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Επικίνδυνος…
(o απελπισμένος Ερντογάν)

• Ένα μικρό κόμμα με νέο ΑΦΜ φαίνεται
ότι είναι η επιδίωξη της Φώφης Γεννηματά
▶ ΣΕΛ. 9

• Με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις σε κυπριακή
ΑΟΖ και Αμμόχωστο θα συναντήσει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης τον Τούρκο πρόεδρο

ΣΕΛ.
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Και επίσημα ΚΚΕ
του κέντρου το ΚΙΝ.ΑΛ.
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Με… σάρισα
το Μακεδονικό
ο Τσίπρας στη ΔΕΘ
• Ανέβασμα των αντιπολιτευτικών
τόνων ετοιμάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ
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Άλλα τα μάτια
Ζαχαρή κι άλλα
της Τουλουπάκη…

▶ ΣΕΛ. 8

Οδικός χάρτης
17+1 σημείων
για τις 120 δόσεις
▶ ΣΕΛ. 30-31

• «Αμελλητί» ο εισ. ΑΠ Ζαχαρής έστειλε
τον φάκελο Novartis στη Βουλή, με 10 μήνες
καθυστέρηση (στις 5/2/2018) η Ε. Τουλουπάκη
που πλέον μπαίνει στο στόχαστρο πειθαρχικά και
ποινικά μετά από μήνυση του Ανδρ. Λοβέρδου και
σοβαρές καταγγελίες στελεχών της Τράπεζας
Πειραιώς για αντιδικονομική άσκηση δίωξης
εις βάρος τους ▶ ΣΕΛ. 3

ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ ΑΠΟ ΤΑ… LIDL

Ευρω-ντεμπούτο
Σταϊκούρα με…
μαξιλάρι ασφαλείας
τον «σούπερ Μάριο»

ΣΕΛ.

2

Χτυπούν
τον Σαμαρά
για να ρίξουν
τον Κυριάκο

• Πώς οι αποφάσεις Ντράγκι για τη χαλάρωση της
ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής επηρεάζει τα ελληνικά
θέματα - Τα θετικά σημεία και οι αβεβαιότητες

• Η υπόθεση Novartis, η επιλογή Μαργ. Σχοινά ως αντιπροέδρου,
η Συμφωνία των Πρεσπών και η Προεδρία της Δημοκρατίας
είναι το γήπεδο που οι ΣΥΡΙΖΑίοι προσπαθούν να πλήξουν
τον Αντ. Σαμαρά και να φθείρουν τον Κυριάκο

▶ ΣΕΛ. 12

▶ ΣΕΛ. 4-5
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ουλ της… Novartis ήταν η δεύτερη φθινοπωρινή εβδομάδα, με τις διαδοχικές καταθέσεις των Δημήτρη Αβραμόπουλου, Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιάννη Αγγελή αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κ. Ζάχαρη, αλλά και της κοινοβουλευτικής έκρηξης του Ανδρέα Λοβέρδου επ’ αφορμή της διαβίβασης στη
Βουλή της δικογραφίας για τις πρακτικές της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με την οποία οι εισαγγελείς Διαφθοράς κρίνουν ότι προκύπτουν σε βάρος του πρώην υπουργού Υγείας του ΠΑΣΟΚ επαρκείς ενδείξεις για το
αδίκημα της δωροδοκίας.
Η «Α» είναι από τις λίγες –αν όχι η μοναδική– ελληνική εφημερίδα που παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την πορεία της
υπόθεσης που κατά τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο «πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους», αλλά κατά πώς δείχνει η πλήρης ανεπάρκεια αποδεικτικού υλικού εξελίσσεται στη μεγαλύτερη σκευωρία που διέπραξαν
πολιτικοί εναντίον των αντιπάλων τους. Προφανώς και τον τελικό λόγο έχει η Θέμιδα, αλλά αυτό δεν εμποδίζει (σ.σ. αντιθέτως
επιβάλλεται) τους λειτουργούς του Τύπου να κάνουν κι εκείνοι τη δουλειά τους σε επίπεδο διερευνητικής δημοσιογραφίας.
Αυτό έκανε πάντα η «Α». Αυτό έκανε, παρεμπιπτόντως, και την
περασμένη Παρασκευή, που σε ακόμη ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της με φόντο την υπόθεση Novartis αποκάλυψε ότι ο καταγγελλόμενος «Ρασπούτιν» της απελθούσας πλέον κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαγγελόπουλος, έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για ξέπλυμα! Συγκεκριμένα, η εφημερίδα μας δημοσιοποίησε
την πληροφορία-βόμβα ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει
έρευνα εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με ερώτημα την ύπαρξη επιλήψιμων συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς του τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπταμε επίσης ότι έχει ήδη σταλεί αίτημα δικαστικής συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού, προκειμένου να ξεψαχνίσουν οποιοδήποτε στοιχείο αφορά το μέχρι πρότινος πανίσχυρο στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως εξηγούσαμε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας, επικαλούμενοι
δικαστικούς κύκλους, η παραγγελία για τον έλεγχο σε βάρος του Δ. Παπαγγελόπουλου δόθηκε από στέλεχος της Αρχής ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, που έγινε δέκτης καταγγελιών, ορισμένες από τις οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του
Τύπου. Σε αυτές τις καταγγελίες γινόταν λόγος για «κύκλωμα», στο οποίο προΐστατο ο πρώην υπουργός και με το αζημίωτο αρχειοθετούσε υποθέσεις.
Σε οποιαδήποτε κανονική χώρα της υφηλίου αυτό το ρεπορτάζ θα ήταν η πρώτη είδηση των ημερών, δεδομένων των δικαστικών, οικονομικών και πολιτικών προεκτάσεων που έχει η υπόθεση Novartis. Τέτοια χώρα όμως δεν είναι η Ελλάδα. Γι’ αυτό και δεν έχει ανοίξει μύτη εδώ και επτά ημέρες. Και δεν μιλάμε για τη γνωστή πρακτική του δημοσιογραφικού σιναφιού μας να
οικειοποιείται τη δουλειά άλλων μέσων αναπαράγοντας ειδήσεις χωρίς αναφορά στην πηγή τους. Μιλάμε για την πλήρη συσκότιση μιας είδησης-βόμβα που αν μη τι άλλο θα έπρεπε κάποιος είτε να τη διαψεύσει εφόσον δεν ήταν αληθινή είτε να μπει
στον κόπο να τη διασταυρώσει. Σίγουρα, πάντως, όχι να την απαξιώσει, σκοπίμως ή μη, διά της σιωπής νεκροταφείου.
Δεν αποκλείεται οι κατά τα άλλα έγκυροι και έγκριτοι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ να έχουν γεμάτα τα συρτάρια
τους από δημοσιογραφικά παράσημα και να τους πέφτει… ξέρα ν’ ασχοληθούν με «υποθεματίδια». Ας είναι… Εμείς θα αρκεστούμε στην ψήφο εμπιστοσύνης των αναγνωστών μας, όπως αυτή προκύπτει από την αναγνωσιμότητα που είχε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, και ας κρατήσουν οι υπόλοιποι τα Πούλιτζερ από τα… Lidl – με όλο τον σεβασμό για τους ανθρώπους
της πολυεθνικής λιανεμπορικής αλυσίδας.

Φ

Πούλιτζερ
από τα… Lidl
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• «Αμελλητί» ο εισ. ΑΠ Ζαχαρής έστειλε τον φάκελο Novartis στη Βουλή, με 10 μήνες καθυστέρηση (στις 5/2/2018)
η Ε. Τουλουπάκη που πλέον μπαίνει στο στόχαστρο πειθαρχικά και ποινικά μετά από μήνυση του Ανδρ. Λοβέρδου και
σοβαρές καταγγελίες στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς για αντιδικονομική άσκηση δίωξης εις βάρος τους

Τ

ο ότι «Η Δικαιοσύνη
είναι ο πρώτος πυλώνας της Δημοκρατίας» είναι φράση
που χρησιμοποιείται
συχνά όταν κάποιος θέλει να εξάρει την άτεγκτη στάση ενός
δικαστικού λειτουργού. Υπάρχουν όμως και λειτουργοί της
Θέμιδας που μάλλον δεν κρίνουν απαραίτητο το να αποτελέσουν στυλοβάτη του θεσμού
και από άγνοια ή από πρόθεση
παραβιάζουν βάναυσα τους δικονομικούς κανόνες, ξεφεύγοντας έτσι από τον δρόμο του δικαίου και την αποδοχή στο
πρόσωπό τους του δίκαιου δικαστή.
Ας γίνουμε όμως πιο κατανοητοί.
Την τρέχουσα εβδομάδα, όπως
είναι γνωστό, ενώπιον του αντεισαγγελέως ΑΠ, κ. Ευαγγ. Ζαχαρή, κατέθεσαν συμπληρωματικά
στοιχεία για τις μηνύσεις που είχαν υποβάλει κατά φυσικών προσώπων οι πολιτικοί, Δημ. Αβραμόπουλος (Δευτέρα, 9/9), Αντ.
Σαμαράς (10/9) και Ευ. Βενιζέλος (11/9).
Επίσης, στις 12/9, ενώπιον του
ιδίου εισαγγελέως κατέθεσε και ο
πρώην επόπτης της Εισαγγελίας
Διαφθοράς, αντεισαγγελέας ΑΠ, κ.
Γιάννης Αγγελής, για να υποστηρίξει το περιεχόμενο των δύο γραπτών υπομνημάτων του –περιεχόμενο το οποίο απαριθμούσε σειρά
αντιδικονομικών παραβάσεων και
όχι μόνο των τριών εισαγγ. Διαφθοράς– που είχε υποβάλει στον
αντεισ. ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη, τον
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019.
Υπενθυμίζουμε ότι τα δύο αυτά
υπομνήματα είχε αποκρύψει η
πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας ΑΠ, Ξένη Δημητρίου, από το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το
οποίο στις 12/4/2019 αποφάσισε την εκ νέου εκλογή για μία διετία της κας Τουλουπάκη, στην Εισαγγελία Διαφθοράς.
Μάλιστα, η κα Ξ. Δημητρίου
με περισσή θρασύτητα στις
21/6/2019 είχε ισχυριστεί ότι δεν
γνώριζε το περιεχόμενο των δύο
υπομνημάτων του Γ. Αγγελή, παρά το γεγονός ότι η ίδια τα είχε αρχειοθετήσει(!!!).
Την Παρασκευή, 13/9/2019, ο
κ. Ζαχαρής, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τον νόμο, χωρίς κανένα
σχόλιο ή πρόταση, απέστειλε τον
φάκελο με τις παραπάνω καταθέσεις μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή ΑΜΕΛΛΗΤΙ, α-

Άλλα τα μάτια Ζαχαρή
κι άλλα της Τουλουπάκη…
φού σε αυτές υπήρχαν κατηγορίες
για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Και συγκεκριμένα, για τους
κ.κ. Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο και Μιχάλη
Καλογήρου.

Άλλα τα μάτια Ζαχαρή
και άλλα της Τουλουπάκη
Μία άλλη όμως εισαγγελέας, η κα
Τουλουπάκη, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας
(https://www.iapopsi.gr/fthinop
orino-tsoynami-gia-toyloypakiamp-sia/), έδωσε 10μηνη παράταση στην έννοια της λέξης ΑΜΕΛΛΗΤΙ και από τον Απρίλιο
του 2017, που κατετέθη η μήνυση
Λοβέρδου, Κεγκέρογλου, Χριστοφιλοπούλου, κατά του τότε υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Παν. Κουρουμπλή, εδέησε να αποστείλει
τον φάκελο της μήνυσης στις
5/2/2018(!!!).
Το ίδιο έπραξε και για τους 10
πολιτικούς, που οι κουκουλοφόροι μάρτυρες είχαν εμπλέξει στην
υπόθεση Novartis 3-4 μήνες νωρίτερα, εκφράζοντας μάλιστα και
γνώμη(!!!) για τις καταθέσεις αυτές με πολυσέλιδο πόρισμά της.
Την «πρακτική» αυτή της κας
Τουλουπάκη ο εμπλεκόμενος
Ανδρ. Λοβέρδος, ο οποίος προανήγγειλε και μήνυση εις βάρος
της για το κακουργηματικής μορφής αδίκημα της «κατάχρησης εξουσίας».
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Α», για τα πεπραγμένα της κας
Τουλουπάκη πρόκειται άμεσα να
κινηθεί διαδικασία έρευνας για τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα από
την Επιθεώρηση Δικαστών του ΑΠ.

Στα «κάγκελα» τα
στελέχη της Τράπεζας
Πειραιώς
Όμως οι δικονομικές παραβάσεις
της κας Τουλουπάκη δεν σταματούν εδώ. Όπως είναι γνωστό, προ
ημερών ασκήθηκε δίωξη από την
Εισαγγελία Διαφθοράς εις βάρος

38 στελεχών (πρώην και νυν) της
Τράπεζας Πειραιώς για δάνεια τα
οποία είχε χορηγήσει και τα οποία
ενδεχομένως να επέφεραν ζημία
στην Τράπεζα.
Η ενέργεια αυτή της κας Τουλουπάκη προκάλεσε σεισμό
στους δικαστικούς κύκλους, διότι
1] τα επίμαχα δάνεια είχαν εξοφληθεί από τον Οκτώβριο του
2018, και
2] με βάση τον νέο κώδικα οι
τράπεζες δεν ανήκουν στο στενό
δημόσιο τομέα, συνεπώς δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες της
Εισαγγελίας Διαφθοράς.

Και όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι της Τράπεζας:
«Ενώ δε οι εμπλεκόμενοι, με έγγραφο αίτημά τους είχαν επισημάνει
την έλλειψη αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Διαφθοράς για την υπόθεση,
εξηγώντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή
μόνο για το λόγο αυτό δεν παρείχαν
και επί της ουσίας εξηγήσεις, αναμέναμε τον τελικό καθορισμό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και τη νομότυπη εκ μέρους της κλήση για παροχή

εξηγήσεων, εν τούτοις ασκήθηκε η
δίωξη, χωρίς να δοθεί στους περισσότερους από τους εντολείς μας η δυνατότητα παροχής γραπτών εξηγήσεων όπως ρητά επιτάσσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους της
προκαταρκτικής εξέτασης οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», λένε οι δικηγόροι.
Οι δικηγόροι επιμένουν: «Στους
εντολείς μας και τους λοιπούς εμπλεκομένους δεν γνωστοποιήθηκαν καθόλου ποιες είναι οι πράξεις για τις
οποίες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις κατ’ ωμή παράβαση της ρητής
διάταξης του άρθρου 244 Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας.
Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες προδικασίας που προβλέπονται στα άρθρα
95, 96 και 244 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή δεν τους γνωστοποιήθηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο τα δικαιώματά τους.
»…Είναι αυτονόητο ότι θα ζητήσουμε επίσης άμεσα από τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την πειθαρχική διερεύνηση της υποθέσεως,
στο βαθμό που τέτοιες συμπεριφορές
εκ μέρους εισαγγελικών λειτουργών υπονομεύουν σοβαρά τη λειτουργία του
κράτους δικαίου».
Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κα
Τουλουπάκη ως εκπρόσωπος του
κράτους δικαίου, αντί να καλέσει ως είχε υποχρέωση τους υπόπτους για
τη ζημία που υπέστη η
Τράπεζα –που σύμφωνα με έγγραφό
της δεν έχει υποστεί ζημία– για
να εκθέσουν
τις απόψ ε ι ς
τους,

και ενώ γνώριζε ως εισαγγελέας ότι ακόμη και αν για οποιονδήποτε
λόγο ασκούσε δίωξη, αυτή θα έπεφτε στο κενό –αφού σύμφωνα με
το Σύνταγμα κατά την εκδίκαση
ποινικής υπόθεσης επικρατεί ο ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο νόμος–, εντούτοις προχώρησε
στη δίωξη για δικούς της λόγους.
Σύμφωνα μάλιστα με διαδρομιστές στις δικαστικές αίθουσες, η κα
Τουλουπάκη προχώρησε στη δίωξη αυτή για να διαχωρίσει τη θέση
της από τον πρώην αν. υπουργό Δικαιοσύνης, Δημ. Παπαγγελόπουλο, ο οποίος προφανώς διαφωνούσε με άλλες ενέργειές της.
Όπως γίνεται αντιληπτό, και για
την αντιδικονομική αυτή ενέργεια,
κατόπιν καταγγελίας των συνηγόρων των 38 στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, θα κινηθεί πειθαρχική έρευνα και για την υπόθεση
αυτή.
Με όλα τα παραπάνω το τσουνάμι που περιμένει για την κα
Τουλουπάκη, όπως είχε αναφέρει η «Α» στην προηγούμενη έκδοσή της, θα ήταν πιο ακριβές αν είχε αντικατασταθεί από τη λέξη «κυκλώνας».
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Χτυπούν τον
Σαμαρά για να
ρίξουν τον Κυριάκο
• Η υπόθεση Novartis, η επιλογή Μαργ. Σχοινά ως αντιπροέδρου, η
Συμφωνία των Πρεσπών και η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι το γήπεδο που
οι ΣΥΡΙΖΑίοι προσπαθούν να πλήξουν τον Αντ. Σαμαρά και να φθείρουν τον Κυριάκο

Η

τρέχουσα εβδομάδα
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εβδομάδα πολιτικών
αναταράξεων». Και
τι δεν είχαμε…
Καταθέσεις τριών πολιτικών,
Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Ευ. Βενιζέ-

λου, στον Άρειο Πάγο.
«Τρομοκρατική» κατάθεση του
αρεοπαγίτη εισαγγελέα Γιάννη
Αγγελή.
Οσονούπω εξεταστικές επιτροπές για Novartis και «βαρουφάκιας» βασιλείας…
Επιλογή από την κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Μαργα-

ρίτη Σχοινά για τη θέση του αντιπροέδρου και το χαρτοφυλάκιο
Μετανάστευσης.
Επαναφορά στο προσκήνιο της
Συμφωνίας των Πρεσπών ως επιζήμια αλλά όχι προδοτική.
Συνεχείς και αδιάκοπες βολές
για το πρόσωπο που θα προταθεί
για την Προεδρία της Δημοκρατίας

τον Φεβρουάριο του 2020.
Κατά έναν περίεργο τρόπο –για
τους άλλους, όχι για την «Α»– όλα
τα παραπάνω περιστρέφοντο με εκτενείς αναφορές γύρω από το
πρόσωπο του τέως πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Τα ΣΥΡΙΖΑϊκά έντυπα έδιναν
ρεσιτάλ «πληροφόρησης» και πο-
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Χτυπούν τον Σαμαρά, για
να πέσει ο Κυριάκος

