόμη είναι αρχή ο Αλέξης
Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πολλές επιλογές
πλην του να περιμένουν το πότε ο
αντίπαλος θα κάνει το μεγάλο λάθος που θα βοηθήσει το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να ξεδιπλώσει την αντεπίθεσή του.
Για την ώρα, ρίχνουν τα τροχιοδεικτικά αντιπολιτευτικά πυρά τους
στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και στις τροπολογίες που πέρασε την τελευταία στιγμή το υπουργείο Εργασίας. Ειδικά
με αφορμή τα εργασιακά, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι μπορούν να
πλήξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔΣΕΒ». Έστω κι αν συνδικαλιστικές
οργανώσεις όπως η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων αξιολογούν θετικά την τροπολογία Βρούτση, στον
ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι με τη συγκεκριμένη πολεμική κατά της Ν.Δ. όχι μόνο θα προσεταιριστούν αριστερούς ψηφοφόρους και νέους
εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα θα
δηλώσουν και το δικό τους «παρών» σε ένα προνομιακό για το
κόμμα τους κοινό, που όμως
«φλερτάρεται» και από το ΚΚΕ και
το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, με τον τελευταίο να αναδεικνύεται σε μέγα πολέμιο του Αλ.
Τσίπρα.

νησίας στους δήμους.
• Και ως πολιτικός
προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αφού η φονική
πυρκαγιά στο Μάτι
τον Ιούλιο του 2018
ανέδειξε με τον τραγικότερο τρόπο την
παντελή έλλειψη προετοιμασίας και συντονισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Με αυτή τη βαθμολογία κι αν ο Αλ. Τσίπρας δεν επιλέξει να τον διασώσει, τότε ο
Π. Σκουρλέτης όχι για «δελφίνος» δεν πάει, αλλά θα χρειαστεί να αναζητήσει άλλη υποδεέστερη καριέρα, εντός ή εκτός
κόμματος…
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• Η απρόβλεπτη Άγκυρα συνεχίζει να δημιουργεί «πολεμικές»
αφορμές, ώστε να υποχρεώσει την Αθήνα και τη Λευκωσία να κάτσουν όποτε
αυτή επιλέξει στο τραπέζι «γκρίζων» διαπραγματεύσεων

Η διπλωματία της ενέργειας
(έχει πολλά ποδάρια…)
Παραμονές της συνάντησης του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, με τον Tουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και με φόντο τις αέναες
πια τουρκικές προκλήσεις σε όλο το ελλαδίτικο τόξο,
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη ενεργειακή τριμερής υπουργική διάσκεψη μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και την συμμετοχή των ΗΠΑ. To καλάθι
αυτού που μάθαμε να ονομάζουμε «διπλωματία της ενέργειας» μοιάζει μισογεμάτο αλλά τα εθνικά συμφέροντα απαιτούν λιγότερη αισιοδοξία και περίσσια προετοιμασία για παν –κακό– ενδεχόμενο…

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

τον απόηχο των τουρκικών γεωτρυπάνων, οι
ΗΠΑ απέδειξαν έμπρακτα την στήριξή τους
στις ελληνοκυπριακές
θέσεις, εκπροσωπούμενες από τον
Φράνσις Φάνον, υφυπουργό Εξωτερικών εντεταλμένο για τους ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ, το
Ισραήλ εκπροσωπήθηκε από τον
υπουργό Ενέργειας και Υδατικών
Πόρων Γιουβάλ Στάινιτζ, η Κύπρος από τον υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, ενώ
οικοδεσπότης ήταν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
Η κυβέρνηση από τις πρώτες
της ημέρες έχει τονίσει την κορυφαία θέση που κατέχουν στην ατζέντα της τα διεθνή ενεργειακά έργα που λιμνάζουν τα τελευταία χρόνια και ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει άμεσα
στην άρση όλων των εμποδίων.
Στο πνεύμα αυτό, η Ενεργειακή Υπουργική Διάσκεψη διερεύνησε
τους τομείς δυνητικής συνεργασίας
των ενδιαφερόμενων κρατών και
αποφάσισε την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου
(HLWG), αποτελούμενη από πολι-

τικούς και υπηρεσιακούς αξιωματούχους σε επίπεδο κορυφής, που
θα καθορίσουν τόσο τα έργα, όσο
και τις στρατηγικές συνεργασίας
και μάλιστα σε σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Κορυφαίο σημείο συζήτησης αποτέλεσε η διακυβερνητική
συμφωνία του αγωγού αερίου East
Med, έργο τεράστιας ενεργειακής
σημασίας που θα αξιοποιήσει τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου διοχετεύοντάς τα προς την Ευρώπη μέσω της
χώρας μας. Ωστόσο το έργο δυ-

σχεραίνει από πλευράς Ιταλίας, με
αποτέλεσμα να ακούγονται προτάσεις ακόμα και για επαναχάραξη
της «πορείας» του αγωγού. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ισχυρό διπλωματικό όπλο κατά των
τουρκικών προκλήσεων, καθώς το
μήνυμα που εστάλη άτυπα ήταν η
ανάγκη συνεργασίας των χωρών
της μεσογείου στον ενεργειακό τομέα, αλλιώς η πιθανότητα χάραξης
νέων δρόμων ενεργειακού εφοδιασμού που παρακάμπτουν την
Τουρκία έχοντας μάλιστα την αμέριστη υποστήριξη των Ηνωμένων
Πολιτειών, δεν αποτελεί σενάριο
επιστημονικής φαντασίας, αλλά υλοποιήσιμη πραγματικότητα.

Ενεργειακή συνεργασία
και επενδύσεις
Κοινή συμπέρασμα των υπουργών
ήταν η επιτυχία του διαβήματος
συνεργασίας, καθώς τονίστηκε από όλους η απόφαση όχι μόνο για
στενή συνεργασία στο χώρο της ενέργειας αλλά και για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στη
χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό οι κ.

Χατζηδάκης και Φάνον δεσμεύτηκαν για στρατηγική ενεργειακή
συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, με
τον Έλληνα υπουργό να προαναγγέλλει την κατάθεση στην Βουλή
προς κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης των θαλάσσιων περιοχών δυτικά και νοτιοδυτικά της
Κρήτης για έρευνες υδρογονανθράκων στην κοινοπραξία Total Exxonmobil – ΕΛ.ΠΕ. Την «αυξανόμενη και απτή στήριξη» της Ουάσινγκτον για τη δημιουργία ενός
«δομημένου τετραμερούς μηχανισμού συνεργασίας» επιβεβαιώνει,
εξάλλου, η ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας ότι σε αυτή τη διάσκεψη κυριάρχησε η εκατέρωθεν δέσμευση
τους για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
«Οι υπουργοί και οι Ηνωμένες
Πολιτείες επανέλαβαν την πλήρη υποστήριξή τους και την αλληλεγγύη
τους προς τις προσπάθειες που καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία
για την εξερεύνηση και ανάπτυξη
των πόρων που βρίσκονται εντός
της Αποκλειστικής Οικονομικής της
Ζώνης και εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα πρόσφατα προκλητικά βήματα που έχουν ξεκινήσει
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν επίσης τη θέση τους ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου
του νησιού πρέπει να κατανέμονται
ισομερώς μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης».

Προσέχουμε
για να …έχουμε
Παρά όμως την ξεκάθαρη στήριξη
σε Ελλάδα και Κύπρο, τα διπλωματικά ελληνικά μυαλά δεν παίρνουν
αέρα, καθώς ο απρόβλεπτος γείτονας συνεχίζει να δημιουργεί σε βάρος μας αφορμές, ώστε να μας υ-

ποχρεώσει να καθίσουμε στο τραπέζι των «γκρίζων» διαπραγματεύσεών του.
«Ας μην δοκιμάσουν την ισχύ μας,
το τίμημα θα είναι βαρύ» δήλωσε ο
υπουργός Άμυνας της Τουρκίας
Χουλουσί Ακάρ την επομένη της
Διάσκεψης για την Ενέργεια, εκφράζοντας ευθέως απειλές.
Για τους παροικούντες όμως
στην μεσογειακή Ιερουσαλήμ, η
ταμπακιέρα ήταν πάντοτε και παραμένει η ΑΟΖ.
Επιχειρώντας η Άγκυρα να κλιμακώσει την κατάσταση σε όλο το
Αιγαίο, ώστε να προλάβει τις ενεργειακές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν ήδη, χρησιμοποιεί τις ερευνητικές πλατφόρμες «Φατίχ» και
«Γιαβούζ»: με εντολή σε πολεμικά
πλοία και υποβρύχια να συνοδεύσουν και να προστατεύσουν τις
δύο αυτές πλατφόρμες, υπό την άνωθεν εποπτεία πυραύλων S-400,
θα επιχειρήσουν να ασκήσουν
ναυτική απαγόρευση ή όπως χαρακτηρίζεται «Άρνηση προσβάσεως» (Area Denial) στην περιοχή.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την
υποχρέωση έκδοσης «αγγελίας
κινήσεως υποβρυχίων» (Subnotes),
γεγονός που υποχρεωτικά οφείλει
να λάβει υπ’ όψιν κάθε πολεμικό
ή εμπορικό ή επιβατικό πλοίο που
διέρχεται από την «κλειδωμένη»
περιοχή, που στην ναυτική διάλεκτο
χαρακτηρίζονται ως «τοξική».
Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει το
ταξίδι του προς άγνωστο προορισμό του Αιγαίου το τρίτο τουρκικό
ερευνητικό πλοίο «Ορούτσρεϊτς»,
την έναρξη του οποίου χαιρέτησε
ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας
Φατίχ Ντονμέζ πάνω στο ερευνητικό σκάφος «Γιαβούζ», δίνοντας
μια χροιά τουρκικού θριάμβου
στην ενεργειακή διάσκεψη, όπου
όμως οι αναλυτές διείδαν την αναζωπύρωση των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο ανατολικώς του
28ου μεσημβρινού.



Πλατωνική
ορκωμοσία…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ευρωπαϊκή
χυλόπιτα
σε Δραγασάκη για
τα μάτια της Θάνου

Να σου πω, αυτά τα
κορόμηλα κάνουν καλό και
στην πολιτική στενοχώρια;

ΟΑΣΘ: Ο νέος τιμονιέρης,
τα ποντίκια και η κοιμώμενη γάτα
Ο «Κίτσος» σάς είχε ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα για την αλλαγή φρουράς στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
με την καρατόμηση του Στέλιου Παππά και την τοποθέτηση στην προεδρία του Οργανισμού του Γιώργου Σκόδρα.
Από τη νέα θέση του, πλέον, ο χημικός μηχανικός στο επάγγελμα και τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κράτησε μικρό καλάθι
για την επόμενη ημέρα του ΟΑΣΘ, φροντίζοντας να μη δημιουργήσει υπέρμετρες
προσδοκίες. Πρώτο μέλημα του Γ. Σκόδρα είναι –όπως είπε ο ίδιος– να επανέλθει άμεσα το συγκοινωνιακό έργο του οργανισμού «σε ανεκτά κατ’ αρχήν επίπεδα». Κι
αυτό διότι πέρα από την καθημερινότητα
των Θεσσαλονικέων η πόλη θα πρέπει στις
αρχές Σεπτέμβρη να εμφανιστεί συγκοινωνιακά έτοιμη να εξυπηρετήσει τον όγκο των
επισκεπτών-επιβατών που θα είναι αυξημένος λόγω ΔΕΘ.
Ωστόσο, άλλη ήταν η ατάκα του νέου «τιμονιέρη» του ΟΑΣΘ που έκλεψε την παράσταση παρόντος του προκατόχου
του Στέλιου Παππά. «Πέρα από οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί στον οργανισμό, εάν και εφόσον συνεχιστούν, η γάτα πρέπει να πιάνει ποντίκια, και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι δεν πιάνει πολλά
ποντίκια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Σκόδρας, για να συμπληρώσει
ότι «το τι επικρατεί στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη μας, αλλά και στοΝ νομό Θεσσαλονίκης, το γνωρίζουμε όλοι».
Μήπως πρέπει να το μάθουμε και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε Θεσσαλονικείς, κύριε διοικητά;

Τη… συμπόνια της επιτρόπου Ανταγωνισμού της Κομισιόν, Μάργκαρετ Βεστάγκερ, αναζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
στο θέμα της αποπομπής της
Βασιλικής Θάνου από την
ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τον Γιάννη
Δραγασάκη να στέλνει επιστολή στην οποία ζητούσε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τη νομιμότητα
των επιχειρούμενων αλλαγών πριν –όπως λέει– δημιουργηθούν τετελεσμένα.
Φαίνεται όμως ότι η Δανέζα
δεν «μάσησε» και απάντησε
με μία έμμεση διπλωματική
χυλόπιτα. Κι εξηγούμαστε…
Στην επίσημη ενημέρωση από την Κομισιόν την περασμένη Τρίτη δεν υπάρχει ούτε… οξεία για την επιστολή
Δραγασάκη, αντιθέτως δημοσιοποιήθηκε η πρόσφατη
τηλεφωνική επικοινωνία
του Κυριάκου Μητσοτάκη με
την επίτροπο. «Σε γενικές
γραμμές η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την υιοθέτηση
από τη Βουλή νέας νομοθεσίας που περιλαμβάνει τη
διάταξη σχετικά με το ασυμβίβαστο στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού», επεσήμανε η Μ. Βεστάγκερ, συμπληρώνοντας ότι η Κομισιόν «υποστηρίζει θερμά την
ανεξαρτησία των εθνικών
αρχών ανταγωνισμού».
Και το κλάμα πολύ στην
Κουμουνδούρου…

Αρέσκεται στις εκπλήξεις ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάνης και μία τέτοια επεφύλαξε για
την τελετή ορκωμοσίας τής πρόσφατα εκλεγείσας Δημοτικής Αρχής της πρωτεύουσας, που είναι
προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής 25 Αυγούστου. Ποια είναι αυτή; Ότι το
εθιμοτυπικό δεν θα λάβει
χώρα στο γνωστό δημαρχιακό μέγαρο της Πλατείας
Κοτζιά, αλλά στο Πάρκο της
Ακαδημίας Πλάτωνος. Η…
τοπογραφική επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Ακαδημία Πλάτωνος αποτελεί έναν γνωστό άγνωστο θησαυρό για την Αθήνα, που όμως παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής
αντί να την αναβαθμίζει. Αυτόν τον αναπτυξιακό συμβολισμό θέλει να αναδείξει με την ορκωμοσία του εκεί ο Κ.
Μπακογιάννης. Το αν θα μείνουμε με τον
συμβολισμό στο… χέρι, μένει να το διαψεύσει με το αυτοδιοικητικό σχέδιό του ο
νέος δήμαρχος.

ΣΥΡΙΖΑ: Αντιπολίτευση τύπου
«γκαντέμη» και «μοδίστρας»
Τελικά, είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, η αλήθεια είναι μία: στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν συνέλθει ακόμα από τις απανωτές εκλογικές ήττες. Γι’ αυτό και στην πλατεία Κουμουνδούρου εξαντλούν
την αντιπολιτευτική τακτική τους σε
ρηχές τοποθετήσεις. Προφανώς
και δεν περιμένει
κανείς από τον Αλέξη Τσίπρα να
χειροκροτήσει τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για το ορατά
θετικό έργο που
παράγει η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε
μόλις 40 ημέρες
διακυβέρνησης.
Αλλά από αυτό το
σημείο μέχρι το να
ανακυκλώνονται
ΣΥΡΙΖΑϊκών αποχρώσεων «ποσταρίσματα» σε facebook και τουίτερ με ανεκδοτολογικό ύφος
του τύπου «ο Μητσοτάκης είναι γκαντέμης επειδή έγινε σεισμός
και έχουμε πυρκαγιές» ή ότι «η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι η εθνική μοδίστρα», η απόσταση είναι μεγάλη και τα κρύα αστειάκια
παύουν να είναι διασκεδαστικά και καταντούν έως και τοξικά. Άλλος είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η
σοβαρή και γόνιμη κριτική που βελτιώνει το έργο της κυβέρνησης ή η αποτροπή λανθασμένων επιλογών. Αυτό όμως έχει μια απαράβατη προϋπόθεση: Όποιος την ασκεί πρέπει
να μπορεί να απαλλαγεί από το σύνδρομο της «πολιτικής κατινιάς» και της «κουτσομπόλας της γειτονιάς».
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Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ιφνιδίασε πολύ κόσμο η επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου στον Λευτέρη Αυγενάκη,
αλλά ακόμα περισσότερο
ξάφνιασε το αίτημα που υπέβαλε ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού για μείωση
της φορολογίας στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
Την απόφαση για αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς, βέβαια, δεν μπορεί να την πάρει ο υφυπουργός Αθλητισμού. Κάτι που ασφαλώς γνωρίζει ο Αλαφούζος.
Αλλά προχώρησε στην κίνησή του για δύο λόγους. Αφενός ήθελε να τραγουδήσει «κι όμως, είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι», έστω και αν
μουσικά τα γούστα του απέχουν από τα Ξύλινα
Σπαθιά.
Αφετέρου ο «Άλφι» επεδίωξε να βάλει στο
τραπέζι το αίτημα για τη μείωση της φορολογίας
που αποτελεί έναν μεγάλο βραχνά για τις ομάδες
και ειδικά για όσες κάνουν πρωταθλητισμό και άρα έχουν μεγάλα συμβόλαια.
Ο Παναθηναϊκός, βέβαια, δεν έμπαινε τα τελευταία χρόνια σε αυτό το γκρουπ, αλλά ο Αλαφούζος ελπίζει ότι θα τον επαναφέρει ως ισότιμο
διεκδικητή των τίτλων.
Με τη μείωση των χρεών, αν υπάρξει ψαλίδι
και στη φορολόγηση των συμβολαίων, οι «πράσινοι» θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ρόστερ τους. Κι αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, μα όσοι ασχολούνται με την ομάδα και διατηρούν κάποιο δίαυλο επικοινωνίας με το αφεντικό της ΠΑΕ.
Για να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, τα
συμβόλαια προπονητών και ποδοσφαιριστών επιβαρύνονται στην Ελλάδα με φόρο 40%! Ποσοστό που απογειώνει το κόστος των μεταγραφών,
αλλά και τους προϋπολογισμούς των ΠΑΕ.
Επίσης αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας στην απόκτηση κάποιων ικανών παικτών με υψηλές απαιτήσεις, διότι στις ομάδες καλούνται να συνυπολογίσουν και το κόστος της εφορίας. Ειδικά με
τους ξένους, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα διότι
δεν αποδέχονται να πληρώνουν οι ίδιοι την εφορία. Και σε όσες περιπτώσεις άφησαν οι ομάδες
απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους, τόσο οι αθλητές, όσο και οι διοικούντες των ΠΑΕ έμπλεξαν σε
περιπέτειες.
Κάποιοι stars του ποδοσφαίρου αλλά και του
μπάσκετ έμειναν για ώρες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επειδή τα μηχανήματα έβγαλαν κόκκινο φωτάκι λόγω των οφειλών στην εφορία.
Η μείωση της φορολογίας αποτελούσε πάγια
επιθυμία των ΠΑΕ. Αλλά με την οικονομική κρίση να πλήττει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, ούτε ως σκέψη δεν μπορούσε να περάσει από
το μυαλό των παραγόντων ένα αίτημα για μείωση.
Κατά τον Αλαφούζο, όμως, οι συνθήκες για
την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς έχουν ωριμάσει. Γι’ αυτό και άνοιξε το θέμα. Ούτως ή άλλως, η κυβέρνηση προωθεί τη μείωση στη φορολογία και των επιχειρήσεων και του εισοδήματος.
Με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας. Στο
γενικότερο πλαίσιο, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να
αποτελέσει εξαίρεση το ποδόσφαιρο.
Όπως, άλλωστε, έγραψε και η «Καθημερινή»

Α

⇣
Κατά τον
Αλαφούζο,
όμως, οι
συνθήκες για
την αλλαγή στο
φορολογικό
καθεστώς
έχουν ωριμάσει.
Γι’ αυτό και
άνοιξε το θέμα.
Ούτως ή άλλως,
η κυβέρνηση
προωθεί τη
μείωση στη
φορολογία και
των
επιχειρήσεων
και του
εισοδήματος.

Γιάννης Αλαφούζος:

«Είμαι εδώ
και αναμένω...»
Παρέμβαση του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ
με στόχο την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς
των ΠΑΕ, και όχι μόνο...
σε παρεμβατικό σχόλιό της, «η νέα κυβέρνηση έχει
αναδείξει τη μείωση του φορολογικού βάρους ως
μία από τις βασικές της προτεραιότητες.
»Οι φορολογικοί συντελεστές είναι πράγματι υψηλοί, σε συνέχεια γενικευμένων αυξήσεων σε όλες τις κατηγορίες φόρων τα τελευταία χρόνια, και
υπονομεύουν την ανάπτυξη».
Ο Αλαφούζος επεξεργαζόταν το αίτημά του
πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ενδεχομένως να το υπέβαλε αργότερα, αλλά κινήθηκε πιο
γρήγορα έπειτα και από τις εξελίξεις στα τηλεοπτικά.
Ανεξάρτητα από τη στροφή του Παναθηναϊκού προς τη NOVA και την επιστροφή του στην αγκαλιά του συνδρομητικού καναλιού, η απόφαση της ΕΡΤ για ψαλίδι 45% στα χρήματα των ο-

μάδων που υπέγραψαν συμβόλαια από το καλοκαίρι του 2018 έδωσε στον μεγαλομέτοχο του
«τριφυλλιού» τη δυνατότητα να κάνει την ασίστ
προς την κυβέρνηση για μια ισοδύναμη παροχή,
και συγχρόνως αποδοκίμασε την ΕΡΤ, με αποτέλεσμα το εθνικό μας κανάλι να ζητήσει εξωπραγματικές μειώσεις.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι η μείωση των εσόδων που υπολόγιζαν κάποιες ΠΑΕ θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και την ομαλή διεξαγωγή
του πρωταθλήματος. Κάτι που γνωρίζουν και
στην κυβέρνηση.
Και προφανώς θέλουν να αποφύγουν τις εντάσεις και τις εμπλοκές. Γι’ αυτό και μοιάζει με
ασίστ το αίτημα του Αλαφούζου. Ακόμα και αν
κριθεί πρώιμη η μείωση στη φορολογία των συμβολαίων, αρκεί και μόνο η συζήτηση του θέματος
για να δημιουργήσει ελπίδα και να κρατήσει χαμηλά τους τόνους των διαφωνιών για το ψαλίδι
στα τηλεοπτικά έσοδα.
Και πέρα από το οικονομικό σκέλος και το όφελος των ΠΑΕ, άρα και της δικής του ομάδας, ο
Αλαφούζος με την επίσκεψή του στον Αυγενάκη θέλησε να περάσει και το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός επανακτά φωνή. Ότι επιστρέφει ως
πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο μεγαλομέτοχος του
«τριφυλλιού» προαναγγέλλει την αλλαγή πλεύσης με καθημερινές παρεμβάσεις. Κάτι που είχε
χρόνια να συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι από την αποχώρηση του Νικόλα Πατέρα οι
«πράσινοι» απλά ακολουθούσαν τις άλλες μεγάλες ομάδες στη χάραξη της πολιτικής ή έμεναν
στο περιθώριο και «δεν έβρισκαν ούτε την ψήφο
τους». Δεδομένα που επιχειρεί να ανατρέψει πλέον ο Αλαφούζος.
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Του Άλκη
Φιτσόπουλου
γηπεδική βία εξαπλώνεται ραγδαία τις τελευταίες
σεζόν,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος
που σκέφτονται να την πατάξουν ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνεργασία με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Προσανατολίζονται, όπως ανακοινώθηκε μετά
τη μεταξύ τους συνάντηση την
περασμένη Τρίτη, στη μείωση
του αριθμού των αστυνομικών
στα γήπεδα, καθώς και την ελεύθερη - οργανωμένη - μετακίνηση των οπαδών.
Είναι ένα ρίσκο το όλο εγχείρημα; Μπορεί. Ίσως. Η κυβέρνηση, ωστόσο, θέλει (και) στο ποδόσφαιρο
την κανονική… κανονικότητα κι όχι
σαν κι αυτή που ευαγγελίστηκε ο
πρόεδρος της ΕΠΟ, Ευάγγελος
Γραμμένος, όταν αναλάμβανε την
προεδρία της ΕΠΟ τον Αύγουστο
του 2017. Πρόσφατα, μάλιστα, προσπάθησε να περάσει, χωρίς επιτυχία, μείωση των ποινών των ομάδων για επεισόδια στα γήπεδα. Ευτυχώς, τόσο ο υφυπουργός Αθλητισμού, όσο και οι επιτηρητές από την
FIFA και την UEFA αντέδρασαν.
Λοιπόν, η «κανονικότητα» του
Ευάγγελου Γραμμένου αποσαφηνίζεται πλήρως με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, που αφορούν
στην πρόκληση επεισοδίων και τις
συλλήψεις. Έχουμε και λέμε: Τη σεζόν 2018-2019 στην Αττική έγιναν
221 συλλήψεις ατόμων για συμμετοχή σε επεισόδια στους αγώνες σε
όλα τα αθλήματα, τα περισσότερα
στο ποδόσφαιρο ή με θέμα το ποδόσφαιρο. Εκ των συλληφθέντων,
οι 39 ήταν αλλοδαποί, ενώ 20 ήταν
ανήλικοι.
Μόνο στην Αττική, τα επεισόδια
εντός γηπέδων ήταν τέσσερα, και οκτώ εκτός γηπέδων. Συνολικά στους
5.249 αγώνες σε όλα τα αθλήματα
σημειώθηκαν επεισόδια σε 204, σε
πέντε από αυτούς υπήρξε οριστική
διακοπή του ματς, ενώ σε εννέα ολιγόλεπτη. Συνολικά σε όλη τη χώρα,
επεισόδια εντός γηπέδων η Αστυνομία κατέγραψε 21 περιπτώσεις,
ενώ άλλες 107 εκτός των γηπέδων.
Σύνολο, 332 περιπτώσεις. Αύξηση
κατά 36% σε σχέση με τη σεζόν
2017-2018.
Η Αστυνομία, ακόμα, φρόντισε
να ενημερώσει με τα στοιχεία της
την Κοινή Γνώμη, ότι είναι λάθος να
θεωρείται ότι μόνο στην Αθήνα έγι-

Η

Αντί να
επιστρέψουν
οι Κυριακές,
έφυγαν και
τα Σάββατα
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, η γηπεδική βία αυξάνεται σχεδόν με γεωμετρικό τρόπο
τα τελευταία τρία χρόνια
στο ποδόσφαιρο και σε
άλλα αθλήματα, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερη, δε, σημασία έχει το
γεγονός ότι μαζί με τη
συνολική βία, αυξήθηκε,
φυσικά κι αυτή στο ποδόσφαιρο τις δύο τελευταίες σεζόν, επί εποχής
«εξυγίανσης», όπως βαφτίστηκε αυτό το «μόρφωμα» που κυβερνά την
ΕΠΟ των «εξαρτημένων», κατά τον τοποτηρητή Φούσεκ. Διότι, από
τα στοιχεία που θα διαβάσετε στη διπλανή στήλη, τα περισσότερα
κρούσματα βίας παρατηρήθηκαν σε αγώνες ποδοσφαίρου, τόσο εντός,
όσο κι εκτός γηπέδου. Υποτίθεται πως η εκλογή
του Ευάγγελου Γραμμένου στην προεδρεία της
ΕΠΟ, τον Αύγουστο του
2017, θα σηματοδοτούσε μια νέα περίοδο αξιοπιστίας και θα γύριζαν
πίσω οι Κυριακές μας.
Κάτι που δεν έγινε ποτέ,
τουναντίον, αντί να επιστρέψουν οι Κυριακές
μας, έφυγαν και τα Σάββατα…

Ενώ οι Χρυσοχοΐδης και Αυγενάκης προσανατολίζονται… ουτοπικά
στην ελάττωση του αριθμού των αστυνομικών στα γήπεδα και την
ελεύθερη μετακίνηση των οργανωμένων οπαδών, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, τα επεισόδια καθώς και οι
προσαγωγές σε Αττική και επαρχία σημείωσαν αύξηση τις δύο
τελευταίες σεζόν, την ώρα που ο πρόεδρος της ΕΠΟ θέλησε να
περάσει ανεπιτυχώς μείωση των ποινών στις ομάδες

«Εξυγίανση» Γραμμένου:

Ραγδαία αύξηση
βίας και
συλλήψεων

ναν επεισόδια. Είναι η αδιαμφισβήτητη… πρωταθλήτρια, αλλά κι η επαρχία δεν πάει πίσω για τα επεισόδια οπαδικής βίας. Δεκάδες παρό-

μοια κρούσματα έχουν γίνει κι εκεί.
Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί
προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις ατόμων σε ισάριθμα περιστατικά

βίας, δύο εκ των οποίων έγιναν εντός αγωνιστικών χώρων. Στην
Καρδίτσα έγιναν 46 συλλήψεις για
επεισόδια μεταξύ οπαδών και επιθέσεις κατά αστυνομικών. Στη Λάρισα 21, στην Αρκαδία 19, στη Μεσσηνία 11, στα Ιωάννινα 10, στη Χαλκιδική έξι, στο Ηράκλειο τέσσερις,
στην Αργολίδα τρεις και στην Πέλλα
δύο. Σύνολο, 348 συλλήψεις. Αύξηση κατά 124,5% σε σχέση με τη σεζόν 2017-2018.
Τη σεζόν 2017-2018, παρατηρούμε ότι έγιναν στην Αττική 85
συλλήψεις, ενώ την περασμένη σεζόν να θυμίσουμε ότι ήταν 221 συλλήψεις. Που σημαίνει αύξηση κατά
160%(!) Οι 19 από αυτούς που συνελήφθησαν την προπερασμένη σεζόν, ήταν ανήλικοι. Συμπλοκές εντός
αγωνιστικών χώρων κατεγράφησαν
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Έρχεται
«ανάπτυξη»
για τους
σεκιουριτάδες

σε 12 περιπτώσεις και 59 εκτός γηπέδων. Συνολικά κατεγράφησαν
244 περιπτώσεις επεισοδίων σε όλη
τη χώρα, με αποτέλεσμα να κριθεί
απαραίτητη για λόγους ασφαλείας
των αθλητών αλλά και των υπολοίπων φιλάθλων η οριστική διακοπή
11 αγώνων, ενώ σε ακόμη 25 υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή.
Επίσης την περίοδο 2017-2018,
στη Θεσσαλονίκη σε 15 περιπτώσεις επεισοδίων εντός γηπέδων και
οκτώ εκτός, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 24 ατόμων, 10 εκ
των οποίων ήταν ανήλικοι. Στην Ηλεία για επεισόδια με οπαδούς εκείνη τη χρονιά έγιναν εννέα συλλήψεις, στην Αιτωλοακαρνανία έξι,
στην Κόρινθο έξι, στη Μαγνησία πέντε, στο Κιλκίς δύο, και από μία σύλληψη έγινε σε Ιωάννινα, Φθιώτιδα
και Λάρισα. Συνολικά σε όλη τη χώρα είχαν γίνει 155 συλλήψεις, με
τους 33 να είναι ανήλικα παιδιά.