λιτικής «ανάλυσης υψηλού περιεχομένου».
Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την
«Kontranews», το «Documento»,
την «Αυγή», αλλά και τα ηλεκτρονικά όπως το news247, το anoixto
parathyro, το newsit, το
mikrometoxos, κ.ά., οι εξελίξεις
στη ΝΔ θα ήταν ραγδαίες, αφού:
1 Ο Κυριάκος δεν θέλει εξεταστική επιτροπή για τη Novartis,
αλλά πιέζεται από τον Σαμαρά.
Όλος ο θόρυβος της Novartis
προέρχεται από τον Σαμαρά.
Βλέπει φαντάσματα για τη
Novartis ο Σαμαράς (ρήση κυρίου Κατρούγκαλου).
Το γεγονός ότι η αποστολή
του φακέλου με τις καταθέσεις
των τριών πολιτικών και του εισαγγελέα Αγγελή έγινε από τον
επίσης εισαγγελέα Ευάγγελο
Ζαχαρή, προφανώς δεν συμβαδίζει με τις απόψεις των ΣΥΡΙΖΑίων, για ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, η οποία όταν επί 2 και
πλέον έτη μέσω της κας Τουλουπάκη «πληγώνει» σε απίστευτο βαθμό τον πολιτικό κόσμο, είναι ανεξάρτητη, αλλά όταν ερευνά Τσίπρα, Παπαγγελόπουλο, Πολάκη, Καλογήρου
τότε πάσχει…
1 Ο Σαμαράς θα «ρίξει» τον Κυριάκο, γιατί πρώτα αποκλείστηκε
η επιλογή του ως επίτροπος, με δεδομένο ότι δεν θα του εδίδετο η
θέση του αντιπροέδρου, και στη
συνέχεια επελέγη ο Μαργαρίτης
Σχοινάς ως αντιπρόεδρος.
Εδώ και αν το παραμύθι δεν
έχει δράκο. Οι φωστήρες του
ΣΥΡΙΖΑ λησμόνησαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς, λόγω της υγείας του, δεν θα μπορούσε να
αποδεχθεί το χαρτοφυλάκιο
του Επιτρόπου Μετανάστευσης,
το οποίο δόθηκε στον Μαργαρίτη Σχοινά μαζί με τη θέση του
αντιπροέδρου. Η θέση της κας
Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν ότι
δεν δεσμεύεται για την τοποθέτηση πρώην πρωθυπουργών σε θέσεις αντιπροεδρίας ήταν γνωστή
από τις αρχές Ιουλίου,
δεδομένου ότι οι αντιπροεδρίες θα εδίδοντο
στους αντιπάλους της υποψήφιους προέδρους, όπως ο Τίμερμαν, ο Βέμπερ
(ο οποίος δεν απεδέχθη
την αντιπροεδρία) κ.ά. Ακόμη, και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζεντιλόνι έλαβε το οικονομικό
χαρτοφυλάκιο και όχι την
προεδρία. Κατά συνέπεια, όλο αυτό το παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ, περί έντασης στις σχέσεις Κυριάκου – Αντώνη ακούγεται καλά από τις παρέες
του Καρτερού, του Βερναρδά-

|5

κη, του Τζανακόπουλου, του
Πετσίτη και των άλλων «παιδιών» του ΣΥΡΙΖΑ.
1 Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Κυριάκου και Σαμαρά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, οι
ΣΥΡΙΖΑίοι, επικαλούμενοι την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη, που χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως «επιζήμια, αλλά όχι προδοτική», καθώς και το γεγονός ότι η
συμφωνία δεν αλλάζει, προέβλεψαν ότι θα υπάρξει αντίδραση από τον Αντ. Σαμαρά που θα τον
φέρει σε ρήξη με τον Κυρ. Μητσοτάκη.
Μάλλον οι ΣΥΡΙΖΑίοι ξεχνούν ότι η τοποθέτηση του
πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για την υλοποίηση των όρων
της Συμφωνίας των Πρεσπών

θα πρέπει να υπάρξουν οι ασφαλιστικές δικλείδες για τον αλυτρωτισμό και μετά θα ακολουθήσει η ένταξη των γειτόνων
στην ΕΕ, κάτι που αποτελεί διακαή τους πόθο.
1 Αν δεν προταθεί ο Αντώνης
Σαμαράς για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι θα επέλθει ρήξη στις
σχέσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Επί σειρά μηνών, όλα τα ΣΥΡΙΖΑϊκά έντυπα δεν ασχολούνται με τη διακυβέρνηση του
Κυρ. Μητσοτάκη, στον βαθμό
που ασχολούνται με το να αποκλείσουν πιθανή επιλογή του
Σαμαρά για την Προεδρία και
να προωθήσουν την υποψηφιότητα του Προκόπη Παυλόπουλου. Τελείως φυσική συμπεριφορά, αφού ο Προκόπης

ποτέ δεν τους στεναχώρησε…
1 Καταλογίζουν την έντονη κριτική που ασκεί η ιστοσελίδα
antinews, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και
εις βάρος του Κυριάκου προσωπικά, στον Αντώνη Σαμαρά…
Μάλλον οι ΣΥΡΙΖΑίοι στην
καλύτερη περίπτωση είναι ανενημέρωτοι και στη χειρότερη εν
γνώσει τους προωθούν το παραπάνω παραμύθι, γιατί έτσι
πιστεύουν ότι θα επέλθει η ρήξη Σαμαρά - Κυριάκου. Όπως
είναι γνωστό, ο Αντ. Σαμαράς
μέσω του εκπροσώπου Τύπου
του, Νίκου Τσούτσια, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τον εκπροσωπεί μόνο ό,τι ο ίδιος ή ο
εκπρόσωπος Τύπου δημοσιοποιεί. Συνεπώς, τα σχόλια περισσεύουν.

Η στοχοποίηση του Αντ. Σαμαρά
από τα ΣΥΡΙΖΑϊκά έντυπα έχει ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές.
Έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ δεν
ασχολούνται με τα πεπραγμένα της
νέας κυβέρνησης, με την καθημερινότητα, με τη μείωση ή όχι των
πρωτογενών πλεονασμάτων, και
ασχολούνται για το αν θα προταθεί για Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τον επόμενο Φεβρουάριο ο Αντώνης Σαμαράς.
Αν κάποιος αναρωτηθεί γιατί αυτή η στοχοποίηση, η απάντηση είναι πολύ απλή και απόλυτα λογική.
Στόχος των ΣΥΡΙΖΑίων επικοινωνιακά είναι ο Αντώνης
Σαμαράς, αλλά ουσιαστικά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Χτυπούν τον Σαμαρά, διότι ξέρουν ότι θα στηρίξει τον Κυριάκο
στις όποιες πολιτικές επιλογές του
κατά τη χρονική διάρκεια της διακυβέρνησής του.
Με αντιπάλους του Κυριάκου
όλη την αντιπολίτευση –αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην ψηφοφορία
για τις προγραμματικές δηλώσεις–
, τους επιχειρηματικούς ομίλους
που δεν συμφωνούν με κινήσεις
του πρωθυπουργού για την ανάπτυξη, όπως η επένδυση για το Ελληνικό, τις εσωκομματικές τριβές
από δυσαρεστημένους «καραμανλικούς», «μητσοτακικούς», «σαμαρικούς», με τα σχέδια των επιγόνων εντός της ΝΔ για τη μετα-Κυριάκο εποχή, τη φυσική φθορά από την κυβερνησιμότητα, πιστεύουν ότι η φθορά του Κυριάκου και
βεβαίως η πτώση του θα επέλθει
πριν ή μετά τη θητεία του ως πρωθυπουργός, αν εκείνοι καταφέρουν
να «μαζέψουν» τους άτακτους Ρουβίκωνες, τους «ανεξάρτητους» 53,
και τις διάφορες συνιστώσες που
τσακώνονται ακόμη και όταν κοιτάζουν τον καθρέφτη…
Για τον σκοπό αυτό επικεντρώνονται τα φίλια ΜΜΕ στο πώς θα
αδρανοποιήσουν τον πιο ισχυρό
στυλοβάτη του Κυριάκου. Όντως
ο Σαμαράς έχει κύρος μέσα στην
κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ,
αλλά το κύρος αυτό το χρησιμοποιεί για το καλό της παράταξης
και όχι για τη δημιουργία μεγάλων
συνασπισμών με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποτε θέλησαν παραπλανηθέντες να πράξουν, ακόμη και ηγετικά στελέχη της παράταξης.
Χαρακτηριστικό και τελευταίο
παράδειγμα των fakenews που διακινούν ήταν η είδηση ότι δήθεν ο
Σαμαράς διαφωνεί με την επιλογή του Κυριάκου να ενεργοποιήσει για τον εορτασμό των 200 ετών
από την Επανάσταση του 1821 την
κα Γιάννα Αγγελοπούλου.
Αρκεί να επισημάνουμε ότι το
πρώτο συγχαρητήριο τηλεφώνημα
που δέχθηκε η κα Αγγελοπούλου
προήλθε από τον Αντώνη Σαμαρά.
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• Με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις σε κυπριακή ΑΟΖ και
Αμμόχωστο θα συναντήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ...
(o απελπισμένος Ερντογάν)
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ

Στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου,
θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

τη συνάντηση που θα έχουν στην έναρξη των
εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν αναμένεται να συζητήσουν
αρκετά με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις σε κυπριακή ΑΟΖ και Αμμόχωστο.
Η επικείμενη συνάντηση έχει
εκ των πραγμάτων μια ιδιαίτερη
σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη μεταξύ του νέου Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου
προέδρου. Υπό αυτή την έννοια,
θα έχει και χαρακτήρα γνωριμίας, αν και η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή στην
Άγκυρα, όπου στην πορεία αρκετών δεκαετιών έχει οικοδομηθεί
μια αίσθηση αξιοπιστίας και αναγνώρισης θετικών προθέσεων,
χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει
απτά αποτελέσματα.
Αυτή, πάντως, εξηγεί τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με
διαφορετικούς ηγέτες της γειτονικής χώρας, τόσο με τους κοσμικούς του παρελθόντος όσο και με
τον σημερινό.
Στη Νέα Υόρκη οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν θα
έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τις αντιπροσωπείες τους,
αλλά και κατ’ ιδίαν. Να «ζυγίσουν», να εξηγήσουν, να πείσουν
και ενδεχομένως να θέσουν τις
βάσεις για ένα νέο modus

vivendi.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά κατά τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ,
είχε δηλώσει: «Αν έχει διάθεση ο
κ. Ερντογάν για μία ουσιαστική
επανεκκίνηση στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, θα πρέπει να το αποδείξει
έμπρακτα. Πρόθεσή μου είναι να
συνομιλώ, γιατί μόνο τότε μπορείς
να βρεις λύσεις αμοιβαία αποδεκτές. Προσερχόμαστε στη διαπραγμάτευση με τα επιχειρήματα που
μας δίνει το διεθνές δίκαιο που είναι με το μέρος μας. Έχω θέσει το

ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΕΚΜΑΙΕΥΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

θέμα των ενεργειών της Τουρκίας
στην κυπριακή ΑΟΖ σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις μου, είναι ευρωπαϊκό θέμα», είχε τονίσει.
Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε σημειώσει με έμ-

φαση ότι ευρωπαϊκό πρόβλημα
είναι και το προσφυγικό και πως
ο ηγέτης της Τουρκίας πρέπει να
καταλάβει ότι δεν νοείται να
απειλεί την Ευρώπη και την Ελλάδα εκμαιεύοντας περισσότε-

ρους πόρους για το προσφυγικό.
Σημειώνεται ότι η γειτονική χώρα έχει πάρει πολλά χρήματα,
περί τα 6 δισ. για το μεταναστευτικό.

Τι μπορεί να περιμένει ο
Κυρ. Μητσοτάκης από τη
συνάντηση
Την απάντηση στο ερώτημα τι

Τα επόμενα βήματα στο εσωτερικό
Π
ίσω, τώρα, στο εσωτερικό, από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης επεδίωξε και πέτυχε να περάσει
το μήνυμα τόσο προς το εγχώριο ακροατήριο όσο και
εκτός συνόρων ότι η Ελλάδα βαδίζει με συγκεκριμένο σχέδιο.
Κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομία κατάφερε να προβάλει την
πεποίθησή του ότι ύστερα
από μία περιπέτεια 4,5
χρόνων, βαδίζει με συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά –
και προς την κατεύθυνση
αυτή στρέφονται οι προσπάθειές του– ότι προκειμένου η χώρα να αποκτή-

σει διεθνή αξιοπιστία, πρέπει να δείξει ότι επικρατεί ένα κλίμα
πολιτικής σταθερότητας, μακριά από την τοξικότητα και την πόλωση που επικράτησε προεκλογικά.
Η έγκαιρη υλοποίηση συγκεκριμένων προεκλογικών δεσμεύσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά στο σκέλος των φοροελαφρύνσεων,
επέτρεψε στον πρωθυπουργό να μην ενδώσει στον πειρασμό της
παροχολογίας, μολονότι αυτό ήταν το καθιερωμένο μοντέλο λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια.
Όπως, εξάλλου, επανέλαβε και την Κυριακή στη συνέντευξη Τύπου, οι δεσμεύσεις για μείωση της φορολογίας, που αναλαμβάνει, είναι απολύτως κοστολογημένες, έτσι ώστε να μη θέτουν εν
αμφιβόλω την επίτευξη των υφιστάμενων δημοσιονομικών στόχων.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η διαμόρφωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους θεσμούς και κατ’ επέκταση με τους
εταίρους θέτει τα θεμέλια για την αίσια κατάληξη του μείζονος
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΕ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ
«Προχωράμε, αλλά δεν ξεχνάμε…»
σο κι αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την περασμένη Κυριακή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ίσως και για χάρη ενός ήπιου πολιτικού κλίματος, ότι «δεν θα κάνουμε τη Βουλή βιομηχανία εξεταστικών», με τις
εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην υπόθεση Novartis (βλ.
καταθέσεις Αβραμόπουλου, Σαμαρά, Βενιζέλου, κεραυνοί
Αγγελή κ.λπ.) τίθεται το ερώτημα πόσο εφικτό είναι να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά ειδικά τη σκανδαλολογία.
Ουδείς ξεχνά τη δήλωση-υπόσχεση του Αντώνη Σαμαρά
πως «θα πάει μέχρι
τέλους» τους σκευωρούς, το ενδεχόμενο να… ηρεμήσει ο απασφαλισμένος Ανδρέας
Λοβέρδος ανήκει
στη σφαίρα της
επιστημονικής
φαντασίας
και
όλες οι σημαντικές υποθέσεις που εκκρεμούν στην πολιτική σκηνή και ζητούν
ξεκαθάρισμα (για παράδειγμα η χρεοκοπία της ΔΕΗ) δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα. Το στίγμα για την κατεύθυνση που θα
ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα έδωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, επικαλούμενος τις δηλώσεις του προέδρου της κυβέρνησης και του
κόμματος ότι, όταν έρχεται κάτι στη Βουλή, θα εξετάζεται με ξεκάθαρη διάκριση εξουσιών. Στην κυβερνητική ατζέντα υπάρχουν δύο-τρία θέματα που κρίνεται ότι χρίζουν διερεύνησης, με
πρώτο-πρώτο την υπόθεση Novartis, και το εξάμηνο Βαρουφάκη όπως και την εμπλοκή «περίεργων» ΜΚΟ στο μεταναστευτικό να ακολουθούν.
Είναι ξεκάθαρο και επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες που
έχει στη διάθεσή της η «Α», ότι στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν
πως δεν πρέπει να υπάρξουν ρεβανσιστικές διαθέσεις. Ωστόσο,
είναι εδραία και η θέση ότι δεν μπορεί να συγκαλυφθούν υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινωνία, απαξίωσαν τη Δικαιοσύνη και πλήγωσαν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.
Η άρση ασυλίας Πολάκη και η επιτάχυνση των ερευνών γύρω από τις καταγγελίες του αντιεισαγγελέα Αγγελή για το «στήσιμο» της υπόθεσης Novartis και τον περιβόητο «Ρασπούτιν» αποτελούν τα τροχιοδεικτικά πυρά μίας άνευ προηγουμένου σύγκρουσης που θα συμβεί τους επόμενους μήνες.
Στην Ηρώδου Αττικού και την οδό Πειραιώς είναι βέβαιοι
ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουν να αμυνθούν καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για «εκδικητικότητα» και εκτροπή. Εκτιμούν, όμως, παράλληλα ότι πειστικές απαντήσεις δεν θα έχει να
δώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σειρά ερωτημάτων. Όπως, για παράδειγμα, αν έχει δίκιο ο Καμμένος να
κατηγορεί τον Κοτζιά πως υπήρξε χρηματισμός από εταιρείες
του Σόρος για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών.
Ή αν είναι βαρύ αδίκημα η καταγραφή συνομιλιών, έστω κι
αν ο Πολάκης τα πήρε πίσω, ή αν η προηγούμενη κυβέρνηση
φρόντισε το αδίκημα να μην είναι κακούργημα.
Την ίδια ώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι η Ν.Δ. θα επιχειρήσει να ανοίξει κι άλλα μέτωπα. Θα επιχειρήσει να προωθήσει δικογραφίες που έμεναν στα συρτάρια γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση αρνείτο να τις ερευνήσει στη Βουλή ή γιατί καθυστερούσαν στη Δικαιοσύνη.
Αυτό που με σιγουριά μπορεί να ειπωθεί εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι όσες υποθέσεις έρθουν στη
Βουλή θα εξεταστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και δίχως προκαταλήψεις, με την τελική απόφαση να επαφίεται στην ακηδεμόνευτη συνείδηση των βουλευτών της πλειοψηφίας. «Προχωράμε,
αλλά δεν ξεχνάμε…» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ό

μπορεί να περιμένει η ελληνική
κυβέρνηση από τη συνάντηση
του Έλληνα πρωθυπουργού με
τον Τούρκο Πρόεδρο τη δίνει εμ-

μέσως ο αρθρογράφος της ιστοσελίδας Ahval, ο οποίος υποστηρίζει ότι τόσο στο εσωτερικό της
χώρας, όσο και στο εξωτερικό, ο

στόχου της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων από το
2021. Η επίτευξη αυτού του στόχου τίθεται ανεπισήμως στις
διεθνείς επαφές του πρωθυπουργού και θα επισημοποιηθεί
τους πρώτους μήνες του 2020.
Η νέα κανονικότητα, που ευαγγελίζεται ο πρωθυπουργός,
έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και συγκεκριμένο θεσμικό
αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
απέρριψε τα σενάριο που έφερε την κυβέρνηση να «φλερτάρει»
με την τροποποίηση του άρθρου 54 παρ. 1 του Συντάγματος για
την κατάργηση της απλής αναλογικής από τις αμέσως επόμενες
εκλογές, θέτοντας παράλληλα τις λοιπές πολιτικές δυνάμεις, μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρουμένου, ενώπιον των ευθυνών τους. Και
αυτό γιατί τόνισε ότι οι επόμενες εκλογές, που, όπως είπε, θα
πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, θα είναι διπλές,
καθώς η απλή αναλογική απαγορεύει με τα σημερινά δεδομένα
την ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Άλλωστε, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες , το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναληφθούν τόσο από το Μέγαρο
Μαξίμου όσο και από το υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες συναινέσεις
γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ερντογάν δεν έχει άλλη επιλογή
από το να εντείνει τη ρητορική
του. Ανεβάζει τους τόνους κάθε
μέρα όλο και περισσότερο, με
εμπρηστικές δηλώσεις. Η απελπισία του φαίνεται από τη στάση
που τηρεί στις απειλές προς την
ΕΕ για το προσφυγικό.
Όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, η Τουρκία από την εξωτερική πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες, κατέληξε
στο τίποτα άλλο, εκτός από προβλήματα με τις γειτονικές χώρες». Σύμφωνα, πάντα, με τον αρθρογράφο, «συγκρούσεις, αναταραχές και
απογοήτευση κυριαρχούν στην
τουρκική ατζέντα και η επιμονή της
Άγκυρας στον μεγαλοϊδεατισμό
οδηγεί από αδιέξοδο σε αδιέξοδο.
Αν μη τι άλλο, ο Ερντογάν, την τελευταία δεκαετία, έχει μετατρέψει
την Τουρκία σε ηττημένη στην εξωτερική πολιτική, η οποία στον σημερινό πολύπλοκο κόσμο απαιτεί πρόσθετη προσοχή».
Όλα λοιπόν κατατείνουν στο
συμπέρασμα ότι ένας απελπισμένος Ερντογάν είναι επικίνδυνος!
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• Επικεντρωμένη στη Συμφωνία των Πρεσπών και την οικονομία θα
είναι η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας το στίγμα
της αντιπολιτευτικής τακτικής που θα ακολουθήσει η Κουμουνδούρου το επόμενο
διάστημα

Με… σάρισα
το Μακεδονικό
ο Τσίπρας
στη ΔΕΘ
Τη Συμφωνία των Πρεσπών, που του κόστισε πολιτικά όσο ήταν κυβερνήτης, θα φροντίσει να εκμεταλλευτεί ο Αλέξης Τσίπρας έστω από τη θέση του
αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης,
στο
restart που θα επιδιώξει να
κάνει ο ίδιος και το κόμμα
του μετά την εκλογική ήττα
της 7ης Ιουλίου, αρχής γεννωμένης από τη ΔΕΘ.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο διήμερο που ξεκινά
σήμερα Σάββατο, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θα επιδιώξει από το
βήμα της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να
ξεπληρώσει με… μακεδονικό νόμισμα τη Νέα Δημοκρατία και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για τα πυρά
που δέχτηκε αναφορικά με το Μακεδονικό. Όπλα του; Τα ίδια τα
«γαλάζια» κυβερνητικά στελέχη,
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν αρχίσει να λειαίνουν τις γωνίες της επίδικης συμφωνίας, αλλά και το μάννα εξ ευρωπαϊκού ουρανού που ακούει στο όνομα
Μαργαρίτης Σχοινάς.
Έτσι κι αλλιώς, ο σχεδιασμός
της ατζέντας Τσίπρα επ’ αφορμή
της ανόδου τού τέως πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη περιελάμβανε σε περίοπτη θέση το κεφάλαιο