Επί Γραμμένου η αύξηση
Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για
τα κρούσματα οπαδικής βίας, τα τελευταία χρόνια, επί προεδρίας Ευάγγελου Γραμμένου, παρατηρείται μια αυξητική τάση. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από τον ερχομό
του «εξυγιαντή» προέδρου τα κρούσματα βίας και οι συλλήψεις ήταν
λιγότερες.
Την περίοδο 2016-2017 σε
5.633 ματς σε όλα τα αθλήματα, καταγράφηκαν από την Αστυνομία
321 επεισόδια, αλλά δεν έγινε καμία οριστική ή ολιγόλεπτη διακοπή
αγώνα. Επίσης, εκείνη τη σεζόν έγι-

ναν μόλις 79 συλλήψεις στην Αττική. Από αυτούς οι 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ ακόμη 14 ανήλικοι. Στη
Θεσσαλονίκη είχαν γίνει 26 συλλήψεις για 21 συνολικά περιστατικά
βίας, κυρίως εκτός γηπέδων.
Στην Αρκαδία είχαν γίνει επτά
συλλήψεις, στην Ξάνθη πέντε συλλήψεις, όσες και σε Μαγνησία και Αγρίνιο. Στην Ημαθία είχαν γίνει τρεις
και από δύο στα Γιάννινα, τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη κι από
μία σε Δωδεκάνησα και Κόρινθο. Εκείνη τη χρονιά είχαν καταγραφεί
14 περιστατικά οπαδικής βίας εντός
γηπέδων και 105 εκτός, σε όλη τη
χώρα. Σύνολο 119.

Ουτοπία οι μετακινήσεις
(χωρίς εξοντωτικές ποινές)
Επανερχόμαστε στο αποτέλεσμα
της συνάντησης του Χρυσοχοΐδη
με τον Αυγενάκη. Ο περιορισμός
της αστυνόμευσης στα γήπεδα θα

ήταν μία στρατηγική που θ’ απέφερε
αποτελέσματα, καθ’ ότι σχεδόν σε
όλες τις περιπτώσεις οι «αντίπαλοι»
είναι οι οπαδοί μιας ομάδας και οι
αστυνομικοί, καθ’ ότι απαγορεύεται
η οργανωμένη μετακίνηση.
Όταν, όμως, επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση, ποιος μπορεί να
διασφαλίσει τη μη βία μεταξύ των
οπαδών και, μάλιστα, όταν υπάρχει
περιορισμένη αστυνόμευση;
Μπορεί κάποιος να φανταστεί
τους οπαδούς του Ολυμπιακού ή
της ΑΕΚ να εκστρατεύουν στην Τούμπα ή το αντίστροφο; Ποιος μπορεί
να εγγυηθεί την ομαλή μεταφορά
τους και την ηρεμία εντός του αγωνιστικού χώρου; Ουδείς, παρά μόνο
αστυνομική δύναμη, η οποία η ιστορία έχει δείξει ότι ποτέ δεν ήταν αρκετή στην αποτροπή επεισοδίων.
Για να πετύχει αυτό το εγχείρημα
των υπουργών, θα πρέπει οι ομάδες
ν’ αλλάξουν τον… πληθυσμό τους, κι
αντί να μοιράζουν εισιτήρια στους
«φανατικούς», να τα δίνουν σε οικογενειάρχες. Αυτό ειπώθηκε μεταξύ άλλων ανάμεσα στον Χρυσοχοΐδη και τον Αυγενάκη, ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει «οικογενειακή
υπόθεση» και όχι πεδίο μαχών. Είναι
ουτοπικό να λέγεται ότι μπορεί ν’
αλλάξει η κουλτούρα του ελληνικού
γηπέδου, ριζωμένη επί δεκαετίες κι
επιτηδευμένα στο υποσυνείδητο
των οπαδών.
Πέραν αυτού, κανένας ιδιοκτήτης
μεγάλης ΠΑΕ δεν θα… αυτοκτονούσε, επιχειρώντας την αδρανοποίηση
των φανατικών, τους οποίους χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» πολλές φορές. Στο πέρασμα των χρόνων οι ιδιοκτήτες δημιούργησαν ένα «τέρας» στην κερκίδα, το οποίο κάποια
στιγμή απέτυχαν να ελέγξουν. Κι έτσι
συνεχίζεται η κατάσταση.

Συνεπώς, μια τέτοια προοπτική,
όπως ειπώθηκε στη συνάντηση των
δύο υπουργών είναι μια ελεύθερη
πτώση χωρίς… αλεξίπτωτο και καταδικασμένη ν’ αποτύχει, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα από
τα υπάρχοντα. Να θυμίσουμε τι έγινε πέρυσι στην Πάτρα στο παιχνίδι
της Παναχαϊκής με τον Ολυμπιακό;
Ή στο ματς του Παναιτωλικού με
τον ΠΑΟΚ, όταν παρά την απαγόρευση είχαν φτάσει οι ορδές από τη
Θεσσαλονίκη;
Μπορεί κάποιος να φανταστεί τι
θα μπορούσε να γίνει σε ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ - Ολυμπιακού στο
ΟΑΚΑ, όταν επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση με ελλιπή την αστυνομική δύναμη; Σε άλλες εποχές
χρειάζονταν τουλάχιστον 2.000 αστυνομικοί, και πάλι δεν κατάφερναν ν’ αποτρέψουν τα επεισόδια.
Μη θυμηθούμε και τι έγινε στον τελικό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ κεκλεισμένων των
θυρών και… μελαγχολήσουμε ομαδικά.
Επίσης, οι Χρυσοχοΐδης και Αυγενάκης θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι οπαδοί των ομάδων, κυρίως
των «μεγάλων» κι όχι μόνο αυτοί,
βρίσκονται σ’ έναν διαρκή ιδιότυπο
«πόλεμο» και, μάλιστα, σε καθημερινή βάση, στη μεγαλύτερη παγίδα
που στήθηκε ποτέ στον πλανήτη, τα
social media. Σ’ αυτά εκτονώνονται
οι νεολαίοι, βρίζοντας ο ένας τον
άλλον, εκεί κλείνονται και τα ραντεβού, θανάτου αρκετές φορές.
Οι πληροφορίες της «Α» αναφέρουν ότι καμία από τις μεγάλες ΠΑΕ
δεν θα παίρνει εισιτήρια για οργανωμένες εκδρομές των οπαδών
τους την προσεχή σεζόν, εκτός από
ορισμένες περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος πρόκλησης βίας θα είναι μειωμένος ή ανύπαρκτος.

Με βάση τις προθέσεις
των Χρυσοχοΐδη και Αυγενάκη να επιτραπεί η
οργανωμένη μετακίνηση
οπαδών την προσεχή σεζόν, δύο κοινωνικές ομάδες άρχισαν να τρίβουν
τα χέρια τους. Πρώτη είναι η συμπαθής τάξη των
ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων, που
προσδοκούν «χρυσές
δουλειές» από τις μετακινήσεις στην επαρχία.
Μετά, οι εταιρείες σεκιούριτι, που ελπίζουν ότι
το επάγγελμά τους θα έχει φοβερή ανάπτυξη, αφού οι ΠΑΕ θ’ αναγκαστούν να προσλάβουν
προσωπικό, καθ’ ότι το
υπάρχον δεν επαρκεί. Αν
κάποιος μιλήσει με σεκιουριτάδες –μιας κι ο λόγος γι’ αυτούς– θ’ αποκομίσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν από
δέκα χρόνια περίπου, είχαν προβλέψει ότι θα έρθει η εποχή, που ο καθένας ευυπόληπτος πολίτης θα συνοδεύεται από
τον προσωπικό του σεκιουριτά, γιατί έτσι θα έχουν διαμορφωθεί οι οικονομικές καταστάσεις,
ειδικά με την κατάργηση
της μεσαίας τάξης. Που
σημαίνει ότι θα υπάρχουν μόνο πλούσιοι και
μόνο φτωχοί. Και οι
πλούσιοι θα έχουν στήσει ένα τείχος για να μην
έρχονται καν σε επαφή
με τους φτωχούς, με
τους σεκιουριτάδες, πέραν της Αστυνομίας, να
παίζουν αυτό τον ρόλο...
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
παξ κι ο Κόλκας είναι περήφανος για την ομάδα,
πάει και τελείωσε. Τα σχόλια περιττεύουν. Να βάζεις, δηλαδή, τέσσερα γκολ στον Άγιαξ
και ν’ αποκλείεσαι, μιλάμε για μεγάλη περηφάνια. Ακόμα δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι στο Άμστερνταμ και το Σαββιδοτεχνείο έπιασε δουλειά για να μοιράσει βλίτα,
όχι σανό. Μαφία η UEFA, σου λέει. Και χώσιμο στο Θόδωρα τον Θεοδωρίδη.
Να το πιάσουμε από την αρχή. Ευαγγέλιο πρέπει να έχουνε την «Α» οι ΠΑΟΚτσήδες. Αυτό έχω
να σου πω εγώ. Τι έλεγε η «Α» τόσον καιρό; Ότι ο
Άγιαξ είναι ομάδα της πλάκας. Καμία σχέση με πέρυσι. Έφυγαν τόσοι βασικοί, ομαδούλα έγινε. Έτσι
κάνουνε πάντα οι Ολλανδοί, δηλαδή. Φτιάχνουνε
παίκτες και τους μοσχοπουλάνε.
Δικαιώθηκα, ναι ή όχι, ότι ο Άγιαξ είναι ομαδούλα; Τέσσερα γκολ του έριξε ο ΠΑΟΚ. Στο εύκολο, δηλαδή. Και ρωτάω τώρα εγώ. Έτσι κι ο Ιβάν έχωνε χρήμα κι αγόραζε τρεις παικταράδες,
υπήρχε ποτέ περίπτωση ν’ αποκλειότανε ο ΠΑΟΚ
από αυτόν τον Άγιαξ; Με την καμία, σου λέω εγώ. Και με Μαουρίτσιο, Βιεϊρίνια, θα είχε προκριθεί ο ΠΑΟΚ.
Ο Ιβάν, όμως, δεν έριξε χρήμα. Κι άπαξ δεν ρίχνεις χρήμα, στο τέλος βάζεις το Σαββιδοτεχνείο
να γράφει ότι αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη Μαφία
της UEFA. Και καθάρισες. Οι ΠΑΟΚτσήδες συνήθισαν στη σανοτροφή. Μόνο όσοι διαβάζουνε την
«Α» κάθισαν και το σκέφτηκαν. Ότι, δηλαδή, την
πρόκριση την έχασε ο Ιβάν. Κανένας Άγγλος διαιτητής. Ο Σαββίδης την έχασε την πρόκριση.
Αυτός κι ο Μάτος που είναι για τα σίδερα.
Έτσι είναι. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρος ο Ιβάν. Δεν δίνω μία. Γι’ αυτό και την έκανε ο Λουτσέσκου για την αραπιά. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου
το είπε αυτό. Κι από εκεί και πέρα, όλα φυσιολογικά. Και δεν είναι να πεις ότι ξέμεινε από ρευστό
ο Ιβάν. Όχι βέβαια. Το φυσάει.
Τον Ιβάν, όμως, δεν τον πιάνει στο στόμα του
κανένας στη Θεσσαλονίκη. Αν ο ΠΑΟΚ είχε προκριθεί, θα έπαιρνε αυτός όλο το focus. Τώρα που
αποκλείστηκε, φταίει ο διαιτητής. Πάει στράφι κι
αυτός ο παιχταράς ο Μπίσεσβαρ. Που άπαξ κι
είχε αγοράσει ο Σαββίδης δυο-τρεις παικταράδες, μόνος του θα την έπαιρνε την πρόκριση.
Τεράστιο στρατηγικό λάθος του Σαββίδη, που
δεν πήρε παίκτες να κατέβαινε όλη η Μακεδονία
στους δρόμους σήμερα. Μία βόλτα θα πήγαινε
μετά μέχρι Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ, και μετά χοντρά πακέτα από το Champions League στους ομίλους. Τράβα τώρα να παίξεις με τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας στα play off του Europa League.
Για να φουσκώνουν από περηφάνια ο Δουξ κι ο
Κόλκας και να συμφωνούνε τα πρόβατα από κάτω. Και να ποστάρουνε ότι ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει.
Θα μεγάλωνε ο ΠΑΟΚ αν απέκλειε τον Άγιαξ, όχι
την ωραία πόλη της Μπρατισλάβα.
Έτσι είναι, όμως. Άπαξ κι είσαι ολόκληρος
Σαββίδης και περιμένεις λεφτά από την ΕΡΤ, για
να κάνεις μεταγραφές, αυτά παθαίνεις. Και γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι ο Ολυμπιακός άρπαξε
από την ΕΡΤ 1,75 μιλιόνια το 2009 και το κράτος των Αθηνών δεν δίνει στον Ιβάν τη δεκάρα
τον χρόνο, για να κάνει μεταγραφές. Αυτή τη φοβερή και τρομερή αποκάλυψε έκανε ο ντοκουμέντης – Κώστας.

Ά

Tον
Γραμμένο
πρόεδρο
στην UEFA
ο Ιβάν
Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε
από τον Άγιαξ κι ο Ιβάν
δεν έκανε ούτε μία δήλωση για τη διαιτησία.
Μόνο ο Giorgakis έγραψε στο instagram ότι
προχωράμε, δεν μασάμε.
Καλά, πλάκα κάνουμε;
Εδώ ο Άγγλος τον πέρασε πριονοκορδέλα που
γράφει το Σαββιδοτεχνείο, και ο επίσημος
ΠΑΟΚ λέει ότι δεν μασάει; Έτσι είναι όμως. Στην
Ελλάδα ο Σαββίδης μιλούσε για δύο ώρες στην
τηλεόραση μετά από εκείνο το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα
τουμπέκα. Εδώ, δεν τον
έπαιρνε. Στην Ευρώπη
παίζεται αλλιώς το έργο.
Τι να έλεγε, δηλαδή, ο Ιβάν; Ότι μας έσφαξε η
διαιτησία; Εκεί δεν παίζουνε. Τρως για πλάκα
πρόστιμα και αποκλεισμός του γηπέδου. Μπορεί, όμως, να κάνει το
άλλο ο φορτωμένος Ιβάν. Στις επόμενες εκλογές της UEFA να κάνει
εκστρατεία να πέσει η
σημερινή διοίκηση του
Τσέφεριν και να βάλει
τον Γραμμένο πρόεδρο
της UEFA. Ή, αν δεν θέλει ο Βάγγος, κάποιον
θα βρει από τα ανατολικά.

Αν ο Ιβάν
είχε ρίξει χρήμα…
Πανηγυρική επιβεβαίωση της «Α» ότι με δυο-τρεις καλές
μεταγραφές ο ΠΑΟΚ θα απέκλειε τον Άγιαξ, αλλά ο
Σαββίδης δεν τους πήρε. Τα τρία καθαρά πέναλτι, ο
«εγκληματίας» Μάτος και το εν δράσει Σαββιδοτεχνείο
για τα λεφτά της ΕΡΤ στον θρύλο το 2009!!!
Όλη η Ελλάδα έμεινε με το στόμα ανοιχτό και
κατάπινε μύγες. Λέει ο ντουκουμέντης Βαξεβάνης ότι ο Ολυμπιακός τη διετία 2009-2011 έβαλε
στην από μέσα 17,5 μιλιόνια από την ΕΡΤ. Κι άρα,

δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Για τον ΠΑΟΚ να ομιλεί. Ούτε ο Σαββίδης δεν θα το έγραφε αυτό και
το έγραψε ο ντουκουμέντης Κώστας. Και βέβαια,
το πήρε το Σαββιδοτεχνείο και το έκανε σημαία.



Να μη μιλάει ο Ολυμπιακός, που λέει και να
ξαμολιέται στο ΣτΕ επειδή ο Τσίπρας είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στα 7,5 εκατ. ευρώπουλα
καθαρά τον χρόνο για τρία χρόνια. Μάλιστα. Η
Ελλάδα ήταν στο χείλος του γκρεμού, σου λέει
το Σαββιδοτεχνείο, κι ο Ολυμπιακός ξεζούμισε
την ΕΡΤ με 8,5 μιλιόνια τον χρόνο.
Πουτ@ν@ την κάνανε τη δημοσιογραφία οι
Σαββιδοτέχνες. Άπαξ συγκρίνεις τα σύκα με τη
Μιμίκα, την ξέσκισες την καριόλα τη δημοσιογραφία. Να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Κατ’ αρχάς, με τον ντοκουμέντη Κώστα. Η Ελλάδα μπήκε
στα μνημόνια το 2010, που πάει να πει ότι λεφτά
υπήρχανε που έλεγε κι ο Γιωργάκης, το 2009.
Τότε στον Ολυμπιακό ήταν ο Σωκράτης Κόκκαλης. Που, μεταξύ μας κιόλας, λίγα πήρε από την
ΕΡΤ.
Έτσι είναι. Άπαξ και ο ΠΑΟΚ ζητάει 10 μεικτά
τον χρόνο το 2019 που δεν υπάρχει σάλιο στην
Ελλάδα, ο Κόκκαλης έπρεπε να πάρει τα διπλά
τότε. Πάμε παρακάτω. Γιατί το έγραψαν αυτό; Για
τον Ολυμπιακό. Να πικάρουνε τον Μαρινάκη.
Και τι σχέση έχει ο Μαρινάκης, που αγόρασε τον

Ολυμπιακό το 2010; Καμία απολύτως σχέση με
την ΕΡΤ. Έχει Ολυμπιακός, όμως, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες. Κι εντάξει, οι Σαββιδοτέχνες είναι αυτοί που είναι. Ο ντουκουμέντης Κώστας;
Ο Βαξεβάνης ήτανε στην ΕΡΤ εκεί γύρω στο
2005. Πριν από την κρίση, βέβαια. Κι επειδή είναι
αριστερός και ιδεολόγος και μισεί το χρήμα, έτσι
για την επιβεβαίωση, να μας πει πόσα παντελόνιαζε στο «Κουτί της Πανδώρας». Για να φύγει η
καχυποψία από τον ελληνικό λαό, ότι ο ντουκουμέντης έπαιρνε περισσότερα κι από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Ξεφύγαμε, όμως. Για τον ΠΑΟΚ λέγαμε. Τον αδίκησε η διαιτησία τον ΠΑΟΚ. Πού τον αδίκησε η
διαιτησία; Στα πέναλτι; Έδωσε τρία, σου λένε οι
Σαββιδοτέχνες. Υπάρχει κανένας κανονισμός που
ν’ απαγορεύει να δοθούν τρία ή και 13; Άπαξ και
γίνεται το πέναλτι, το δίνει ο διαιτητής.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Το πρώτο πέναλτι που ο
Καντουρί σπρώχνει έναν Ολλανδό που πάει μόνος του να κάνει κεφαλιά είναι ή δεν είναι; Πρόσεξε, μάγκα, δεν είναι ο Τσαμούρης διαιτητής.
Ούτε ο Κουτσιαύτης. Καραμπινάτο. Το πιάνει ο
Πασχαλάκης.
Το πέναλτι που σφύριξαν στον Μπίσεσβαρ η
μπάλα πάει στο χέρι που είναι τεντωμένο και αλλάζει πορεία. Καραμπινάτο. Ήταν στο ένα μέτρο,
σου γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Ο Μπίσεσβαρ
που το έκανε δεν διαμαρτυρήθηκε και φωνάζουνε οι Σαββιδοτέχνες.
Στο τρίτο πέναλτι ο Μάτος δεν βλέπει καθόλου την μπάλα και σπρώχνει δυο Ολλανδούς, που
πηδάνε για κεφαλιά και τους γκρεμίζει. Και μετά,
κάνει τον πεθαμένο. Καραμπινάτο. Ο Μάτος νόμιζε ότι έχει κανέναν διαιτητή του Περέιρα να
σφυρίζει. Που έτσι κι ο Σαββίδης ήτανε σοβαρός, σήμερα κιόλας θα τον έβαζε στο αεροπλάνο
για τη Βραζιλία και χωρίς στάση στην Ευρώπη,
μήπως και ξαναγυρίσει.
Και ποιος ευθύνεται για το γκολ του Ταλιαφίκο; Ο Μάτος. Αντί να πάει να μαρκάρει, πέφτει
κάτω σαν να τον χτύπησαν 220 βολτ, από μια απλή επαφή. Που μπορεί να μην ήταν καν επαφή. Ο
Μάτος με τα καραγκιοζιλίκια του το έχασε το παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Επειδή νόμιζε ότι ο Άγγλος
είναι από την ΕΠΣ Μαγνησίας και τον έβαλε ο Περέιρα να σφυρίξει.
Είδες πουθενά να γράφει τίποτα για τα εγκλήματα του Μάτος το Σαββιδοτεχνείο; Όχι βέβαια.
Δούλεψε καλά το μαγγανοπήγαδο στη Μακεδο-
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νία. Κουβέντα για τον Μάτος.
Μόνο διαιτησία. Ποια διαιτησία,
ρε! Μια χαρά τα πήγε ο Άγγελος.
Έδωσε όλα τα σπόρια στον Άγιαξ. Έκανε τίποτα παράξενο; Οι γηπεδούχοι
παίρνουν όλα τα σπόρια. Χρόνια τώρα.
Να πεις ότι δεν έβγαλε με κόκκινη αυτό
το κλαδευτήρι τον Ταλιαφίκο, να σου πω ότι έχει δίκαιο. Ή ότι χάρισε φάουλ στον Άγιαξ.
Δεν το περίμενες, δηλαδή; Άπαξ και δεν το περίμενες, δεν ξέρεις πώς παίζεται το έργο στην Ευρώπη. Και τι έκανες γι’ αυτό; Έκανες καλύτερη ομάδα; Πήρες παίχτες να το αντιμετωπίσει; Όχι βέβαια. Έπαιξες με τον Κόλκα και τον Δούκα.
Και διαβάζουμε πριν από το ματς με τον Άγιαξ,
ότι ο Σαββίδης είναι έτοιμος να τινάξει την μπάνκα στον αέρα και να πάρει παίκτες.
Μάλιστα. Και γιατί εν τους έπαιρνε πριν από
το ματς να είχε προκριθεί περίπατο; Τον εμπόδισε
κανένας; Ή, μήπως είχε αγωνία ότι θα κολλήσει η
συμφωνία με τον ΟΡΕΝ και δεν θα έπαιρνε έγκαιρα τα λεφτά;