της ονοματοδοσίας των Σκοπίων,
αλλά η τοποθέτηση του εκλεκτού
του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
αντιπροεδρία της Κομισιόν με αρμοδιότητα την προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής (σ.σ. καλύπτει τα χαρτοφυλάκια μετανάστευσης, ασφάλειας, απασχόλησης
και παιδείας) έδωσε ακόμη ένα κίνητρο ευκαιρίας στον ΣΥΡΙΖΑ να
ανακατευθύνει την πολιτική του αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. στο Μακεδονικό και να πλήξει έστω διά της
πλαγίας τούς νέους ένοικους του
Μεγάρου Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστική η δημόσια τοποθέτηση-εκτίμηση του εκπροσώπου Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, ότι
το χρίσμα που δόθηκε στον Μαρ.
Σχοινά έχει δημιουργήσει σοβαρό
πρόβλημα στην οδό Πειραιώς, θυμίζοντας πως «ο κ. Σχοινάς από την
πρώτη στιγμή στήριξε τη Συμφωνία
των Πρεσπών σε αντίθεση τότε με τη

ΝΔ». Μάλιστα, ο Αλ. Χαρίτσης γύρισε το μαχαίρι στη «γαλάζια» πληγή, λέγοντας δεικτικά ότι είναι μία
καλή ευκαιρία για τον Κυρ. Μητσοτάκη να ζητήσει εξηγήσεις από
τον κ. Σχοινά «για το κατά πόσο τότε
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε,
όπως έλεγε, τη Συμφωνία με τη μη μείωση των συντάξεων».
Αν στα παραπάνω προστεθούν
η προ ημερών τοποθέτηση του νυν
υπουργού Εξωτερικών, Νίκου
Δένδια, ότι ο αναθεωρητισμός
των συνθηκών είναι επικίνδυνος
για την Ελλάδα και ότι η χώρα μας
θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των
Πρεσπών (σ.σ. την οποία χαρακτήρισε επιζήμια, αλλά όχι προδοτική), είναι απολύτως βέβαιο ότι ο
Αλέξης Τσίπρας θα παίξει το χαρτί του Μακεδονικού, παρουσιάζοντάς το ως κυβίστηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΕΝΔΙΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΖΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Το χαρτί της οικονομίας
Μια και ο λόγος για… κυβιστήσεις,
ως τέτοια θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ
το ζήτημα των πλεονασμάτων, για
τα οποία στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η κυβέρνηση απεμπόλησε με το καλημέρα την επί τα
βελτίω διαπραγμάτευσή τους.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρισης της οικονομικής πολιτικής
που ακολούθησε η δική του κυβέρνηση με αυτήν που ακολουθεί
τους δύο πρώτους μήνες της ζωής
της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο
Αλέξης Τσίπρας θα επαναλάβει από το βήμα της ΔΕΘ τη θέση του ότι ο νυν πρωθυπουργός στέλνει το
θέμα στις καλένδες, παρουσιάζοντάς το ως βούληση μελλοντικής
διαπραγμάτευσης, όταν «εμείς είχαμε πετύχει χωρίς διαπραγματεύσεις».
Επί του προκειμένου, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ θα επικαλεστεί το σχέδιο του κόμματός του για μείωση
των πρωτογενών πλεονασμάτων
από το 3,5% στο 2,5% μέσω του
ενδιάμεσου λογαριασμού που δέσμευε ένα ποσό από το γνωστό
«μαξιλάρι ασφαλείας» και το οποίο
θα χρησιμοποιείτο για να καλυφθεί το κενό του 1% μέχρι το
2022, δίχως να παραβιάζεται η
συμφωνία με τους δανειστές. Ταυτόχρονα, θα υποστηρίξει ότι η μετάθεση της διαπραγμάτευσης σε
δεύτερο ή τρίτο χρόνο θα συμπέσει με την έτσι κι αλλιώς συμπεφωνημένη μείωση των πλεονασμάτων στο 2,2% από το 2023, ενώ θα θυμίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
αυτός που πέτυχε τη μείωση των

πλεονασμάτων στο 3,5% από το
4,5% που προέβλεπε για μία τριετία (2016, 2017 και 2018) το Μεσοπρόθεσμο που είχε ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή τον Μάιο
του 2014.
Τα λοιπά αντιπολιτευτικά πυρά
του Αλ. Τσίπρα θα στοχεύσουν
στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που προχώρησε η κυβέρνηση
της Ν.Δ. στα εργασιακά, τονίζοντας
ότι το κόμμα του θα γίνει ανάχωμα σε απόπειρες αντεργατικών
ρυθμίσεων και ανατροπών, και
πως το υγιές αναπτυξιακό μοντέλο
που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί
και πρέπει να συνυπάρχει με συλλογικά καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.
Οι πληροφορίες της «Α» λένε,
τέλος, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θα επικαλεστεί το κομμάτι της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη
την περασμένη Κυριακή στη ΔΕΘ
περί ετήσιας λογοδοσίας των κυβερνητικών πεπραγμένων στους
πολίτες, για να πει ότι αυτός το έχει
κάνει ήδη πράξη. Συγκεκριμένα,
θα αναφέρει ότι μεγάλο μέρος των
μέτρων και των πρωτοβουλιών
που εξήγγειλε στην 83η ΔΕΘ (βλ.
μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ, αύξηση κατώτατου μισθού
και κατάργηση του υποκατώτατου,
120 δόσεις κ.ά.) έχουν γίνει ήδη
πράξη, λέγοντας για ακόμη μία
φορά ότι «η Νέα Δημοκρατία τρώει
από τα έτοιμα» και εκμεταλλεύεται
την πλεονασματική κατάσταση της
οικονομίας που της κληροδοτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Η δικαστική περιπέτεια του
Ανδρέα Λοβέρδου, αλλά
και το νέο αναπτυξιακό
πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε και φέρνει και
αλλαγές στα εργασιακά, η
Φώφη γεννηματά τα αντιμετωπίζει ως τη σανίδα
σωτηρίας για να ξεπεράσει
τον κάβο της αμφισβήτησης. Ή τουλάχιστον αυτό
πιστεύει η ίδια και οι συνεργάτες της.
Του μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τη Χαριλάου Τρικούπη
εκτιμούν πως μία επαναστατική γυμναστική
στα θέματα του πολυνομοσχεδίου, αλλά και
συσπείρωση γύρω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, που διώκεται για την υπόθεση Novartis, αποτελούν τα φάρμακα για την εσωστρέφεια.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του
Ανδρέα Λοβέρδου, υπάρχει σύμπνοια όντως εντός του ΚΙΝΑΛ και
όλοι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τον πρώην υπουργό. Ήδη
και η ίδια η κα Γεννηματά με δήλωσή της ξεκαθάρισε ότι «απαιτούμε να λάμψει όλη η αλήθεια για τη
σκευωρία της Novartis και να λογοδοτήσουν όσοι εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν αυτό το σκοτεινό σχέδιο
σε βάρος πολιτικών προσώπων και δικών μας στελεχών. Το αίτημα άρσης
της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα
Λοβέρδου –χωρίς νέα στοιχεία– αποτελεί μία ακόμη σπασμωδική αντίδραση ενός υπόγειου αντι-δημοκρατικού συστήματος εξουσίας. Πρέπει η
υπόθεση αυτή να γίνει η αφετηρία,
να θωρακίσουμε τους θεσμούς και ιδίως τη Δικαιοσύνη. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας».
Μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής ετοιμάζεται για μάχη στο Κοινοβούλιο,
όπου αναμένεται οι τόνοι να είναι
υψηλοί κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι ανάλογο θα γίνει και όταν έρθει και
ο φάκελος στη Βουλή μετά την κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά, στην έρευνα
που διεξαγάγει ο αντιεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής, όπου κατονόμασε τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παππαγγελόπουλο, ως τον «Ρασπούτιν»
που έκανε τα κουμάντα στον χώρο
της Δικαιοσύνης.

Το άλλο πεδίο
Όμως, πέραν της υπόθεσης
Novartis, στη Χαριλάου Τρικούπη
ποντάρουν και στις αντιδράσεις
που δειλά-δειλά έχουν ξεκινήσει
από τα συνδικάτα για τις αλλαγές
στα εργασιακά που αναφέρονται
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• Ένα μικρό κόμμα με νέο ΑΦμ φαίνεται ότι είναι η επιδίωξη
της Φώφης γεννηματά, την ώρα που ο Παύλος Γερουλάνος επιμένει
να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ

Και επίσημα
ΚΚε του κέντρου
το ΚΙΝΑΛ
ου. Εκεί όπου οι ψηφοφόροι του
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές και εθνικές, αλλά
στις δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές προτιμούσαν τους υποψήφιους που προέρχονταν από το
ΠΑΣΟΚ.
Κι όμως, η ηγετική ομάδα δεν
προβληματίζεται ούτε για τον λόγο
που στο λεκανοπέδιο Αττικής κατετάγη το ΚΙΝΑΛ στην 4η θέση, πίσω από το ΚΚΕ, ενώ την ίδια ώρα
έλαβαν διπλάσια και τριπλάσια
ποσοστά τα «πράσινα» παιδιά, όπως ο Γιάννης Σγουρός (Περιφέρεια Αττικής), ο Παύλος Γερουλάνος (Αθήνα), ενώ έχοντας και
τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ πρώτευσε ο
Γιάννης Μόραλης στον Πειραιά.
Φυσικά ουδείς σκέφθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη ότι το κακό αποτέλεσμα στο Λεκανοπέδιο είχε ως
συνέπεια (λόγω και του εκλογικού
νόμου) να χάσει έδρες το ΚΙΝΑΛ,
όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά
και σε περιφέρειες όπου έλαβε μεγάλα ποσοστά, όπως στη Λακωνία.

Το ΚΚΕ του κέντρου
στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο.
Και αυτό φαίνεται και από την επίσημη ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται πως «η
Κυβέρνηση θα μας βρει απέναντι μέσα και έξω από την Βουλή». Προφανώς στη Χαριλάου Τρικούπη υπολογίζουν ότι οι «πράσινοι» συνδικαλιστές θα βάλουν πλάτη. Όχι μόνο για να υπάρξουν αντιδράσεις
κατά της κυβέρνησης, αλλά και για
να κάνουν και μία επίδειξη δύναμης στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στα
συνδικάτα είναι αόρατος.

Όμως η πραγματικότητα για το
ΚΙΝΑΛ –πέραν των όσων σχεδιάζει και υπολογίζει η ηγετική ομάδα– είναι εντελώς διαφορετική. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απορροφά ικανά στελέχη ευρείας αποδοχής από το ΠΑΣΟΚ και φυσικά ένα
μέρος του εκλογικού δυναμικού
του κόμματος, ενώ από την άλλη ο
Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει ρεσάλτο για να αρπάξει τη βάση του ΚΙΝΑΛ. Κάτι που εν μέρει το κατάφερε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, του Μαΐου και του Ιουλί-

Η πρΟεδρΟς τΟυ ΚΙΝΑΛ ΑΝΑζΗτεΙ ςωςΙβΙΟ

με τΗΝ περΙπετεΙΑ ΛΟβερδΟυ ΚΑΙ τΗΝ
επΑΝΑςτΑτΙΚΗ γυμΝΑςτΙΚΗ πΟυ ςχεδΙΑζεΙ

Τι φταίει τελικά; Προ ολίγων ημερών ο Σταμάτης Μαλέλης είπε
πως «δεν αρέσουμε». Προφανώς
και το μόρφωμα που σκέφθηκε και
υλοποίησε η κα Γεννηματά δεν
ενθουσιάζει τα πλήθη. Το πήρε ως
ΠΑΣΟΚ, το έκανε Δημοκρατική
Συμπαράταξη, προσθέτοντας τη
ΔΗΜΑΡ, το έκανε ΚΙΝΑΛ με ό-

λους μέσα, αλλά τελικά το μετέτρεψε σε προσωπικό ΚΙΝΑΛ, καθώς
με τις αποφάσεις της έδιωξε το Ποτάμι, της έφυγε και η μισή ΔΗΜΑΡ, και της έμεινε ο Παπανδρέου. Η ίδια φρόντισε να διώξει αρκετά εκ των στελεχών πρώτης
γραμμής, με κορυφαίο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Τι κέρδισε η κα Γεννηματά; Να
έχει ένα μικρό κόμμα με καθαρό
ΑΦΜ και να μετεξελιχθεί σε ΚΚΕ
του κέντρου, κλέβοντας ακόμη και
ιδέες από τη Σοβιετική Επανάσταση του 1917, όπως έκανε με την αφίσα που κυκλοφόρησε, για να απειλήσει την κυβέρνηση ότι θα κατεβεί στους δρόμους. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει αντίδραση του
ΚΚΕ ότι του κλέβει τα σύμβολα. Εικαστικά τώρα η αφίσα θυμίζει περισσότερο την πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση και όχι την 4η, την
οποία διάγουμε αυτή την εποχή
παγκοσμίως. Γι’ αυτό και κάποιοι
εκ των επικριτών της κας Γεννηματά σχολίαζαν: «Προφανώς οι ηλικιωμένοι σύμβουλοι της κας Γεννηματά (Γείτονας-Παπαϊωάννου-Τσούρας)
θεωρούν ότι επαναφέροντας τα σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης θα πείσουν τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Την ίδια ώρα που η κα Γεννηματά αποφάσισε να ασχοληθεί με
την επαναστατική γυμναστική (ίσως της έχει μείνει απωθημένο από την εφηβική και φοιτητική της
ζωή), εις των μνηστήρων της προεδρικής της καρέκλας στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος,
διοργανώνει μετεκλογικές συνελεύσεις της δημοτικής του παράταξης στον δήμο Αθηναίων και
κάνει περιοδείες στις γειτονιές της
πρωτεύουσας. Το δε εντυπωσιακό είναι πως βρίσκει ανταπόκριση από τον κόσμο. Και βέβαια
μπορεί ο κ. Γερουλάνος να επιθυμεί σφόδρα να εκλεγεί νέος
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο
ίδιος γνωρίζει πως δεν είναι εύκολο αυτό. Διότι όλοι κατανοούν
πως έχοντας το πάνω χέρι η κα
Γεννηματά θα διοργανώσει ένα
συνέδριο με κλακαδόρους, οι οποίοι θα λάβουν αποφάσεις διά
της ανατάσεως της χειρός. Όμως
σε αυτό που ποντάρει ο κ. Γερουλάνος είναι να κινητοποιήσει, πέραν του κόσμου που μένει πιστός
στο ΠΑΣΟΚ, και κάποια από τα ιστορικά και κορυφαία στελέχη, ώστε να απαιτήσουν από την κα
Γεννηματά καθαρές διαδικασίες
στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
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Ταχύρυθμα
μαθήματα

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Σε έναν μήνα

Μάθε, παιδί μου,
αγγλικά, μπορεί να γίνεις
πρωθυπουργός και
να σου χρειαστούν

Σε έναν μήνα θα επιστρέψει στα πανεπιστημιακά
του καθήκοντα στο Αριστοτέλειο ο Ευάγγελος
Βενιζέλος. Ήδη εγκρίθηκε
από τη Σύγκλητο το διαδικαστικό. Το μόνο που δεν
έχει ξεκαθαρίσει είναι εάν
θα επανέλθει στο αμφιθέατρο για να διδάξει Συνταγματικό Δίκαιο, ή αν
θα ασχοληθεί με όσους κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Στο μεταξύ, στο
γραφείο του υπάρχουν
προτάσεις και προσκλήσεις για ομιλίες σε όλο τον
κόσμο.

Δώρα

Είχε γκίνια ο Μήτσος με τη Λαγκάρντ
Η θέση που έλαβε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Ευρωκοινοβούλιο για τη
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων προκάλεσε αναταραχή στην
Κουμουνδούρου. Κι αυτό διότι στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η Γαλλίδα νέα πρόεδρος της ΕΚΤ θα «άδειαζε»
την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, κάποιοι έδιναν διαβεβαιώσεις στον
κ. Τσίπρα, πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Λαγκάρντ να πει «όχι» στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το
χειρότερο όλων όμως είναι ότι ο Παπαδημούλης είχε δώσει σε δύο
βουλευτές των «Πρασίνων», έναν Ισπανό κι έναν Γερμανό, γραπτή την
ερώτηση, μη αναμένοντας την απάντηση της Λαγκάρντ. Έχει και γκίνια
ο Μήτσος.

Πέπλο προστασίας στους... αντάρτες
Ναι μεν είναι προβληματισμένος ο Μιχάλης Καρχιμάκης με την πορεία του Κινήματος Αλλαγής, αλλά δεν συμφωνεί να υπάρχει αφωνία από τα στελέχη. Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε τη διαφωνία
του με την προεκλογική τακτική της Φώφης Γεννηματά, λέγοντας
πως «αν δεν είχαμε πει ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη,
θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει το 12%». Σε κάθε περίπτωση, ο
κ. Καρχιμάκης άπλωσε πέπλο προστασίας για όσα στελέχη διαφοροποιούνται εσχάτως, καθώς ερωτηθείς για τις απόψεις του Νίκου Παπανδρέου και του Παύλου Γερουλάνου, όπως εκφράστηκαν
τις τελευταίες ημέρες, υποστήριξε ότι όλες οι απόψεις θα πρέπει να
ακούγονται. «Δεν θα ποινικοποιήσουμε και την έκφραση γνώμης
τώρα».

Τα δώρα που κάνει σε όλους ο νέος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι μπλε
γραβάτες για τους κυρίους
και μπλε φουλάρια για τις
κυρίες, πάντα με το λογότυπο της πόλης. Και όσοι
τον επισκέφτηκαν αυτά τα
δώρα έλαβαν, ανεξάρτητα
εάν είναι άλλης... χρωματικής ιδεολογίας.

Δύο τρυγόνια
Περιοδείες στις γειτονιές
της Αθήνας συνεχίζει και
μετεκλογικά ο Παύλος Γερουλάνος, τώρα ως απλός
δημοτικός σύμβουλος. Απλά έχει την ευκαιρία πέραν των δημοτικών ζητημάτων να αναφέρεται και
στα του ΚΙΝΑΛ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως έχει ξεκαθαρίσει τον ενδιαφέρει
η προεδρία του πάλαι ποτέ
ισχυρού Κινήματος του Ανδρέα Παπανδρέου. Με ένα
σμπάρο δύο τρυγόνια, που
λέει και ο λαός μας.

Μέρες μετά το περιβόητο «good
success», το διαδίκτυο ακόμη ασχολείται με τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα. Πέρα όμως από την ευχή που έδωσε «good success» (προφανώς
μετάφρασε το «καλή επιτυχία»), είπε
και άλλα μαργαριτάρια. Το πρόβλημα
με τον ξενόγλωσσο κ. Τσίπρα είναι ότι επιχειρεί να ομιλήσει αγγλικά σκεπτόμενος ελληνικά και να μεταφράζει τα ελληνικά στα αγγλικά ως έχουν. Όμως η απορία μετά από χρόνια ημιμάθειας του κ. Τσίπρα που
γεννάται είναι η εξής: Ποιος έμαθε
αγγλικά στον Αλέξη Τσίπρα; Καλά
πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
πως όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία (το 2015) πρωθυπουργός, τα αγγλικά του κ. Τσίπρα
ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τότε ήταν που ξεκίνησε τα εντατικά μαθήματα, ενώ ήταν πρωθυπουργός, από έναν
καθηγητή Αγγλικών, μέλος της τότε Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να
ομιλεί αγγλικά με τους ξένους ηγέτες,
όμως ποτέ δεν απέφυγε τα σαρδάμ.