Του
Λουτσέσκου
αυτός
ο ΠΑΟΚ
Σοβαρό είναι το ερώτημα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με τον Άγιαξ είναι
του Φερέιρα ή του Λουτσέσκου; Βάλ’ τα κάτω
τα πράγματα. Μόνο ο Εσίτι έπαιξε από τους νεοφερμένους. Όλοι οι άλλοι, του Ρουμάνου τα
παιδιά. Και γιατί σ’ το
λέω αυτό; Γιατί είχε ξεσαλώσει το Σαββιδοτεχνείο, ότι ο Ιβάν έκανε
μεταγραφάρες. Ποιες μεταγραφάρες, ρε. Ο Ντούγκλας, αυτός ο Βραζιλιάνος, πάγκο. Ο Στοχ,
που θα θύμιζε παλιές μεγάλες στιγμές, πάγκο.
Κάτι Ζίφκοβιτς, Μελιόπουλοι και Μιχάι και Λάμπρου είναι λιμαδούρα.
Γι’ αυτό σου λέω. Του
Ραζβάν είναι αυτός ο
ΠΑΟΚ. Κι ας γράφει το
Σαββιδοτεχνείο ότι ο Άμπελ έβαλε, λέει, καινούργιες ιδέες. Παπάρια
μάντολες. Δουλεμένη ομάδα από τον Λουτσέσκου είναι η ομάδα. Ίδια
κι απαράλλαχτη. Κι όχι
ότι έκανε τίποτα κακό ο
Φερέιρα που τη διατήρησε. Μια χαρά έκανε. Έτοιμη ομάδα του κουτιού
του παρέδωσε ο Ρουμάνος. Κορόιδο ήτανε να
την αλλάξει; Θα την άλλαζε, αν ο Σαββίδης του
έπαιρνε καλύτερους.
Δεν έβαλε το χέρι στην
τσέπη, αντίο σας. Μια από τα ίδια κι εφέτος ο
ΠΑΟΚ.
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ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΙΒΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΓΩΝ» ΠΑΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ

Μοχλός πίεσης
το Open
για την ΕΡΤ
τον επαναληπτικό με τον Άγιαξ είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους ο Ιβάν και οι συνεργάτες του, αλλά δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και τα άλλα ζητήματα. Τα πιο πρακτικά. Όπως για παράδειγμα το τηλεοπτικό συμβόλαιο
της επόμενης σεζόν.
Αφιέρωσαν αρκετές ώρες τα στελέχη του ΠΑΟΚ στην αναζήτηση μίας φόρμουλας που θα μπορούσε να μετατρέψει
σε ατού την απόφαση της κρατικής τηλεόρασης να μειώσει
τα χρήματα στις ΠΑΕ που υπέγραψαν τηλεοπτικές συμβάσεις το καλοκαίρι του 2018. Και, βέβαια, να σταλεί ένα μήνυμα πώς κάθε κατεύθυνση ότι χάρη στον Σαββίδη ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει αλλάξει επίπεδο. Ότι δεν επηρεάζεται επειδή δεν υλοποιήθηκε το πλάνο μίας τηλεοπτικής συμφωνίας.
Εδώ και μέρες λένε στη Θεσσαλονίκη ότι το ναυάγιο των
επαφών με την ΕΡΤ δεν προκαλεί ανησυχία στον Ιβάν και
τον περίγυρό του. Φυσικά, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αλλά ξέρουν όλοι πως στην Ελλάδα «είσαι ό,τι δηλώνεις» και γι’ αυτό στην Τούμπα εμφανίζονται σίγουροι για
την επόμενη μέρα.
Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλησαν να κάνουν μία έρευνα αγοράς για το κόστος που θα έχει ενδεχόμενη μετακίνηση όλων των άστεγων ΠΑΕ στο Open. Αλλά και στην προοπτική
των εσόδων από τη μετάδοση τουλάχιστον δύο αγώνων κάθε Σαββατοκύριακο. Τα μαντάτα μόνο θετικά δεν ήταν για

Σ

τον Σαββίδη. Τα προσδοκώμενα έσοδα δεν καλύπτουν τα έξοδα. Και όχι επειδή κυκλοφορούν δύο τιμοκατάλογοι διαφημίσεων στο κανάλι του Ιβάν εξ αιτίας της συμφωνίας με
τον Φίλιππο Βρυώνη για την αγορά του καναλιού, αλλά
και διότι ο χρόνος πιέζει και δεν υπάρχουν περιθώρια για τη
σύναψη κεντρικών συμφωνιών.
Από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, φρόντισαν και διέρρευσαν
την προοπτική της σφήνας από το Open. Κίνηση που ντύθηκε με παραδοσιακή φορεσιά για να περάσει στους παράγοντες των ενδιαφερόμενων ΠΑΕ ως μία επένδυση που έχει
στόχο μόνο τη διατήρηση του ανταγωνισμού στη Super
League. Σε απλά ελληνικά οι συνεργάτες του Σαββίδη στέλνουν το μήνυμα ότι το αφεντικό νοιάζεται για το άθλημα και
για την επιβίωση όλων των ομάδων.
Φυσικά στον ΠΑΟΚ λειτουργούν με τη λογική που έλεγαν και στα χωριά μας, δηλαδή τα λένε στην πεθερά για να
τα ακούει η νύφη. Προσπαθούν, δηλαδή, να πιέσουν την πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού και, βέβαια, την κρατική τηλεόραση ότι θα ξοδέψουν κάποια εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για να εξασφαλίσουν τη στήριξη των ΠΑΕ και έτσι να κυριαρχήσουν σε επίπεδο Super League. Τέτοια τρικ, βέβαια,
τα έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι στο παρελθόν. Και τους
γύρισαν μπούμερανγκ. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι του
Σαββίδη δεν κολυμπούν σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά έστω και αν τα γνωρίζουν, εύκολα αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του εγχειρήματος να φτάσουν στη στεριά.

Οι καμπάνες της Μαρίας
Στις επαφές που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, βέβαια,
δεν βρήκαν οι παράγοντες του ΠΑΟΚ και πολλά πρόθυμα
αυτιά να ακούσουν το πλάνο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλά και μέσα στο περιβάλλον του Ιβάν εκφράζονται
ενστάσεις. Για παράδειγμα, η Μαρία Γκοντσάρεβα εμφανίζεται αρνητική σε μία ποδοσφαιρική επένδυση του τηλεοπτικού σταθμού που έχει ο εργοδότης της.
Προφανώς κάτι περισσότερο γνωρίζει η γυναίκα και προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά. Όπως μπλόκαρε και όσες μεταγραφές θα κόστιζαν στον Ιβάν. Η Γκοντσάρεβα ξέρει τα
πάντα για τον Σαββίδη και γι’ αυτό λέγεται από στόμα σε
στόμα ότι έβαλε το χεράκι της όταν τα στελέχη της ΠΑΕ προσπαθούσαν να πάρουν στην Τούμπα τον Φίλιπ Μπράνταριτς με αγορά από την Κάλιαρι.
Με το Open δεν έχει άμεση σχέση η Μαρία, αλλά ο Ιβάν
την εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Γι’ αυτό και την έχει μαζί
του σε κάθε σύσκεψη. Είτε πρόκειται για τηλεοπτικά ζητήματα είτε για αμιγώς ποδοσφαιρικά θέματα.
Έτσι, εκφράζονται ενστάσεις εκ των έσω για την προοπτική να μπει το Open σφήνα στην ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα των ΠΑΕ που υπέγραψαν από πέρσι. Αλλά τα
ποδοσφαιρικά στελέχη-βλέπε Μάκης και μπαμπάς Βασίλης- επιμένουν στην πλύση εγκεφάλου του Ιβάν για τα οφέλη που μπορεί να υπάρξουν μακροπρόθεσμα και κυρίως
σε ποδοσφαιρικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Γιώργος Πετράκης
χρυσός στο Παγκόσμιο
του τζούντο στην Κίνα
Ο Γιώργος Πετράκης χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο
στους Παγκόσμιους Αγώνες Αστυνομικών-Πυροσβεστών, που
πραγματοποιούνται στην πόλη Τζενγκτού της Κίνας. Με τέσσερις
νίκες, κατέκτησε την κορυφή στα +90 κιλά για ηλικίες 50-60 ετών, ανοίγοντας τον ελληνικό…. χορό των διακρίσεων στη διοργάνωση. «Παρά τις έντονες ενοχλήσεις που αντιμετώπισε με τη
μέση του, κέρδισε τέσσερις υπέροχους αγώνες και κατέκτησε την
κορυφή», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο fb η αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Αστυνόμος Α΄, Μαρία Καρπαθάκη. Η αποστολή για την αντιπροσωπευτική ομάδα Τζούντο
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στους παγκόσμιους αγώνες Αστυνομικών και Πυροσβεστών ολοκληρώθηκε με
πλήρη επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες κατέκτησαν μετάλλιο μετά από μεγάλη προσπάθεια. Ο Α/Α΄ Ζήσης Βασίλειος
στην κατηγορία των -81 κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Χρυσό
Ρώσο νικητή. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Αρχ/κας Πασχαλίδης
Παναγιώτης, ο οποίος μετά από τέσσερις αμφίρροπες μάχες
χάρισε ένα ακόμα μετάλλιο στην ελληνική αποστολή. Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Α/Α΄, Τζατζάκης Γεώργιος, και το Δ.Σ. θα ήθελαν να συγχαρούν τους
παραπάνω αθλητές, την Αρχηγό αποστολής Α/Α΄ Καρπαθάκη
Μαρία, καθώς και τον Αστ/κα Ζακεστίδη Κων/νο για την άρτια προετοιμασία της αποστολής και την επίτευξη των στόχων.
Τέλος, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελε να
ευχαριστήσει την εταιρεία Protergia του ομίλου Μυτιληναίος,
την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, την εταιρεία Cosmoroes
Travel Services, καθώς και την εταιρεία Q Brokers για την οικονομική στήριξη της αποστολής.

Παυλίδης και Βρουσάι
στο μάτι του Φαν Σιπ

Η αβεβαιότητα για το μέλλον
του Σιδηρόπουλου
Για τα play offs του Champions League και του Europa ετοιμάζεται ο Τάσος
Σιδηρόπουλος ως ο μοναδικός Έλληνας διαιτητής που έχει συμπεριληφθεί
στην κατηγορία Ellite της FIFA και της UEFA. Ο ρέφερι από τα Δωδεκάνησα,
ωστόσο, αισθάνεται ότι τον ζώνουν τα φίδια, διότι από τους 16 των δύο
διοργανώσεων την προηγούμενη σεζόν δεν έπιασε σφυρίχτρα στα χέρια
του. Κάτι που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ένα μήνυμα δυσαρέσκειας για
την απόδοση που είχε ο Σιδηρόπουλος σε όσα ματς ορίστηκε πέρσι.
Η αρχή της σεζόν, λοιπόν, μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική για το μέλλον
του κορυφαίου Έλληνα διαιτητή. Από την απόδοσή του θα κριθεί η παραμονή του στην Ellite ή ο υποβιβασμός του. Κι αυτό είναι που προβληματίζει ήδη τον Σιδηρόπουλο. Έστω και αν γνωρίζει πως απολαμβάνει την πλήρη
στήριξη του Μέλο Περέιρα, ενώ διατηρεί και δίαυλο επικοινωνίας με τον
Χιου Ντάλας, προκάτοχο του Πορτογάλου στην ΚΕΔ και νούμερο δύο στην
επιτροπή διαιτησίας της UEFΑ.

Από γήπεδο σε γήπεδο πηγαίνουν ο Τζον Φαν Σιπ
και οι συνεργάτες του στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας. Άρχισαν από την Τούμπα και το πρώτο ματς του
ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, και το τσεκάρισμα των Ελλήνων
διεθνών συνεχίστηκε σε Φάληρο, ΟΑΚΑ και Περιστέρι. Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός θέλει να σχηματίσει την καλύτερη δυνατή εικόνα για τους παίκτες που αποτελούσαν τον κορμό της Εθνικής ομάδας επί Άγγελου Αναστασιάδη, διότι το ματς με τη
Φινλανδία στο Ελσίνκι είναι κομβικό. Το τσεκάρισμα
των νυν διεθνών δεν σημαίνει πως δεν κάνει ο Φαν
Σιπ σκέψεις και για άλλους Έλληνες παίκτες. Ο Μάριος Βρουσάι και κυρίως ο Βαγγέλης Παυλίδης
είναι δύο ποδοσφαιριστές που περνούν από το μικροσκόπιο του Ολλανδού τεχνικού. Αγωνίζονται, άλλωστε, και οι δυο στην πατρίδα του Φαν Σιπ από
τον περασμένο Ιανουάριο βρίσκονται σε εξαιρετική
κατάσταση. Προς το παρόν ο Βρουσάι και ο Παυλίδης στελεχώνουν την Εθνική Ελπίδων, αλλά με βάση
τη φιλοσοφία που έχουν οι Ολλανδοί η ηλικία τους
και η εικόνα τους με τη Βίλεμ τους ωθεί προς την Ανδρών. Κι ενδεχομένως κάποιος από τους δύο πάρει
πρόσκληση από τον νέο Ομοσπονδιακό προπονητή.
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Η κυβέρνηση άλλαξε, ο νέος
υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης έχει βάλει
τα πόδια στον ώμο για να δώσει
λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα
(τηλεοπτικά ποδοσφαίρου,
παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες
στην Πάτρα, θέμα Ολυμπιακού
στο μπάσκετ, καταλληλότητα
αγωνιστικών χώρων κ.λπ.),
αλλά όλα αυτά δεν φαίνεται να
πτοούν το σύστημα των
κομπιναδόρων που σε επίσημες
ή μη θέσεις, εξακολουθούν να
κάνουν το παιχνίδι που έκαναν
τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς
κανείς αρμόδιος να υψώνει
έστω και μια διαμαρτυρία για
τα τεκταινόμενα.
Θ’ αρχίσουμε με δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα,
τα οποία εμπνέουν ακόμη κι
εκείνους που θέλουν τη
νομιμότητα να παρανομήσουν.

Το ΑΦΜ
του Ηρακλή και
οι «ρυπάνσεις»
Κούγια
Σε μια βδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα, με την ατμόσφαιρα
να ρυπαίνεται από τις δηλώσεις Κούγια ότι η Λαμία «στήνει»
παιχνίδια και από κομπιναδόρους που διαπραγματεύονται
την πώληση του ΑΦΜ στον Ηρακλή, κάτι που απαγορεύεται
από το καταστατικό της ΕΠΟ
Παράδειγμα 1ο:
Αγοραπωλησία
του ΑΦΜ
του Ηρακλή
ίδε το φως της δημοσιότητας
τις τελευταίες ημέρες δήλωση
του προέδρου και μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ Ηρακλής, Τομ Παπαδόπουλου, με την οποία ενημέρωνε πως έστειλε τις 50.000 ευρώ
που είχε δεσμευτεί και έριξε το μπαλάκι στην πλευρά των ανθρώπων
του Ηρακλή, προκειμένου να βάλουν τις υπόλοιπες 150.000 ευρώ,
που απαιτούνται για την προκαταβολή αγοράς του ΑΦΜ, ομάδας
Super League 1! Στις 8 Ιουλίου στη
επίσημη ανακοίνωσή του ο Παπαδόπουλος, είχε μιλήσει ξεκάθαρα
για το ΑΦΜ του Βόλου, αναφέροντας ότι: «Η επικείμενη συμφωνία
για εξαγορά του ΑΦΜ του Βόλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Στην τε-

Ε

λευταία του δήλωση μίλησε για ομάδα SL1.

Τομ Παπαδόπουλος:
«Έδωσα 30.000 ευρώ για
αγορά ΑΦΜ ομάδας SL1»
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής
μου με τους αρμόδιους φορείς της
οικογένειας του Ηρακλή, συζητήσαμε
τις δύο πιθανές λύσεις σωτηρίας για
την ομάδα μας. H περίπτωση της ομάδας της Τρίγλιας αποκλείστηκε ευθύς εξαρχής από το Ιδρυτικό σωματείο, καθώς επίσης και από τον Γυμναστικό σύλλογο μέσω των εκπροσώπων τους.
»Mοναδικό θέμα προς συζήτηση
ήτανε η σύμπραξη όλων για την επίτευξη της αγοράς του ΑΦΜ ομάδας
της SL1. Μου ανατέθηκε από το σώμα της συνέλευσης να συνεχίσω τις
προσπάθειες που ήδη έχω αρχίσει,
καθώς επίσης να συνδράμω και με το
ποσό των 50.000 ευρώ στην αρχική
απαίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας. Ενώπιον 40 περίπου παρευρι-

σκομένων μού εδόθη η υπόσχεση και
διαβεβαίωση διά μέσω του κυρίου
Ιωακειμίδη ότι θα υπήρχε η συνδρομή των 150.000 ευρώ από την οικογένεια του Ηρακλή, ώστε αυτά να κατατεθούν μέχρι της 23 Αυγούστου
για την αρχική απαίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας.
»Το ποσοστό συμμετοχής που μου
αναλογεί κατατέθηκε επιτυχώς, οπότε απομένει η κατάθεση εκ μέρους
της οικογένειας του Ηρακλή των
150.000, ώστε να οριστικοποιηθεί
πλήρως η συμφωνία εξαγοράς του
ΑΦΜ, ώστε την 23η Αυγούστου να
υπογραφεί προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
»Παρόλα αυτά εξακολουθούν και
διαρρέουν στον Τύπο εντέχνως πληροφορίες για συζητήσεις και εξαγορά
ΑΦΜ άλλων ομάδων από κύκλους ατόμων με παράξενες και περίεργες
μεθοδεύσεις και διαθέσεις που σκοπό έχουν για το ατομικό τους συμφέρον η ομάδα να αγωνιστεί στα κατώτερα πρωταθλήματα. Μετά από πιέ-
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Παράδειγμα 2ο:
Στημένα κατά
δήλωση Κούγια
παιχνίδια
ύο εβδομάδες πριν από τη
σέντρα του νέου πρωταθλήματος, που με τη νέα του
μορφή πολλοί φιλοδοξούν να είναι
πιο αξιόπιστο και ανταγωνιστικό,
βγήκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας και κατηγόρησε τη
Λαμία ότι «στήνει» παιχνίδια, ακόμη
και φιλικά!!.
Μετά τη δήλωση του Αλέξη
Κούγια θα περίμενε κανείς ότι θ’ ακολουθήσει αμεσότατη πρόσκληση
των Πειθαρχικών Επιτροπών, προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία
που έχει για τόσο σοβαρές καταγγελίες. Αν αυτές ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, να τον επιβραβεύσουν για το θάρρος του ν’ αποκαλύψει ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο.
Αν ωστόσο είναι ψεύτικοι οι ισχυρισμοί του, να προχωρήσουν στην επιβολή ποινών προστίμου σε πρώτο βαθμό και στη συνέχεια αφαίρεσης βαθμών από την ΑΕΛ.
Αυτή είναι η διαδικασία αν θέλει
κανείς να σταματήσουν οι γνωστές
Κουγέικες αποκαλύψεις, που όταν
φθάνουν στο τελικό στάδιο καταλήγουν στην συνήθη πλέον δήλωσή
του «αυτή είναι η γνώμη μου», ή
στην απαράδεκτη απόφαση του
προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων
Γ. Διονυσάτου, ο οποίος τον απάλλαξε ισχυριζόμενος ότι:
«Η αποκάλυψη της αλήθειας στον
χώρο του ποδοσφαίρου, και αν ακό-

Δ

σεις, κόπους και συχνά χλευασμό από
συγκεκριμένους ανθρώπους, κατάφερα από την πλευρά μου να φτάσω
το επίπεδο των διαπραγματεύσεων
με την άλλη ομάδα στο επιθυμητό επίπεδο έτσι ώστε του χρόνου η ομάδα μας να αγωνίζεται στην SL1.
»Η προετοιμασία και συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων έχει
ήδη ξεκινήσει μεταξύ των δικηγόρων
των δύο πλευρών. Οπότε το επόμενο
βήμα για την οριστικοποίηση της
συμφωνίας εναπόκειται στην πλευρά του ιδρυτικού σωματείου και του
Γυμναστικού συλλόγου με την εκπλήρωση της υπόσχεσης της κατάθεσης
των 150.000 ευρώ μέχρι την 23 Αυγούστου».

Πανουργιάς Παπαϊωάννου:
«Μου ζήτησαν να πουλήσω
το ΑΦΜ της Λαμίας»
Ο ισχυρός άνδρας της Λαμίας δήλωσε ότι του ζήτησαν το ΑΦΜ της
ομάδας του σύλλογοι που έχουν υποβιβαστεί!! «Μου ζήτησαν το ΑΦΜ
της Λαμίας περισσότεροι από ένας
σύλλογοι που έχουν πέσει κατηγορία,
αλλά κατηγορηματικά σας λέω πως
δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, παρά
μόνο μια καθαρή και βιώσιμη λύση»,
αποκάλυψε ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου.

Απαγορεύει
το καταστατικό της ΕΠΟ
την αγοραπωλησία ΑΦΜ
Όλα αυτά όμως, αν ανατρέξει κανείς στο καταστατικό της ΕΠΟ που
επικυρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018
από το Πρωτοδικείο, θα διαπιστώσει ότι είναι λόγια του… αέρα, καθώς δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους αγοραπωλησίες ΑΦΜ Ποδο-

σφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών.
Το άρθρο 18 παράγραφος 4, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
«Ειδικότερα για τη διαφύλαξη της
ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται
η μεταβολή της νομικής μορφής ή
της εταιρικής δομής μίας ομάδας
προκειμένου να επιτύχει την πρόκρισή της και να αποκομίσει αθλητικά οφέλη και/ή τη λήψη άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγή έδρας,
αλλαγή ονομασίας, ή μεταβίβαση μεριδίων-μετοχών μεταξύ ομάδων ή
την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων».
Πέραν αυτού το άρθρο 38 αναφέρει στην παράγραφο 3:
«Καμία ΠΑΕ δεν δύναται να δηλώσει και να αγωνίζεται ως γηπεδούχος
σε γήπεδο εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της».
Ρωτάμε, λοιπόν: Με ποια ιδιότητα
όλοι αυτοί πουλάνε και αγοράζουν
ΑΦΜ, την ώρα που αυτό απαγορεύεται ρητά; Πού βασίζονται; Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος πού είναι και τι κάνει, όταν καθημερινά δημοσιοποιούνται τέτοιου είδους κομπιναδόρικες διεργασίες;
Οι οπαδοί του Ηρακλή, όταν κάποιος τους υπόσχεται ότι θ’ ανέβουν
τέσσερις κατηγορίες και μεθαύριο
διαπιστώσουν πως η ομάδα τους
δεν βρεθεί τελικά στη Super League
1, πώς θ’ αντιδράσουν και πόσο καλό θα είναι αυτό για το ποδόσφαιρο;
Τουλάχιστον ο Πανουργιάς
Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν
δίνει το ΑΦΜ της Λαμίας. Ωστόσο
γνωστοποίησε πως οι κομπιναδόροι
απευθύνθηκαν και σε αυτόν.

μη προσβάλλει
πρόσωπα, αναμφισβήτητα οδηγεί στον εξαγνισμό του, που αποτελεί στόχο και αίτημα του
φίλαθλου κόσμου και όλων
των εμπλεκομένων φορέων
του αθλήματος».
Η επιτροπή έκρινε με την ισχυρή θέση του προέδρου της ότι:
«Αποδείχτηκε πως σκοπός του ήταν
να κινητοποιήσει τα αρμόδια θεσμικά όργανα, με σκοπό την προάσπιση
της καθαρότητας του αθλήματος».
Δηλαδή, αν πει κάποιος μια… ανακρίβεια ότι τα μέλη της Επιτροπής
Εφέσεων της ΕΠΟ τα παίρνουν, δεν
θα έχει επιπτώσεις καθώς το κάνει
προκειμένου να αφυπνίσει τη Δικαιοσύνη και να μπλοκάρει τα παραδικαστικά κυκλώματα.