Αναζητούν τον αντι-Τσίπρα
κάποιοι από τους «53»
Όλο το φάσμα του πολιτικού πεδίου συμφωνεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίζει δίχως αντίπαλο στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει κανένα
πρόβλημα επανεκλογής, ειδικά εάν η εκλογή γίνει από τον λαό με
ανοιχτή ψηφοφορία. Κι όμως, κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως το
αριστερό τμήμα της ομάδας των «53», θεωρούν πως έχουν έτοιμο
το νέο ηγέτη του κόμματος, κάνοντας λόγο για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Μάλιστα του έχουν γίνει κρούσεις για να τον πείσουν να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος στο συνέδριο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Όμως η τελευταία παρέμβαση του Σακελλαρίδη
για τις ευθύνες της κυβέρνησης Τσίπρα στο μεταναστευτικό μάλλον έκλεισε το οποιοδήποτε θέμα για επιστροφή του.

Γενικός εισηγητής
της αναθεώρησης ο Τζαβάρας
Αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας θεώρησαν πως μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στον Χάρη Θεοχάρη, ο Κώστας Τζαβάρας είχε εξασφαλίσει μία θέση στην black list του Μαξίμου.
Οι γνωρίζοντες, όμως, επιμένουν πως ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν έχει ξεγράψει τον Τζαβάρα, αλλά του ανέθεσε την ευθύνη να είναι ο γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Κάτι που έκανε τον ίδιο να χαρεί και θέλησε
να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους με την ακόλουθη ανάρτηση: «Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου
της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκα γενικός εισηγητής της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία του πολιτεύματός μας, για αυτό
και αποτελεί για μένα τεράστια τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη ο ορισμός μου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας».
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Ο μεγάλος συμβιβασμός
Πολύς θόρυβος για τον εκλογικό νόμο, ο οποίος συγκαλύπτει ένα βασικό δεδομένο: Ν.Δ.
και ΚΙΝΑΛ έχουν επισήμως ταχθεί κατά της απλής αναλογικής και υπέρ ενός λελογισμένου μπόνους εδρών.
Η προσδοκία ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε χάρη στο μπόνους, θα μεταστραφεί,
συμβάλλοντας στη θεσμική κατοχύρωση της πολιτικής σταθερότητας, ακούγεται υπεραισιόδοξη. Αλλά η προσπάθεια για έναν μεγάλο συμβιβασμό, ώστε να αλλάξει με άμεση
ισχύ ο εκλογικός νόμος, δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, προτού καν εκδηλωθεί…

Παράσημα Βαγγέλη σε Κυριάκο…
Η διαχείριση των πυρκαγιών, η φορολογική
πολιτική της κυβέρνησης, η ρητορική για
προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και η ασφάλεια φαίνεται να είναι βασικοί παράγοντες,
με τους οποίους κέρδισε πόντους ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, με το «καλημέρα» της διακυβέρνησής του.
Τα παραπάνω… παράσημα πιστώνει στον
πρωθυπουργό και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μιλώντας, μάλιστα, στον ΣΚΑΪ υπαινίχθηκε πως το Κίνημα
Αλλαγής θα έπρεπε να είναι σύμμαχος της
κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση έχει κερδίσει τις
εντυπώσεις. Έχει κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς. Έχει δεσμευθεί σε κοινωνικές παροχές
και μέτρα στήριξης. Έχουν γίνει και λάθη που είναι αναπόφευκτα».
Ανεξάρτητα από τα όσα λέγονται σε καφενεία και πηγαδάκια –δημοσιογραφικά και μη– ότι «ο
Μπένι εξελίσσεται στη σοβαρότερη συνιστώσα της Νέας Δημοκρατίας», η αλήθεια είναι ότι ο λόγος και το ειδικό πολιτικό βάρος του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ λείπουν από τη Βουλή. Το αν,
τώρα, η Φώφη χτυπάει το κεφάλι της για τη διαγραφή του δεν δύναται να επιβεβαιωθεί, αλλά
και ουδείς μπορεί να το θεωρήσει… απίθανο!

Παραμένουν οι περιοριστικοί όροι

Ξεπάγωσε η τσιμινιέρα (του ΠΑΣΟΚ)

Παραμένουν οι περιοριστικοί όροι για τον στρατεύσιμο Σημαιοφόρο(ΣΕΑ/Μ) Δ.Π. που είχε επιβάλλει ο
ανακριτής του Ναυτοδικείου μετά την μετατροπή της
δίωξης σε κακουργηματική. Να θυμίσουμε ότι ο Δ.Π.
παρέσυρε και σκότωσε μία ηλικιωμένη με το εγγονάκι της (ενός έτους) στις Καμάρες Αιγίου στις 25 Αυγούστου. Ο δράστης κλήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από τον ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά, έλαβε αντίγραφα όλης της δικογραφίας και πήρε προθεσμία
αρκετών ημερών για να προετοιμαστεί και να απολογηθεί. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Ναυτοδικείου
Πειραιά την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, ζητώντας να αρθεί η απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Όμως σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το Δικαστικό
Συμβούλιο διατήρησε σε ισχύ την απαγόρευση εξόδου μέχρι ο Δ.Π. να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή και να απολογηθεί, οπότε και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών όρων με βάση
πλέον της διατάξεις της ποινικής δικονομίας.

Ένα απίστευτο διαδικτυακό πανηγύρι έχει ξεσπάσει στα social media
με το μπανεράκι του Κινήματος Αλλαγής που απειλεί την κυβέρνηση
ότι θα βρει το Κίνημα απέναντί της
«μέσα και έξω από τη Βουλή». Το
τσιτάτο του ΚΙΝΑΛ αφορά τις ενστάσεις της Χαριλάου Τρικούπη
για τις αλλαγές στα εργατικά που
περιλαμβάνει ο αναπτυξιακός νόμος της Ν.Δ., αλλά το τρολάρισμα
αφορά την… τσιμινιέρα σε σχήμα αγωνιστικής γροθιάς που συνοδεύει το banner.
To τι έχει ειπωθεί δεν λέγεται, αλλά το καλύτερο
το έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο γνωστός
stand up κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος: «Εντάξ ρε
μ@@@κες ελάτε πάρτε μας και τα εισιτήρια απ τις παραστάσεις στο τέλος. Αμα κάνετε τέτοια τι θα κάνουμε εμείς στο
αρχαίο δράμα θα το ρίξουμε ;;» Η σάτιρα τσακίζει…

Εθνικός επαρχιωτισμός
και ευρωπαϊκή υποκρισία
Πέρα από τη φιλολογία (όχι πάντα αληθή και επιβεβαιωμένη) που αναπτύχθηκε εντός των ελληνικών συνόρων με την ανακοίνωση της τοποθέτησης του Μαργαρίτη Σχοινά στην αντιπροεδρία της Κομισιόν, η… μαρκίζα
του χαρτοφυλακίου που ανατέθηκε στον επίτροπο
(«Προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής») προκαλεί
ενστάσεις και στην Εσπερία, καθώς εκτιμάται ότι έχει
ρατσιστικές απολήξεις.
Τη γαλατική δυσαρέσκειά του δεν έκρυψε ούτε ο μέντορας του κ. Σχοινά, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος δήλωσε στο Euronews ότι δεν του αρέσει «η ιδέα ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής έρχεται σε αντίθεση με τη μετανάστευση».
Αν το καλοσκεφτεί κάποιος, δεν έχουν το άδικο όσοι
ενίστανται ότι είναι τουλάχιστον άκομψοι και αχρείαστοι τέτοιοι φυλετικοί-πολιτισμικοί διαχωρισμοί, όταν
μάλιστα σε κοινωνικό επίπεδο ο ευρωπαϊκός τρόπος
ζωής παλαντζάρει μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης
και της κοινωνικής περιθωριοποίησης που προκαλούν
οι 5.000.000 άστεγοι, οι 30.000.000 άνεργοι και οι
120.000.000 Ευρωπαίοι πολίτες που διαβιούν κάτω
από το όριο της φτώχιας. Αφήστε δε που το ευρωπαϊκό
σαβουάρ βιβρ δεν επιτρέπει και πανηγυρισμούς στα
όρια της εθνικής παλιγγενεσίας επειδή ο κ. Σχοινάς τοποθετήθηκε σε θέση μη εκτελεστικού αντιπροέδρου.
Τα «ζήτω» και τα… ταρατατζούμ –και δεν αναφερόμαστε
στις δηλώσεις του ίδιου ή της κυβέρνησης που υποτάσσονται δικαίως στο politically correct, αλλά στους λογιών-λογιών «αναλυτές» που επιδόθηκαν σε υμνολογίες– υποκρύπτουν και έναν εθνικό επαρχιωτισμό, που
σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή υποκρισία και τους ευφημισμούς δεν εξυπηρετεί κανέναν.
Ν.ΤΣ..
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• Πώς οι αποφάσεις Ντράγκι για τη χαλάρωση της
ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής επηρεάζει τα ελληνικά
θέματα - Τα θετικά σημεία και οι αβεβαιότητες

Ευρω-ντεμπούτο
Σταϊκούρα με…
μαξιλάρι ασφαλείας
τον «σούπερ Μάριο»
Την τελευταία του ζαριά πριν από την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έριξε την περασμένη Πέμπτης ο Μάριο Ντράγκι και
οι… εξάρες που έφερε μοιάζει να βολεύουν πολύ την Αθήνα που χθες έστειλε στο Eurogroup του Ελσίνκι τον
νέο υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με τον τελευταίο να καταθέτει αίτημα αποπληρωμής μέρους του
ακριβού δανείου του ΔΝΤ προς την Ελλάδα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε έναν αναστεναγμό ανακούφισης
θα πρέπει να υποδέχτηκε η Κριστίν Λαγκάρντ
το κατόρθωμα του «σούπερ Μάριο»
να ξεπεράσει τις γερμανικές –κατά
βάσιν– φωνές εναντίωσης και να
«περάσει» τελικά από το Δ.Σ. της ΕΚΤ τη χαλάρωση της ευρωπαϊκής
νομισματικής πολιτικής. Και η ανακούφιση δεν σχετίζεται με το αν
η Γαλλίδα πρώην επικεφαλής του
ΔΝΤ είναι αντίπαλος ή οπαδός των
πολιτικών λιτότητας, αλλά με το γεγονός ότι το «μαγαζί», τα ηνία του
οποίου αναλαμβάνει από την 1η
Νοεμβρίου, θα έχει πλέον στις «ρεζέρβες» του όλα εκείνα τα εργαλεία
προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία απειλείται με εκ νέου διολίσθηση στην ύφεση.
Αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας η
Κρ. Λαγκάρντ το οφείλει στον
Μάριο Ντράγκι, που όπως συνέβη και τον Μάρτιο του 2016, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός καινούργιου ισχυρού πακέτου μέτρων
για την τόνωση της ανάπτυξης και

του πληθωρισμού,
που συνδυάζει την
περαιτέρω μείωση
των επιτοκίων και
τις αγορές ομολόγων
(QE).
Ειδικότερα, μετά
από σχεδόν τριάμισι
χρόνια η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 μονάδες
βάσης –στο -0,50%– του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων, ενώ το επιτόκιο των
πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης αποφασίστηκε να παραμείνουν αμετάβλητα στα υφιστάμενα επίπεδα
του 0,00% και 0,25%.
Το ενδιαφέρον εδάφιο των επίσημων ανακοινώσεων είναι εκείνο που υπογραμμίζει ότι η χαμηλή
επιτοκιακή πολιτική και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δεν
έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, με το συμβούλιο της ΕΚΤ να διευκρινίζει ότι τα επιτόκια
θα παραμείνουν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα, μέχρι να εξασφαλιστεί ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες συγκλίνουν σταθερά σε επίπεδα αρκετά κοντά αλλά κάτω α-

πό το 2% –στον ορίζοντα που μπορεί να γίνει πρόβλεψη–, και αυτή
η εικόνα αντανακλάται σταθερά
στις υποκείμενες πληθωριστικές
δυναμικές. Η προηγούμενη αναφορά στην ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας έκανε λόγο για διατήρησή τους «τουλάχιστον το πρώτο
μισό του 2020 και σε κάθε περίπτωση
όσο χρειαστεί για να εξασφαλιστεί
διατηρήσιμη σύγκλιση του πληθωρισμού στον στόχο μεσοπρόθεσμα».
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν
ξανά οι αγορές στο πλαίσιο του
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase
programme – APP) με μηνιαίο
ρυθμό τα 20 δισ. ευρώ από την 1η
Νοεμβρίου.
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε, τέλος, ότι
προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω των τραπεζών, θα πα-

ρουσιάσει ένα σύστημα δύο επιπέδων για τα αποθεματικά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στο
πλαίσιο του οποίου ένα μέρος της
πλεονάζουσας τραπεζικής ρευστότητας θα εξαιρείται από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης.

Η σημασία των
αποφάσεων Ντράγκι για
την Ελλάδα
Οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ ήρθαν
μια ημέρα νωρίτερα από το ντεμπούτο Σταϊκούρα στο Eurogroup
και η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της. Στο επίσημο καλεντάρι
του Ελσίνκι η Ελλάδα ήταν καταχωρισμένη στο κεφάλαιο «Άλλα
Θέματα», όπου ο νέος υπουργός Οικονομικών της χώρας (σ.σ. μαζί με
τον επίσης νέο Ιταλό ομόλογό του)
θα παρουσίαζαν τις πολιτικές προτεραιότητες των αντίστοιχων νέων
κυβερνήσεών τους. Στα καθ’ ημάς,

το κρίσιμο είναι η «μυρωδιά»
που… θα οσμιστεί ο κ. Σταϊκούρας αναφορικά με το γκελ που έκαναν στους εταίρους οι κόστους
άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ εξαγγελίες που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Για
παράδειγμα ο νέος ΥΠ.ΟΙΚ. θα
σχηματίσει μία εικόνα για το αν τα
υπερκέρδη (SMPs & ANFAs) που
αποκόμισαν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών
της ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα θα συμπεριληφθούν στον
ορισμό του μνημονιακού πλεονάσματος ή αν θα κριθεί ότι υπάρχει
ο δημοσιονομικός χώρος για τις ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν
από τον πρωθυπουργό.
Επίσης ο κ. Σταϊκούρας αφίχθη στο Ελσίνκι με αίτημα αποπληρωμής μέρους του ακριβού δανείου προς το ΔΝΤ που βαραίνει
την Ελλάδα με περίπου 75 εκατ.
ευρώ τον χρόνο σε τοκοχρεολύσια.
Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί
να είναι αποσυνδεδεμένα από τις
προχθεσινές αποφάσεις Ντράγκι.
Αναλυτές της αγοράς υποστηρίζουν για παράδειγμα ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να τολμήσει μία πιο επιθετική αποπληρωμή στο ΔΝΤ, επικαλούμενοι το γεγονός ότι μετά
τη… χαλάρωση της ΕΚΤ η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε έως το 1,49% από το 1,61% που κυμαίνονταν μία
ημέρα πριν.
Υπάρχει, ωστόσο, και η εύλογα
απαισιόδοξη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι η ανάγκη τόνωσης
της οικονομικής δραστηριότητας
στην ευρωζώνη, απλώς επιβεβαιώνει τους χρησμούς για επερχόμενη ύφεση. Κι αν αυτοί οι χρησμοί
επιβεβαιωθούν, τότε η παραδοχή
της δυναμικής ανάπτυξης στην οποία έχει «χτίσει» όλο το οικονομικό της πρόγραμμα η ελληνική κυβέρνηση θα διαψευστεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις τσέπες
των πολιτών αλλά και για το πολιτικό κεφάλαιο της «γαλάζιας» διακυβέρνησης.
Άλλωστε οι υψηλότατοι ρυθμοί
ανάπτυξης είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση και για τους εταίρους προκειμένου να ξεκινήσουν
(σ.σ. όχι όμως και να… τελειώσουν) οποιαδήποτε συζήτηση με
την Αθήνα που θα αφορά τη μείωση
των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων για μετά το 2020. Και για
να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία το «ναι μεν, αλλά μάλλον αδύνατο» ξεκαθάρισε το μεσημέρι της
Παρασκευής και ο επικεφαλής του
ESM, Κλάους Ρέγκλιγκ, εξηγώντας ότι το ελληνικό αίτημα μπορεί
να μπει στο τραπέζι μόνο αν επιτευχθεί σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη από ότι προβλέπεται στο πρόγραμμα και μόνο με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού σε
μακροπρόθεσμη όμως βάση.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ια την Εθνική, εγώ τα έλεγα τότε
που έπρεπε. Άπαξ
και ραγίσει το
γυαλί, δεν ξανακολλάει.
Και τον Μουρίνιο να φέρουν
προπονητή, ο Γραμμένος θα είναι
Γραμμένος, ο Βρακάς, Βρακάς κι
ο Παπαχρήστου θα παραμείνει
Παπαχρήστου. Κι ο Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης. Για τον Ιβάν μιλάω.
Και σήμερα θα τα πούμε όλα εδώ
για τον Ιβάν.
Δύο φορές τη διέλυσε την Εθνική ο Ιβάν Σαββίδης. Μία τον Απρίλιο του 2014 και μία που τσαμπουκά πήρε την Εθνική κι έφυγε από το
«Καραϊσκάκης».
Την ξεφτίλισε την Εθνική ο Ιβάν
Σαββίδης. Κι ας γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι την Εθνική τη διέλυσε η εγκληματική οργάνωση. Το εύκολο πράγμα, δηλαδή. Το πιάνουμε
από την αρχή.
Ο Σάντος είναι προπονητής στην
Εθνική ομάδα, τα πάει πρίμα, προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Το συμβόλαιο του Φερνάντο τελειώνει τέλος του ’13. Του ανανεώσανε για έξι ακόμα μήνες ο Σαρρής πρόεδρος. Μάλιστα. Θέλανε να τον κρατήσουνε τον Φερνάντο; Πού θα
βρίσκανε καλύτερο;
Από τον Απρίλιο του ’14 ο Σαρρής είχε κάνει πρόταση στον Σάντος. Με τα ίδια λεφτά, όχι περισσότερα. Ο Πορτογάλος το έπαιζε
κρυφτό. Θα δούμε και τα ρέστα.
Τι να έλεγε, δηλαδή, ότι μου έκανε πρόταση ο Σαββίδης και μου δίνει τα τριπλάσια λεφτά; Συμφωνία
είχανε κάνει με τον Ιβάν στο προφορικό ο Φερνάντο. Ότι, μετά το
Μουντιάλ, αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ.
Ποιος έκανε το προξενιό του Σάντος στον Σαββίδη; Ο Κατσουράνης. Όλοι αυτό έλεγαν στη Βραζιλία. Πρόεδρος, βοηθοί και διεθνείς.
Ο Κατσουράνης το ’παιζε αρχηγάρα στην Εθνική. Ο καμπόσος.
Ο αγαπημένος τού Σάντος. Σου
λέει, άπαξ και πάρω τον Φερνάντο
στον ΠΑΟΚ, ποιον θα έχει βοηθό; Εμένα. Γερό μεροκάματο και σίγουρο
για δυο-τρία χρόνια.

Γ

Το κράτος
των Αθηνών
Όπως θα κοζάρετε στη
διπλανή στήλη, ο Ιβάν
είναι ο βασικός υπεύθυνος για το κατάντημα
της Εθνικής. Κι από κοντά το Σαββιδοτεχνείο,
βέβαια.
Είδατε τι έγραψε το
sdna; Ότι είναι αξιολύπητοι οι διεθνείς που δεν
κατάφεραν να νικήσουν
το Λίχτενσταϊν. Είναι και
με το παραπάνω, σου
λέω εγώ. Αλλού είναι το
θέμα μου. Φταίνε οι διεθνείς, αλλά δεν φταίει ο
Γραμμένος με τον Ιβάν
που την κάνανε τσίρκο
Μεντράνο την Εθνική.
Αυτό λέει το Σαββιδοτεχνείο. Φταίνε οι παίκτες.
Μιλάμε, ότι πάει συγχορδία βιολοντσέλο με
βιολί και κρουστά. Κι οι
ΠΑΟΚτσήδες φέρνουν
αναγούλα μ’ αυτά που
γράφουνε. Εθνική των
Αθηνών, σου λένε.
Ποια Εθνική Αθηνών, ρε.
Ο Πασχαλάκης κι ο Πέλκας με τον Λημνιό και
τον Γιαννούλη πού παίζουνε; Στη Σπάρτη; Πάλι
με το κράτος των Αθηνών τα έχουνε. Ένα κάρο
παπαριές. Α, μιλάμε για
έναν ΠΑΟΚ που αυτούς
έχει από Έλληνες και κανέναν άλλονα.