Τώρα είναι η ώρα
(του Γραμμένου)
Τα δύο παραδείγματα που θέσαμε
άπτονται της νομιμότητας. Μια νομιμότητα που αναζητείται και δεν ανατρέπεται. Με τον τρόπο που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, η ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα δηλητηριάζεται, οι φίλαθλοι αντί να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στον
Πόνσε, τον Λιβάγια, τον Πέλκα,
τον Κρέσπο, τον Μάνταλο, τον
Φορτούνη, τον Μακέντα, έχουν
να κουβεντιάζουν όλες τις πρακτικές των κομπιναδόρων που χρόνια
λυμαίνονται το άθλημα ή των ανά
διήμερο καταγγελλόντων της πλάκας, όπως αποδεικνύεται.
Υπ’ αυτό το πρίσμα, με μεγάλο
ενδιαφέρον αναμένεται η στάση
που θα τηρήσει ο νέος υφυπουργός
Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Έχει τη δύναμη και τον τρόπο
να στείλει σπίτι τους τούς επιλήσμονες δικαστικούς αντικαθιστώντας
τους με άλλους, μπορεί να υπογράψει διαπιστωτικές πράξεις για την
ΕΠΟ και τη Super League που κλείνουν τα μάτια σε όλα όσα δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο, μπορεί,
μπορεί πολλά. Στο χέρι του είναι να
γράψει ιστορία, ή αν μπει στη σειρά
με τους προκατόχους του, που δεν
τους θυμάται κανείς για το έργο που
δεν έκαναν…

Η συγχώνευση
του Βόλου
Το καλοκαίρι του 2017
μετά από πρωτοβουλία
του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, και συμφωνία με τον πρόεδρο
του συλλόγου «ΜΑΣ
Πύδνα Κίτρους», Γιάννη
Ντούμο, η Πύδνα Κίτρους μετέφερε την έδρα
της στον Βόλο, εγγράφηκε στη δύναμη της
ΕΠΣ Θεσσαλίας και μετονομάστηκε σε «Βόλος
Νέος Ποδοσφαιρικός
Σύλλογος». Η επίσημη
παρουσίαση έγινε στις 2
Ιουνίου 2017. Αυτή η ομάδα σε χρόνο μηδέν έφθασε στη Super
League 1.
Ο Μ.Α.Σ. Πύδνα Κίτρους
ήταν αθλητικό σωματείο
στο Κίτρος του δήμου
Πύδνας - Κολινδρού
στον νομό Πιερίας. Χρώματά τoυ ήταν το μοβ και
το λευκό. Με τη… συγχώνευση μεταπήδησε από
την Πιερία στη Μαγνησία κι έγινε… Μπαρτσελόνα, με κόκκινη και
μπλε εμφάνιση, ως ΝΠΣ
Βόλος πλέον. Μετά από
αυτό, ο τότε πρόεδρος
της ΕΠΟ Γιάννης Δρόσος, βλέποντας τις…
λακκούβες, άλλαξε το
καταστατικό της Ομοσπονδίας και απαγόρευσε τέτοιου είδους διαδικασίες.
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Του Νίκου Συνοδινού
αλύτερη άμυνα είναι η επίθεση για τους… πολλούς,
αλλά στην περίπτωση του
Ολυμπιακού αυτό δεν ισχύει. Τα τελευταία χρόνια στον Πειραιά έχουν διαπιστώσει πως η καλύτερη επίθεση
είναι η άμυνα. Κι αυτό γιατί η γραμμή
κρούσης σκοράρει κατά ριπάς τα δύο τελευταία χρόνια που χάθηκε ο τίτλος, αλλά η οπισθοφυλακή είναι ευάλωτη. Την περίοδο
2017-18 ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη επίθεση με 63 γκολ, αλλά δέχθηκε 28 και ήταν χειρότερος στην άμυνα όχι μόνο από την
τότε πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον δευτεραθλητή ΠΑΟΚ, αλλά και τους Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης.
Η παρουσία του Σα στην «ερυθρόλευκη» εστία
βελτίωση σημαντικά την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός την τελευταία σεζόν είχε ξανά την κορυφαία
επίθεση στο πρωτάθλημα με 71 γκολ, αλλά τα
προβλήματα στην άμυνα δεν λύθηκαν και τα 17
τέρματα παθητικό ήταν περισσότερα από αυτά
που δέχθηκε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ.
Από την εποχή του Μέλμπεργκ στο κέντρο
της άμυνας δεν είχε βρεθεί η ηγετική μορφή που
θα ενέπνεε εμπιστοσύνη. Οι εναλλαγές ήταν συχνές, πολλοί παίκτες είχαν καλά στοιχεία, επέστρεψε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος για να ενισχύσει την κατάσταση με την εμπειρία του, αλλά
ενώ από τη μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός… κεντούσε, πίσω πάντα όλοι περίμεναν τον Σα να
δώσει τη λύση και να κρατήσει ανέπαφη την ερυθρόλευκη εστία.
Η κατάσταση άλλαξε άρδην με την απόκτηση
του Ρούμπεν Σεμέδο. Με το «καλημέρα» ο
25χρονος Πορτογάλος άσος έδειξε ότι είναι ο…
επόμενος Όλοφ Μέλμπεργκ και αποδεικνύεται
στην καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Σίλβα ζητούσε
επίμονα από την ομάδα του Πειραιά να πάρει τον
παίκτη κι ας ήταν τότε 22 ετών. Ήξερε πού πονούσε ο Ολυμπιακός και ποιο ήταν το αντίδοτο
στην ασθένειά του. Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε ανάλογη άποψη με τον Μάρκο Σίλβα βλέποντας τον
Ρούμπεν Σεμέδο με τη Σπόρτινγκ, τη Βιγιαρεάλ,
ή το τελευταίο εξάμηνο με τη Ρίο Άβε.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πείστηκε να κάνει
την υπέρβαση και ο ποδοσφαιριστής δεν ήρθε απλά να παίξει μπάλα στη χώρα μας, αλλά αγοράστηκε για τα επόμενα 4 χρόνια και μάλιστα με ποσό πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο ο
Μπιόρν Ένγκελς είχε ως κεντρικός αμυντικός
αγοραστεί με περισσότερα χρήματα, καθώς είχαν
δοθεί 5,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, και
μάλιστα δεν… έπιασε στον Ολυμπιακό, αν και δεν
του έλειπαν οι ικανότητες. Η υπέρβαση τότε ήταν
σαφώς ευκολότερη, καθώς ο Ολυμπιακός είχε
πουλήσει με 17 εκατ. ευρώ τον Παναγιώτη Ρέτσο στη Λεβερκούζεν. Ο Ένγκελς αποδείχτηκε
ότι δεν κόλλαγε στον Ολυμπιακό, δεν έδεσε ποτέ
με τον κόσμο του, καθώς δεν ξεχώριζε ιδιαίτερα
για το πάθος του.
Ο Σεμέδο είναι άλλη… πάστα. Είναι… λιμανίσιος, αλάνι, σε όρια ωστόσο ακροβασίας, καθώς
παραέχει περιπέτειες εκτός αγωνιστικών χώρων,
ενώ και σε αυτούς δεν είναι το καλύτερο παιδί.
Η μεταγραφή του Πορτογάλου έχει την υπογραφή του Πέδρο Μαρτίνς που κρίνεται χρήσιμος και στο μεταγραφικό μέτωπο. Ο προπονητής

Κ

Ο Ντανιέλ
Ράμος για
Σεμέδο
Ο προπονητής του Σεμέδο στη Ρίο Άβε, Ντανιέλ
Ράμος, είχε δηλώσει για
τον παίκτη του ότι: «Θα
μπορούσε να κληθεί και
να παίξει στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
Είναι πολύ γρήγορος παίκτης, με καλό κοντρόλ
στην μπάλα. Είναι δυνατός στον αέρα και στο
διάβασμα των φάσεων.
Στο ένας εναντίον ενός έχει συνήθως το πάνω χέρι
λόγω των φυσικών του
προσόντων. Έχει εξαιρετική σωματοδομή και γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί
το σώμα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να
αναχαιτίζει τις επιθέσεις
σε βάρος της ομάδας του.
Διαθέτει αυτοπεποίθηση
όταν παίρνει την απόφαση να δώσει πάσα, ή όταν
αποφασίσει να πάρει την
μπάλα και να κάνει ο ίδιος
παιχνίδι από την άμυνα».
Στη Ρίο Άβε ο Σεμέδο ήταν ήρεμος και προσηλωμένος στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε σε 14
παιχνίδια, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο.
Όταν αποκτήθηκε, η Ρίο
Άβε ήταν στη 10η θέση,
έκανε έναν πολύ καλύτερο δεύτερο γύρο και
τερμάτισε στην 7η. Είναι
στόπερ που πασάρει με
90% ευστοχία, αυτό το
νούμερο κατέγραψε και
στη Ρίο Άβε, έχοντας κατά μέσο όρο 44,9 πάσες,
2,1 προσπάθειες για τάκλιν, 1,8 είναι επιτυχημένες και μόλις 0,3 αποτυχημένες. Μέτρησε επίσης
0,9 κλεψίματα, 4,7 κοψίματα, έδινε 4,6 μονομαχίες στον αέρα από τις οποίες κέρδιζε τις 2,8 κι έχανε 1,9.

Σεμέδο

Προσοχή,
το… λιοντάρι
δαγκώνει
Ο Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του Σεμέδο το αλάνι
που έψαχνε για το κέντρο της άμυνάς του. Το προσωπικό
στοίχημα του Πορτογάλου που έμεινε στη φυλακή
142 μέρες και θέλει ν’ αναγεννηθεί στον Πειραιά
ήξερε καλά ότι έπρεπε να εκμεταλλευθεί την περιπέτεια του Σβεμέδο με τη Δικαιοσύνη που τον έθεσε εκτός «κίτρινου υποβρυχίου», όπως αντίστοιχα συνέβη πέρυσι με την αντίστοιχη ιστορία
του Ποντένσε που έμεινε ελεύθερος λόγω των
επεισοδίων που δημιούργησαν σε βάρος παικτών
οπαδοί της Σπόρτινγκ.
Η Βιγιαρεάλ είχε πληρώσει 14 εκατομμύρια
ευρώ για να τον αποκτήσει. Τα στοιχεία που έχει
δείξει μέχρι τώρα το… θηρίο των 1,89 μέτρων;
Πολύ δυνατός, γρήγορος στις αντιδράσεις και στα
πρώτα μέτρα, πολύ καλός με τη μπάλα, τσαμπουκάς στις μονομαχίες, με εξαιρετική αντίληψη, αμυντικός με προσωπικότητα που είναι το ίδιο ικανός τόσο στο χορτάρι, όσο και στον αέρα.
O Oλυμπιακός έδωσε τη μάχη των… μαχών
προκειμένου να κάνει δικό του τον Σεμέδο. Τον
πολιόρκησε ενάμιση μήνα, μέχρι να ξεπεραστεί
και το τελευταίο εμπόδιο που έβαλε η Σπόρτινγκ.
Τα κατάφερε και τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι δικαιώνεται.
Είναι ξεκάθαρο πως ο Σεμέδο δεν θα ερχόταν
στην Ελλάδα αν δεν είχε μπλεξίματα που τον οδήγησαν τέσσερις και πλέον μήνες στη φυλακή. Ο
Πορτογάλος έχει ισχυρό κίνητρο για να απογειώσει ξανά την καριέρα του και να οδηγηθεί στην
Εθνική.



Η συμβολή του Μαρτίνς
Ο Σεμέδο ήταν η Νο1 επιλογή του Πέδρο Μαρτίνς για το κέντρο των μετόπισθεν. Γι’ αυτό και ανέλαβε προσωπικά να πείσει τον παίκτη ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο κατάλληλος προορισμός του
προκειμένου ν’ αναγεννηθεί ποδοσφαιρικά. Μίλησε διεξοδικά μαζί του, του εξήγησε όλα όσα
θέλει από αυτόν αλλά και όσα θα συναντήσει ο
ίδιος στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με τη Βιγιαρεάλ κράτησαν καιρό,
συμφωνία δεν προέκυπτε λόγω Σπόρτινγκ που
είχε το 20% του παίκτη, μέχρι που η πειραϊκή ΠΑΕ
αποφάσισε να κάνει πίσω και να ενημερώσει πως
διακόπτει τις επαφές, με πρόθεση να στραφεί σε
άλλες λύσεις για τη θέση του στόπερ.
Η εμπλοκή παρουσιαζόταν στο ποσοστό που
διατηρούσε για τον ποδοσφαιριστή η πορτογαλική ομάδα, που κλωτσούσε καθώς οι σχέσεις της
με τον Ολυμπιακό είχαν διαταραχθεί από τον τρόπο που έφυγε ο Ντανιέλ Ποντένσε. Η Βιγιαρεάλ
είχε σαφή σκοπό να απεμπλακεί οριστικά από τον
Ρούμπεν Σεμέδο, με τον οποίο είχε συμβόλαιο έως το 2022, γι’ αυτό και το πήρε πάνω της. Οι νομικοί της και η διοίκησή της μίλησαν με τη Σπόρτινγκ, και πίεσαν τόσο ώστε ο παίκτης να μετακομίσει στην ομάδα της αρεσκείας του.
Ο Ολυμπιακός έδωσε 4.500.000 ευρώ στη Βιγιαρεάλ και ως εκ τούτου οι 900.000 ευρώ κατέληξαν στη Σπόρτινγκ. Ο παίκτης παίρνει 1.000.000
ευρώ για κάθε χρόνο από τα τέσσερα που υπέγραψε. Η Βιγιαρεάλ, μάλιστα, η οποία τον είχε αποκτήσει το 2017 αντί 14.000.000 ευρώ από τη
Σπόρτινγκ, κράτησε ποσοστό μεταπώλησης 25%.
Ο ποδοσφαιριστής είχε απασχολήσει στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους» και μάλιστα πολύ
έντονα. Ήταν την περίοδο 2015-2016 όταν ήταν
στην τεχνική ηγεσία ένας άλλος Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος έχει πολλά κοινά με τον Πέδρο
Μαρτίνς, ο Μάρκο Σίλβα.
Ο νυν τεχνικός της Έβερτον είχε εισηγηθεί την
απόκτηση του Ρούμπεν Σεμέδο, διεθνή τότε με
τις Κ20 και Κ21 της Πορτογαλίας, με τη μορφή
δανεισμού από τη Σπόρτινγκ, στο τέλος της πρώτης του σεζόν. Εκείνο το διάστημα ωστόσο, τα
«λιοντάρια» της Λισαβόνας είχαν ξεμείνει από αμυντικούς μέσους και ο τότε τεχνικός της, Ζόρζε
Ζεσούς, αποφάσισε να τον κρατήσει. Μάλιστα,
για ένα διάστημα είχε μετακινήσει τον Σεμέδο από το κέντρο της άμυνας στον άξονα.
Το «πείραμα» πέτυχε και ο Σεμέδο ανέβασε
τις μετοχές του. Όταν, όμως, καλύφθηκαν τα κενά
και για να μην επιστρέψει στον πάγκο, προτιμήθηκε να πάει δανεικός για έξι μήνες στη Σετούμπαλ.

Ο Μάρκο Σίλβα, που είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Σεμέδο, αποχώρησε ξαφνικά από τον
πάγκο του Ολυμπιακού, πριν από το ξεκίνημα του
βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Ο Σεμέδο έμεινε στη Σπόρτινγκ και εξελίχθηκε σε βασική επιλογή, στη φυσική του θέση στο κέντρο της άμυνας. Μετά από μία γεμάτη σεζόν με 31 συμμετοχές,
6 εκ των οποίων στη φάση ομίλων του Champions
League, ο Σεμέδο πήρε μεταγραφή για τη Βιγιαρεάλ με αντάλλαγμα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Ιστορία μου, αμαρτία μου
Το όνειρο, ωστόσο, μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη. Τον Ιανουάριο του 2018, ανακοινώθηκε
ότι ο Σεμέδο θα περάσει από δίκη για έναν καβγά σε μπαρ στη Βαλένθια Το περιστατικό είχε
λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2017, με τον παίκτη να κραδαίνει πιστόλι και να απειλεί.
Συνελήφθη ξανά στις 20 Φεβρουαρίου 2018,
όπου φέρεται ότι με δύο φίλους του επιτέθηκαν,
απείλησαν και πυροβόλησαν εναντίον ανθρώπου,
ο οποίος όφειλε χρήματα στον ποδοσφαιριστή.
Για το τελευταίο περιστατικό, κατηγορήθηκε για
απόπειρα δολοφονίας και τέθηκε σε προσωρινή
κράτηση.
Ο Ρούμπεν κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας κι έμεινε 142 ημέρες στη φυλακή,
ιστορία από την οποία δεν έχει ξεμπλέξει εντελώς μέχρι σήμερα.
Στις 13 Ιουλίου 2018, ο Σεμέδο αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους
30.000 ευρώ και την υποχρέωση να εμφανίζεται
μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Από τότε και με τη διάσταση που πήρε το θέμα
στην Ιβηρική, η Βιγιαρεάλ ουσιαστικά τον τοποθέτησε στα... αζήτητα, τον «τελείωσε», κι εκείνος
έψαχνε τρόπο να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
Ο Σεμέδο έδειξε τάσεις… αυτοκαταστροφής. Ο
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Ζέσους στο ξεκίνημα της
καριέρας του, τον είχε χαρακτηρίσει νέο Φέρντιναντ.
Στη διάρκεια της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο στην
Ουέσκα και για το δεύτερο στην πορτογαλική Ρίο Άβε (13 ματς, 2 γκολ), με πολύ
καλή παρουσία, έχοντας εξασφαλίσει την
απαραίτητη δικαστική άδεια, καθώς η υπόθεση σε βάρος του δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει.
Το «βεβαρημένο» βιογραφικό του δεν απέτρεψε τον Ολυμπιακό να ριχτεί στη μάχη για να κάνει
δικό του τον Πορτογάλο. Το συμβόλαιο του Ρούμπεν Σεμέδο με τη Βιγιαρεάλ έληγε το 2022. Από τη στιγμή, ωστόσο, που δεν υπολογιζόταν η ισπανική ομάδα τον παραχώρησε ως δανεικό στην
Ισπανική Ουέσκα.
Τον Ιανουάριο και σε μία εποχή που η Ουέσκα
έψαχνε να βελτιώσει το ρόστερ της, διακόπηκε
αιφνιδιαστικά ο δανεισμός του με τον προπονητή
της ομάδας Φραντσέσκο Ροντρίγκεζ να δηλώνει μετά από ένα παιχνίδι με την Μπέτις:
«Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να πάρουμε
αποφάσεις. Ο Σεμέδο δεν χωράει στα πλάνα μας
και ο σύλλογος πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θέτουμε τις αξίες στη θέση τους και τους σεβόμαστε,
αλλά ο Ρούμπεν δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει
αυτή τη στιγμή, είμαστε επαγγελματίες δεν λειτουργεί επαγγελματικά».
Μετά το αποτυχημένο πέρασμα του από την
Ουέσκα, η Βιγιαρέαλ τον έδωσε δανεικό στη Ρίο
Αβε, όπου έκλεισε με επιτυχία στο γήπεδο, αλλά
το κυριότερο χωρίς προβλήματα τη χρονιά. Έπαιξε έναν γεμάτο γύρο με 14 παιχνίδια και κατέγραψε αξιόλογα στατιστικά.
Ασφαλώς και δεν έφτασε στα επίπεδα που ήταν στη Σπόρτινγκ, αλλά στην επιστροφή του
στην Πορτογαλία μετά από ενάμιση χρόνο υπήρξε
μια σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον επαγγελματισμό του. Αν κρύψει τον κακό του εαυτό
και δείξει στο γήπεδο τα στοιχεία του, ο Ολυμπιακός έκανε μία πραγματικά σπουδαία επιλογή. Οι
«ερυθρόλευκοι» παίρνουν ένα στοίχημα, στο οποίο δεν γίνεται να υπάρχει ισορροπία. Τα προσόντα του και τα χρόνια του στη Σπόρτινγκ δείχνουν πως στο γήπεδο είναι ικανός να οργιάσει.
Πέτυχε ο Ολυμπιακός τον πρώτο αριθμό του… ποδοσφαιρικού λαχείου; Η συνέχεια στους αγωνιστικούς χώρους.

Tα πρώτα
βήματα
Ο Σεμέδο γεννήθηκε στην
Αμαδόρα της Πορτογαλίας, έχοντας καταγωγή
από το Πράσινο Ακρωτήριο κι εντάχθηκε στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε ηλικία 16 ετών. Στις 11 Αυγούστου
2013, έκανε το ντεμπούτο
του με την πρώτη ομάδα,
σκοράροντας σε φιλικό ενάντια στη Φιορεντίνα.
Πέρασε τη σεζόν 2013-14
με τη Β΄ ομάδα της Σπόρτινγκ στη Σεγούντα Λίγα,
με την πρώτη εμφάνισή
του να γίνεται στις 25 Αυγούστου 2013, στη νίκη 10 επί της Τροφένσε. Στις
26 Αυγούστου 2014, δόθηκε δανεικός στην ισπανική Ρέους Ντεπορτίου. Τη
σεζόν 2015-16, προάχθηκε στην πρώτη ομάδα της
Σπόρτινγκ. Κέρδισε το
πρώτο του τρόπαιο στις 9
Αυγούστου, μπαίνοντας
ως αλλαγή, στη νίκη 1-0
επί της Μπενφίκα για το
Σούπερ Καπ Πορτογαλίας.
Πέντε μέρες αργότερα,
δόθηκε δανεικός στη Βιτόρια Σετούμπαλ. Κατά τη
διάρκεια της σύντομης θητείας του στη Σετούμπαλ,
ο Σεμέδο αποβλήθηκε δύο
φορές. Στις 18 Φεβρουαρίου 2016, έπαιξε τον
πρώτο του αγώνα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση,
στον οποίο αποβλήθηκε
με 2 κίτρινες κάρτες, στην
εντός έδρας ήττα με 0-1 από την Μπάγερν Λεβερκούζεν στη φάση των 32
του Europa League. Στις 9
Μαρτίου υπέγραψε νέο
συμβόλαιο μέχρι το 2022,
με ρήτρα αποδέσμευσης
ύψους 45 εκατ. ευρώ.
Στις 7 Ιουνίου 2017, μετακινήθηκε στη Βιγιαρεάλ
με 14 εκατομμύρια ευρώ.
Έκανε το ντεμπούτο του
στην Πριμέρα Ντιβισιόν
στις 25 Αυγούστου, στην
εκτός έδρας νίκη 0-3 επί
της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στις
19 Ιουλίου 2018, πήγε δανεικός στην Ουέσκα για τη
σεζόν 2018-19 κι επέστρεψε στην Πορτογαλία στις
29 Ιανουαρίου 2019, υπογράφοντας με τη Ρίο Άβε
μέχρι τον Ιούνιο, ανήκοντας πάντα στη Βιγιαρεάλ, απ’ την οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
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ΘΕΜΑ

Είδαν
τις ρεβάνς
οι νέοι
Ομοσπονδιακοί
Απ’ το Φάληρο στο
Περιστέρι και έπειτα
στο Μαρούσι πήγαν ο
Τζον Φαν Σιπ και οι
συνεργάτες του στο
προπονητικό επιτελείο
της Εθνικής ομάδας. Ο
Ολλανδός προπονητής
έπιασε άμεσα δουλειά
και θέλησε να τσεκάρει
διά ζώσης την
κατάσταση που
βρίσκονται οι παίκτες
των ομάδων, οι οποίες
συμμετέχουν στις
ευρωπαϊκές
διοργανώσεις και,
ασφαλώς, διαθέτουν
υψηλότερο δείκτη
αγωνιστικής
ετοιμότητας. Γι’ αυτό
φρόντισε να
παρακολουθήσει τις
ρεβάνς του
Ολυμπιακού με την
Μπασακσεχίρ, της ΑΕΚ
με την Κραϊόβα και του
Ατρόμητου με τη
Λέγκια Βαρσοβίας.
Παράλληλα, οι
συνεργάτες του έχουν
ενημερώσει και τους
διεθνείς του
εξωτερικού πως θα
τους παρακολουθήσουν
στα πρώτα ματς των
πρωταθλημάτων, στα
οποία αγωνίζονται.

Όχι βία στα γήπεδα

Η Εισαγγελία Εφετών
για τον Βασίλη
Ανδρόνικο

Τρέμουν
το ιδιώνυμο
τα χουλιγκάνια
Με αφορμή τη συνάντηση της περασμένης Δευτέρας, ανάμεσα στον Χρυσοχοΐδη και τον Αυγενάκη, με αποκλειστικό θέμα τη βία στα γήπεδα, να
θυμίσουμε αυτό που έγραψε η «Α», μόλις ανέλαβε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη. Ότι σήμανε συναγερμός
στα αλάνια των γηπέδων. Σε όλη την
Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Και ξέρετε τι τρέμουν τα χουλιγκάνια; Μη τυχόν και επανέλθει το ιδιώνυμο και τους
μπαγλαρώνουν για το «φρέσκο». Θα
δείξει. Έτσι για την ιστορία, ο Ορφανός το είχε επιβάλει. Έτσι για την ιστορία, ο Ιωαννίδης τον είχε καταργήσει.
Κι έτσι, η βία αντί να μειωθεί, αυξήθηκε.

Μαθαίνουμε ότι τον τελευταίο καιρό ο
αιωνόβιος πρόεδρος της ΠΕΕΟΔ
Βασίλης Ανδρόνικος έχει τις
ανησυχίες του. Τελειώνει η θητεία της
επιτροπής σε δύο εβδομάδες και δεν
ξέρει αν θα συνεχίσει. Η αλήθεια είναι
ότι έπεσαν διάφορα τηλέφωνα στον
Αυγενάκη, ότι η ΠΕΕΟΔ είναι
διοικητική υπηρεσία κι όχι
δικαιοδοτική. Οπότε, αφού είναι
διοικητική, δεν θα πρέπει ν’
απαρτίζεται από τακτικούς δικαστές,
αλλά από συνταξιούχους. Δεν είναι
θέμα του Αυγενάκη, ωστόσο. Κακώς
τον ταλαιπωρούν τον άνθρωπο.
Καλύτερα να πάρουν κανένα
τηλέφωνο στην Εισαγγελία Εφετών.
Γιατί εκεί ασχολήθηκαν με την
υπόθεση του Ανδρόνικου. Μετά από
καταγγελία, βέβαια.

Περί
Μαυρωτά:
Αγώνας
πόλο χωρίς
οι αθλητές
να ξέρουν
κολύμπι
Ο γγΑ Γιώργος Μαυρωτάς συνεχίζει τις συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ, αυτήν τη φορά έδωσε στα
«Παραπολιτικά». Κάθε εβδομάδα και μία συνέντευξη για να προβάλει το κυβερνητικό έργο. Χωρίς να
λέει τι ακριβώς έκανε αυτός ο ίδιος για τον Ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο Αυγενάκης κινείται. Κάτι κάνει. Μιλάει με τη FIFA, την
UEFA, έκανε στην άκρη τον
Γραμμένο για θέματα του
πειθαρχικού κώδικα, της
πολυϊδιοκτησίας κ.λπ. Ο
Γιώργος τι έργο έχει να
μας παρουσιάσει 40 ημέρες
τώρα στον Ερασιτεχνικό αθλητισμό; Η συνέντευξη ήταν γεμάτη από «πρέπει».
«Άλλο Πέπη κι άλλο πρέπει», για να θυμηθούμε τα
παλιά στην τηλεόραση. Όσο αφορά τα του επαγγελματικού αθλητισμού, καλύτερα να κρατάει το
στόμα του κλειστό, πάντως. Για τα τηλεοπτικά κ.λπ.
Γιατί θα θυμηθούμε μια δική του φράση «το Ποτάμι
κατέβηκε με μια μπάλα μπάσκετ σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου» και θα την παραφράσουμε ως εξής, «η
κυβέρνηση κατέβηκε να παίξει πόλο, με πολίστες που
δεν ήξεραν κολύμπι».
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ΑΝΑΘΕΜΑ


Πρωτάθλημα
χωρίς πιστοποιημένους
σεκιουριτάδες;

Στις 22 Ιουνίου 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε σκοράρει με
το χέρι στον περίφημο προημιτελικό του Παγκοσμίου
Κυπέλλου κόντρα στην Αγγλία.
Υπήρξαν όμως και σπάνιες στιγμές που ο Αργεντινός
χρησιμοποίησε …νόμιμα το χέρι του, όπως σε μία προπόνηση
στο Centro Paradiso της Νάπολης. Η φωτογραφία
τραβήχτηκε τη σεζόν 1990-91, στο δοκάρι ακουμπά ο
24χρονος, τότε, Τζιανφράνκο Τζόλα και δίπλα του καθιστός
είναι ο τερματοφύλακας Τζουζέπε Ταλιαλατέλα.

Μύγα στο σπαθί του δεν σηκώνει ο Μιγκέλ Καρντόσο σε
θέματα πειθαρχίας. Μάλιστα έβαλε στον εσωτερικό
κανονισμό της ΑΕΚ, πρόστιμο 20 ευρώ κάθε φορά σε
αυτούς που κλωτσάνε τη μπάλα χωρίς λόγο.
Ήδη ένας από τους ξένους της Ένωσης έχει μαζέψει
πρόστιμα ύψους 240 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει
υποπέσει στο συγκεκριμένο παράπτωμα 12 φορές.
Μέχρι το τέλος της σεζόν αν δεν κόψει τη συνήθεια θα
δώσει το… μισό του συμβόλαιο.

Ψέματα της «Blic»
για τον πολιτευτή
με τις πιτζάμες
Αυτό που γράφει η σέρβικη εφημερίδα «Blic» ότι Έλληνες πολιτικοί, βουλευτές κ.λπ., «τα πήραν» για να στηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών,
το ξεπούλημα της Μακεδονίας, γιατί
θα πρέπει να το πιστέψουμε; Όχι τίποτα άλλο, αλλά στο δημοσίευμα αναφέρεται και όνομα ενός πολιτικού
με… πιτζάμες. Ο οποίος πιτζαμοφόρος στήριξε τη συμφωνία γιατί θα είναι επωφελής και για τις δυο χώρες
και κατηγορούσε τη ΝΔ ότι παίζει «ακροδεξιά». Αυτό δεν σημαίνει ότι «τα
πήρε» κιόλας.

Ο Ζαγοράκης θυμήθηκε
ότι είναι και πολιτικός… ΠΑΟΚ
Μετά από 200 χρόνια (που λέει ο λόγος) στην μπάλα, ο Ζαγοράκης τώρα φαίνεται να καταλαβαίνει ότι οι διαιτητές βοηθούν τις μεγάλες ομάδες. Κι ανέβασε ένα post στο instagram
στο οποίο… αναρωτιέται αν η UEFA έχει επίσημη πολιτική «την προστασία των παραδοσιακά ισχυρών». Κι ότι η διαιτησία του Πόουσον αποτελεί ντροπή για το άθλημα. Ενώ, ας πούμε εκείνη η διαιτησία στον ημιτελικό με την Τσεχία το 2004 ήταν διαφήμιση για το άθλημα. Το έλεγε κι ο κουμπάρος του, ο Γκαγκάτσης. Ύστερα, ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης, φίλος του
Ζαγοράκη είναι. Γιατί δεν ρίχνει ένα τηλέφωνο;

Πάλι μπάχαλο με τους
σεκιουριτάδες στην ΕΠΟ. Έγινε ένας διαγωνισμός για την πιστοποίηση της εκπαίδευσης των
σεκιουριτάδων σε όλη
την Ελλάδα εν όψει του
νέου πρωταθλήματος.
Ανταποκρίθηκαν δύο
ενδιαφερόμενοι. Η
πρώτη ήταν το ΙΕΚ του
Σταμάτη Μαλέλη, που
απορρίφθηκε γιατί εκτιμήθηκε πως δεν είχε την
απαραίτητη εμπειρία. Η
δεύτερη εταιρεία που είχε σχέση με πολιτικό
πρόσωπο κρίθηκε πως
ήταν πολύ ακριβή κι έτσι η δουλειά δεν δόθηκε πουθενά. Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, με
απόφαση της ΕΠΟ, η οποία δεν φρόντισε να
προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό!!
Τι σημαίνει αυτό; Το
πρωτάθλημα αρχίζει και
σεκιουριτάδες που θα ορίζονται δεν θα έχουν
την προβλεπόμενη από
το νόμο πιστοποίηση από την ΕΠΟ. Για τον
πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο δεν παραξενευόμαστε. Η ανικανότητα που επιδεικνύει να εφαρμόσει το
νόμο είναι παρομοιώδης. Δυστυχώς αυτός έχει στα χέρια του τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης
που του δείχνει εμπιστοσύνη μέχρι σήμερα,
τι έχει να πει;
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Ο Μητσοτάκης στην Πάτρα
για έλεγχο, Αλβέρτο κι
έναν «πονηρό» ΝΔκράτη

Μαζεμένοι
Πριν από το πρώτο ματς
με τον Ολυμπιακό υπήρχαν πράγματι ορισμένες
δηλώσεις από παίκτες
της Μπασακσεχίρ, που έβγαζαν μία αίσθηση ανωτερότητας. Όταν οι
Τούρκοι ήρθαν στην Αθήνα πάντως, όχι απλά
ήταν… μαζεμένοι, αλλά
έβγαζαν μεγάλο σεβασμό στην αξία του Ολυμπιακού. Σκεφτείτε ότι
στη συνέντευξη Τύπου
για τη ρεβάνς ο προπονητής Οκάν Μπουρούκ
και ο γνωστός άσος Αρντά Τουράν είπαν από
δύο και τρεις φορές ότι
τρέφουν μεγάλο σεβασμό για την αξία του Ολυμπιακού, αλλά και για
τον κόσμο του. Χωρίς υπερβολή – από δύο και
τρεις φορές ο καθένας.
Και φυσικά, την ίδια
στιγμή αντιμετώπισαν με
πολύ καλή διάθεση και
τους δημοσιογράφους.
Είδατε πόσο μπορεί ν’
αλλάξει συνολικά μία
συμπεριφορά ένα αρνητικό αποτέλεσμα; Στην
προκειμένη περίπτωση
ήταν η ήττα στην Κωνσταντινούπολη. Κι άσχετα με το τι έγινε μετά
στην υπόθεση της πρόκρισης, οι γείτονες καταλάβαιναν ότι δεν τους...
έπαιρνε να έρθουν με…
ύφος να διεκδικήσουν το
θετικό αποτέλεσμα.
Βέβαια δεν κάθισαν να
χάσουν με «κάτω τα χέρια» αλλά το 0-1 του
πρώτου αγώνα δεν επέτρεπε και πολλά όνειρα…

Ο Μητσοτάκης θα πάει στην Πάτρα (και) για να παρακολουθήσει τους
Παράκτιους Μεσογειακούς αγώνες. Ίσως εκεί μπορεί να συναντήσει
και τον πρίγκιπα Αλβέρτο, που μπορεί να μιλήσουν για business. Και
για έναν δεύτερο λόγο θα πάει. Να ελέγξει μαζί με τον Αυγενάκη όλα
αυτά που αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ότι ένας τελάλης παίρνει
45.000 ευρώ για να φωνάζει με την ντουντούκα ότι γίνονται οι αγώνες,
ότι έφυγαν 38.000 ευρώ με σύμβαση χωρίς… αντισυμβαλλόμενο κ.λπ.
Και για έναν τρίτο λόγο. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι ένας βουλευτής
πιέζει για να «χώσει» στη διοργάνωση δικούς του ψηφοφόρους. Και
ποιοι τον «έδωσαν» στεγνά στον Μητσοτάκη; Οι άλλοι βουλευτές και
αποτυχόντες βουλευτές της ΝΔ στην Πάτρα.

Οι φόβοι του Γραμμένου για τον
Άγγελο και η αποτυχημένη κρούση
Έκανε άλλη μία προσπάθεια ο Ευάγγελος Γραμμένος για να προσεγγίσει
τον Άγγελο Αναστασιάδη μέσω κοινού γνωστού,
αλλά άκρη δεν βγήκε. Ο
πρόεδρος της ΕΠΟ θέλει
να διευθετήσει την εκκρεμότητα με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό, χωρίς να φτάσει η υπόθεση σε κάποια από τις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών. Κι αυτό επειδή παραμονεύει ο
Αλέξης Κούγιας. Από την πρώτη στιγμή πρόσληψης του Αναστασιάδη, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ προανήγγειλε την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη επειδή θεώρησε υπερβολικές τις αποδοχές του έμπειρου προπονητή, με τον οποίο βρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση από την εποχή της συνεργασίας τους στη Λάρισα. Οπότε, όλοι μπορούν να προεξοφλήσουν την έκρηξη του Κούγια εάν ο Μακεδόνας τεχνικός προσφύγει και απαιτήσει όχι απλά αποζημίωση έως τη λήξη του συμβολαίου του, αλλά και μπόνους για ενδεχόμενη πρόκριση της Εθνικής
στα τελικά του Euro 2020. Κατά τον Αναστασιάδη, άλλωστε, η 2η θέση όχι μόνο δεν έχει χαθεί, αλλά όπως έλεγε όταν ηττήθηκε η Εθνική από την Αρμενία, οι βαθμοί που υπήρχαν προς διεκδίκηση άφησαν ανοικτό τον δρόμο ακόμα και για την πρωτιά. Όλα αυτά θέλησε να αποφύγει ο Γραμμένος, αλλά και η νέα προσέγγιση έπεσε στο κενό. Οπότε πρέπει να περιμένουμε την αντίδραση του Άγγελου.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Δήμαρχος Πάτρας:
Ο ΣΥΡΙΖΑ μας
κορόιδεψε στους
Παράκτιους
Το beach party στην Πάτρα με τους Παράκτιους Μεσογειακούς συνεχίζεται. Οι
κοπέλες που θα δίνουν λουλούδια στους
νικητές, 9.000 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Λοιπόν, ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Πελετίδης, απάντησε στο ερώτημα της «Α»
στο προηγούμενο φύλλο, γιατί ενώ γίνεται τις τρελής από χρήμα στους Παράκτιους, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τουμπέκα. Λέει ο δήμαρχος με επιστολή του στον
Μητσοτάκη: «Ο χώρος που είχε επιλεγεί, ήταν αυτός του κατεστραμμένου
πρώην κολυμβητηρίου της Αγυιάς, που στα πλαίσια των Μεσογειακών Αγώνων
θα είχε αναπλαστεί. Αυτός ο σχεδιασμός δεν υλοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία υποσχέθηκε ότι η ανάπλαση και οι εγκαταστάσεις θα
γίνονταν εκ των υστέρων, και φυσικά περιμένουμε αυτό να υλοποιηθεί από τη
δική σας κυβέρνηση». Να θυμίσουμε εδώ ότι οι Παράκτιοι έχουν πάρει λυόμενες κατασκευές από τη Σερβία και άμμο από την… Αίγυπτο,
καθ’ ότι στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχει άμμος, είναι όλες γεμάτες πέτρες. Λοιπόν, τον
περασμένο Φεβρουάριο, όταν
ανέλαβε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Νίκος
Παπαδημάτος-πρώην υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων-,
έκανε καταμέτρηση των συμβασιούχων. Δεν ήταν ούτε οι
μισοί στα πόστα τους.

Στο ΟΡΕΝ
τα «ορφανά» της ΕΡΤ,
τροχιοδεικτικό βλήμα
Ιβάν σε Μητσοτάκη
Και ξαφνικά, ο Πετρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη τη σκάει την είδηση
στη «Live Sport», ότι ο Ιβάν θέλει να πάρει στο ΟΡΕΝ τα «ορφανά» της ΕΡΤ,
πλην Άρη. Δηλαδή, Παναιτωλικό, Ξάνθη, Ατρόμητο,
ΟΦΗ, Λαμία. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ή ψέματα; Κανονικά, θα έπρεπε το Σαββιδοτεχνείο να κάνει επανάσταση από τις διαψεύσεις. Σιγή ασυρμάτου. Κι ας το έγραψε μια έγκυρη εφημερίδα κι ένας έγκυρος συντάκτης. Τι έγινε; Η «Α» θα σ’ το πει. Ήταν μία
προειδοποιητική βολή, ένα τροχιοδεικτικό βλήμα του Ιβάν προς την κυβέρνηση. Ότι με μία κίνηση πάει να το τινάξει στον αέρα το πρωτάθλημα, έχοντας
τις πέντε ομάδες στο ΟΡΕΝ, άρα, μη με θεωρείτε ΣΥΡΙΖΑίο. Διότι ο Μητσοτάκης μίλησε για διαφάνεια παντού. Ποια διαφάνεια και αξιοπιστία, όμως, όταν ο Ιβάν παίζει με το μισό πρωτάθλημα; Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα,
ο Σαββίδης είναι κερδισμένος. Ή που η ΕΡΤ θ’ αναγκαστεί να δώσει παραπάνω, άρα θα τον ευγνωμονούν ή που θα έρθουν οι μισές ομάδες στο κανάλι του και το πρωτάθλημα θα τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Μεγάλη στρατηγική κίνηση του Ιβάν, και τώρα ο Αυγενάκης έχει μπει σε σκέψεις. Από τη
μία ο Χατζηδάκης λέει ότι η ΔΕΗ θέλει 750 μιλιόνια εδώ και τώρα, κι από
την άλλη ο Ιβάν πάει να τινάξει στον αέρα και το πρωτάθλημα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Θράσος ΣΥΡΙΖΑ,
ετοιμάζει ερώτηση
για τη νέα Τούμπα!

πα! Εδώ είμαστε. Μέσα στο κατακαλόκαιρο ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να κάνει ερωτήσεις στη Βουλή για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη
νέα Τούμπα. Καλά, μας δουλεύουνε; Αφού την έφτιαξε τη νέα
Τούμπα ο Πάνος ο Καμένος μία φορά, την άλλη την έφτιαξε ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προεκλογικά έβγαζε
ανακοινώσεις για κάτι ακαταλαβίστικα, και την τρίτη φορά την έφτιαξε
ο Κατερίνα η Νοτοπούλου. Πόσες Τούμπες θα φτιάξει τελικά ο ΠΑΟΚ; Τέσσερις; Μιλάμε ότι οι τύποι δεν παίζονται. Ό,τι δεν έκαναν αυτοί
σε τέσσερα χρόνια, κάνουν ερωτήσεις γιατί δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης σε ένα μήνα. Άπαιχτοι οι τύποι. Κι όταν έγραφε η «Α» ότι υπάρχει
πρόβλημα με τη νέα Τούμπα, γιατί τα εφτά στρέμματα από αυτά που θα
έδινε ο Πάνος ο Καμένος ανήκαν στο Υπερταμείο, οι ΣΥΡΙΖΑίοι γελούσαν και τα ΠΑΟΚια έβριζαν, ότι πολεμάμε τον Σαββίδη. Χαίρετε.

Ό

Η… προχωρημένη πρόταση
σε ποδοσφαιριστή:
«Θέλω να το κάνεις με
τη γυναίκα μου μπροστά μου»
ιαβάσατε την αποκάλυψη που έκανε ο Εμανουέλ Πετί σε συνέντευξή
του ότι σε βραδινή του έξοδο τον
πλησίασε άγνωστος άνδρας και του ζήτησε να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του κι εκείνος να βλέπει; Κάποια μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την πρόταση ως ανήθικη, αλλά διαφωνούμε κάθετα με τον χαρακτηρισμό. Θυμηθήκαμε δε, μία κουβέντα που συνήθιζε να λέει στις τηλεοπτικές
εμφανίσεις του ο Δρ. Θάνος Ασκητής. Ότι
στο κρεβάτι δεν υπάρχει ηθική. Αν με οτιδήποτε νιώθει καλά στο δικό του χώρο ένα ζευγάρι ή άλλοι πιθανοί σύντροφοι δεν
μπορείς να το κατακρίνεις. Στην προκειμένη περίπτωση το ζευγάρι μπορεί να πίστευε μέχρι και σε ανανέωση της σχέσης
του με το τρίτο πρόσωπο. Και δεν θα του
έκανε και κανένα κακό του παλαίμαχου
Γάλλου παγκόσμιου πρωταθλητή…

Δ

Τα ρίχνουν στον Βρακά
για τον Φαν ’τ Σιπ
κόμα και στη Θεσσαλονίκη αμφισβητούν ευθέως την επιλογή
της ΕΠΟ για τον νέο προπονητή της Εθνικής ομάδας. Ο Τζον
Φαν ’τ Σιπ αμφισβητείται ευθέως και όχι μόνο από τους υποστηρικτές του Άγγελου Αναστασιάδη. Την πριονοκορδέλα έχουν πάρει και στενοί φίλοι του Ευάγγελου Γραμμένου. Ορμώμενοι κυρίως
από τις απαντήσεις που δίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ουσιαστικά ο Γραμμένος παραδέχεται ότι αποδέχθηκε την εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής για να μην υπάρξει ρήξη στη διοίκηση.
Από τη στάση του πολλοί έχουν αρχίσει και «πυροβολούν» τον Κώστα
Βρακά. Δική του επιλογή αποτέλεσε ο Ολλανδός προπονητής. Τον Φαν ’τ
Σιπ πρότεινε στον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηπείρου ο Ριάν Καπαγιαννίδης σε
συνάντηση που έκαναν στη Γερμανία.
Αλλά ο ατζέντης επέμενε σε όλους τους τόνους που δεν ασχολήθηκε μανατζερικά με την υπόθεση και απλά τους ανέφερε
τρία ονόματα, ανάμεσα στα οποία και του νέου
ομοσπονδιακού εκλέκτορα. «Είναι φίλος μου και
τον πιστεύω. Γι’ αυτό τους τον πρότεινα», έλεγε ο
Καπαγιαννίδης.
Ανεξάρτητα απ’ όσα κυκλοφορούν, η ουσία είναι ότι ο Βρακάς βρίσκεται πλέον με την πλάτη
στον τοίχο. Το αντιλήφθηκε και με τις ερωτήσεις
που δέχθηκε από άτομα υπεράνω υποψίας.
Γι’ αυτό έβαλε την κασέτα να παίζει. «Δεν έχει
σχέση ο γιος μου με τον Φαν ’τ Σιπ. Δεν έχουν τον ίδιο μάνατζερ», έλεγε ο υπεύθυνος των Εθνικών
ομάδων.
Πόσους έπεισε; Αν τους μετρήσει, προφανώς
θα αισθανθεί άβολα. Και θα σκεφτεί ότι οι καριέρες των παιδιών ενίοτε παιδεύουσι τους γονείς..

Α

Δεν βάζουν μυαλό
ορισμένοι
εν πρέπει να τη γνώριζε την ιστορία της Βούλας Παπαχρήστου ο Κλέμεν Τένις,
που καθαιρέθηκε κατευθείαν από
πρόεδρος της Σάλκε μόλις έκανε ρατσιστικό σχόλιο. Με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός κάποιος σε οποιαδήποτε δημόσια αναφορά, και από το 2012 και το λάθος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας του στίβου έχουν περάσει πολλά χρόνια. Συμπτωματικά, δε, είχε σχέση με την Αφρική και το σχόλιο του Γερμανού παράγοντα σε φόρουμ. «Αντί να ανεβάζουμε διαρκώς τους φόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
καλύτερα να χρηματοδοτήσουμε 20 εργοστάσια ηλεκτρισμού στην Αφρική. Ώστε οι Αφρικανοί να μην κόβουν πλέον δέντρα και να μην κάνουν μόνο παιδιά
μέσα στα σκοτάδια», είπε, και το διοικητικό συμβούλιο του δικού του συλλόγου αποφάσισε να τον απομακρύνει από τη θέση του. Προσπάθησε μετά να
ανασκευάσει, να μιλήσει για βιαστική κίνηση και να τονίσει ότι δεν χαρακτηρίζεται από ρατσιστικές τάσεις. Όμως ήταν αργά… Όπως είχε συμβεί και με
την Παπαχρήστου. Η οποία (λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο), είχε γράψει στον λογαριασμό της στο twitter: «Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα.. Τουλάχιστον τα κουνούπια του δυτικού Νείλου..θα τρώνε σπιτικό φαγητό!!!». Ένα «αστείο» που πλήρωσε ακριβά, αφού της στοίχισε
τη συμμετοχή της στην αποστολή της ελληνικής.

Δ
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Η Κατερίνα
και ο Σπύρος
Τα σκάνδαλα στους
Παράκτιους
Μεσογειακούς Αγώνες
της Πάτρας δεν έχουν
τελειωμό και η
Εισαγγελική έρευνα
θεωρείται δεδομένη. Θα
ψάξει πρώτα πρώτα να
βρει ποια κυρία πήρε τη
δουλειά της
επικοινωνίας και τι
δουλειά κάνει. Και
βέβαια αν αυτή η κυρία
που εμφανίζεται να
κάνει την μεγάλη
αρπαχτή στα χρόνια της
λιτότητας, έχει σύζυγο
που εργάζεται στη
διοργάνωση. Η
Κατερίνα και ο Σπύρος
θα έχουν πολλά
τραβήγματα…
Κάπως έτσι αυξάνονται
και τα κονδύλια που
δίνονται στα τοπικά
Μέσα. Και βέβαια δεν
θα μείνουν με κανένα
παράπονο η Ηλεία και η
Αιτωλοακαρνανία. Γιατί
με την Αχαϊα μόνο δεν
γινόταν προκοπή.
Φεύγουν τα
δεκαχίλιαρα σαν
μαρουλόφυλλα….
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

O ΟΠΑΠ χρυσός χορηγός στους Μεσογειακούς
Παράκτιους Αγώνες της Πάτρας
ε Χρυσό Χορηγό τον ΟΠΑΠ θα πραγματοποιηθούν οι Μεσογειακοί
Παράκτιοι Αγώνες στην Πάτρα, από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου. Το
πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει έντεκα αγωνίσματα που θα
διεξαχθούν σε τρεις εγκαταστάσεις.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Οργανωτικής
Επιτροπής των αγώνων: «Ο ΟΠΑΠ έχει μακρά ιστορία στην στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και των σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων που αναλαμβάνει η χώρα μας. Έτσι και στην περίπτωση των Αγώνων της Πάτρας, δηλώνει παρών και προφέρει την αμέριστη συμπαράστασή του. Πέραν του αθλητισμού και ειδικά του ερασιτεχνικού, ο ΟΠΑΠ, προσφέρει αμέριστη συμπαράσταση σε τομείς, όπως η υγεία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και οι τοπικές
κοινωνίες. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον ΟΠΑΠ και τον καλωσορίζει στη δυνατή ομάδα που ετοιμάζεται για να διοργανώσει μια άρτια
και από όλες τις πλευρές επιτυχημένη διοργάνωση των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Πάτρα 25-31 Αυγούστου».

Μ

Με Τσαμούρη γιατί δεν
διαμαρτυρήθηκαν;
Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ελ Καντουρί, ο
Κρέσπο κ.λπ., καταφέρθηκαν κατά της διαιτησίας του Πόουσον, στο
ματς με τον Άγιαξ. Και
καλά έκαναν, αν έτσι νομίζουν ότι αδικήθηκαν.
Όταν όμως πέρσι ο Τσαμούρης δεν σφύριξε
το πέναλτι στο χέρι του Βιεϊρίνια στη Λαμία,
δεν είδαμε κανέναν να κάνει παράπονα για τη διαιτησία στα social media.

Οι ΠΑΟΚτζήδες
έβριζαν… άσχετο Κρεγκ
Πόουσον, αντέδρασε
η εταιρία του
Θα τρελαθούμε εντελώς; Μετά το ματς του Άγιαξ με
τον ΠΑΟΚ, κάποιοι οπαδοί του «δικεφάλου» συνέλαβαν τρομερή ιδέα. «Κλίκαραν» το όνομα του διαιτητή Κρεγκ Πόουσον στη Google και βρήκαν ότι
εργάζεται σε μια εταιρεία. Μπήκαν στο site της καθώς και στους λογαριασμούς της στα social media κι
άρχισαν το βρισίδι. Πλημμύρα. Η εταιρεία Osmo UK
ανακοίνωσε ότι ο διευθυντής της πράγματι λέγεται
Κρεγκ Πόουσον, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον
διαιτητή! Είναι απλή συνωνυμία!

Εξαφάνισε τους Έλληνες διαιτητές η UEFA
τακτική που ακολουθεί ο Βίτορ Μέλο
Περέιρα να μην ορίζει σε σοβαρά παιχνίδια
των ελληνικών διοργανώσεων Έλληνες διαιτητές,
αλλά και να μη βρίσκει νέους και ικανούς να προωθήσει είχε σοβαρές επιπτώσεις και στην Ευρώπη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η
Επιτροπή Διαιτησίας της
UEFA έχει στον μαυροπίνακα τους Έλληνες διαιτητές, όπως αποδείχθηκε από
τους ορισμούς της στα παιχνίδια των δύο διασυλλογικών της διοργανώσεων.

Η

Είναι χαρακτηριστικό ότι
Κομίνης, Παπαδόπουλος, Τζήλος, Σκουλάς
και Διαμαντόπουλος δεν

ορίστηκαν σε παιχνίδι του
τρίτου προκριματικού γύρου του Champions
League ή του Europa
League. Οι Τζήλος, Σκουλάς, Διαμαντόπουλος
πήραν από ένα παιχνίδι
στον πρώτο προκριματικό
γύρο, του Europa και όχι
του Champions League,
τότε που τα ματς είναι πολλά και μπαίνουν όλοι, όμως
στη συνέχεια τους... ψάχναμε! Όλοι μπήκαν στην...
άγονη γραμμή, ο Τζήλος
στην Πολωνία, ο Σκουλάς
στο Καζακστάν και ο Διαμαντόπουλος στη Γεωρ-

γία. Οι Κομίνης, Παπαδόπουλος, μετά τα ταξίδια
σε «δύσκολες» χώρες, τα
Νησιά Φερόε και την Αρμενία, πήραν από δεύτερο
σερί ορισμό, στον β΄ προκριματικό γύρο του Europa
League, πηγαίνοντας για
αγώνες σε Σλοβακία και Ισλανδία, αντίστοιχα. Και
στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών
διοργανώσεων τα παιχνίδια είναι πολλά, άρα δεν
γινόταν να μην μπει κάποιος Έλληνας.
Επικεφαλής της Επιτροπής
Διαιτησίας της UEFA είναι

ο Ιταλός Ροσέτι, αντιπρόεδρος ο Σκωτσέζος Ντάλας
και μέλη ο Γάλλος Μπατά,
ο Σλοβένος Σάιν και η
Ντάμκοβα από την Τσεχία.
Φωτεινή εξαίρεση, αναφορικά με τα ματς του τρίτου
προκριματικού γύρου, αποτέλεσε μόνο ο Παπαπέτρου ο οποίος την Πέμπτη,
στο Ισραήλ, σφύριξε τη ρεβάνς ΧΑΠΟΕΛ ΜπερσεβάΝόρκεπινγκ για το Europa
League, ενώ ο Σιδηρόπουλος θα μπει από τα
πλέι οφ και μετά, καθώς
βρίσκεται στην ελίτ κατηγορία.
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Σεμινάριο… ξεμαρκαρίσματος στο Καμπ Νόου
Την Ισπανία διάλεξε για να γεμίσει τις μπαταρίες του ο Αλέξης Τσίπρας και
συν γυναιξί και τέκνοις αναχώρησε για την Ιβηρική. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τον τέως πρωθυπουργό να δέχτηκε στενό μαρκάρισμα από τους
δύο γιους του να λοξοδρομήσουν προς Βαρκελώνη μεριά, προκειμένου να
επισκεφθούν οικογενειακώς το «Καμπ Νόου», τον ποδοσφαιρικό ναό της
θρυλικής Μπαρτσελόνα. Οι κεραίες του «Κοριού» δεν κατάφεραν να διασταυρώσουν αν η κα Μπαζιάνα είναι ποδοσφαιρόφιλη, αλλά ένα σεμινάριο… ξεμαρκαρίσματος θα ήταν ομολογουμένως χρήσιμο στον σύζυγό της,
που την καινούργια πολιτική σεζόν η οποία ξεκινάει τυπικά από τη Δευτέρα έχει πολλούς αντιπάλους να «ντριπλάρει». Εκτός αλλά και εντός κόμματος…

Ασφαλιστικό… ανασφάλειας
ο νόμος Κατρούγκαλου

Γιατί δεν
αναβάθμισαν την
ελληνική οικονομία;
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch δεν προχώρησε τελικά στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Ελληνικής Δημοκρατίας, διατηρώντας τις προοπτικές της οικονομίας (outlook) «σταθερές». Οι αναλυτές της Fitch ανέλυσαν τους λόγους για την απόφαση αυτή, σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση και τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να φανούν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, όμως, που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη ένας λόγος που «φρενάρει» τα καλά μαντάτα. Ποιος είναι αυτός; Αν η Fitch αναβάθμιζε τις προοπτικές σε «θετικές», θα έπρεπε με βάση τα κρατούντα να αναβαθμίσει την αξιολόγηση σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Σε αυτή την περίπτωση, η Fitch θα ήταν
δύο βαθμίδες πάνω από τους άλλους δύο μεγάλους οίκους αξιολόγησης, δηλαδή τον S&P και τη
Moody’s. Δεν είναι κάτι που ο οίκος θα επιθυμούσε και άλλωστε δεν υπάρχει ανάγκη να αναλάβει ένα τέτοιο ρίσκο. Προτίμησε λοιπόν να περιμένει για να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και τι θα κάνουν ο S&P (κυρίως) και η Moody’s.