Τον Απρίλιο του 2014, πριν από το Μουντιάλ, με προξενήτρα
τον Κατσουράνη, ο ΠΑΟΚάρχης είχε συμφωνήσει προφορικά
με τον Φερνάντο Σάντος, μετά αρνήθηκε να τον πάρει και
οι διεθνείς έγιναν μαλλιά-κουβάρια στη Βραζιλία, ενώ πριν
από δυο χρόνια την πήρε τσαμπουκά από το «Καραϊσκάκης»

Ιβάν Σαββίδης και εθνική

Τη διέλυσε
με Σάντος
την αποτελείωσε
με Γραμμένο

Ο Ιβάν το ψείρισε απ’ εδώ, το
ψείρισε απ’ εκεί, είδε ότι δεν του
βγαίνουν τα ποσά που έταξε στον
Σάντος. Κι απέσυρε την πρόταση.
Κι ο Σάντος βρέθηκε στον αέρα.
Μόνο που το μάθανε οι διεθνείς
ότι μιλούσε με τον ΠΑΟΚ. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι κι αρχίσανε τα πλακώματα του Τζαβέλλα με τον Μανιάτη στη Βραζιλία.
Κατάλαβες τώρα τι παίχτηκε στη
Βραζιλία; Ο Ιβάν πήρε τα μυαλά του
Σάντος με τα λεφτά στο μιλητό, οι
διεθνείς το μάθανε και τελείωσε το
παραμύθι. Μπάχαλο έγινε η Εθνική.
Και ποιος την έκανε μπάχαλο; Η
εγκληματική οργάνωση ή ο Σαββίδης που τον ξεσήκωσε ότι θα τον
πάρει, κάνα-δυο μήνες πριν αρχίσει
το Μουντιάλ; Για να ξέρουμε τι λέμε,
δηλαδή.
Πάμε παρακάτω. Μέσα στην τσαντίλα ήταν ο Σάντος στο Μουντιάλ,
αποβλήθηκε στην παράταση με την
Κόστα Ρίκα. Και ποιος του χάλασε
την ηρεμία; Από μόνη της χάλασε;
Όχι βέβαια. Τα ρούβλια που δεν

ήρθαν ποτέ τη χαλάσανε. Γι’ αυτό
και πήρε το αεροπλάνο και γύρισε
στη Λισαβόνα μονάχος του. Στο μεταξύ, όλοι ξέρανε στην ΕΠΟ ότι ο
Σαββίδης πήγε να τον αρπάξει κι έκανε πίσω.
Και τι λέγανε μετά στην ΕΠΟ;
Που εγώ δεν το πιστεύω, δηλαδή.
Δεν είναι για να εμπιστεύεσαι τους
ΕΠΟτζήδες. Ότι ο Ιβάν επίτηδες τα
έκανε όλα αυτά, για να φθείρει τη
διοίκηση του Σαρρή στην κοινή
γνώμη.
Διότι, σου λένε, άπαξ και φύγει ο
Σάντος, τελείωσε το παραμύθι. Δεν
τα πιστεύω αυτά, δεν είναι τέτοιος
άνθρωπος ο Σαββίδης. Πατριώτης
είναι. Το έδειξε και με τη συμφωνία
των Πρεσπών.
Τα άλλα είναι γνωστά για τη δεύτερη φορά που ο Σαββίδης ξεφτίλισε τον Γραμμένο και τους διεθνείς. Την πήρε τσαμπουκά από το
«Καραϊσκάκης», για να την πάει στην
Τούμπα.
Και ρωτάω τώρα, εγώ. Είναι κανένας σίγουρος ότι ήθελε να την πά-

ει στην Τούμπα; Πολύ σοβαρή είναι
η ερώτηση. Ή, μήπως, είχε άλλο
σκοπό ο Ιβάν;
Έβγαλε ανακοίνωση η «Θύρα 4»
και λέει δεν τη θέλουμε την Εθνική.
Μάλιστα. Δηλαδή, ολόκληρος Σαββίδης και έκανε πίσω επειδή έβγαλε
ανακοίνωση η «Θύρα 4»; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Στο τσεπάκι τούς έχει τους οργανωμένους ο Ιβάν. Γι’ αυτό σου λέω,
ότι δεν είναι φυσιολογικά πράγματα
αυτά. Οι διεθνείς έγιναν μπάχαλο. Ο
Ιβάν έστειλε τον Άγγελο και την αποτελείωσε μια και καλή.
Διότι άπαξ κι ο Αγγελάρας ήταν
καλός προπονητής, θα τον έπαιρνε
στον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Γιατί δεν
τον πήρε και τον φόρτωσε στον
Γραμμένο; Τους διεθνείς τους ρώτησε ο Γραμμένος αν τον ήθελαν;
Όχι βέβαια. Κι έρχεται η σφαλιάρα από τη Φινλανδία κι ο
instaGiorgis ειρωνεύεται κι από
πάνω, ότι έφταιγε ο Αναστασιάδης. Ο πατριώτης μικρός Γιωργάκης. Χαίρετε.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Ξεμπρόστιασε τους τεμπέληδες
της UEFA ο Αυγενάκης
Κάποιος έπρεπε να πει τα πράγματα με το όνομά τους.
Για τους εντεταλμένους της UEFA (και της
FIFA) που πληρώνονται αδρά για να επιβλέπουν
το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά επί της ουσίας
το μόνο που κάνουν είναι… διακοπές μακράς
διάρκειας στη χώρα μας.
Οι παράγοντες της UEFA και της FIFA νόμιζαν ότι ακόμη είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και υφυπουργός Αθλητισμού, το καλό παιδί Βασιλειάδης.
Μέχρι να φάνε τις κατραπακιές από τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος
φρόντισε να τους βάλει
στη θέση τους, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν.
«Στην Ελλάδα το VAR πλέον λειτουργεί, όπως
και σε άλλες 15 από τις 55 χώρες που υπάγονται
στη FIFA. Και λέω τα στοιχεία αυτά με επιφύλαξη, γιατί παρά το ότι ζήτησα να έχω πλήρη στοιχεία και ενημέρωση από τον κ. Φούσεκ, ποτέ δεν
τα έλαβα.
»Όπως, επίσης δεν έχω λάβει και τη Σύμβαση
που έχει υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλόμενων.
Στη χώρα μας εγκαινιάσαμε το VAR προσφάτως.

Αγοράστηκε με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
»Η λειτουργία του, όπως γνωρίζετε, είναι ευθύνη της ΚΕΔ και της ΕΠΟ. Στηρίζεται όμως στο
πρωτόκολλο, τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των FΙFΑ/UΕFΑ» τόνισε ο υφυπουργός
Αθλητισμού και κατακεραύνωσε τους UEFAτζήδες και τους FIFAτζήδες, οι οποίες προφανώς είχαν μάθει να μη δίνουν λογαριασμό σε κανέναν…
»Οι όροι και οι κανόνες
είναι για να τηρούνται, εφόσον έχουν ψηφιστεί. Ο ρόλος των FIFA / UEFA στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι να κρατά ίσες αποστάσεις, αλλά να παρεμβαίνει
και να λύνει προβλήματα, ή
να συνεργάζεται και να αντιμετωπίζει θέματα και να λειτουργεί προς όφελος
του ποδοσφαίρου με γνώμονα πάντα την αναβάθμισή του.
»Δυστυχώς, σήμερα δεν νιώθω ότι γίνεται επαρκώς αυτό. Κι αυτό διότι το VAR, αν δεν λειτουργήσει σωστά, ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα καλείται να επιλύσει…» κατέληξε ο υφυπουργός.
Κάποιους τους έφτυναν και αυτοί… νόμιζαν
ότι ψιχάλιζε!

Προσπάθεια Ιβάν να τα ξαναβρεί
με Μελισσανίδη!
Η είδηση είναι 100% έγκυρη. Και φρέσκια. Την περασμένη Τρίτη, το επιτελείο
στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε την εξής πρόταση
στον Ιβάν Σαββίδη. Να ξεκινήσουν αυτοί
τις επαφές για να τα ξαναβρούν με τον
Μελισσανίδη!

Γιατί; Λόγω… Μαρινάκη, φυσικά. Ότι
έπεσαν τα πρώτα τηλέφωνα, έπεσαν, ανάμεσα στα επιτελεία. Αυτό είναι γνωστό.
Κι είπανε τα δικά τους, ότι τι καλά που ήμασταν μαζί, τότε που βάλαμε τον Ολυμπιακό στην άκρη και κάναμε μόνοι μας
παιχνίδι.
Και μετά, θυμήθηκαν εκείνο τον «καταραμένο» τελικό στον Βόλο, όπου ο επόπτης Καλφόγλου έπαθε… αγκύλωση
στο γκολ του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα ο
Μελισσανίδης να τον αποκαλέσει «στημένο».
Εκεί που χάλασε ο «γάμος» των Ποντίων. Πάντως, στο επιτελείο της ΑΕΚ είχαν μια επιφύλαξη (και φόβο) αν έπρεπε
ν’ αναφέρουν στον Μελισσανίδη ότι μίλησαν με Θεσσαλονίκη.

Στη Βουλή η Σύμβαση Macolin
Ο Αυγενάκης θα φέρει στη Βουλή προς κύρωση τη
Σύμβαση Macolin, η οποία αναφέρεται σε στημένα
παιχνίδια. Να τη φέρει. Από το 2014 η Ελλάδα
είχε υπογράψει τη σύμβαση αυτή, αλλά κανένας δεν την έφερε προς κύρωση.
Στα χρόνια, δε, του ΣΥΡΙΖΑ, Κοντονής και
Βασιλειάδης το είχαν ρίξει στο… παραμύθι. Ότι
από τη στιγμή που η Μάλτα(!!!) και η Μεγάλη
Βρετανία έθεταν «veto», δεν υπήρχε κανένας λόγος να τη φέρει η Ελλάδα στη Βουλή.
Φοβερό επιχείρημα. Εδώ γινότανε της αλεπούς ο θάνατος με τα
«ύποπτα προς χειραγώγηση» παιχνίδια της Sportsradar, και οι ΣΥΡΙΖΑίοι επικαλούνταν συνέχεια την αρνησικυρία των Μαλτέζων. Για να
μη δυσαρεστήσουν κανέναν το έκαναν φυσικά. Τα γνωστά κόλπα.

Βορράς ή Νότος;
Διαλέγουν χαράκωμα οι ΠΑΕ…
Αρκούσε μία επίσημη καταγραφή των σκέψεων που κάνουν οι μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ για τις τηλεοπτικές εξελίξεις, και ο καθένας
μπόρεσε να αντιληφθεί ότι οι παράγοντες βρίσκονται ήδη στα χαρακώματα.
Τα διάφορα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών επιβεβαίωσαν τα
μπλοκ που έχουν δημιουργηθεί εντός της Super League 1. Από τη
μία πλευρά βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τον ακολουθούν συντεταγμένα ο Πανιώνιος, ο Άρης, η Λάρισα και ο Ατρόμητος.
Με τους «βυσσινί» και τους Περιστεριώτες να ’χουν προκαλέσει οργή στη Θεσσαλονίκη, διότι θεωρούν πως υιοθέτησαν τη γραμμή των «ερυθρολεύκων», αν και είχαν αλισβερίσια μαζί
τους.
Από την άλλη πλευρά, όλοι αντιλήφθηκαν ότι οι δεσμοί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη και
τον Παναιτωλικό επιβεβαιώνονται σε κάθε εξέλιξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο
Φώτης Κωστούλας, μάλιστα, ακολούθησε πιο
επιθετική τακτική.
Αντίθετα, στη Λαμία και κυρίως τον Βόλο έπαιξαν μπάλα πιο έξυπνα. Έστω και αν όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ομάδα της Φθιώτιδας
γέρνει προς το Μαρούσι, και της Μαγνησίας
κλείνει το μάτι στην Τούμπα.
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Αν η Ελλάδα χάσει τη 15η θέση στο ranking της UEFA, όπου
απειλείται από την Κύπρο και τη Σερβία, τότε χάνει μια ομάδα
στο Champions League κι οι υπόλοιπες τέσσερις θα παίζουν στο
Europa League 2, με τον Αχέροντα Καναλακίου της Ουαλίας,
τη Νίκη Αγκαθιάς Μολδαβίας και την Αστραπή
Μεσοποταμίας Γεωργίας

Οι ευχές του
Μαρινάκη
και οι παπαριές των
ΜΜΕ
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
όλις έγινε η κλήρωση του Champions
League, βγαίνει ο
Μαρινάκης και λέει,
«εύχομαι να περάσει κι ο ΠΑΟΚ
τη Σλόβαν και η ΑΕΚ την Τράμπζνσπορ». Μάλιστα.
Και πλακώνουνε τις παπαριές
δημοσιογράφοι κι άλλοι καραγκιόζηδες στα social media. Ότι και καλά, τι μας λέει ο Βαγγέλας, που θα
κονομήσει τα 40 μιλιόνια, τον έπιασε ο πόνος για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ; Κάντε μας τη χάρη, και άλλα τέτοια. Μια στιγμή, γιατί θα μιλήσουμε
πολύ σοβαρά τώρα.
Ο Μαρινάκης ούτε πλάκα έκανε, ούτε ήθελε να πικάρει τον Σαββίδη και τον Μελισσανίδη. Ο Μαρινάκης τα είπε αυτά, γιατί βλέπει
το κακό να έρχεται. Και αφού αποκλείστηκαν η ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ, το κακό είναι στην πόρτα.
Και κανένας δεν ασχολείται. Έχουν πλακωθεί με το VAR, τις δηλώσεις, κι όσα πάνε κι όσα έρθουν. Έτσι
είναι αυτός ο καριόλης ο Έλληνας.
Αντί να δει μπροστά, βλέπει μονάχα
τη μύτη του.
Να σ’ το εξηγήσω. Η UEFA έφτιαξε μια καινούργια κατηγορία για την
περίοδο 2020-2021. Την Europa
League 2. Της πλάκας ιστορία, δη-

Μ

λαδή. Κάτι κωμοπόλεις από τις Εσθονίες, τις Λετονίες και τα Γιβραλτάρ θα παίζουν. Πάμε παρακάτω.
Η Ελλάδα είναι στη 15η θέση του
ranking της UEFA, αυτήν τη στιγμή,
έχει και τον Ολυμπιακό στο
Champions League, που θα παίξει
με την Μπάγερν, τον Ερυθρό Αστέρα και την Τότεναμ.
Την απειλούν η Κύπρος, που έχει
τον ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του

Europa League, και η Σερβία, που
έχει τον Ερυθρό Αστέρα στο
Champions League, αλλά και την
Παρτιζάν Βελιγραδίου στους ομίλους του Europa League.
Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει με
τους πόντους που θα μαζέψει να
διατηρήσει την Ελλάδα στη 15η θέση, του χρόνου, 2020-2001, η Ελλάδα θα έχει δυο ομάδες στο
Champions League, που θα παίξουνε προκριματικά. Μία θα παίξει στα
προκριματικά του Europe League,
και οι άλλες δύο στο Europa
League 2.
Αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέ-
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ρει και οι Σέρβοι με τους Κύπριους ξεπερνούν την Ελλάδα
στο ranking UEFA, χέσε μέσα
Πολυχρόνη, που δεν γίναμε ευζώνοι. Μιλάμε, δηλαδή, για να
παίρνει τα βουνά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μάνι-μάνι, η Ελλάδα χάνει μία ομάδα στο Champions League. Θα
βγάζει μία κι αυτή θα παίζει προκριματικά. Δεν θα βγάζει ομάδα στο
Europa League και οι τρεις κάτω από τον πρωταθλητή θα παίζουνε στο
Europa League 2. Δηλαδή, με την Αστραπή Μεσοποταμίας της Ουαλίας,
τον Αχέροντα Καναλακίου Γιβραλτάρ
και τη Νίκη Αγκαθιάς Γεωργίας.
Κατάλαβες, μάστορα; Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός θα κληρώνονται με τη Νίκη Αγκαθιάς. Ούτε ο χάρτης δεν τις
έχει αυτές τις ομάδες, ούτε τις χώρες. Και θα κάνουνε τρεις μέρες ταξίδι με το λεωφορείο.
Κατάλαβες, τώρα, γιατί ο Μαρινάκης ευχότανε να περάσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ; Για να μπαίνανε στους
ομίλους και να κερδίζανε πόντους
στο ranking UEFA.
Και ρωτάω, τώρα, εγώ. Πες ότι
είσαι ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης, ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο
Σπανός, ο Καρυπίδης. Μάλιστα. Υπάρχει κανένας λόγος να θέλεις να
βγεις στην Ευρώπη;
Με ποιον να παίξεις, δηλαδή; Με
την Αγκαθιά; Ολυμπιακός - Αγκαθιά,
ΠΑΟΚ - Αχέρων Καναλακίου και ΑΕΚ - Αήττητος Σπάτων; Ούτε κόσμος
θα πάει στο γήπεδο, ούτε και κανένα
κανάλι θα ενδιαφερθεί να το δείξει.
Τι να δείξει, δηλαδή; Ομάδα από τη
Γεωργία και το Λίχτενσταϊαν; Σοβαροί να είμαστε.
Να σ’ το προχωρήσω. Φόρα τα
παπούτσια του Μαρινάκη, του Μελισσανίδη και του Σαββίδη. Μάλιστα. Τι κάνεις εφέτος, για να βγεις
πρωταθλητής και να μην παίξεις με
την Αγκαθιά; Τα πάντα όλα. Όλα επιτρέπονται.
Άπαξ και η Ελλάδα βγάζει μία ομάδα στο Champions League, γίνονται όλα θεμιτά τα αθέμιτα. Τσιφτετέλια θα δούμε εφέτος στα γήπεδα.
Ποιο VAR και παπάρ. Θα ξεφτιλιστούν όλα. Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω. Της αλεπούς ο θάνατος.
Πάμε παρακάτω. Έτσι κι έρθει το
κακό. Υπάρχει κανένας λόγος να επενδύσουν οι επενδυτές στις ομάδες τους; Αυτό είναι το σοβαρό. Για
ποιο λόγο, δηλαδή; Για να ρίχνουν
λεφτά σε βαρέλι δίχως πάτο; Για να
παίζουνε με τα γκράβαρα του Κισινάου στην Ευρώπη;

Τα μεγάλα
σώβρακα
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου κινδυνεύουν
να παίζουν με κάτι κωμοπόλεις και χωριά την
προσεχή περίοδο στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν η Ελλάδα χάσει
τη 15η θέση.
Και ρωτάω τώρα εγώ.
Ποιος χορηγός θα θελήσει να σπονσονάρει τις
ομάδες; Υπάρχουν πολλά κορόιδα στην αγορά
που θα ρίξουν χρήμα για
να διαφημιστούν σε παιχνίδια Ολυμπιακού - Καναλάκι και ΠΑΟΚ - Νίκη
Αγκαθιάς για το Europa
League2; Όχι βέβαια.
Ποιο κανάλι θα πάρει τα
δικαιώματα να δείξει το
παιχνίδι με τις Αγκαθιές;
Κανένα. Η ΕΡΤ τελειώνει
του χρόνου. Ό,τι πήρανε,
πήρανε εφέτος. Τέλος.
Να σ’ το προχωρήσω.
Ποιος καλός παίκτης θα
έρθει στην Ελλάδα να
παίξει, όταν ξέρει ότι δεν
θα τον βλέπουνε πέρα από τα σύνορα; Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία
του ’60 με τα μεγάλα σώβρακα και τις σκάρες στα
παπούτσια. Χαίρετε.
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Οι όμιλοι
του
Champions
League
1ος όμιλος: Παρί Σεν
Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης,
Μπριζ, Γαλατάσαραϊ
2ος όμιλος:Μπάγερν
Μονάχου,Τότεναμ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας
3ος όμιλος: Μάντσεστερ
Σίτι, Σαχτάρ Ντόνετσκ,
Ντίναμο Ζάγκρεμπ, Αταλάντα
4ος όμιλος: Γιουβέντους,
Ατλέτικο Μαδρίτης,
Μπάγερ Λεβερκούζεν,
Λοκομοτίβ Μόσχας
5ος όμιλος:
Λίβερπουλ,Νάπολι, Ζάλτσμπουργκ,Γκενκ
6ος όμιλος: Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ,Ίντερ,
Σλάβια Πράγας
7ος όμιλος: Ζενίτ, Μπενφίκα, Λιόν, Λειψία
8ος όμιλος: Τσέλσι, Άγιαξ, Βαλένθια, Λιλ

Η ετήσια έκθεση της
UEFA για τη βιομηχανία
του Champions League
και του Europa League
Ζαλίζουν οι αριθμοί του Champions League και του Europa League που ξεκινά την
επόμενη εβδομάδα, όμως η Ελλάδα είναι ο «φτωχός συγγενής» καθώς μετέχει μόλις με
έναν σύλλογο, τον Ολυμπιακό, στη φάση των ομίλων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
όπου παίρνουν μέρος 80 σύλλογοι από όλη την Ευρώπη
Tου Mανώλη Δράκου
ερίπου 4 δισ. ευρώ ξόδεψαν το καλοκαίρι για μεταγραφές οι 80 ομάδες (32+48) που από την ερχόμενη
εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) μπαίνουν στη μάχη των ομίλων του
Champions League, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση της UEFA.
Το ποσό ήταν 55% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, το καλοκαίρι του 2018, και αποτελεί το 58% των χρημάτων που επενδύονται για
μεταγραφές σε όλο τον κόσμο.
Εδώ και πολλά χρόνια το Champions League,
αλλά και το Europa League έχουν εκτοξεύσει τα
κέρδη των ομάδων, οι οποίες στην προσπάθειά

Π

τους να γίνουν ανταγωνιστικές και να πάρουν ένα
κομμάτι της πίτας επενδύουν με τη σειρά τους
χρήματα στις μεταγραφές, το καλοκαίρι.
Η έκθεση της UEFA δείχνει ότι οι πιο πολλοί
σύλλογοι αγόρασαν… επιθετικούς και αμυντικούς,
σε σύνολο 70%. Μάλιστα, το 43% των ομάδων έκαναν το καλοκαίρι ρεκόρ στα χρήματα που έδωσαν για μεταγραφές. Η ηλικία που επέλεξαν για
να αγοράσουν παίκτες ήταν μεταξύ 21 και 24 ετών σε ποσοστό 47%.
Μόλις το 7% από τις μεταγραφές που έγιναν
ήταν για παίκτες άνω των 28 ετών.
Πιο αναλυτικά:
Το 5% των χρημάτων στις μεταγραφές δόθηκαν για τερματοφύλακες, το 35% για αμυντικούς,
το 25% για μέσους και το 35% για επιθετικούς.

Το 17% για παίκτες κάτω των 21 ετών, το 47%
για ποδοσφαιριστές από 21-24 ετών, το 29% για
παίκτες από 25 έως 28 ετών και μόλις το 7% για
παίκτες άνω των 28 ετών.
Ορισμένα άλλα στοιχεία της έκθεσης έχουν το
δικό τους ενδιαφέρον:
16 διαφορετικές εταιρείες ένδυσης έντυσαν
τις 80 ομάδες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο δημοφιλής ομάδα
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς ακολουθείται από 22 εκατ. ακόλουθους, ενώ η κατάκτηση του Champions League από τη Λίβερπουλ
(πέρσι) έδωσε τη δυνατότητα στην ηλεκτρονική
σελίδα της ομάδας να γίνει η ιστοσελίδα με τις
περισσότερες «επισκέψεις».
Οι 80 ομάδες που συνεχίζουν στους ομίλους
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του Champions League και του Europa League
είχαν 8,4 δισ. επισκέψεις από τον Ιούνιο του 2018
έως και τον Ιούνιο του 2019.
Στη φάση των ομίλων των διοργανώσεων υπάρχουν 24 στάδια με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 50.000 θεατών.
Οι 80 ομάδες έχουν επενδύσει 971 εκατ. ευρώ σε αθλητικές εγκαταστάσεις τους τελευταίους 12 μήνες.
Ο μέσος όρος ηλικίας των προπονητών τους
είναι 48,6 ετών.
Αν δεν σας έπεισαν όλ’ αυτά τα στοιχεία ότι τελικά οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA είναι μια βαριά βιομηχανία, τότε δεν έχετε παρά να
διαβάσετε την απήχησή τους στο κοινό…
Το Champions League είναι η πιο δημοφιλής
διοργάνωση στον κόσμο στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης. Περίπου 136 εκατ. άνθρωποι ακολουθούν τη διοργάνωση στα Social Media. Είναι πιο δημοφιλής από το ΝΒΑ (116 εκατ. ακόλουθοι), την Premier League (92 εκατ.), την ισπανική La Liga (85 εκατ.) και το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA (74 εκατ.)
Παγκοσμίως, το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στα Social Media. Υπολογίζεται
ότι ημερησίως 517 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον
πλανήτη ψάχνουν πληροφορίες για το άθλημα.
Ακολουθούν το μπάσκετ (129 εκατ.) και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός (68 εκατ.).
Οι 7 ομάδες από τις 237 που πήραν μέρος από

τα προκριματικά της φετινής (2019/20) διοργάνωσης με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους είναι οι Ρεάλ (15), Μπαρτσελόνα (9), Λίβερπουλ (9), Μπάγερν (7), Άγιαξ (6), Ίντερ (6), Γιουβέντους (6), ενώ οι 5 ομάδες με τους πιο πολλούς
εγχώριους είναι η Λίνφιλντ (96), η Σέλτικ (90), η
Ρέιντζερς (87), ο Ολυμπιακός (71) και η Μπενφίκα
(66).
Ο Ολυμπιακός συμμετέχει στον όμιλο με Μπάγερν, Τότεναμ και Ερυθρό Αστέρα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει 44 πρωταθλήματα και
27 Κύπελλα. Η Μπάγερν έχει πάρει 5 Κύπελλα
Πρωταθλητριών ή Champions League και 5 Κύπελλα Europa League ή UEFA. Παράλληλα, οι
Βαυαροί έχουν πάρει 29 φορές το πρωτάθλημα
στη Γερμανία και 19 το Κύπελλο. Η Τότεναμ έχει
πανηγυρίσει δύο φορές το Europa League/UEFA,
έχει πάρει 2 πρωταθλήματα στην Αγγλία και 11
φορές το Κύπελλο, ενώ τέλος ο Ερυθρός Αστέρας έχει κατακτήσει 29 πρωταθλήματα και 29 Κύπελλα στη Σερβία ή στην ενωμένη Γιουγκοσλαβία.
Από τους 80 συλλόγους που συμμετέχουν
στoυς ομίλους του Champions League και του
Europa League, η Ελλάδα εκπροσωπείται μόνο
από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος
και ο Άρης αποκλείστηκαν στα προκριματικά.
Τις περισσότερες ομάδες έχουν η Ισπανία (7
εκ των οποίων 4 στο Champions League και 3
στο Europa League), η Γερμανία (7 με την ίδια α-

ναλογία), η Αγγλία (7 με την ίδια
αναλογία), η Ιταλία (6 από τις οποίες 4 στο Champions League και 2 στο
Europa League) και η Γαλλία (5 από τις
οποίες 3 στο Champions League και 2
στο Europa League.
Οι Τούρκοι έχουν 4 (1+3), οι Ρώσοι 4
(2+2), οι Ολλανδοί 4 (1+3), οι Βέλγοι 4
(2+2),οι Ελβετοί 3 (όλες στο Europa League),
οι Ουκρανοί 3 (1+2) και από μία το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η
Ουγγαρία,το Καζακστάν, το Λουξεμβούργο, η
Νορβηγία, η Σλοβακία και η Σουηδία. Συνολικά
μετέχουν 32 ομάδες στο Champions League και
48 στο Europa League.
Τα οικονομικά στοιχεία είναι ακόμη πιο θεαματικά, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν ισολογισμούς.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το συνολικό κόστος για να δημιουργήσει κανείς μια ομάδα κυμαίνεται από 270.000 ευρώ μέχρι… 953 εκατ. ευρώ!
H αξία των συλλόγων ανέρχεται συνολικά σε
24,1 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν κύκλο εργασιών 11,7 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 193 εκατ.
ευρώ. Τα έσοδα από εμπορικές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν το 36% (πάνω από 4 δισ. ευρώ)
και ακολουθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα
(28%), τα εισιτήρια (17%), τα πριμ της UEFA και
τα ασφάλιστρα αλληλεγγύης (14%), ενώ 5% είναι «άλλα έσοδα».
Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες για τους παίκτες (46%) είναι οι πιο σημαντικές, ακολουθούμενες από το λειτουργικό κόστος (31%) και τους
μισθούς των υπαλλήλων (16%).
Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες χορηγών. Αεροπορικές εταιρείες ή αυτοκινητοβιομηχανίες,
εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και εταιρείες μεταπώλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 21% των ομάδων παρουσίασαν φέτος νέο χορηγό στη φανέλα τους!
Οι πέντε πιο δημοφιλείς ομάδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη χώρα τους είναι η Λίβερπουλ (908.000 ακόλουθοι), η Ρεάλ Μ. (692.000),
η Μπάγερν (650.000), η Γιουβέντους (540.000)
και η Ντόρτμουντ (461.000), ενώ παγκοσμίως οι
πιο δημοφιλείς ομάδες είναι η Ρεάλ Μαδρίτης
(1,9 εκατ. επισκέπτες) , η Λίβερπουλ (1,863 εκατ.),
η Μπαρτσελόνα (1,56 εκατ.), η Μάντσεστερ Γιουν. (1,37 εκατ.) και η Άρσεναλ (930.000).
H επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων των συλλόγων στην Ευρώπη ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Πιο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον στην Αγγλία, ενώ
ακολουθούν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η
Γαλλία, η Ρωσία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Πολωνία.
Τα δέκα μεγαλύτερα στάδια σε χωρητικότητα,
είναι το Καμπ Νου (98.679), το Μπερναμπέου
(78,346), το Σαν Σίρο (78.275), το Ολντ Τράφορντ (73.538), το Αρένα Μούνχεν (70.000), το Ολίμπικο (68.530), το Ολιμπίνσκι (68.000), το Μετροπολιτάνο (67.872), το γήπεδο της Ντόρτμουντ (66.099), το στάδιο της Μπενφίκα (64.162).
Και κάτι τελευταίο…
Το 50% των ομάδων που συμμετέχουν στη
φάση των ομίλων έχουν αλλάξει τον προπονητή
τους τελευταίους 12 μήνες. Όμως μόλις το 38%
των ομάδων έχουν ξένο προπονητή και μόλις το
6% των προπονητών βρίσκονται στον ίδιο σύλλογο τα 5 τελευταία χρόνια…

Οι όμιλοι
του
Europa
League
Οι 48 ομάδες και οι όμιλοι που έχουν διαμορφωθεί στο Europa
League:
Αναλυτικά οι όμιλοι του
Europa League για τη
σεζόν 2019-2020:
1ος όμιλος: Σεβίλλη, ΑΠΟΕΛ, Καραμπάγκ,
Ντουντελάνζ,
2ος όμιλος: Ντίναμο Κιέβου, Κοπεγχάγη, Μάλμε,
Λουγκάνο
3ος όμιλος: Βασιλεία,
Κράσνονταρ, Χετάφε,
Τράμπζονσπορ
4ος όμιλος: Σπόρτινγκ
Λισσαβώνας, Αϊντχόφεν,
Ρόζενμποργκ, ΛΑΣΚ
5ος όμιλος:Λάτσιο, Σέλτικ,Ρεν,Κλουζ
6ος όμιλος: Άρσεναλ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης,
Σταντάρ Λιέγης, Βιτόρια
Σετούμπαλ
7ος όμιλος: Πόρτο, Γιουνγκ Μπόις, Φέγενορντ, Ρέιντζερς
8ος όμιλος: ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Λουντογκόρετς, Εσπανιόλ, Φερεντσβάρος
9ος όμιλος: Βόλφσμπουργκ, Γάνδη, Σεντ
Ετιέν, Ολεξάντρια
1Οος όμιλος: Ρόμα,
Γκλάντμπαχ, Μπασακσεχίρ, Βόλφσμπουργκ
11ος όμιλος: Μπεσίκτας,
Μπράγκα, Γουλβς, Σλόβαν Μπρατισλάβας
12ος όμιλος: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αστάνα, Παρτίζαν, Άλκμααρ
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Έπεσαν λεφτά το καλοκαίρι σε μεταγραφές και οι
«ερυθρόλευκοι» που πλήρωσαν πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε
παίκτες εξαργύρωσαν την επένδυσή τους με την πρόκριση στους
ομίλους του Champions League, ενώ εκτόξευσαν στα ύψη την
αξία τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, η οποία φτάνει
πλέον τα 83 εκατ. ευρώ, όταν του ΠΑΟΚ είναι 65 εκατ., της ΑΕΚ
είναι 40 εκατ. και του Παναθηναϊκού μόλις 20 εκατομμύρια…
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Του Μανώλη Δράκου
ο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός με τις επενδύσεις που έκανε
σε μεταγραφές παικτών ξέφυγε από τους εγχώριους αντιπάλους του. Κι ενώ πέρσι η αξία της ομάδας του ήταν
περίπου ίση με εκείνη του ΠΑΟΚ
(στα 65 εκατ. ευρώ), από το καλοκαίρι και μετά οι «ερυθρόλευκοι» εκτοξεύτηκαν στα 83 εκατ.
ευρώ! Την ίδια ώρα, η ομάδα της
ΑΕΚ συνολικά στοιχίζει 40 εκατ.
ευρώ, ενώ του Παναθηναϊκού
μόλις 20 εκατ. ευρώ…
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε
20 εκατ. ευρώ στη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού. Πλήρωσε 7
εκατ. ευρώ στη Σπόρτινγκ για τον
Ποντένσε. Ακόμη, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν 4,5 εκατ. στη Βιγιαρεάλ για τον Σεμέδο, 3,5 εκατ. στη
Ροζάριο για τον Λοβέρα, 2,5 εκατ.
στην Πόρτο για τον Ζοσέ Σα και 1,5
εκατ. στην Παρτιζάν για τον Μάρκοβιτς, 600.000 στον Πανιώνιο για
τον Ντουρμισάι και 400.000 στη
Λασκ Λιντς για τον Μπρούνο.
Όλα αυτά, χωρίς να υπολογίζονται χρήματα που δόθηκαν για το
νέο συμβόλαιο του Κώστα Φορτούνη, αλλά και τις υψηλές αμοιβές
στα συμβόλαια παικτών που ήρθαν
στην ομάδα, όπως οι Ελ Αραμπί,
Βαλμπουενά, Σεμέδο και Μπενζιά.
Χρηματιστηριακά (όπως αναφέρει η ιστοσελίδα transfermarkt, που
είναι η πλέον έγκυρη στον κόσμο σε
τέτοια θέματα) η αξία του Ολυμπιακού ανέρχεται σε 83,05 εκατ. ευρώ
και αναλύεται ως εξής:
Σα (2,5 εκατ. ευρώ), Αλέν
(800.000), Τσολάκης (-), Σισέ (6 εκατ.), Μάρκοβιτς (2,5 εκατ.), Σεμέδο (2 εκατ.), Μεριά (2 εκατ.), Μπανανά (600.000), Μπα (500.000),
Αβραάμ
Παπαδόπουλος
(300.000), Κούτρης (6 εκατ.), Τσιμίκας (2 εκατ.), Ελαμπντελαουί (5
εκατ.), Μπρούνο Γκασπάρ (3,5 εκατ.), Τοροσίδης (700.000), Καμα-

Τ

Ο Άρης για
την
υπέρβαση
Από τις ομάδες της πρώτης πεντάδας του πρωταθλήματος ο Άρης έχει
καταφέρει τα τελευταία
χρόνια να εκτοξεύσει
την αξία του, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει
και την έξοδό του στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φέτος το καλοκαίρι. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει χρηματιστηριακή αξία 16,5 εκατ.
ευρώ. Πιο ψηλά απ’ όλους τους παίκτες σε αξία είναι το νέο απόκτημα του Άρη, ο Μπράουν
Ιντέγε. Ο Νιγηριανός
φορ αποτιμάται στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο έναντι 2 εκατ. ευρώ.
Ψηλά σε αξία ο Σούντγκρεν (1,2 εκατ. ευρώ), αλλά και ο Ντουάρτε (1 εκατ.) με τον Μαντσίνι (1 εκατ). Όλοι
τους ήρθαν το καλοκαίρι
ως μεταγραφές με στόχο
να κάνει η ομάδα της
Θεσσαλονίκης την υπέρβαση.

«Πήρε κεφάλι»
ο Ολυμπιακός
από τον ΠΑΟΚ

ρά (8 εκατ. ευρώ), Γκιγέρμε (3,5 εκατ.), Μπουχαλάκης (1,5 εκατ.),
Φορτούνης (10 εκατ.), Μπενζιά
(1,5 εκατ.), Βαλμπουενά (1,5 εκατ.), Ποντένσε (4,5 εκατ.), Μασούρας (1,5 εκατ.), Ραντζέλοβιτς
(1,5 εκατ.), Σουντανί (2 εκατ.), Χριστοδουλόπουλος (1,2 εκατ.) ,
Μπρούνο (800.000), Λοβέρα (4 εκατ.), Ελ Αραμπί (5 εκατ.), Γκερέρο (2 εκατ.), Κοστανάσιος
(100.000 ευρώ).
Ο πιο ακριβός παίκτης του Ολυμπιακού είναι χωρίς αμφιβολία ο
Κώστας Φορτούνης. Ακόμη και
τραυματίας ο αρχηγός των «ερυ-

θρόλευκων» διαθέτει την πιο ισχυρή χρηματιστηριακή αξία στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ και δεν ήταν τυχαίο ότι το καλοκαίρι η διοίκηση
της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έσπευσε
να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το
οποίο έληγε το καλοκαίρι του
2020.
Εντύπωση προκαλεί η άνοδος
της αξίας του Μαντί Καμαρά, ο οποίος μάλιστα δεν είναι καν βασικός
στον Ολυμπιακό και φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ. Πριν από δύο χρόνια, ο
μέσος από τη Γουινέα όταν έπαιζε
στην Αζαξιό είχε αξία που δεν ξεπερνούσε τις… 300.000 ευρώ. Το ί-

διο πάνω-κάτω ισχύει και για τον
Παπέ Σισέ. Ο Σενεγαλέζος αμυντικός (που επίσης δεν είναι βασικός)
στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει αξία 6 εκατ. ευρώ, όπως και ο
Λεονάρντο Κούτρης. Και οι δύο έγιναν αντικείμενο μεταγραφικών ζυμώσεων το καλοκαίρι, αλλά τελικά
παρέμειναν στους «ερυθρόλευκους».
Τον Δεκέμβριο του 2017 όταν
πήγε στον Ολυμπιακό ο Σισέ άξιζε
περίπου 800.000 ευρώ, ενώ ο Κούτρης τον Μάιο του 2017 όταν έφυγε από τα Γιάννινα είχε αξία μόλις
600.000 ευρώ…
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Ο ΠΑΟΚ
Στα 65,75 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται η χρηματιστηριακή αξία του ΠΑΟΚ. Ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης
δεν έχει μεγάλες αυξομειώσεις στο
ρόστερ, καθώς ο ίδιος αριθμός που
έφυγε αντικαταστάθηκε και τα λεφτά
που έπεσαν δεν άλλαξαν την εικόνα
της στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ο κορμός είναι ίδιος, με την πλειοψηφία των παικτών να έχει αξία από 1,5 εκατ. έως 2,5 εκατ. ευρώ…
Ας δούμε αναλυτικά την εικόνα
τους: Πασχαλάκης (2,5 εκατ. ευρώ),
Ζίφκοβιτς (500.000), Ίνγκασον (5
εκατ.), Βαρέλα (2,5 εκατ.), Κρέσπο
(1,5 εκατ.), Μιχάι (800.000), Μιχαηλίδης (-), Γιαννούλης (2,5 εκατ.), Βιερίνια (2 εκατ.), Ροντρίγκο
(1,5 εκατ.), Λέο Μάτος (1,25 εκατ.),
Μαουρίτσιο (3,5 εκατ.), Εσίτι (3 εκατ.), Βέρνμπλουμ (2 εκατ.), Μελιόπουλος (500.000), Ντάγκλας
Αουγκούστο (2 εκατ.), Μίσιτς (1,5
εκατ.), Τσίνγκαρας (-), Πέλκας (4
εκατ.), Ελ Καντουρί (2,5 εκατ.),
Μπίσεσβαρ (2,5 εκατ.), Στοχ (4,5 εκατ.), Λάμπρου (2 εκατ.), Λέο Ζαμπά (8 εκατ.), Λιμνιός (3,5 εκατ.),
Γαϊτανίδης (-), Σβιντέρσκι (3 εκατ.), Άκπομ (3 εκατ.)
Ο ΠΑΟΚ έδωσε περίπου 6,5 εκατ. ευρώ για την αγορά του Εσίτι
και του Ντάγκλας Αουγκούστο, κι
άλλο 1,5 εκατ. ευρώ για την επιστροφή του Μίροσλαβ Στοχ.
Παρ’ όλα αυτά, ο ακριβότερος σε
αξία παίκτης είναι ο Λέο Ζαμπά με
αξία γύρω στα 8 εκατ. ευρώ. Ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός έκανε
εκπληκτικό πρωτάθλημα πέρσι και

οι μετοχές του εκτοξεύτηκαν. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τον Δεκέμβριο
του 2018 είχε μόλις τη μισή αξία,
δηλαδή 4 εκατ. ευρώ, ενώ αν πάμε
πιο πίσω, τον Ιούνιο του 2018 πριν
φύγει από την Γκρόζνι είχε αξία μόλις 2,5 εκατ. ευρώ…
Ψηλά σε αξία ο Πέλκας (4 εκατ.
ευρώ), ο Στοχ (4,5 εκατ.), ο Μαουρίτσιο και ο Λιμνιός, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Κάρολ
Σφιντέρσκι, εκτιμάται γύρω στα 3
εκατ. ευρώ. Όσα και ο Άκπομ…
Ο μόνος παίκτης από τον οποίο
πήρε λεφτά (3,5 εκατ. ευρώ) το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ ήταν ο Κουλούρης
που έφυγε για την Τουλούζ, ενώ ο
Σάκχοφ και ο Κάνιας έφυγαν «ελεύθεροι».