Στα έσοδα το κλειδί
της διαπραγμάτευσης
Πολλές φορές η «Α» έχει επισημάνει ότι το μεγάλο
στοίχημα για τη Ν.Δ., που είναι η οικονομία, θα ξεκινήσει να παίζεται τον Σεπτέμβριο, όταν θα αρχίσουν τα… σούρτα-φέρτα με τα λευκά κολάρα των
Βρυξελών. Ο μεγαλεπήβολος ελληνικός στόχος
γνωστός: να πειστούν οι δανειστές να μειώσουμε
τον θηριώδη στόχο του 3,5% των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό, όμως, δεν θα γίνει αναίμακτα. Ή
για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν πρόκειται να γίνει
ποτέ, αν μείνουμε πίσω στα φορολογικά έσοδα. Το
πιστοποιεί και ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος, που εξηγεί ότι αν δεν μπαλωθεί η
τρύπα των εσόδων που παρουσίασε ο προεκλογικός Ιούνιος και αυξηθεί λόγω καλοκαιριού η φοροδιαφυγή, τότε η δεδομένη καλή προαίρεση των εταίρων θα εξαφανιστεί εν ριπή οφθαλμού. Όπως
εξαφάνιζε τις κομμένες αποδείξεις με σούπερ λογισμικό ένας σύγχρονος παγωτατζής στην Κρήτη…

Από Νίκο
σε Νίκο…
Η πρόσφατη συνάντηση των μόλις δύο Νίκων που αριθμεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη
(σ.σ. η τρίτη είναι γυναίκα και είναι η Νίκη Κεραμέως),
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, «απέφερε» στον δεύτερο ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο λόγος για μια αφίσα της εποχής του ελληνοϊταλικού πολέμου, από την
προσωπική συλλογή του ΥΠ.ΕΞ., η οποία απεικονίζει την
είσοδο του ελληνικού στρατού στο Αργυρόκαστρο την 8η
Δεκεμβρίου του 1940. Στην κάτω πλευρά της καδραρισμένης ιστορικής αφίσας αναγράφεται η φράση «Το Κάστρο, τ’ Αργυρόκαστρο, πάλι δικό μας είναι», μήνυμα που μεταφέρει νοερά τον ενθουσιασμό της εποχής κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις από τις 14 Νοεμβρίου 1940 μέχρι τις
26 Μαρτίου 1941 και πιο συγκεκριμένα για τη δράση στον
Νότιο Τομέα, που επέδειξε το Α΄ Σώμα Στρατού.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε σε συνέντευξή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε βιώσιμο και
πιο δίκαιο το ασφαλιστικό βιώσιμο. Ακόμη πιο πίσω, τον
Μάιο του 2016 και τις ημέρες που ψηφιζόταν στη
Βουλή ο νόμος Κατρούγκαλου, ο τότε πρωθυπουργός υποστήριζε επίσης ότι «προχωράμε
χωρίς να κόβουμε ούτε ένα ευρώ από τους συνταξιούχους. Με το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε
σήμερα, αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός
βιώσιμου ασφαλιστικού, που θα εγγυάται τις συντάξεις με κοινωνική δικαιοσύνη(…)». Σήμερα ξέρουμε με ακρίβεια τι έφερε ο πολυδιαφημισμένος
νόμος Κατρούγκαλου. Κατ’ αρχάς, ο επανυπολογισμός
των επικουρικών μείωσε έως 40% τις αποδοχές, κάτι που σημαδεύτηκε από το κάψιμο των εκκαθαριστικών από συνταξιούχους
έξω από το υπουργείο Εργασίας, το φθινόπωρο του 2016. Παράλληλα, η… φιλολαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε ΕΚΑΣ έως €230 που λάμβαναν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι με αποδοχές κάτω των €700. Ακόμη θέσπισε το παράλογο ηλικιακό
κριτήριο και μεγάλο «κούρεμα» αποδοχών στις συντάξεις χηρείας. Τελευταίο, αλλά σημαντικότερο λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού, πως όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τον Μάιο του
2016 έχουν αποδοχές μειωμένες έως 38%. Παρ’ όλα αυτά, ο Κατρούγκαλος είχε «ξεχάσει» να βάλει ανώτατο πλαφόν, με το γνωστό αποτέλεσμα που χρειάστηκε να έρθει ο νυν υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, για να το μάθουμε: ότι βρίσκονταν υπό έκδοση συντάξεις ύψους έως €24.000! Υπάρχει, άραγε, κάποιος που αμφισβητεί ακόμη την αναγκαιότητα να μεταρρυθμιστεί εκ νέου το ασφαλιστικό Τσίπρα - Κατρούγκαλου;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 240/2019 Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών Σοφίας Κωνσταντινίδου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ» (ΠΕΦΦΕΕ) και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΗΣΗ» που
εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, και εγκρίθηκε το από 5.12.2018 καταστατικό
του, αποτελούμενο από σαράντα εννέα (49) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού, α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή
των οικονομικών, ασφαλιστικών, επαγγελματικών, και ηθικών συμφερόντων
των μελών της, β) Η εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού
επιπέδου τους και η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ενότητας μεταξύ
τους, γ) Η συστηματική, ενεργητική και συνεχής παρακολούθηση των επαγγελματικών ζητημάτων και η αγωνιστική κινητοποίηση του κλάδου για την επίλυσή τους, δ) Η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ειδησεογραφικής φωτογραφίας στον δημιουργό της, ε) Η ανάπτυξη και διευκόλυνση της
δημιουργικής έκφρασης μέσα από το φωτορεπορτάζ ιδιαίτερα για τους νέους
φωτορεπόρτερ και στ) Η αναζήτηση έρευνα, συντήρηση και αξιοποίηση των
αρχείων των παλαιών φοτορεπόρτερ και η δημιουργία μουσείου ιστορίας
ελληνικού φωτορεπορτάζ.
Αθήνα, 7η Αυγούστου / Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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• Πώς εδώ και χρόνια ο Παύλος Γερουλάνος
απομακρύνθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου
χτίζοντας το δικό του ηγετικό προφίλ
Στο επιτελείο της Φώφης Γεννηματά έχουν στοχοπροσηλωθεί πάνω στις κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδικά
μετά το δείπνο στο σπίτι της προέδρου του ΚΙΝΑΛ (προ
δέκα περίπου ημερών), όπου ο ευρωβουλευτής είχε επί
μακρόν συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και την Τόνια Αντωνίου, σχεδόν απομονωμένοι από την ομήγυρη.
Ως φαίνεται, όμως, δεν υπολογίζουν στο ότι υπάρχουν
και άλλοι που εποφθαλμιούν τη θέση της κ. Γεννηματά.
Ένας από αυτούς ο Παύλος Γερουλάνος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

υποψήφιος για τη
δημαρχία της Αθήνας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του περασμένου Μαΐου,
Παύλος Γερουλάνος, εδώ και
καιρό έχει διαφωνήσει με το Κίνημα Αλλαγής και έχει ταχθεί υπέρ
της επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ. Στο
κόμμα δηλαδή που τον «υποδέχτηκε» ως άνθρωπο του Γιώργου Παπανδρέου, καθώς ήταν μαζί του
από την εποχή που ο πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στο υπουρ-

γείο Εξωτερικών επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη.
Ο Π. Γερουλάνος ήταν αυτός
που φιλοτέχνησε το προφίλ του
ΓΑΠ στον δρόμο προς τη νίκη του
2009 και το Μέγαρο Μαξίμου.
Μάλιστα χρημάτισε και υπουργός
στις κυβερνήσεις του Γιώργου
Παπανδρέου. Έκτοτε, αφού πέρασε ένα μεγάλο διάστημα μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, επανήλθε με την υποψηφιότητά του
στον δήμο της Αθήνας. Και πέτυχε
να πάρει διπλάσιους ψήφους από
ότι το ΚΙΝΑΛ στην ίδια περιφέρεια! Κάτι ανάλογο που πέτυχε και

ο Γιάννης Σγουρός στην περιφέρεια Αττικής. Οι δύο επίσημοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ έπεισαν πολύ περισσότερους ψηφοφόρους από ότι η ίδια η πρόεδρος του Κινήματος, παρά το γεγονός ότι φέρει
ένα βαρύ όνομα.

Μήνυμα…
Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες
από όταν οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που εξελέγησαν
με το Κίνημα Αλλαγής σε όλη την
Ελλάδα επέλεξαν τον Παύλο Γερουλάνο ως υποψήφιο για να
διεκδικήσει την προεδρία της ΚΕΔΕ. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι ότι θα χάσει, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει την μερίδα
του λέοντος στους δήμους όλης της
χώρας. Όμως η επιλογή του Παύλου Γερουλάνου έχει τα δική της
σημειολογία. Μοιάζει σαν να στέλνουν ένα μήνυμα οι αυτοδιοικητικοί του ΚΙΝΑΛ, ότι διαφωνούν με
το κόμμα τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι αυτοοδιοικητικοί του Κινήματος έχουν μεγαλύτερη δύνα-

μη από ότι το ίδιο το κόμμα.
Κάποιοι πιο προχωρημένοι μιλούν για «ομάδα αυτοδιοικητικών»
εντός του ΚΙΝΑΛ αποφασισμένοι
να μετάσχουν στις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Άλλωστε και ο
τίτλος «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» από μόνος του είναι ένα μήνυμα
προς ναυτιλλόμενους. Διότι ουδείς
στην Χαριλάου Τρικούπη μπορεί
να θεωρήσει τους αυτοδιοικητικούς ως αμελητέα ποσότητα. Και
το σημαντικότερο, ελάχιστοι είναι
ορκισμένοι υποστηρικτές της Φώφης Γεννηματά.
Εξάλλου όταν κάτι δεν περπατά,
τότε εύκολα ακόμη και οι παλιές
καραβάνες βρίσκουν τρόπο για να
στρίψουν το τιμόνι. Και δεν μιλάμε
μόνο για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν το έχει σε τίποτα
να κουνήσει εκ νέου το μαντήλι, να
πάρει τον Χάρη Καστανίδη και να
συνεχίσουν την κοινοβουλευτική
θητεία τους μέσω του ΚΙΔΗΣΟ. Ανάλογα μπορεί να πράξει για παράδειγμα και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Όχι να παρατήσει το ΠΑ-

ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Αυτό δεν θα το έκανε ποτέ! Αλλά να βαρεθεί να ακούει διάφορα τσιτάτα και να προσχωρήσει στο μπλοκ του επόμενου αρχηγού, ο οποίος θα φέρει και ψήφους. Και αυτός εύκολα μπορεί να
είναι ο Π. Γερουλάνος, ειδικά εάν συνεχίσουν οι «πράσινοι» αυτοδιοικητικοί να τον ακολουθούν
συντεταγμένα.
Εξάλλου πριν από τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου, ουδείς μπορεί
να λησμονήσει το γεύμα εργασίας
του Π. Γερουλάνου με τον Γ.
Σγουρό, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τους ίδιους με ένα λιτό
δελτίο Τύπου και μία φωτογραφία,
ότι συζήτησαν τις εξελίξεις. Και οι
δύο ήθελαν να είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά η Φ. Γεννηματά επί της
ουσίας τους απέκλεισε, προφανώς
φοβούμενη και τις επιδόσεις τους
και τις προσωπικότητες τους.

Ο «αυτόφωτος» Παύλος
Πριν από χρόνια στο περιθώριο
του συμποσίου της Σύμης, που
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Γιώρ-

O «κηπουρός»
που έγινε

δελφίνος
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Γκολ ή οφσάιντ στην «πράσινη» επικοινωνία;
να πρόσωπο που είναι γνώριμο στο ευρύ κοινό περισσότερο για τα ποδοσφαιρικά παρά για τα πολιτικά αισθήματά του φέρεται να προαλείφεται για τη θέση του επόμενου… δερβέναγα στα επικοινωνιακά του Κινήματος Αλλαγής. Ο λόγος για τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Κυριάκο Κυριάκο.
Μετά τη σύγκρουση που υπήρξε πρόσφατα ανάμεσα στη Φώφη Γεννηματά και τον Σταμάτη Μαλέλη, η θέση του υπεύθυνου
επικοινωνίας του κόμματος είχε μείνει ορφανή και η πρόεδρος
του Κινήματος αναζητούσε τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα
σχετικά καθήκοντα. Κι αυτόν τον άνθρωπο η κα Γεννηματά τον

Έ

βρήκε στο πρόσωπο του υποψήφιου βουλευτή του ΚΙΝΑΛ που
στις εκλογές δοκίμασε τις δυνάμεις του στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει ακόμη, αλλά σύμφωνα
με το ρεπορτάζ ο Κ. Κυριάκος πρόκειται να αναλάβει τα νέα καθήκοντά του στο τέλος του Αυγούστου.
Στο job description του νέου υπεύθυνου Επικοινωνίας του
ΚΙΝΑΛ, περιλαμβάνεται η παρουσίαση του πολιτικού σχεδιασμού του Κινήματος και η διαμόρφωση σε καθημερινή βάση της
«γραμμής» που ακολουθεί το κόμμα, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους συμμετέχοντες στον «πρωινό καφέ» της Φώφης
Γεννηματά, όπως π.χ. με τον εκπρόσωπο Τύπου Παύλο Χρηστίδη.

Με οικολογική ατζέντα
η Φώφη στη ΔΕΘ
υνοδευόμενη από την Κατερίνα Μπατζελή, που είναι επικεφαλής της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», αλλά και
υποψήφιους βουλευτές και στελέχη του ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια, η Φώφη Γεννηματά βρέθηκε παραμονή της Παναγίας στις
περιοχές που δοκιμάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά
που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (13/8).
Η πρόεδρος του Κινήματος διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τη στάχτη που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα κατακαίγοντας το
συμπαγές πευκοδάσος στη Δίρφη, που είναι καταφύγιο άγριας
ζωής και αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση που έχουμε
στην Ελλάδα και αποτελεί προστατευόμενη τοποθεσία του δικτύου Natura 2000.Ειρωνεία της τύχης; Κατά την προσεχή άνοδό της στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου με αφορμή τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Φ. Γεννηματά έχει προγραμματίσει να αναφερθεί εκτενώς στην ομιλία της για το θέμα της
κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, το ρεπορτάζ από τη Χαριλάου
Τρικούπη λέει ότι η πρόεδρος του Κινήματος θα σκιαγραφήσει
τη σύγχρονη πρόταση του ΚΙΝΑΛ, η οποία εκτιμάται ότι απαντά
στις ιδιαίτερες οικολογικές προκλήσεις των καιρών. Δυστυχώς,
η σκληρή πραγματικότητα «πρόλαβε» τη Φώφη Γεννηματά, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τον προγραμματισμό της. Αντιθέτως, λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, δίνει ακόμη πιο επιτακτικό χαρακτήρα στην οικολογική παρέμβαση του Κινήματος,
αφού η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της και στη χώρα
μας. Κατά τα λοιπά, τα σπουδαία για το ΚΙΝΑΛ περιστρέφονται, ημερολογιακά τουλάχιστον, γύρω από την 3η του Σεπτέμβρη και τους σχετικούς εορτασμούς που θα λάβουν χώρα.
Η πολιτική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να γίνει εκτός των
τειχών της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στο αρχαίο θέατρο
της Λάρισας, προκειμένου να τιμηθεί ο αγροτικός κόσμος.
Το κλου της ημέρας; Οι πληροφορίες λένε ότι στο πλαίσιο
της εμβληματικής για το κόμμα της επετειακής εκδήλωσης η
Φώφη Γεννηματά θα αποπειραθεί να δεσμεύσει τα στελέχη της
στην αυτόνομη πορεία του Κινήματος Αλλαγής, οχυρώνοντάς
το από περαιτέρω αποψίλωση από τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και από τις σειρήνες της Κουμουνδούρου.

Σ

γος Παπανδρέου, το οποίο τότε
είχε διεξαχθεί στις Σπέτσες, ο
Παύλος Γερουλάνος μιλώντας σε
δημοσιογράφους είχε τονίσει ότι
είναι «αυτόφωτη πολιτική προσωπικότητα» και ότι δεν καθορίζεται η
στάση του από τις επιλογές του
Γιώργου Παπανδρέου. Αφορμή
στάθηκε η ερώτηση ενός νεαρού
σχετικά με τις επόμενες κινήσεις
του πρώην πρωθυπουργού. Πιο
συγκεκριμένα, εάν σκοπεύει να
προχωρήσει στη δημιουργία νέου
κόμματος. «Εγώ δεν ήρθα εδώ ως εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου.
Αν θέλετε, ρωτήστε τον ίδιο», ήταν η
απάντηση του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος με ευγενικό τρόπο
έκλεισε τη συζήτηση για τον πρώην πρωθυπουργό και υποχρέωσε
τους συνομιλητές του να ακούσουν
τον ίδιο και ο ίδιος να ακούσει αυτούς για σειρά ζητημάτων που τους
απασχολούν.
Η τελική εντύπωση που αποκόμισαν τότε οι συνομιλητές του ήταν
ότι ο Παύλος Γερουλάνος, αφενός μεν θέλησε να αποτινάξει τη
ρετσινιά του «κηπουρού» του Γ.
Παπανδρέου, αφετέρου δε επιχείρησε να παρουσιάσει ένα άλλο

προφίλ, με πιο ηγετικά χαρακτηριστικά. Κάτι που έστω και με καθυστέρηση αρκετών ετών φαίνεται ότι μπήκε στις ράγες από τον Οκτώβριο του 2018, όταν και ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για
τον δήμο της Αθήνας.
Και μπορεί κάποιοι να μην τον
έχουν ζυγίσει επαρκώς, αλλά εδώ
και χρόνια ο Παύλος Γερουλάνος είχε πολλές συναντήσεις και
με συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία δεν προέρχονται απαραίτητα
από τον κύκλο του, αλλά συμφωνούν με το αφήγημά του ότι «έχει
έρθει η ώρα να επιστρέψουμε στο
ΠΑΣΟΚ». Τώρα ηγείται των αυτοδιοικητικών. Κι όπως λένε αυτοί
που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης
του, όσο μεγαλώνει η διάμετρος
του κύκλου, τόσο πιο ισχυρός πα-

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ» ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ρουσιάζεται ο επικεφαλής.
Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και
επί ηγεσίας του Ευάγγελου Βενιζέλου ο κ. Γερουλάνος είχε θέσει
εαυτόν στις υπηρεσίες του κόμματος. Ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχουν
περιθώρια το ΠΑΣΟΚ να επανακτήσει την ηγεμονική του κυριαρχία στον χώρο που παραδοσιακά
εκπροσωπούσε, αρκεί προηγουμένως να δώσει σοβαρές απαντήσεις, με πολιτικό και προγραμματικό περιεχόμενο, στα ερωτήματα
της κοινωνικής βάσης του χώρου,
που νιώθει πολιτικά άστεγη και
δεν συγκινείται από νεφελώδη οράματα και διακηρύξεις που το μόνο που κάνουν είναι να υπόσχονται.
«Αξιοπιστία στην πολιτική χτίζεις
τηρώντας τις δεσμεύσεις σου. Θέτοντας στόχους και κάνοντάς τους πράξη. Κινητοποιώντας την κοινωνία γύρω από κοινά οράματα. Στην πολιτική
δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Είσαι ό,τι
πράξεις. Είσαι οι προτεραιότητες που
επεξεργάζεσαι και υλοποιείς», έλεγε
προεκλογικά στους Αθηναίους ο
Γερουλάνος. Και μάλλον ήγγικεν
η ώρα γα να κάνει το επόμενο βήμα ο πρώην υπουργός.
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Επειγόντως νέο
αφήγημα για
τον τουρισμό
• Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι τα φουσκωμένα
πορτοφόλια δεν ικανοποιούνται μόνο από τη
θάλασσα, τον ήλιο και τη χωριάτικη σαλάτα
«Εάν δεν καταφέρουμε να
αυξήσουμε το τουριστικό
ΑΕΠ κρατώντας σταθερές
τις αφίξεις, θα έχουμε πρόβλημα». Αυτή η ατάκα του
νέου υπουργού Τουρισμού
Χάρη Θεοχάρη στις προγραμματικές δηλώσεις της
κυβέρνησης αν μη τι άλλο
αναδεικνύει τον προβληματισμό που υπάρχει στο
επιτελείο του Κυριάκου
Μητσοτάκη για το πώς δεν
θα μειωθούν τα έσοδα του
κράτους από έναν βασικό
πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
έχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι όλες οι
κυβερνήσεις στον
τομέα του τουρισμού είχαν αναγάγει μία σοβινιστική στρατηγική του
στυλ «η Ελλάδα να καταστεί ο κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός». Όμως, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να ποντάρει σε αυτό το αφήγημα; Πολύ δύσκολα, διότι πέρα από τις ομορφιές της χώρας μας,
καλό είναι να κοιτάξουμε και λίγο
παραδίπλα. Και χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία είναι εξίσου όμορφες και προσφέρουν κι αυτές
ήλιο και θάλασσα, πολλές φορές
σε πολύ φθηνότερες τιμές.
Οπότε είναι λογικό να υπάρχει
προβληματισμός όχι για τη φετινή
χρονιά, αλλά συνολικά για τα επόμενα χρόνια. Διότι μόνο οι αφίξεις

Μ

δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε
μπορεί να αυγατίσουν τα έξοδα.
Συν τοις άλλοις, ότι η Ελλάδα δεν
έχει καταφέρει να εξελίξει κι άλλες
μορφές τουρισμού κι επιμένει
στον ήλιο και τη θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς κρίσης ήμασταν ευχαριστημένοι μόνο με τις αφίξεις, αλλά και το
ζεστό χρήμα που εισέρρεε στα ταμεία
και που έμοιαζε με τη σανίδα σωτηρίας που αναζητεί ένας ναυαγός.
Τώρα πλέον, η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι δεν της αρκεί αυτό. Επιθυμεί κάτι διαφορετικό.
«Κάθε τουρίστας να μένει περισσότε-

ρες ημέρες και να αφήνει περισσότερα
χρήματα», είναι το νέο αφήγημα που
θέλει να εφαρμόσει ο Χάρης Θεοχάρης. Είναι εύκολο; Όχι, ειδικά
όταν υπάρχουν δυσάρεστα περιστατικά, όπως οι θάνατοι στη Χαλκιδική, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων, ή οι πνιγμοί στις πισίνες μεγάλων τουριστικών θέρετρων, όπως η Κρήτη και η Ρόδος.
Το παράδειγμα της Σαντορίνης
που ανέφερε ο κ. Θεοχάρης από
του βήματος του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας
στο θέμα του τουρισμού χρειάζεται
επαναχάραξη. Δηλαδή, το πώς θα

προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες
και όχι ανεξέλεγκτο υπερτουρισμό.
Στη Σαντορίνη, όπως ανέφερε ο κ.
Θεοχάρης, περίπου 18.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων καταφθάνουν στο νησί στις 6 Αυγούστου. Κι όπως σωστά τονίστηκε,
«δεν μπορούμε να ονομάζουμε τουριστικό προϊόν την ταλαιπωρία επισκεπτών και κατοίκων».
Και να ήταν μόνο αυτό. Στην
Κέρκυρα, για παράδειγμα, οι του-

ρίστες πέρα από τα αξιοθέατα και
τις φυσικές ομορφιές «απολαμβάνουν» και τις δυσάρεστες οσμές από τα σκουπίδια, που κάθε καλοκαίρι «πνίγουν» το νησί. Και εάν η
Κέρκυρα είναι ένα εξόφθαλμο παράδειγμα, ως χώρα που στηριζόμαστε –σε μεγάλο βαθμό στα τουριστικά έσοδα– οφείλαμε να είχαμε επιλύσει το πρόβλημα της διαχείριση της απορριμμάτων. Διότι
το φαινόμενο της Κέρκυρας το συ-

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αποτελεί ήδη μια μεγάλη τουριστική αγορά.
• Διαθέτει πολλούς και καλούς γιατρούς.
• Είναι μια ασφαλής χώρα, με μεγάλο ποσοστό γλωσσομαθών κατοίκων, τουριστικά αξιοθέατα και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.
• Σε έρευνα της InterNations, η Ελλάδα τοποθετήθηκε το 2017 μεταξύ των 10 κορυφαίων ηλιόλουστων χωρών που επιλέγει κάποιος για
να ζήσει μόνιμα.
• Είναι σχετικά φτηνή.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• Κακή ποιότητα υποδομών, ειδικά για άτομα με προβλήματα κινητικότητας.
• Κακές υπηρεσίες των ΜΜΜ.
• Ελλείψεις προσωπικού και υλικών και κακή οργάνωση στο δημόσιο
σύστημα υγείας.
• Αν και έχουμε πολλούς γιατρούς, δεν έχουμε αρκετούς νοσηλευτές.
• Τα εμπόδια για επενδύσεις σε οικιστικά συγκροτήματα (γραφειοκρατία, χωροταξικοί κανονισμοί) παραμένουν μεγάλα.
• Μόνο το 6,1% των ελληνικών ξενοδοχείων είναι σε θέση να προσφέρουν

κάποια μορφή στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας εντός των εγκαταστάσεών
τους.
• Από τις 822 πηγές θερμομεταλλικών νερών που υπάρχουν στην
Ελλάδα, μόνο 123 έχουν καταθέσει φάκελο στο υπουργείο Τουρισμού
και μόνο οι 48 έχουν λάβει αναγνώριση.

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ;
• 13,6 δισ. ευρώ και 173.000 νέες θέσεις εργασίας σε πέντε χρόνια από τον τουρισμό τρίτης ηλικίας, την πώληση κατοικιών και τη
διαμονή μακράς διάρκειας ξένων τρίτης ηλικίας, τον ιατρικό τουρισμό και τον ιαματικό τουρισμό.
• 13,5 δισ. ευρώ και 171.000 θέσεις εργασίας σε πέντε χρόνια από
τον τουρισμό ευεξίας, που απευθύνεται και σε νεότερους.
• Αν η χώρα θέσει στόχο να κατακτήσει το 15% της αγοράς δεύτερης
κατοικίας για Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους, τότε θα χρειαστούμε
400.000 κατοικίες τα επόμενα 20 χρόνια.
• Από την πώληση ή τη μακροχρόνια ενοικίαση 20.000 κατοικιών
τον χρόνο και με τους νέους ιδιοκτήτες να περνούν κατά μέσο όρο 6
μήνες τον χρόνο στη χώρα μας, η επίδραση στο ΑΕΠ θα είναι πάνω από
5 δισ. ευρώ ετησίως και θα δημιουργηθούν περίπου 60.000 νέες θέσεις εργασίας.
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Η ΑΠΟΨΗ
Έτσι, πλέον, στο Μαξίμου έχουν καταλήξει ότι είναι αναγκαία
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, της ποιότητας και της
αυθεντικότητάς του, της ανθεκτικότητάς του και της βιωσιμότητάς του. Και πώς θα επιτευχθούν
όλα αυτά; Με καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και μεταξύ κράτους και
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αναμφίβολα το στοίχημα δεν είναι εύκολο. Η κυβέρνηση αναζητά
κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Γιατί η διάσταση του τουρισμού, ή των επιπτώσεων στον τουρισμό, δεν φάνηκε να απασχολεί
τα «βαριά» χαρτοφυλάκια. Και γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση κινείται
στον δικό της κόσμο σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, τις πρωτοβουλίες και φυσικά στη διαχείριση κονδυλίων.

Τα άλλα πακέτα

ναντάς σε πολλές περιοχές με σοβαρή τουριστική κίνηση. Ένα παράδειγμα η κοντινή προς την πρωτεύουσα Αίγινα, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει την τουριστική της
άνθιση. Κι όμως, κι εκεί τα σκουπίδια τα συναντά ο τουρίστας σε
κάθε στενάκι.