Η ΑΕΚ
Τρίτη σε αξία ρόστερ η ΑΕΚ με ένα
ποσό που φτάνει στα 41,5 εκατ. ευρώ. Περίπου όσο και πέρσι. Η διαφορά με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι ότι εδώ δεν μπορεί να
βρει κανείς παίκτες της αξίας του
Φορτούνη, του Καμαρά, του Σισέ
ή του Ζαμπά. Ο πιο ακριβός της ΑΕΚ είναι ο Πέτρος Μάνταλος (4 εκατ. ευρώ), ενώ την ίδια αξία μοιράζεται και ο Μάρκο Λιβάγια. Οι δύο

λης (-), Σιμόες (2 εκατ.), Μοράν (600.000),
Σαμπανάτζοβιτς
(450.000), Μαλάι (-), Γαλανόπουλος (3,5 εκατ.),
Κρίστιτς (2,5 εκατ.), Σιμάο (1
εκατ.), Μπάμπης (1 εκατ.), Μάνταλος (4 εκατ.), Ζεράλδες (2
εκατ.), Μπότος (200.000), Σαρδέλης (-), Ντέλετιτς (700.000),
Αλμπάνης (600.000), Βέρντε (2,5
εκατ.), Γκιούσης (250.000), Αντωνίου (-), Κλωναρίδης (1 εκατ.), Λιβάγια (4 εκατ. ), Ολιβέιρα (3,5 εκατ.), Γιακουμάκης (400.000 ευρώ).

Ο Παναθηναϊκός

ηγέτες της ΑΕΚ.
Ψηλά είναι και ο Ολιβέιρα (3,5
εκατ. ευρώ) που ήρθε το καλοκαίρι
από την Αγγλία, ο Γαλανόπουλος
(3,5 εκατ.), ο Βέρντε (2,5 εκατ.), ο
Ζεράλδες (2 εκατ.), ο Κρίστιτς (2,5
εκατ.) και ο Σιμόες με τον Μπάρκα. Έγινε δηλαδή το καλοκαίρι μια
επένδυση σε παίκτες υψηλότερου
επιπέδου σε συνάρτηση με την πρόσληψη του Μιγκέλ Καρντόσο, που
είχε τη γνωστή κατάληξη ως προς
το θέμα του προπονητή.
Αναλυτικά στην ΑΕΚ οι αξίες είναι ως εξής: Μπάρκας (2,5 εκατ.),
Τσιντότας (700.000), Αθανασιάδης (500.000), Βράνιες (1,2 εκατ.),
Οικονόμου (1 εκατ.), Τσιγκρίνσκι
(900.000), Σβάρνας (500.000),
Χουλτ (1,25 εκατ.), Λόπεζ
(900.000), Μπακάκης (1,5 εκατ.),
Παουλίνιο (750.000), Βασιλαντονόπουλος (500.000), Σταμού-

Δύσκολα μπορεί να βρει κανείς στον
Παναθηναϊκό του Γιώργου Δώνη
έναν παίκτη που να αξίζει περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ. Το ρόστερ
των «πράσινων» δεν θυμίζει την ισχυρή ομάδα άλλων εποχών και εκτιμάται από το transfermarkt στα
επίπεδα των 20 εκατ. ευρώ.
Ας το δούμε αναλυτικά για να
διαμορφώσουμε μια πιο συγκεκριμένη άποψη για κάθε ποδοσφαιριστή: Διούδης (900.000), Κότσαρης (300.000), Ξενόπουλος
(100.000), Χριστογιώργος (-), Σέκεφελντ (800.000), Κολοβέτσιος
(800.000), Νούνιεζ (800.000),
Μαυρομάτης (500.000), Οικονόμου (400.000), Πούνγκουρας
(400.000), Θεοχάρης (100.000),
Ινσούα (1,25 εκατ.), Χατζηθεοδωρίδης (450.000), Ζαγαρίτης (-),
Γιόχανσον (1 εκατ.), Αποστολάκης (150.000), Κουρμπέλης (2 εκατ.), Τζανδάρης (300.000), Αλεξανδρόπουλος (-), Δώνης
(700.000),
Αγγελόπουλος
(100.000), Ζαχίντ (2 εκατ.), Μπουζούκης (1,25 εκατ.), Αθανασακόπουλος (-), Σέρπεζης (-), Μoλό
(1,2 εκατ.), Κολοβός (600.000),
Μουνιέ (500.000), Χατζηγιοβάννης (1,5 εκατ.), Μπεχ (400.000),
Αρμένακας (100.000), Μακέντα
(800.000), Καμπετσής (300.000),
Σέχου
(150.000), Βέργος
(150.000), Περέα (-), Κόναν (-).

Ο Ατρόμητος
και οι
άλλοι…
Η συμμετοχή του Ατρόμητου στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις δεν ήταν
τυχαία. Ο Γιώργος Σπανός έχει επενδύσει στην
ομάδα από το Περιστέρι
σε παίκτες. Το αποτέλεσμα είναι η χρηματιστηριακή αξία για τον Ατρόμητο να ανέρχεται στα
12,30 εκατ. ευρώ, με τον
Σπύρο Ρισβάνη (1,25 εκατ. ευρώ) να είναι το
πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.
Οι αξίες των υπολοίπων
ομάδων της Super
League 1 έχουν ως εξής:
Λάρισα:11,73 εκατ.
Ξάνθη: 10,83 εκατ.
ΟΦΗ: 8,75 εκατ.
Πανιώνιος: 8,75 εκατ.
Βόλος: 8,48 εκατ.
Παναιτωλικός: 8,45 εκατ.
Αστέρας Τρίπολης: 8,15
εκατ.
Λαμία: 6,05 εκατ.
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Του Γιώργου
Σταυροκοπίδη
πό τότε που
μπήκε στην ομάδα με τους
στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Στέλιος Πέτσας έδωσε δείγματα γραφής σοβαρού ανθρώπου.
Απέφυγε την υπερέκθεση στα
ΜΜΕ και δούλεψε αθόρυβα. Χωρίς
διάθεση για βαρύγδουπες δηλώσεις
και δίχως την παραμικρή πρόθεση
να προβάλει τον εαυτό του.
Έναν άνθρωπο με τέτοια συμπεριφορά δεν γίνεται να μην τον εκτιμάς. Να μην τον έχεις ψηλά. Γι’ αυτό
και πέσαμε από τα σύννεφα με την
τοποθέτησή του για την ΕΡΤ και τα
χρήματα που δίνει η κρατική τηλεόραση στο ποδόσφαιρο.

Α

Για μειώσεις της ΕΡΤ στις συμβάσεις με Ξάνθη,
Παναιτωλικό, Ατρόμητο, Λαμία έκανε λόγο ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Όμως τα ποσά που δόθηκαν είναι πολύ
περισσότερα από εκείνα της ελεύθερης αγοράς και ελεγχόμενα
ως προς τη νομιμότητά τους…

Τα μαθηματικά
του Πέτσα και
η επιχειρηματικότητα
του κράτους

Η δήλωση (24/8/2019)
«Συνολικά, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την
τηλεοπτική μετάδοση των ποδοσφαιρικών
αγώνων
της
Superleague 1, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα καταβάλει 8,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του
κόστους παραγωγής, αντί για 22
εκατ. ευρώ που προβλεπόταν αρχικά και 44 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε προεκλογικά η προηγούμενη Κυβέρνηση.
»Έτσι εξοικονομήθηκαν για
τους φορολογουμένους 13,1 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού
συμβολαίου, και 35,1 εκατ. ευρώ
έναντι των προεκλογικών υποσχέσεων της προηγούμενης Κυβέρνησης», είπε μεταξύ άλλων ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όταν τον ακούγαμε κάποιο λαμπάκι άναψε δίπλα από το κεφάλι
μας. Σαν κι εκείνο που εμφανιζόταν
όταν ο Κύρος Γρανάζης σκεφτόταν κάτι σημαντικό και προετοιμαζόταν για μια νέα εφεύρεση.
Η πρώτη σκέψη που κάναμε, βέβαια, μάλλον ήταν αρνητική για κάποιον με προϋπηρεσία στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Όχι πως εμείς διεκδικούμε βραβείο σε Μαθηματικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά κάποια απλά πράγματα μπορούμε να δούμε.

Όπως, άλλωστε, μάθαμε και στο
δημοτικό, «τρεις το λάδι, τρεις ξύδι,
έξι το λαδόξυδο». Άρα, κάποια σχέση
έχουμε με τους αριθμούς. Περιμέναμε να είχε ακόμα καλύτερη και ο
Στέλιος Πέτσας.

Περί ΕΡΤ ο λόγος
«Η διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. διαπραγματεύτηκε και πέτυχε χαμηλότερο τίμημα με τις τέσσερις Π.Α.Ε.
(Ατρόμητος, Λαμία, Ξάνθη, Βόλος, Παναιτωλικός), με τις οποίες

η Ε.Ρ.Τ. είχε προσυμφωνήσει από
πέρσι να μεταδώσει και φέτος
τους αγώνες τους», υποστήριξε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Πάμε να δούμε τα πραγματικά
μεγέθη; Σύμφωνα με τη δημόσια τοποθέτηση, η κρατική τηλεόραση μείωσε τα χρήματα των ομάδων στα
8,9 εκατ. ευρώ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται και ΦΠΑ 24%.
Με απλές μαθηματικές πράξεις,
το καθαρό ποσό ανέρχεται στα 6,6
εκατ. ευρώ. Πάμε σε στρογγυλοποί-

ηση για να μην μπλέκουμε με δεκαδικούς. Χρήματα για τέσσερις ΠΑΕ,
δηλαδή Ξάνθη, Λαμία, Παναιτωλικό, Ατρόμητο.
Αν κάνουμε τη διαίρεση θα αντιληφθούμε πως σε κάθε μία ομάδα
αντιστοιχούν 1,650 εκατ. ευρώ! Αν
μη τι άλλο πρόκειται για εξαιρετικές
συμφωνίες που ίσως και να μην είχαν ονειρευτεί ο Γιώργος Σπανός,
ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο
Φώτης Κωστούλας και ο Χρήστος Πανόπουλος.
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Είχαν τέτοια συμβόλαια επί κεντρικής διαχείρισης με τη Nova οι
συγκεκριμένες ΠΑΕ; Πήραν τέτοιες
προσφορές από την ελεύθερη αγορά, δηλαδή, από τα ιδιωτικά κανάλια που προβάλλουν το ποδοσφαιρικό προϊόν; Προφανώς και όχι.
Κάποιος θα ισχυριστεί ότι τα χρήματα είναι λιγότερα, διότι συμπεριλαμβάνεται και το κόστος παραγωγής. Και πάλι, όμως, τα χρήματα
βγαίνουν περισσότερα απ’ αυτά που
θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν

Ιούνιο, από τον ΣΥΡΙΖΑ, και στα χρήματα που δίνονται με τη βούλα τον
Σεπτέμβριο;
Όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
μοίραζε χρήματα μέσω της κρατικής
τηλεόρασης σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
Άραγε, πώς θα αντιδράσουν στην
κυβέρνηση εάν βγει η Κουμουνδούρου και επιχειρηματολογήσει στη
λογική τού «εκεί που ήμουν, είσαι, και
όσα υποσχέθηκα εσύ τα υλοποιείς»;

τα η μείωση έπεσε στο 40% και τώρα ακούμε για περικοπή 15-20%
στο αρχικό ποσό. Άρα, μιλάμε για ένα κόστος 8,5 εκατ. ευρώ χωρίς το
κόστος παραγωγής.
Σύμφωνα με τα μαθηματικά του
κυρ-Τάκη, του μπακάλη στην Αγίου
Σπυρίδωνος, κάτω από τα ΤΕΙ Αθηνών, το ποδόσφαιρο θα στοιχίσει
συνολικά στην κρατική τηλεόραση
20 εκατ. ευρώ. Χρήματα που θα δοθούν σε Ανώνυμες Εταιρείες! Άρα,
εκ των πραγμάτων έχουμε τη νό-

φέτος οι τέσσερις ΠΑΕ από την ελεύθερη αγορά. Οπότε παραμένει η
απορία πού βρίσκεται η μείωση, που
αναφέρει ο κ. Πέτσας.

Κι αν εδώ μιλάμε για πολιτική αντιπαράθεση, ας σκεφτούμε και την
άλλη παράμετρο. Της νομιμότητας.
Είναι σύννομη η κρατική ενίσχυση
ανωνύμων εταιρειών; Τι θα απαντούσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σε μία σχετική καταγγελία; Πόσο μεγάλο θα ήταν το πρόστιμο που θα επέβαλλε στην Ελλάδα;
Είναι σαφές ότι δεν επιτρέπεται
η κρατική ενίσχυση ανωνύμων εταιρειών, διότι έτσι νοθεύεται ο ανταγωνισμός. Αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, ο Κωστής Χατζηδάκης
δεν θα έσπαγε το κεφάλι του να
βρει χρήματα για να σώσει τη ΔΕΗ.
Θα έπαιρνε τηλέφωνο τον Χρήστο Σταϊκούρα, θα του ζητούσε
600 εκατ. ευρώ και θα κάλυπτε το
άνοιγμα της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού. Αλλά η ΔΕΗ είναι ανώνυμη εταιρεία, και το κράτος δεν
νομιμοποιείται να την ενισχύσει.
Πάμε και στη Super League 2.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
προηγούμενης κυβέρνησης και της
ΕΡΤ, σε κάθε ομάδα της κατηγορίας
θα δίνονταν 850.000 ευρώ. Το
πρωτάθλημα αρχίζει οσονούπω και
το τοπίο παραμένει ομιχλώδες.
Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Εκείνο που μετράει, όμως, είναι το ποσό που θα διατεθεί. Αρχικά ακούσαμε για ψαλίδι 60%. Έπει-

θευση του υγιούς ανταγωνισμού.
Κι αυτό γιατί ο Κούγιας και ο Αστέρας Τρίπολης θα πάρουν από τη
NOVA περίπου 1,1 και 1,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι τέσσερις ΠΑΕ
που δεν έβρισκαν τηλεοπτική στέγη
θα πάρουν πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η καθεμία.
Οπότε τα μεγάλα λόγια περί προστασίας των χρημάτων που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι
καλύτερα είναι να αποφεύγονται.
Ειδικά όταν η μείωση επί της ουσίας
έγινε επειδή η NOVA δέχθηκε να πάρει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, του Άρεως και του ΟΦΗ.
Ίσως να μην έβλαπτε το άναμμα
μίας λαμπάδας από τους ανθρώπους της κρατικής τηλεόρασης και
τα κυβερνητικά στελέχη που ασχολούνται με την ΕΡΤ και το ποδόσφαιρο. Μία λαμπάδα στο μπόι εκείνων που δέχθηκαν στο συνδρομητικό κανάλι τους «πράσινους» και
τους «κίτρινους» και τους «μαυρόασπρους».
Εντάξει, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι
μια διαφορετική περίπτωση. Με τα
χρήματα που είχε εξασφαλίσει από
την ΕΡΤ θα τιναζόταν το πρωτάθλημα στον αέρα. Υπήρχε περίπτωση να
άφηναν αναπάντητη τέτοια συμφωνία οι παράγοντες των άλλων μεγάλων ομάδων;

Η Nova έσωσε
την παρτίδα
Την εξήγηση θα τη βρούμε στις αποχωρήσεις του Παναθηναϊκού και
του Άρεως. Καθώς επίσης και στην
ακύρωση της προεκλογικής συμφωνίας ανάμεσα στην προηγούμενη
διοίκηση της ΕΡΤ και τον ΠΑΟΚ. Εκεί μόνο βρίσκεται η διαφορά.
Διότι κατά τα άλλα, επί της ουσίας δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι
διαφορετικό. Μόνο ο Ιβάν είχε συμφωνήσει για 8 εκατ. ευρώ ετησίως!
Αν βάλουμε και το κόστος παραγωγής, θα βρούμε πόσα γλίτωσε η δημόσια τηλεόραση. Γι’ αυτό, άλλωστε,
και το συνολικό ποσό απογειωνόταν στα 63 εκατ. ευρώ.
Και φυσικά δεν βάζουμε στην
πρόσθεση και το αντάλλαγμα που
υποσχόταν η ΕΡΤ στην ΑΕΚ, διότι
προεκλογικά συζήτησαν και οι «κιτρινόμαυροι» το ενδεχόμενο να αλλάξουν τηλεοπτική στέγη.
Άσχετα αν τελικά προτίμησαν τη
στροφή από τη Μεσογείων προς
την Κάντζα και άρα την παραμονή
τους στη NOVA. Βλέπει κάποιος άλλες ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα
σε όσα μοιράζονταν με το στόμα τον

Δεν θα αντιδρούσαν ο
Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο
Γιάννης Αλαφούζος; Κούγκι θα
το έκαναν. Οπότε εδώ δεν είναι θέμα κυβερνητικής βούλησης η ακύρωση της συμφωνίας, αλλά αδυναμία υλοποίησης.
Διότι, αν δίνονταν αυτά τα χρήματα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα ήταν αφιερωμένη στην
Ινδία, αλλά στην ΕΡΤ και τον Ιβάν
Σαββίδη. Και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μιλάει για την ιδιωτική
πρωτοβουλία, αλλά για την κρατική
επιχειρηματικότητα.
Όχι πως τώρα δεν συμβαίνει το
ίδιο. Απλά η απουσία του ΠΑΟΚ από
το πελατολόγιο της δημόσιας τηλεόρασης περιορίζει όντως τις οικονομικές παροχές στο ποδόσφαιρο.
Ακόμα και έτσι, όμως, για ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας δεν μας
παίρνει να μιλάμε.
Και κυρίως δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για δηλώσεις περί μείωσης των κονδυλίων που δίνονται σε
ανώνυμες εταιρείες.
Ούτως ή άλλως, το θέμα δεν είναι πόσα ευρώ δίνει κάποιος παράτυπα ή παράνομα, αλλά ότι το πράττει.
Το ύψος του ποσού απλά επηρεάζει το ύψος του προστίμου και την
ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Η ουσία δεν αλλάζει…
Ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει
τον Αλέξη Τσίπρα και τους επικοινωνιολόγους του από την ανάπτυξη
μίας θεωρίας ότι η Νέα Δημοκρατία
ως κυβέρνηση βαδίζει στα χνάρια
που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ποδόσφαιρο και τη δημόσια τηλεόραση;
Για όλους αυτούς τους λόγους,
μας ξάφνιασε η τοποθέτηση του
Στέλιου Πέτσα. Αλλά άνθρωποι είμαστε, κάποια φορά δικαιούμαστε
να ξεφύγουμε λίγο. Αρκεί, βέβαια,
να επανέλθουμε σύντομα στην
πραγματικότητα και στην… υγιή επιχειρηματικότητα.
Πάντως, για να λέμε και «του
στραβού το δίκιο», υπήρχε και το
πρόβλημα των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων με τον Γ. Δρόσο επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να αποφύγει κάθε εμπόδιο, έπρεπε η νέα κυβέρνηση να
χαρακτηρίσει τις συμβάσεις αυτές
μη νόμιμες.
Αν το έκανε, το πρωτάθλημα δεν
θα ξεκίναγε με τη ΝΔ μόλις 15 ημέρες στην εξουσία. Το σκέφτηκαν, το
ξανασκέφτηκαν και τελικά έκαναν
πίσω…
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Τόσο ντόρο ούτε όταν
ο Τσίπρας πούλαγε τη Μακεδονία