Αλλάζουν συνήθειες
Ας μη λησμονούμε ότι οι ξένοι
τουρίστες με φουσκωμένα πορτο-

φόλια δεν ικανοποιούνται μόνο από τον ήλιο, τη θάλασσα, τη χωριάτικη σαλάτα, το σουβλάκι, ή τον
μουσακά. Έχουν απαιτήσεις, ειδικά οι προερχόμενοι από τις σκανδιναβικές χώρες. Αυτοί όλο και
περισσότερο αναζητούν πράσινους προορισμούς. Και αυτή η τάση αυξάνεται, ειδικά σε τουρίστες
με υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι
δεν φείδονται χρημάτων αν βρουν
αυτό που ζητούν.

Και φυσικά, ο επανασχεδιασμός
που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από τη μείωση του
ΦΠΑ. Διότι καλή και άγια η μείωση του ΦΠΑ, αλλά όταν υπάρχουν
χειμερινές αφίξεις θα υπάρχουν ανοιχτά μαγαζιά για να υποδεχθούν
τους τουρίστες, καταλύματα για να
κοιμηθούν.
Παρά το γεγονός ότι η 3η ηλικία μετά τη συνταξιοδότησή της αναζητά μέρη για να ξεφύγει από τη
ρουτίνα, εν τούτοις η χώρα μας αφήνει να φεύγουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ούτε καν
τα διεκδικεί.
Κι όμως, εδώ και καιρό η διαΝΕΟσις του Κυριάκου Πιερρακάκη (νυν υπουργός Ψηφιακής

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ Η

ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ
ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΕΣΟΔΑ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
ΕΥΡΩ
Πολιτικής) σε έρευνά της είχε υποδείξει νέες μορφές τουριστικών εσόδων από ομάδες που ούτε καν
είχαμε φανταστεί. Όπως ηλικιωμένους τουρίστες που ενδιαφέρονται
να περνούν στην Ελλάδα τα χρόνια
της συνταξιοδότησής τους, ασθενείς τουρίστες που θέλουν να συνδυάσουν τη θεραπεία τους με διακοπές, ή άλλους τουρίστες που αναζητούν υπηρεσίες ευεξίας και υγείας. Μιλάμε για μία μεγάλη αγορά, την οποία ως συνήθως όχι μόνο δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί,
αλλά ούτε καν την έχουμε σκεφθεί.
Κι όμως, το 7,3% των ενηλίκων
στην Ευρώπη δηλώνουν ότι θα ή-

αδυναμίες της χώρας μας;
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η έρευνα της διαΝΕΟσις καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής:
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τον ιατρικό τουρισμό (υπάρχει
ΚΥΑ από το 2013 που δεν εφαρμόζεται).
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εμποδίζει τις μεγάλες επενδύσεις σε οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών εκτός σχεδίου πόλης,
που περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και υγείας.
• Να βελτιωθούν σημαντικά οι υπηρεσίες και οι υποδομές εξυπηρέτησης, μετακίνησης, πρόσβασης και ασφάλειας σε όλες τις περιοχές
υποδοχής τουριστών τρίτης ηλικίας.
• Οι υπηρεσίες υγείας της χώρας και οι υποδομές των υπαρχόντων
μονάδων πρέπει να αναβαθμιστούν.
• Να μπορούν να αδειοδοτούνται ιατρικές υπηρεσίες μέσα στις τουριστικές υποδομές.
• Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα επέκτασης
της τουριστικής περιόδου σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.
• Να επιδιωχθεί και να διευκολυνθεί η απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης για τις μονάδες ιατρικού τουρισμού.
• Να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης βίζας για μακρόχρονη
παραμονή σε άτομα τρίτης ηλικίας.

• Να προωθηθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης για
το εμπλεκόμενο προσωπικό στον τουρισμό τρίτης ηλικίας.
• Να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας.
• Να δημιουργηθούν
cluster σε κάθε προορισμό που επιθυμεί να γίνει προορισμός τουρισμού τρίτης ηλικίας. Destination branding & marketing για κάθε προορισμό.
• Το υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει έμφαση
στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, ασφαλή προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
• O EOT να συνεχίσει να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις για την προβολή του τουρισμού μακράς διαμονής/παραχείμασης και να συνάπτει
διακρατικές δράσεις συνεργασίας.
• Εκτεταμένη τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στους δήμους για να
προσελκύσουν επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου και να αναπτύξουν
τουρισμό τρίτης ηλικίας.
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θελαν να διαμείνουν στη Νότια Ευρώπη μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Περισσότεροι από 120.000 Βρετανοί ηλικίας άνω των 65 ετών ζουν
σήμερα στην Ισπανία. Μάλιστα, ο
αριθμός των Βρετανών που... έγιναν «Ισπανοί» σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια.
Ο ιατρικός τουρισμός και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας αποτελούν
μια μεγάλη αγορά, και δυστυχώς
μια ακόμα ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για τη χώρα μας. Η διαΝΕΟσις
σε έρευνά της, που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής και ομάδα
ερευνητών υπό τον συντονισμό
του καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ,
Γιάννη Τούντα, έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των τουριστών της
3ης ηλικίας.
• Ο μέσος Ευρωπαίος εκτιμάται
ότι θα παραμείνει υγιής και δραστήριος για 8,3 έτη μετά την ηλικία των 65 ετών.
• Οι ηλικιωμένοι ταξιδεύουν όλο
και περισσότερο (η μόνη πληθυσμιακή ομάδα στην Ευρώπη που
αυξάνει και τον αριθμό των ταξιδιών της και την ταξιδιωτική δαπάνη είναι οι ηλικιωμένοι άνω
των 65 ετών).
• Είναι πιο υγιείς σε σχέση με το
παρελθόν, πιο ευκατάστατοι από
ό,τι οι νεότεροι, ταξιδεύουν πιο
συχνά, επιλέγουν πιο μακρινούς
προορισμούς στους οποίους διαμένουν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
• Το 46% όσων είναι ηλικίας άνω των 60 αναφέρουν μια μορφή
ανικανότητας.
• Η πλειοψηφία των ατόμων άνω
των 65 πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα.
• Απαιτούν υπηρεσίες καλής ποιότητας λόγω προγενέστερων ταξιδιωτικών εμπειριών.

Οι ασθενείς τουρίστες:
• Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε άλλες
χώρες για ιατρικούς λόγους κάθε
χρόνο κυμαίνονται από 5 μέχρι 14
εκατ., με ετήσιο τζίρο δεκάδων
δισ. ευρώ.
• Το Global Wellness Institute εκτιμά ότι περίπου το 7% όλων των
εγχώριων και διεθνών ταξιδιών
είναι για ιαματικό και ιατρικό τουρισμό.
• Το 2013 η Ταϊλάνδη προσέλκυσε 1,2 εκατ. ασθενείς, το Μεξικό 1
εκατ., οι ΗΠΑ 800.000, η Σιγκαπούρη 600.000 και η Ινδία
400.000.
• Το 2015 η Τουρκία, με 42 διεθνώς πιστοποιημένα νοσοκομεία
ιατρικού τουρισμού, ξεπέρασε
τους 600.000 ασθενείς/τουρίστες.
• Η Ελλάδα προσελκύει περίπου
85.000 ασθενείς/τουρίστες ετησίως.
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Λατρευτική υπέρβαση ή
φολκλορική αυθαιρεσία;

Τα τελευταία χρόνια πολύς
λόγος γίνεται για ένα καινούργιο σχετικά «έθιμο»
που εξαπλώνεται σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα, η
περιφορά του Επιταφίου
της Παναγίας την παραμονή της τίμησης της Κοιμήσεώς της, την 15η Αυγούστου, και οι ψαλμοί των Εγκωμίων της, μια πρακτική
που ο μεν ο κόσμος το ενστερνίστηκε ως έθιμο, ενώ
η επίσημη Εκκλησία προβληματίζεται ακόμα.

Ο Επιτάφιος
της Παναγίας

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

α εγκώμια της Παναγίας είναι οι ύμνοι που
ψάλλονταν πάνω από
τον Τάφο της Παναγίας
στα Ιεροσόλυμα ανήμερα της Κοιμήσεως και εμφανίστηκαν στα τέλη του περασμένου αιώνα στις Κυκλάδες, ενώ σύντομα εξαπλώθηκαν ακόμα και σε Ελληνορθόδοξες Ενορίες της Διασποράς και Μοναστήρια, εκτός από τα
Αγιορείτικα. Σύντομα το «καινοφανές» ζήτημα συζητήθηκε στην
Ιερά Σύνοδο του Απριλίου 1865,
η οποία υπό την Προεδρία του
Μητροπολίτου Αθηνών Θεοφίλου αποφάσισε ότι δεν περιέχονται στο τυπικό της δικής μας θρησκείας, και παρ’ ότι εξυμνούν τη
Μητέρα του Χριστού δεν είναι ανεκτή η «εισαγωγή» τους στη λατρεία. Με το σκεπτικό ότι τιμούμε
δεόντως την Παρθένο, όταν σεβόμαστε την τάξη της Εκκλησίας και
όχι όταν την καταφρονούμε, εξέδωσε την υπ’ αριθμ 135, αριθμ.
πρωτ. 4319, 21/4/1865 Εγκύκλιο «προς τους κατά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας» «περί απαγορεύσεως Επιταφίου ύμνου εις την
εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου»,
επισημαίνοντας: «…η τοιαύτη ακολουθία είναι ασυνήθης και πάντη ξένη εις την καθ’ όλου ορθόδοξον Ανατολικήν του Χριστού Εκκλησίαν».
Το επίσημο τυπικό της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας συντάχτηκε από τον επιφανή πρωτοψάλτη Γεώργιο Βιολάκη και εκδόθηκε από το πατριαρχικό τυπογραφείο
στην Κωνσταντινούπολη το 1888,

και μέχρι σήμερα αποτελεί το επίσημο τυπικό όχι μόνον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και
των πατριαρχείων και των αυτοκέφαλων Εκκλησιών της Αλεξανδρείας, των Ιεροσολύμων, της Ελλάδος, της Κύπρου και άλλων. Σε
αυτό για τα Εγκώμια αναφέρονται
τα εξής: «Στον όρθρο της εορτής της
Κοιμήσεως, ανήμερα στις 15 Αυγούστου, ευθύς μετά την καταβασίαν της
θ (ωδής) συνηθίζεται ενιαχού, όπου
πανηγυρίζεται η εορτή αύτη μεγαλοπρεπώς, προς πλείονα τάχα δόξα και
τιμήν της Θεοτόκου, ίνα ψάλλωνται τα
λεγόμενα “εγκώμια της Παναγίας”,
κατά μίμησιν των του Κυρίου ημών,
των ψαλλομένων εν τω όρθρω του Μ.



Σαββάτου. Η Μεγάλη Εκκλησία κατακρίνουσα παν ό,τι καινοφανές και κακόζηλον, έστω και γινόμενον προς τιμήν της Θεοτόκου, αποδοκιμάζει ταύτα επισήμως και απαγορεύει μάλιστα
αυστηρώς».
Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε επίσημα η παύση του ξενόφερτου εθίμου, ωστόσο παρέμεινε ως
τοπικό έθιμο σε κάποιες περιοχές
της χώρας, λαμβάνοντας μεγάλες
διαστάσεις όταν πια «διαφημίστηκε» ως τέτοιο, με τις μπάντες να
παιανίζουν πένθιμα, τις καμπάνες
να χτυπούν και το χριστεπώνυμο
πλήθος να ακολουθεί με ευλάβεια,
λίγο πριν πάνε στο τοπικό πανηγύρι. Για πολλούς στην επίσημη Εκ-

Τα χαρακτηριζόμενα «εγκώμια της Παναγίας» δεν ανήκουν στους επίσημους ύμνους της Εκκλησίας, ούτε στην ακολουθία της
15ης Αυγούστου, ούτε στον εσπερινό ούτε
στον όρθρο ούτε στα μεθεόρτια

κλησία το ζήτημα της καταστρατήγησης του τυπικού δημιουργήθηκε
από αυτούς ακριβώς που όφειλαν
να το τηρούν, καθώς οι περισσότεροι ψάλτες, ακόμη και κάποιοι από τους κληρικούς δεν γνωρίζουν
ότι υπάρχει επίσημο και υποχρεωτικό τυπικό της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα να υιοθετούν πρακτικές
στο όνομα κάποιων αόριστων, αλλά θελκτικών για τον κόσμο «εθίμων». Το γεγονός ότι τα χαρακτηριζόμενα «εγκώμια της Παναγίας»
δεν ανήκουν στους επίσημους ύμνους της Εκκλησίας, ούτε στην ακολουθία της 15ης Αυγούστου, ούτε στον εσπερινό, ούτε στον όρθρο,
ούτε στα μεθέορτα, αλλά και το ότι
δεν έχουν σταθερό ή επίσημο κείμενο, έχει οδηγήσει στο φαινόμενο κάθε μοναστήρι ή εκκλησία που
τα συμπεριέλαβε στους εορτασμούς
του Δεκαπενταύγουστου να έχει τα
δικά του «εγκώμια», χωρίς πλέον
αυτά να έχουν καμία σχέση με τα
πραγματικά Ιεροσολυμίτικα Εγκώμια από τα οποία προήλθαν.

Ακόμα ένα σημαντικό θέμα δημιουργήθηκε από την επικράτηση
της πρακτικής της λιτάνευσης του
Επιταφίου της Παναγίας, που παρ’
ότι δεν καταγράφεται επισήμως
στο τυπικό της ελληνορθόδοξης
Εκκλησίας, έφτασε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος να θεωρείται
και να πραγματώνεται ως τυπική
λατρεία του Δεκαπενταύγουστου.
Η τελετουργία της «Ταφής της Θεοτόκου» ξεκίνησε και αυτή στην Ιερουσαλήμ και από εκεί μεταφέρθηκε στη Ρωσία, όπου λάβαινε αρχικώς χώρα μόνο στον Καθεδρικό
Ναό Ουσπένσκυ της Μόσχας. Η
τέλεσή του εξαπλώθηκε αργά ανάμεσα στους Ρωσοορθόδοξους, χωρίς να υιοθετηθεί από την πλειονότητα των ναών ή των μοναστηρίων, αποκτώντας και εκεί τοπικό
χαρακτήρα, καθώς αλλού πραγματοποιείται κατά την Αγρύπνια της
Κοιμήσεως και αλλού την τρίτη ημέρα μετά την Κοίμηση.
Το δε θεολογικό ζήτημα που
προκύπτει είναι ξεκάθαρο: στην
Παναγία δεν έχουμε Ταφή και Ανάσταση όπως στον Χριστό, αλλά
Κοίμηση και Μετάσταση στους Ουρανούς, κατά συνέπεια δεν ετάφη,
άρα δεν «δικαιούται» Επιτάφιο!
Στην πολεμική που έχει αναπτυχθεί καταγράφεται το επιχείρημα ότι εφόσον πουθενά δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται (όπως τα
Εγκώμια), άρα επιτρέπεται, ωστόσο σε κανένα επίσημο κείμενο της
δικής μας Εκκλησίας δεν υπάρχει
αναφορά σε Επιτάφιο.
Αντιθέτως, ο Παλαιών Πατρών
Διονύσιος το 1541 καταγράφει
στα Αγιοταφίτικα εγκώμια ότι
«…προευτρεπισθέντος αναλογίου, τίθεται η αγία εικών της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου», άρα τίθεται η εικόνα της
Κοιμήσεως στο αναλόγιο για προσκύνημα και δεν περιφέρεται σε
λιτανεία πάνω σε επιτάφιο.
Το αντεπιχείρημα ωστόσο είναι
ότι το τυπικό κάθε θρησκείας δεν
είναι εθιμικό, καταγράφεται στα
βιβλία αυτής και αναπροσαρμόζεται από τα αρμόδια όργανά της, όπως ακριβώς η Γ΄ Οικουμενική
Σύνοδος καθιέρωσε τον εορτασμό
της Κοιμήσεως στα πλαίσια της
καθιέρωσης του Μαριολογικού
Δόγματος.



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17/18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 35

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ:

Τα στοιχήματα της
«σιδηράς» κυρίας
του Πολιτισμού
• Η αξιοποίηση του Τατοΐου, το ΤΑΠ, αλλά
και η συλλειτουργία του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου με το ΕΜΠ
Δεν έχουν άδικο όσοι την αποκαλούν «σιδηρά» κυρία του
υπουργείου Πολιτισμού, καθώς έχει διατελέσει γενική
γραμματέας επί δέκα ολόκληρα χρόνια στο υπουργείο,
του οποίου σήμερα πλέον ηγείται ως υπουργός.
Γράφει η Καίτη Νικολοπούλου

Η

αρχαιολόγος Λίνα
Μενδώνη είναι η
μία από τις δύο εξωκοινοβουλευτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προς υπουργοποίηση – και εδώ να σημειώσουμε ότι και οι δύο προέρχονται
από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, και μετά την υπουργοποίησή τους από
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η κα Φώφη Γεννηματά
προχώρησε στη διαγραφή τους.
Χαρακτηριστικός ο τίτλος που
έδωσε στο σχετικό ρεπορτάζ της η
«Καθημερινή» αμέσως μετά την υπουργοποίησή της: «Στα ίδια μέρη
θα ξαναβρεθούμε». Και αυτό καθώς
τη βρίσκουμε αμετακίνητη στην οδό Μπουμπουλίνας διαρκώς κάτω
από διάφορους τίτλους και επί θητείας οκτώ υπουργών, οι οποίοι
μονίμως ζητούσαν τη γνώμη της σε
ειδικά ζητήματα για τα οποία οι ίδιοι δεν είχαν την απαιτούμενη
γνώση.
Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή από την υπόθεση της ανασκαφής
στην Αμφίπολη, για την οποία κατηγορήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
«εργαλειοποίησε» το ταφικό μνημείο στον βωμό του successes
story τού τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Σε συνέντευξή της που είχε παραχωρήσει
στη
«Lifo»στις
30/1/2017, είχε διαψεύσει τις ει-

κασίες του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας: «Όταν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε την Αμφίπολη, στις 12 Αυγούστου 2014, η τότε αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε
στο θέμα πολιτική διάσταση. Επρόκειτο για μια απλή επίσκεψη την ημέρα που ξεκινούσαν οι διακοπές του.
Θεωρήθηκε ότι η αποκάλυψη του μνημείου ήταν μέρος του successstory Σαμαρά».
Και συμπληρώνοντας στο ίδιο
θέμα ανέφερε: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δώσει ώθηση ούτε
στην έρευνα ούτε στην ανάδειξη του
μνημείου, όχι για να γίνει επισκέψιμο
αλλά ούτε και για την ουσιαστική
προστασία του. Περάσανε από το
ΚΑΣ δύο μελέτες, το 2015 και το
2016, που είχαμε δρομολογήσει εμείς
ήδη από το 2014. Τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2015 εφαρμόστηκε μόλις το 30% της μίας μελέτης, που αφορούσε άμεσα σωστικά μέτρα, προκειμένου να μη σκεπαστεί ξανά το
μνημείο με υπερκείμενα χώματα». Σήμερα ωστόσο είναι η ίδια υπουργός στο εν λόγω υπουργείο και περιμένουμε πολλά από έναν άνθρωπο που το γνωρίζει καλύτερα
από τον καθένα.
Η κα Μενδώνη είναι γεγονός
ότι από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Πολιτισμού έδειξε τη δυναμική της, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της σε
κάθε θέμα σχετικό με τα νέα της
καθήκοντα, από την αξιοποίηση
του βασιλικού κτήματος του Τατοΐου, τον ανελκυστήρα της Ακρό-

πολης, το ΤΑΠ, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της συλλειτουργίας
(σ.σ. και όχι της ενοποίησης όπως
λανθασμένα κυκλοφόρησε τις
πρώτες ημέρες της θητείας) του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ώστε να δημιουργηθεί στην
«πολυτάραχη» περιοχή ένας υπερτοπικός πολιτιστικός πόλος.
Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε
το υπουργείο Πολιτισμού στις
πρώτες επαφές-επισκέψεις του και
ενημερώθηκε από την κα Μενδώνη για θέματα που αφορούν τον
τομέα της, αποδεικνύοντας έτσι τη
σημασία που αποδίδει ως πρωθυπουργός στα θέματα του Πολιτισμού, για τον οποίο η χώρα μας
πρέπει να είναι περήφανη.

Το who is who
της νέας ΥΠ.ΠΟ.
Η Λίνα Μενδώνη γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1960.
Είναι απόφοιτος του Αρσακείου Ψυχικού και πτυχιούχος των
Τμημάτων Κλασικής Φιλολογίας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988
αναγορεύθηκε με άριστα διδάκτωρ
Αρχαιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1987, παρακολούθη-

σε ως υπότροφος του C.N.R.S. προδιδακτορικό κύκλο σπουδών στη
Maisondel’Orient, στη Λυών. Το
1988, παρακολούθησε κύκλο μεταδιδακτορικών σεμιναρίων σε θέματα αρχαίας ελληνικής ονομαστικής
στην Οξφόρδη με υποτροφία της
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας.
Το 1989 εντάχθηκε στο ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,
στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα
σε θέση Κυρίου Ερευνητή.
Είναι μέλος πολλών ελληνικών
και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, εταιρειών και ενώσεων.
Διατελεί επικεφαλής και μέλος σε
επιστημονικές ομάδες ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.
Πεδία των επιστημονικών της
ενδιαφερόντων είναι η αρχαία ελληνική επιγραφική, η ιστορία και
η τοπογραφία, η μελέτη του τοπίου
ως πολιτιστικού αγαθού, η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση
του πολιτιστικού αποθέματος, η
θεωρία και η πολιτική του Πολιτισμού.Συγγραφέας μονογραφιών
και μεγάλου αριθμού άρθρων σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.Συνεκδότρια πέντε

συλλογικών τόμων.
Διετέλεσε Ειδική Επιστημονική
Σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, από το 1994 έως
1997, και στο Υπουργείο Αιγαίου,
από το 1997 έως το 1999.
Από τον Μάρτιο 1999 έως τον
Μάρτιο 2004 υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Από τον Νοέμβριο 2009
έως τον Ιανουάριο 2015, υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Παναγιώτη Δουκέλλη. Ο
γιος τους, Νικόλας Δουκέλλης,
είναι νομικός με εξειδίκευση στο
οικονομικό έγκλημα.
Έχει τιμηθεί:
• Για τη συμβολή της στις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδος και Ιταλίας, από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας με το παράσημο
Commendatore (II Clase),
OrdinedellaStelladellaSolidarietà
Italiana (2003).
• Για τη συμβολή της στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της Μονής του Σινά, από τον
Αρχιεπίσκοπο Σιναίου με το παράσημο του τάγματος της Αγίας Αικατερίνης (2010).
• Για τη διαρκή στήριξη και βοήθειά της στον θρόνο του Αγίου
Μάρκου, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας με το οφφίκιο της Αρχόντισσας Θησαυροφύλακος
(2014).
• Για τη συμβολή της στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσσηνίας, από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας με τον μεγαλόσταυρο της Ιεράς Μητροπόλεως
(2016).
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ΙχνηλΑΤωΝΤΑΣ…
Τη γνώρισε ολόκληρος ο ελληνισμός όπου γης, μέσα από τη
θρυλική της φράση «για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!». Ήταν 5
Αυγούστου του 1992, στη Βαρκελώνη, που κατέκτησε το
χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στη Βαρκελώνη στα 100 μ., κάνοντας περήφανη τη χώρα μας μέσα από τον στίβο. Αλλά η
Βούλα Πατουλίδου δεν αρκέστηκε στις δάφνες της δόξας
της. Στη συνέχεια ασχολήθηκε τόσο με τον αθλητισμό όσο
και με την πολιτική. Σήμερα τη συναντάμε ως αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά
και ως πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Κάτω από αυτές τις δύο ιδιότητες, έβαλε στόχο για ένα νέο
τουριστικό project που αφορά την αγαπημένη της Θεσσαλονίκη, την «πόλη κάτω από την Πόλη», όπως της αρέσει να
το ονομάζει. Έτσι, την πλησιάσαμε για να μας αναπτύξει το
σκεπτικό της, τις λεπτομέρειες, αλλά και τις δυνατότητες επεξεργασίας αυτού του project.
λα ξεκίνησαν με τις
ανασκαφές του μετρό στη Θεσσαλονίκη, που αναδεικνύουν την άγνωστη μεσαιωνική πόλη με εντυπωσιακά
ευρήματα και γράφουν νέα κεφάλαια
της ιστορίας της!» μας απάντησε.
Και όταν της ζητήσαμε να μπει
σε λεπτομέρειες, μας εξήγησε την
απαρχή: «Υπήρχε ένας κεντρικός
δρόμος γύρω από τον οποίο είχε αναπτυχθεί στα χρόνια του καίσαρα Γαλέριου η Θεσσαλονίκη. “Decumanus
maximus” ονομαζόταν. Φανταστείτε
τη Θεσσαλονίκη τότε. Μια πόλη λαμπρή και ξακουστή σε όλη την Μεσόγειο μετά την Ρώμη μ’ ένα κέντρο και
οδικές αρτηρίες αντάξιες του εμπορίου, του πλούτου και της δύναμής της.
Σε αυτή, λοιπόν, την κεντρική αρτηρία –μια αληθινή λεωφόρο πλάτους
16 μέτρων, μαρμαροστρωμένη, με
κιονοστοιχίες σε κάθε της πλευρά, μεγαλοπρεπή κι εντυπωσιακή, που οδήγησε σ’ έναν πραγματικά νέο κόσμο–
έριξαν φως οι ανασκαφές που γίνονται τα τελευταία 12 χρόνια κάτω από
την επιφάνεια της γης για το μετρό της
Θεσσαλονίκης. Αυτό που είναι σήμερα αντιληπτό απ’ όλους είναι ότι αυτές
οι ανασκαφές γράφουν νέα κεφάλαια
της Ιστορίας και της σημασίας της
Θεσσαλονίκης σε όλο τον Αρχαίο, Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό κόσμο ακόμα και για τον 20ό αιώνα!»

«Ό

• Θέλετε να πείτε πως αυτός ο
κεντρικός δρόμος ήλθε στην επιφάνεια;
«Ακριβώς! Μ’ έναν συγκλονιστικό
τρόπο, ο “Decumanus maximus” επανήλθε μέσα από τα χώματα της ανασκαφής του μετρό στο προσκήνιο,
για να συνδέσει –μαζί με τους άλλους
μαρμαρόστρωτους δρόμους που ανακαλύφθηκαν στο (υπόγειο) κέντρο της
Θεσσαλονίκης, τις στοές, τα κατάλοιπα μεγάλων κτισμάτων, τις κρήνες, τα
αγάλματα και τα αγαλματίδια, τα αγ-

γεία, τα εργαλεία, τα κοσμήματα και
τα νομίσματα των ανασκαφών– την αίγλη της Ρωμαϊκής εποχής, με τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια της πόλης και
την Βυζαντινή της ιστορία.
»Στην πραγματικότητα, η ανακάλυψη του “Decumanus maximus” στο
κέντρο της πόλης ξαναγράφει, διορθώνει και “επισκευάζει” το παρελθόν
της Θεσσαλονίκης και (ξανα)προσκαλεί όλους (επιστήμονες, αρχαιολόγους
και μη) να ξαναφτιάξουν τις ιστορίες
της, με άλλο καλύτερο, πλουσιότερο
υλικό που βγαίνει από τα σωθικά της
γης και εντυπωσιάζει. Οι ανασκαφές
έφεραν νέες πληροφορίες για το πώς
ο Γαλέριος ανάπλασε το κέντρο διοίκησης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, έφερε στοιχεία για την πολεοδομική και διοικητική αναδιοργάνωση
που επεχείρησε ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν τελικά αποφασίσει να ιδρύσει την Νέα Ρώμη στο Βυζάντιο και να
χτίσει εκεί την Κωνσταντινούπολη ως
έδρα της νέας αυτοκρατορίας».
• Θέλετε να πείτε ότι γίνεται
πλέον σαφές ότι η Θεσσαλονίκη
ήταν σημαντική πόλη από εκείνα τα χρόνια;
«Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι
ανασκαφές αποκάλυψαν ότι ο Ιουστινιανός (και αυτό ήταν άγνωστο μέχρι
τώρα) πραγματοποίησε μεγάλα έργα
στην Θεσσαλονίκη, αντάξια της Κωνσταντινούπολης, που επιβεβαιώνουν
το πόσο ισότιμη και ισάξια ήταν με
την πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας και γιατί κάποιοι, ιστορικοί και
λόγιοι, την αποκαλούσαν και Συμβασιλεύουσα.
»Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι οι
αρχαιολόγοι βρήκαν περισσότερα
στοιχεία για το πώς η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 κατέστρεψε τα 2/3 της
πόλης, ενώ εκεί που σήμερα είναι το
τέρμα της γραμμής του μετρό (το αμαξοστάσιο) αποκαλύφθηκε μια άγνωστη πόλη του 4ου αιώνα π.Χ., που είχε χτιστεί πριν από την ίδρυση της

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Η Συμβασιλεύουσα
κάτω απ’ την
Θεσσαλονίκη!»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΟΥΛΑ
ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Θεσσαλονίκης το 315 π.Χ. και η οποία διέθετε Ιπποδάμειο πολεοδομικό
σύστημα στα πρότυπα της Ολύνθου
και της Πέλλας, των μεγαλύτερων πόλεων της Μακεδονίας στα χρόνια του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του πατέρα
του Φιλίππου Β΄.
»Τι άλλο να ζητήσει από την Ιστορία της μια πόλη που χτίστηκε στα
χρόνια ενός Μεγάλου της Ιστορίας Αλεξάνδρου, αναπλάστηκε από έναν
σημαντικό Ρωμαίο Αυτοκράτορα, δύο
άλλους Μεγάλους άνδρες (Μέγα Κωνσταντίνο και τον Μέγα Θεοδόσιο που
την οχύρωσε) και τον Ιουστινιανό, έναν από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες στην Βυζαντινή Ιστορία;»
• Ποιες είναι μέχρι στιγμής οι
ανακαλύψεις στις ανασκαφές
του μετρό της Θεσσαλονίκης;
«Οι αρχαιολόγοι λένε ότι έχουν ανακαλυφθεί περισσότερα από 300.000
αρχαία κινητά αντικείμενα –σε μια
πρωτοφανή ακόμη και για τα ελληνικά
δεδομένα ανασκαφή– που κάλυψε
συνολικά 20.000 τμ. Θα μπορούσαν
να γεμίσουν πέντε νέα μουσεία!»
• Με ποιον τρόπο θα γίνουν
ελκυστικές αυτές οι ανακαλύψεις στον τουρισμό μας;
«Εάν αφήσουμε στην άκρη την γκρίνια των τελευταίων χρόνων και το τεχνητό δίλημμα που διατυπώνουν κάποιοι “μετρό ή αρχαία;”, αν με σοβαρότητα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και δεν υπάρξουν… ανατροπές,
έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις δύο απ’ τους σταθμούς θα είναι ξεχωριστοί για όσους θα μετακινούνται με το μετρό, κατοίκους κι επισκέπτες. Ο ένας είναι ο “σταθμός Βενιζέλου”: Τοπόσημο του μετρό, και
της πόλης, μοναδικός στον κόσμο ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος και ταυτόχρονα υπερσύγχρονος σταθμός. Και
δεύτερος ο “σταθμός Αγίας Σοφίας”:
Νέος αρχαιολογικός χώρος με μαρμαρόστρωτη βυζαντινή πλατεία που θα
διατηρηθεί όπως βρέθηκε, όπως θα
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«Tape», του Stephen Belber
Πρεμιέρα: 23 Νοεμβρίου, στο Θέατρο 104
το μικρό δωμάτιο ενός
μοτέλ στο Μίτσιγκαν, δυο
παλιοί φίλοι και συμμαθητές, ο Βίνσεντ και ο Τζον, συναντιούνται, με αφορμή την
προβολή της ταινίας του Τζον
σε ένα τοπικό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Μέσα από μία σύντομη ανασκόπηση της μέχρι
τότε πορείας τους, αρχίζουν να
αναμοχλεύουν το παρελθόν. Όταν όμως, ο Βίνσεντ κατηγορεί
τον Τζον για βιασμό της πρώην
κοπέλας του, Έιμι, πιέζοντάς
τον με κάθε τρόπο να το παραδεχτεί, το περιστατικό θα πάρει
διαστάσεις προσωπικής κόντρας. H Έιμι, προσκεκλημένη από τον Βίνσεντ, θα μπει αναπάντεχα στο
δωμάτιο, για να δώσει τη δική της, διαφορετική εκδοχή. Πώς αντιλαμβάνεται και πώς αναπαράγει ο κάθε χαρακτήρας, ένα περιστατικό που ανήκει στο παρελθόν και με ποιον τρόπο ο χρόνος διαστρεβλώνει
τις θέσεις του;
Το «Tape» (1999) του Stephen Belber ανέβηκε για πρώτη φορά στο Actors Theatre του Louisville, στο
πλαίσιο του «Humana Festival of New American Plays», ενώ το 2001 η ταινία του Richard Linklater,
σε σενάριο του ίδιου του συγγραφέα, ξεχώρισε με πρωταγωνιστές τους Ίθαν Χοκ, Ούμα Θέρμαν και Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ.
Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, η ταινία ακολούθησε μια επιτυχημένη φεστιβαλική πορεία, ενώ η Ούμα Θέρμαν προτάθηκε ως υποψήφια καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα «Film Independent Spirit
Awards» (2002).

Σ

διατηρηθεί μέσα στον σταθμό και ένα
κρηναίο οικοδόμημα.
Έχει ανακοινωθεί πως το ερχόμενο φθινόπωρο το μετρό θα ξεκινήσει
δοκιμαστικές διαδρομές και σ’ έναν
χρόνο θα λειτουργεί πλήρως. Θα είναι δε κι ένα μοναδικό μετρό στον κόσμο πάνω στις ράγες του οποίου θα
“τρέχουν” πολλές και διαφορετικές ιστορίες μιας πόλης!”»
• Γι’ αυτό μιλάτε για την «πόλη
κάτω από την Πόλη»;
«Ακριβώς. “Η πόλη κάτω από την Πόλη” ή “η Θεσσαλονίκη κάτω από την
Εγνατία Οδό” (= τον δρόμο που ένωνε
στους Ρωμαϊκούς Χρόνους την Ρώμη
με την Κωνσταντινούπολη και διέσχιζε την Θεσσαλονίκη) μπορεί να γίνει
το νέο και πολλά υποσχόμενο τουριστικό project για το οποίο προετοιμάζονται οι τουριστικοί φορείς της Θεσσαλονίκης.
»Οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης,
όταν το μετρό ξεκινήσει να λειτουργεί
κανονικά, θα μπορούν κινούμενοι
στην κεντρική γραμμή του και σε μήκος 9-10 χιλιομέτρων να βιώνουν μια
συγκλονιστική εμπειρία αγγίζοντας
την Ιστορία της Θεσσαλονίκης και μαζί της ένα τεράστιο κεφάλαιο από την
Ιστορία του Κόσμου».
• Πότε πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί αυτό το νέο τουριστικό
project που προτείνετε;

«Όπως όλα δείχνουν, οι ανασκαφές
τουλάχιστον σ’ έναν απ’ τους σταθμούς του μετρό θα συνεχίζονται για ένα, δύο ή και περισσότερα χρόνια ακόμη. Με αυτά τα δεδομένα και καθώς οι αρχαιολογικές έρευνες θα αποκαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία σε
αυτό το μεγάλο ανασκαφικό πάρκο
κάτω από την πόλη, νομίζω ότι έστω
και τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε
τουριστικά την ευκαιρία που μας προσφέρεται έτσι, ώστε οι επισκέπτες της
πόλης να βλέπουν πώς έρχονται στο
φως μέσα από το χώμα νέα ευρήματα. Να κάνουμε δηλαδή τις ανασκαφές επισκέψιμες…»
• Θεωρείτε λοιπόν πως αυτό το
project θα τονώσει την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης, σωστά;
»Μα και βέβαια! Στο νέο μας σχέδιο
για την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης, σύντομα πρέπει να προστεθεί αυτή η μοναδική ειδική κατηγορία του τουρισμού για την “πόλη
κάτω από την Πόλη”, συνδυασμένη
με τις κατακόμβες των πρώτων Χριστιανών που υπάρχουν σε αρκετά σημεία, τους μύθους και τις συγκλονιστικές ιστορίες των στοών, αλλά και
με την δυνατότητα οι επισκέπτες της
Θεσσαλονίκης να μπορούν να βλέπουν από κοντά μια υπόγεια ανασκαφή και το πώς τα αρχαία αντικείμενα
έρχονται στο φως».

Θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41, Γκάζι, Αθήνα, τηλ. 210-3455020)
«Tape», του Stephen Belber
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς
Μετάφραση: Εμμανουέλα Αλεξίου
Πρωταγωνιστούν: Αποστόλης Τότσικας, Δημήτρης Λιακόπουλος, Εμμανουέλα Αλεξίου
Παραγωγή: ANDRODELY p.c. - Ανδροκλής Δεληολάνης



Κάνει ό,τι την ευχαριστεί
(κι εμείς το… ευχαριστιόμαστε)

Επιμέλεια:
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«Κανόνας 1ος: Κάνε ό,τι σε ευχαριστεί», γράφει στην… εορταστική λόγω Δεκαπενταύγουστου φωτογραφία της η Ελένη
Φουρέιρα, η οποία και φιγουράρει στον λογαριασμό της στο
instagram.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε από την καλοκαιρινή
γκαρνταρόμπα της ένα γαλάζιο μπικίνι και με φόντο τα επίσης
γαλάζια νερά μιας πισίνας έδειξε στους followers της το καλλίγραμμο κορμί και τη σπάνια ομορφιά της.
Η Ελένη συνεχίζει το γεμάτο μουσική θερινό πρόγραμμά της σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές εμφανίσεις της με ανάσες δροσιάς στη Σαντορίνη και τη Μύκονο όπου βρέθηκε πρόσφατα. Όσο
για τον πρώτο κανόνα της, απαράβατος: κάνει ό,τι την
ευχαριστεί. Κι εμείς το… ευχαριστιόμαστε, δεόντως!

• Το καυστικό φωτογραφικό σχόλιο του γιου του Αντώνη
Βαρδή και η «πληρωμένη» απάντηση του Ν. Ξυπολιτά

Insta-πόλεμος για
Βαρδή και Νίνο
ο instagram και το facebook αποτελούν προνομιακή διαδικτυακή πασαρέλα για τους εκπροσώπους της εγχώριας showbiz, ενίοτε όμως μετατρέπεται και σε ρινγκ των γνωστών και
διάσημων με μπηχτές και αλληλοκαρφώματα.
Σε αυτή την τελευταία κατηγορία φαίνεται ότι ανήκει ο Instaπόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στον Γιάννη Βαρδή και τον
Νίνο Ξυπολιτά. Μάλιστα, ο καβγάς εκτυλίχθηκε σε ξένο αχυρώνα, εν προκειμένω στον λογαριασμό που διατηρεί στο
instagram ο τραγουδιστής και παρουσιαστής Γιώργος Λιανός.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γ. Λιανός πόσταρε μία φωτογραφία
του και αυτοσαρκαζόμενος έγραψε: «Θα έπρεπε να γράψω για
λεζάντα κάτι σοφό. Το γράφει το εγχειρίδιο του ινστα, άπαξ και έχεις
φάτσα “κατουράω αυτή τη στιγμή” πρέπει να το συνοδεύσεις με
αρχαιοελληνικό ρητό: Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό
των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν».
Βλέποντας ο Γιάννης Βαρδής την ανάρτηση του συναδέλφου και φίλου του, Γ. Λιανού, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει: «Εγώ θα πρότεινα να ανακοινώσεις και εσύ πως δεν θα ξανατραγουδήσεις και μετά στο μήνα να το πάρεις πίσω και να κάνεις

Τ

last tour? Γράψε καμία φιλοσοφία του κ@λου τύπου παιδιά μια είναι η ζωή να την ζείτε κάθε λεπτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις και πρέπει να
εκτιμάς τον αέρα που ρουφάς κάθε δευτερόλεπτο. Είναι ο συνδυασμός του καλοκαιριού. Φάτσα καλλιτέχνη και από κάτω μπαρούφα
φιλοσοφίας. Λες και αυτά πάνε μαζί».
Το ιντριγκαδόρικο αλλά φωτογραφικό για τον Νίνο σχόλιο
δεν έμεινε αναπάντητο από τον Ν. Ξυπολιτά που σήκωσε το
γάντι κι απάντησε ειρωνικά:
«Γιαννάκη πού είστε ρε αντρούκλες; Αυτό είναι το μουντ του δικού μου καλοκαιριού, ΝΙΝΟ ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ 2019. Έχεις κάποιο πρόβλημα; Καταρχήν, δεν ανακοίνωσα ότι δεν θα ξανατραγουδήσω.
Δεύτερον, ονόμασα μια σειρά συναυλιών lastparanoiatour. Δεν
καταλαβαίνω την έκρηξή σου; Άσπα Τσίνα, 2002 μΧ. Τρίτον, πες
μας μια ιστορία για σένα καλύτερα. Πες κάτι στον κόσμο. Πες κάτι
που πιστεύεις. Βοήθησε όποιον μπορείς με κάτι που θα δει από σένα. Μη διδάσκεις τοξικότητα».
Το περιστατικό δεν έληξε εκεί, καθώς στη συνέχεια ο Νίνο
ανάρτησε στον λογαριασμό του κι ένα βίντεο το οποίο περιείχε
υποτιμητικές αναφορές για τον Γιάννη Βαρδή.
Μια κόντρα μόλις γεννήθηκε…

«Έριξε»
το instagram
η Κολέτσα

υνηθισμένοι από… καρδιακά επεισόδια είναι οι άρρενες ακόλουθοι της Χριστίνας Κολέτσα στα social
media, αλλά η σέξι τραγουδίστρια καταφέρνει κάθε φορά να ανεβάζει το θερμόμετρο και τον πήχη της ανδρικής ευαρέσκειας.
Αυτό έκανε και ανήμερα της γιορτής
της Παναγίας η Χριστίνα, που κόλασε
θέλοντας και μη τους «πιστούς» της, έστω κι αν την είδαν με γυρισμένη αλλά
topless πλάτη.
Η Χριστίνα Κολέτσα βρίσκεται τις
τελευταίες ημέρες για διακοπές στο Ιόνιο Πέλαγος –συγκεκριμένα στην πανέμορφη Κεφαλονιά– και μέχρι να ποστάρει φωτογραφικό υλικό νέας εσοδείας, οι followers της μπορούν να αρκεστούν σε μία απλή «βόλτα» στον προσωπικό λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram. Είναι βέβαιο ότι
θα αποζημιωθούν για τη αναμονή…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΙΡΟΥ

Σπάνια συναντά κανείς
ανθρώπους τόσο ερωτευμένους με αυτό που κάνουν, που δεν σταματούν
να βάζουν στόχους και, όταν τους κατακτούν, βάζουν «πλώρη» για ακόμη
μεγαλύτερους. Έτσι όπως
κάνει και η Δέσποινα Μοίρου, η Ελληνίδα που έχει
«σαρώσει» στο Χόλιγουντ
κερδίζοντας πρόσφατα το
τέταρτο κατά σειρά βραβείο, αυτό της καλύτερης
κωμικής ηθοποιού 2019!
Συνέντευξη στη Βίκυ Καλοφωτιά

Ο

ι κατακτήσεις της
γοητευτικής σταρ, όμως, δεν σταματούν
μόνο εκεί, καθώς
πρόσφατα πήρε το
πτυχίο της στην αστρονομία, ετοιμάζεται να υποδυθεί μια πολύ
σπουδαία κωμική ηθοποιό, φιλοδοξεί να σκηνοθετήσει δικές της
ταινίες και θα ήθελε να είχε γνωρίσει «τον ιδιοφυή και σαγηνευτικό
Μάρλον Μπράντο».

1 Δεκάδες ταινίες στο Χόλιγουντ, σίριαλ που προβάλλονται σε
Amazon και Netflix, πολλά βραβεία και διακρίσεις. Πώς τα καταφέρατε στη δύσκολη αμερικανική αγορά κινηματογράφου;
«Μετά από πολλή προσωπική δουλειά
και πολλές ακροάσεις. Ετοιμάζω και
διαλέγω μόνη τους χαρακτήρες που
παίζω στη σκηνή, όπως επίσης και τους
μονολόγους, τους οποίους γράφω εγώ.
Η αίσθηση του χιούμορ μου και η πένα μου με έχουν κάνει και παίζω σε ιστορικά πια comedy clubs, όπως το
“Comedy Store” ή το “Laugh Factory”.
Επίσης η τελειομανία μου, σε συνδυασμό με την εργασιομανία μου, τους κάνει να με εμπιστεύονται, ξέρουν ότι θα
πάω στο γύρισμα έτοιμη! Πολλοί σκηνοθέτες με φωνάζουν σε ταινίες επειδή
με βλέπουν στη σκηνή, όπως συνέβη
και με τους Pink Floyd. Έτσι έχω κλείσει τρεις μεγάλες δουλειές φέτος. Προσωπικά λατρεύω τον αυτοσχεδιασμό
και κάνω συνεχή μαθήματα υποκριτικής. Στο τέλος, το κοινό αναγνωρίζει το
όποιο ταλέντο μου και με επιβραβεύει
με ανάλογα βραβεία».

• Η Ελληνίδα που κέρδισε το βραβείο
καλύτερης κωμικής ηθοποιού στο Χόλιγουντ
αποκαλύπτεται στην «Α»

«Υπέφερα
πολλά
χρόνια από
τη μοναξιά»
1 Πώς νιώσατε όταν σας ζήτησαν
να ακολουθήσετε το team των
Pink Floyd στις συναυλίες προς
τιμήν του συγκροτήματος, που
γίνονται σε όλο τον κόσμο;
«Συναισθήματα βαθιάς συγκίνησης και
δέους, χαράς, και ενθουσιασμού, μιας
και ήταν η αγαπημένη μου μουσική
μπάντα από την παιδική μου ηλικία!
Ένιωσα τόσο θαυμασμό! Ακόμη και το
ότι ήρθαν να παρακολουθήσουν το κωμικό μου σόου καλλιτέχνες τέτοιου μεγέθους, είναι δώρο για εμένα! Πόσω
μάλλον όταν μου πρότειναν να συνεργαστώ μαζί τους! Είναι μια μαγική συνεργασία και ευλογημένη. Απερίγραπτο, συγκλονιστικό συναίσθημα!»
1 Ετοιμάζετε και ένα «Star
Calendar». Μιλήστε μας γι’ αυτό…
«Δέχτηκα πρόταση από μεγάλο αμερικανικό εκδοτικό οίκο, να υποδυθώ
τις 12 μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ, σε ένα “exclusive Hollywood
Calendar” – ημερολόγιο που θα κυκλοφορήσει το 2020, σε συνεργασία
με έναν κορυφαίο φωτογράφο! Απαιτεί πολύωρη φωτογράφιση, και το
team που το πλαισιώνει είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες του Χόλιγουντ.
Θα εκδοθεί σε διάφορες γλώσσες για
την παγκόσμια αγορά».
1 Υπήρξε όνειρο να ενσαρκώσετε
στον κινηματογράφο τη διάσημη
κωμικό ηθοποιό Lusille Ball;
«Δεν είναι δική μου η ταινία, υπήρξε
όνειρο του σκηνοθέτη να κάνει τη ζωή
της Lucille Ball ταινία. Την υποδύθη-

κα για πρώτη φορά σε κλαμπ της νέας
Υόρκης, και το κοινό με υποδέχτηκε τόσο θερμά, οπότε συνέχισα να την υποδύομαι. Το θεωρώ θείο δώρο να την υποδυθώ, μιας και είναι η αγαπημένη
μου κωμική ηθοποιός και σχολή κωμωδίας από μόνη της! Πραγματικά συγκινήθηκα πολύ όταν μου προτάθηκε να
την υποδυθώ. Την έχω μελετήσει για
πολλά χρόνια, τόσο πολύ όσο καμία
άλλη κωμικό. Ήταν ένα φαινόμενο!»
1 Αν είχατε μείνει στην Ελλάδα,
θα νιώθατε γεμάτη καλλιτεχνικά;
«Είχα πολύ ωραίες συνεργασίες και εμπειρίες στην Ελλάδα. Μόλις έγινα Αμερικανίδα πολίτης, και η αλήθεια είναι ότι η Αμερική μού προσφέρει
σπουδές, δουλειές, και άλλα πολλά!
Από την Ελλάδα είχα δύο προτάσεις,
για μια σειρά από τον σκηνοθέτη
Στράτο Μαρκίδη και διαφημίσεις της
Vodafone, όπου ήταν αδύνατο να έρθω λόγω των γυρισμάτων μου εδώ,
στο Λος Άντζελες. Θέλω, όμως, να γυρίσω και να σκηνοθετήσω εκεί την
πρώτη μου ταινία!»
1 Μιλήστε μας για το βραβείο
που σας αποδόθηκε ως καλύτερη
κωμική ηθοποιός 2019;
«Οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν νικήτρια και πέρσι, όποτε εξεπλάγην
που κέρδισα για δεύτερη φορά! Ήταν
ένα μαγικό βράδυ! Μια κατάσταση χαράς, ενθουσιασμού και έκστασης! Ανέβηκα στη σκηνή και ο κόσμος ούρλιαζε, ενώ δεν μπορούσα να μιλήσω
από τη συγκίνηση! Επίσης, ήταν πολύ

τιμητικό γιατί βραβεύτηκα και ως συγγραφέας, μιας και υπογράφω η ίδια
τους μονολόγους μου. Έχω πια το δικό
μου κοινό, που με αγαπά και λατρεύω
να το εκπλήσσω! Άλλη μια επιβράβευση αναγνώρισης του κωμικού μου ταλέντου και της αγάπης του κόσμου».
1 Ποιο είναι το μεγαλύτερο
τίμημα που έχετε πληρώσει για
την καριέρα σας;
«Έχω μεγάλες αντοχές και δεν βλέπω
κάτι σαν τίμημα. Για κάποιους είναι
τίμημα το ότι άφησαν τις οικογένειές
τους, αλλά δεν πρέπει να απογαλακτιστούμε κάποια στιγμή; Το ότι δεν ήξερα τη γλώσσα και την έμαθα ας
πούμε, ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή. Το ίδιο και με τη μοναξιά από την
οποία υπέφερα πολλά χρόνια, καθώς
οι άντρες φοβούνταν να με πλησιάσουν. Τελικά, άρχισε να μου αρέσει
τόσο πολύ να είμαι μόνη και να δημιουργώ, να διαβάζω, να γράφω αυτές
τις μοναχικές ώρες, που τώρα δύσκολα θέλω κάποιον συνέχεια δίπλα μου.
Θέλω πολύ προσωπικό χώρο και χρόνο για μένα πια…»
1 Ποια είναι τα μεγαλύτερά σας
όνειρα που πραγματοποιήθηκαν;
«Νομίζω πως έως τώρα πραγματοποιώ
όνειρα των άλλων! Από τα δικά μου
δεν βρήκα τον χρόνο. Ωστόσο, και το
ότι δουλεύω με τους Pink Floyd , έπαιξα σε Amazon , Netflix, πήρα 4 βραβεία έως τώρα, κάνω ταινία τη ζωή της
Lucile Ball, έκανα μαθήματα με τον Al
Pacino, και παίζω στα πιο σπουδαία

κλαμπ, είναι ήδη πολλά για να με κάνουν υπερευτυχισμένη!»
1 Τι άλλους καλλιτεχνικούς «άσους» κρατάτε στο μανίκι σας;
«Πολλούς! Είθισται οι κωμικοί μετά
τη βράβευσή τους να κάνουν μεγάλα
tour, έτσι κάνω μια μεγάλη stand up
comedy περιοδεία σε πολλές πολιτείες
της Αμερικής από Νέα Υόρκη, Σικάγο, και συνεχίζω την παγκόσμια περιοδεία με τους Pink Floyd σε Ουάσινγκτον, Τέξας, Κεντάκι, Λας Βέγκας,
Σαν Φρανσίσκο, Μεξικό, Ρωσία και
Βουδαπέστη. Επίσης, όπως είπα και
πριν, ετοιμάζομαι να ξεκινήσω γυρίσματα για τη ζωή της Lucille Ball,
πρόκειται να πάω σε φεστιβάλ με κάποιες ταινίες μου, που θα βγουν φέτος στις αίθουσες –όπως το “Tango
Shalom”, μια κωμωδία όπου υποδύομαι τη Susan Susman–, βγαίνει η ταινία μου “Nurses do it better”, ακόμη
μια καναδέζικης παραγωγής κωμωδία
που γύρισα στην Ελλάδα φέτος, το
“The Light touch”, μοντάρεται αυτή
τη στιγμή. Ξεκινώ ακόμη γυρίσματα
για την ταινία “Gleichschaltung”, που
θα γίνει στην Κίνα, και παράλληλα όταν βρω χρόνο θα αρχίσω γυρίσματα
για δύο δικά μου πρότζεκτ! Θα σκηνοθετήσω τις δυο πρώτες μου κωμωδίες με καστ Ελλήνων και ξένων ηθοποιών».
1 Ποια είναι η σπουδαιότερη
συμβουλή που σας έχει δώσει ένας σταρ;
«Να θυμάσαι, να θυμάσαι..!»
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▶ ΣΕΛ. 28

 



▶ ΣΕΛ. 19





Το ΑΦΜ του Ηρακλή και
οι «ρυπάνσεις» Κούγια





Αρχίζει το πρωτάθλημα, με την ατμόσφαιρα να ρυπαίνεται από τις δηλώσεις Κούγια
ότι η Λαμία «στήνει» παιχνίδια και από κομπιναδόρους που διαπραγματεύονται την
πώληση του ΑΦΜ στον Ηρακλή, κάτι που απαγορεύεται από το καταστατικό της ΕΠΟ


•Ο Ολυμπιακός
βρήκε στο
πρόσωπο του
Πορτογάλου το
αλάνι που
έψαχνε για το
κέντρο της
άμυνάς του

▶ ΣΕΛ. 24
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Γιάννης Αλαφούζος:
«Είμαι εδώ και
αναμένω…»
• Παρέμβαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός με στόχο την αλλαγή στο
φορολογικό καθεστώς των ΠΑΕ και όχι μόνο…
▶ ΣΕΛ. 13