Οι μπηχτές του Γιωργάκη
και για τον Κούγια

Ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
ΔΕΘ, και το βράδυ της Κυριακής πενήντα
αλήτες οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν τους
μάγκες στα μικρά παιδιά της ακαδημίας
του Ολυμπιακού με λοστούς και σιδηρογροθιές.
Η απούσα ΕΛ.ΑΣ. δεν έκανε ούτε μια
σύλληψη, ούτε καν μια προσαγωγή.
Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωση για να καταδικάσει το γεγονός, για
τα μάτια του κόσμου….
Η είδηση του ξυλοδαρμού των παιδιών της ακαδημίας του Ολυμπιακού πέρασε στα ψιλά, απ’ όλα τα Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Στα ραδιόφωνα της πόλης δεν
ακούστηκε καν.
Μούγκα… στη στρούγκα.
Πρώτο θέμα ήταν ο… Μαρινάκης και η
παρουσία του στη ΔΕΘ, όπου για πρώτη
φορά πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έλειπε ο γάτος, αλλά… τα ποντίκια α-

«Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια», έγραψε ο Γιωργής στο instagram για
τις παρουσίες στη Θεσσαλονίκη το πρώτο διήμερο της 84ης ΔΕΘ.
Στον κύκλο του μικρού Σαββίδη κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι το σχόλιο
είχε αποδέκτη και τον Αλέξη. Με έντονη τη δυσαρέσκεια για τις συναναστροφές
που είχε ο Κούγιας το Σαββατοκύριακο. Όχι πως περίμενε κάτι διαφορετικό ο
Γιωργάκης από τον δικηγόρο.
Απλά δεν είχε κατά νου πόσο γρήγορα θα έσπευδε να υποβάλει τα σέβη του
στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καλά-καλά δεν πέρασαν ούτε δύο εβδομάδες από τη
δήθεν τυχαία συνάντηση Γιωργάκη - Αλέξη στο «Μακεδονία Παλάς», όπου ο Αλέξης προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποδείξει πως δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στον Ολυμπιακό.
«Δώσε μου όποιον δανεικό θέλεις και θα δεις ότι δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα να πάρω τους παίκτες», είχε πει ο Κούγιας και έπεισε τον μικρό Σαββίδη να
στείλει στη Λάρισα αρχικά τον Ουάρντα και έπειτα τον Κάτσε.
Έστω και αν γνώριζε ότι ο δικηγόρος είχε επιλέξει για τη διαμονή του το συγκεκριμένο ξενοδοχείο επειδή εκείνες τις ημέρες περίμεναν στη Θεσσαλονίκη
τον «γάτο», όπως αποκαλεί ο Γιωργής τον πατέρα του.
Γι’ αυτό στράβωσε όταν είδε τον Κούγια να ακολουθεί κατά πόδας τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για να εκφράσει πίστη και προσήλωση. Με το πρόσχημα
της νομικής εκπροσώπησης όσων βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον του…

λώνιζαν, όπως είπε ο μικρός Σαββίδης, αφού το σχέδιο των ΣΥΡΙΖΑίων για να
προκαλέσουν πρόβλημα στον Μητσοτάκη ήταν καλά οργανωμένο.
Μέχρι που ένας υπάλληλος του Ιβάν
έφτασε στο σημείο να ρωτήσει τον Μητσοτάκη αν είναι… φίλος με τον Μαρινάκη.
Ούτε όταν ο Τσίπρας πούλαγε τη Μακεδονία δεν έκαναν τόση φασαρία. Τότε
ανέβαλαν τα… συλλαλητήρια για να μην
πληγεί η εικόνα του Αλέξη.
Και την επομένη βγήκαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑίοι… κι έσκουζαν , αλλά τον Τσίπρα δεν
τον ρώτησε κανείς πέρσι όταν ανέβηκε
στην ΔΕΘ αν είναι… φίλος με τον Ιβάν
Σαββίδη!
Αλλά τότε προείχε… το πρωτάθλημα
των Πρεσπών!

ΠΑΟΚ: Δεν θέλει ξένους διαιτητές στους διεθνείς
αγώνες, τους θέλει στους ελληνικούς…
Πλησιάζουν τα ντέρμπι της Super League 1, κι ενώ όλος
ο κόσμος ασχολείται με το VAR, στην Τούμπα έχουν άλλο
θέμα που τους απασχολεί.
Πρόκειται για τον αριθμό των αγώνων, στους οποίους θα καλέσει η ΚΕΔ ξένους διαιτητές. Για παράδειγμα,
η μεταγραφική δραστηριότητα του Ατρόμητου και η προσθήκη παικτών που ανήκαν στον Ολυμπιακό έβαλαν και την αναμέτρηση του
Περιστερίου στη λίστα των ματς, για τα
οποία θα ήθελαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ρέφερι από το εξωτερικό.
Ο Μέλο Περέιρα, βέβαια, το ’χει
ξεκόψει. Ξένοι διαιτητές θα οριστούν
μόνο στα ντέρμπι της επονομαζόμενης
Big 4, δηλαδή στους αγώνες ανάμεσα
σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Απόφαση που προκάλεσε εκνευρισμό στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά αύξησε την πίεση προς τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή. Χωρίς μέχρι σήμερα να ’χει διαφοροποιήσει τη στάση του ο εκλεκτός και του Ευάγγελου
Γραμμένου και της FIFA, όπως διαπιστώσαμε από την
ξαφνική άφιξη του Μπγιορν Βασάλο ένα καλοκαιρινό πρωινό.
Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ωστόσο,
γεννάται ένα ερώτημα. Αφού έχει στοχοποιήσει την UEFA για τους διαιτητές
στους αγώνες με τον Άγιαξ και τη Σλόβαν, πώς γίνεται και θέλει ξένους ρέφερι στο πρωτάθλημα;
Αυτοί θα σφυρίζουν διαφορετικά;
Είναι μία απορία που εκφράζουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Γιατί όχι και δημοσιογράφοι
στο δωμάτιο του VAR;
Το VAR μεταφέρεται στα νέα –του κουτιού– γραφεία της
ΚΕΔ στο Μαρούσι. Πάει το βανάκι έξω από το γήπεδο. Ωραία.
Ερώτηση: Ο Περέιρα θα είναι εκεί για να επιβλέπει; Κανονικά πρέπει να είναι εκεί για να συμβουλεύει τους
VARistes. Αυτό είναι το ένα.
Το άλλο είναι το εξής και αφορά το αδιάβλητο των αποφάσεων. Γιατί δεν επιτρέπουν και την παρουσία δημοσιογράφων μέσα στα καμαράκια με τις οθόνες; Έχουν κάτι να
κρύψουν;
Το γράφουμε έτσι,
για να το γράψουμε.
Από τη στιγμή που ο
Περέιρα των 22.500
ευρώ τον μήνα αρνήθηκε να δίνονται οι
συνομιλίες των υπευθύνων του VAR με
τους διαιτητές, σιγά
μην επιτρέψει και την
παρουσία δημοσιογράφων.
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«Συνωμοσία» Θωμά,
«Τίγρη», Γιαρένη
(με 200 θεατές...)
Στη φωτογραφία που απεικονίζονται ο Θωμάς Μητρόπουλος, ο
Δημήτρης Μελισσανίδης και ο
πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ, Δημήτρης Γιαρένης, τα «συστηματικά» ΜΜΕ ανακάλυψαν «λαυράκι»
και, μάλιστα, χωρίς λέπια!
Ποια ήταν η τρανταχτή είδηση;
Ότι ο Θωμάς Μητρόπουλος
κλήθηκε από τον Γιαρένη στην
κλήρωση του πρωταθλήματος
της ΕΠΣΑΝΑ! Όπως κάνει επί σειρά ετών. Μπίνγκο!

Ακόμα, στη φωτογραφία ο
Θωμάς Μητρόπουλος έχει συζήτηση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη! Προφανώς, λοιπόν, για
τους γνήσιους εκπροσώπους της
«α-λά Σέρλοκ Χολμ» είδησης:
Ο Θωμάς έπρεπε να βάλει ως
προϋπόθεση της παρουσίας του
στην κλήρωση, να μην καθίσει στο
ίδιο τραπέζι με τον Μελισσανίδη. Προφανώς, ο Θωμάς Μητρόπουλος είχε την υποχρέωση
έναντι των συγκεκριμένων ΜΜΕ

Από την ΕΠΟ γυρίζουν
την πλάτη στην Εθνική
Κάτι η έλλειψη βαθμολογικού ενδιαφέροντος, και άρα η περιορισμένη προσέλευση του κόσμου, κάτι ο φόβος των αποδοκιμασιών, κράτησαν αρκετά στελέχη της ΕΠΟ μακριά από το ΟΑΚΑ το βράδυ της
Κυριακής.
Έψαχναν οι δημοσιογράφοι να βρουν κάποιο μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
και τους φαινόταν ότι αναζητούσαν βελόνα στα άχυρα.
Μόνο πέντε άτομα έκαναν την τιμή στον Τζον
Φαν Σιπ και τους διεθνείς.
Εντάξει, δεν μπορεί να ’ναι στο πάρκο Γουδή υπερήφανοι για το δημιούργημά τους, αλλά δεν νομιμοποιούνται να γυρίζουν την πλάτη
τους στην Εθνική. Σε τελική ανάλυση, εκείνοι έχουν το μαχαίρι και
το καρπούζι.
Οι απουσίες από το ΟΑΚΑ, βέβαια, ήρθαν ως φυσιολογική εξέλιξη
του περιορισμένου ενδιαφέροντος για το ταξίδι στο Τάμπερε. Ακόμα
και ο Αστέριος Αντωνίου απέφυγε να πάει στη Φινλανδία. Άλλες εποχές, τέτοιες εκδρομές μάζευαν κόσμο και κοσμάκη στα γραφεία
της ΕΠΟ, διότι όλοι έψαχναν να βρουν μία θέση.
Αυτήν τη φορά, όμως, ακολούθησαν την Εθνική μόνο συγκεκριμένα άτομα: ο Ευάγγελος Γραμμένος, ο Κώστας Βρακάς, ο Νίκος
Βακάλης, ο Περικλής Λασκαράκης, ο Λεωνίδας Θωμαΐδης και ο
Τάκης Παπαχρήστος.
Πώς περιμέναμε, λοιπόν, να εμφανιστούν περισσότεροι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για ματς με το Λιχνενστάιν; Ακόμα κι έτσι,
πάντως, η περιορισμένη προσέλευση συζητήθηκε ακόμα κι εντός Ομοσπονδίας.

να είναι… τσακωμένος και να μη
μιλάει με τον Μελισσανίδη.
Προφανώς, για να αποδεχθεί
(ο Θωμάς) την πρόσκληση, έπρεπε να προβάλει ένσταση, ώστε να
μην κάτσει μαζί του ο πρόεδρος
Δημήτρης Γιαρένης, με τον οποίο είναι φίλοι πολλά χρόνια. Για
να μην ενοχληθούν κάποια αστέρια της δημοσιογραφίας.
Με όλα τα παραπάνω, εύκολα
αντιλαμβάνεται κάποιος γιατί τα
αθλητικά ΜΜΕ, εφημερίδες, ιστο-

σελίδες, έχοντας πάρει την κατρακύλα, περιμένουν από κάποιους χορηγούς να τους ενισχύσουν
για να πληρώσουν τους σέρβερ
και τα 24 Mbps του ΟΤΕ.
Κι ως γνωστόν, για ενίσχυση
χωρίς τέτοιες «αποκαλυπτικές»
φωτογραφίες δεν υπάρχουν ελπίδες για κανένα φράγκο από τον
οποιοδήποτε χορηγό.
Προφανώς, Θωμάς και Μελισσανίδης –μαζί και ο Γιαρένης– έλυσαν όλα τα προβλήματα

του ελληνικού ποδοσφαίρου σ’
αυτό το τραπέζι. Μίλησαν για τον
Περέιρα, το VAR, τον Τσαμούρη,
τον Ζαχαριάδη κ.λπ. Κι αυτό έγινε παρουσία 200 ατόμων, για να
έχουν και ακροατήριο.
Όχι και τόσο μεγάλο νούμερο
σε σχέση με κάποια «νούμερα»
της δημοσιογραφίας, που με «αποκαλύψεις» αυτής της μορφής,
περιμένουν το βραβείο Πούλιτζερ.
Σημ.: Στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς τους…

Οι γκάφες
του Γραμμένου
συναγωνίζονται
τον… Λουί Ντε Φινές
Ο Βαγγέλας πήρε την Εθνική από το «Καραϊσκάκης», για να την πάει στην Τούμπα, προσπάθησε μέσα από το Παγκρήτιο να «σώσει» το λάθος του και,
τελικά, «λούστηκε» την επιλογή του αχανούς ΟΑΚΑ…
Σιγά μην κωλώσει ο Γραμμένος.
Όταν αρχίζει τις γκάφες… δεν τις σταματάει. Τύφλα να έχει ο Λουί ντε Φινές. Ο Γάλλος κωμικός
που έκανε όλο τον
κόσμο να γελάει με
τις περιπέτειές του
στη μικρή οθόνη και
στον κινηματογράφο.
Πήρε και τον Άγγελο για προπονητή
και… «έδεσε» το γλυκό με τον ανύπαρκτο
Ολλανδό που έφεραν για να κολλήσει
ένσημα!
Το αντιπροσω-

πευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Euro 2020, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, διότι το ποδόσφαιρό μας διασύρθηκε από τις Αρμενίες, τις Φινλανδίες και το Λιχτενστάιν.
Πόσο στοίχισαν στην ΕΠΟ οι γκάφες του Βαγγέλα; Γύρω στα 12 εκατ. ευρώ, που χάθηκαν από
τον αποκλεισμό στο EURO 2020, συν τα λεφτά που
δόθηκαν και θα δοθούν για συμβόλαια και αποζημιώσεις…
Μάλλον ο Γραμμένος πρέπει να δηλώσει στέλεχος του ΚΙΔΗΣΟ, ο πρόεδρος του οποίου (Γιώργος Παπανδρέου) θα μείνει στην ιστορία με το
γραφικό –μέσα στην κρίση– συμπέρασμά του ότι
«λεφτά υπάρχουν»…
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ΘΕΜΑ
Δεν ξέχασε ο
Μονεμβασιώτης
τον Γκαγκάτση…
Καλώς τονεεεε. Μόνο λίγο
καιρό ξαποσταίνει και ξανά για τη δόξα τραβά ο
Βασίλης Γκαγκάτσης. Ο αποπεμφθείς, επειδή είναι
υπόδικος, διευθύνων σύμβουλος της Super League,
για λίγο «έκατσε στον πάγκο». Πλέον, φαίνεται πως
έχει ξαναμπεί στην ενεργό
δράση.
Εμφανίστηκε στο ΔΣ της
Super League 2, που έγινε
την Τρίτη (10/9), ως νομικός σύμβουλος του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Βασιλομπίλαρος, όπως έγινε
γνωστό, εκπροσωπεί την
«ελαφρά ταξιαρχία» στην
υπόθεση των τηλεοπτικών.
Αν και «παροικούντες την
Ιερουσαλήμ» υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
η συνεργασία των δύο
πλευρών να γίνει μόνιμη.
Το ερώτημα που προκύπτει, πάντως, είναι ποιο είναι το κριτήριο που οδήγησε τον μεγαλομέτοχο
της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, στην απόφαση
πρόσληψης του Βασίλη
Γκαγκάτση.
Ότι ο Βασιλομπίλαρος θα
κάτσει στο σκαμνί του κατηγορούμενου για υπόθεση τηλεοπτικών δικαιωμάτων; Ή μήπως γιατί –ως
μυστικοσύμβουλος του
Γιώργου Βασιλειάδη και
διευθύνων σύμβουλός της
SL– ήταν βασικός «συμπαίκτης» στη σύναψη της
σύμβασης με την ΕΡΤ;
Η οποία δίνει (και) στον Απόλλωνα λεφτά που δεν
είχαν ονειρευτεί στη Ριζούπολη. Οπότε, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ δεν
θέλει να φανεί αχάριστος
και «ξεπληρώνει» την υποχρέωση;

Στέφανος Τσιτσιπάς

Αμφότεροι απασχολούν τα ΜΜΕ.
Αλλά όχι για τους ίδιους λόγους.

«Λούφα και
Παραλλαγή»
Σωκράτης και
Μανωλάς
γινε κι αυτό. Ο διευθυντής όλων των εθνικών
ομάδων, Κώστας Κωνσταντινίδης, έκανε
βαρύγδουπες δηλώσεις. Ότι όποιος δεν θέλει
την Εθνική, να μην έρχεται.
Ο Κωνσταντινίδης δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλάει με ασάφειες και υπονοούμενα. Πρέπει φόρα-παρτίδα να ονοματίσει. Είναι ο Μανωλάς
με τον Παπασταθόπουλο, ναι ή όχι; Να το πει ευθέως.
Έτσι θα τον πάρουνε στα σοβαρά. Να πει κι αν είναι
δική του απόφαση, δική τους ή του Ολλανδού προπονητή. Στα ίσια και παλικαρίσια. Διότι, εκεί πάει το
μυαλό όλων, σ’ αυτούς τους δυο.
Σε άλλες ειδήσεις, ο Κωνσταντινίδης απαγόρευσε
τα κινητά τηλέφωνα στο φαγητό και το λεωφορείο.
Λες και είμαστε σε άλλες εποχές, για την οποία ο
Περράκης γύρισε τη «Λούφα και Παραλλαγή» με
τον Μπαλούρδο.
Ο Φύσσας ο Τάκης συμφωνεί μ’ αυτό; Αν συμφωνεί, να μας πει ποιος θα πάει να πει σε παίκτη την ώρα
του φαγητού, «κλείσ’ το γιατί απαγορεύεται». Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

Έ

Αλέξης Κούγιας

«Κυριάκος» ο Δούκας έφαγε
στη στροφή Κόλκα, Μίνο
πιτέλους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρήκε τον άνθρωπό της, γι’ αντικαταστάτη
του Κυριάκου Κυριάκου. Ο Λευτεράκης ο Δουξ του Κεντ της Αγγλίας. Λευτέρης Δούκας, με το όνομα. Διευθυντής επικοινωνίας, όχι τίποτε λιμοκαταστάσεις. Είναι αυτός που δούλευε στο «to10.gr του Μαρινάκη» και τα έχωνε στον Μαρινάκη. Η «Α» εύχεται καλή επιτυχία στον
Λευτεράκη τον Δούκα. Και να μην έρθει σε κόντρα με τον Κώστα τον
Ραυτόπουλο, γιατί μπορεί να ξαναφάει τις μάπες του, όπως έλεγε ο ίδιος ο Κωστής σε βίντεο. Ότι τον πλάκωσε στις
γρήγορες τον Λευτέρη παλιά, που δουλεύανε σ’
έναν σταθμό. Τέλος πάντων, ο Ιβάν έκανε μια απρέπεια. Αντί να βάλει τον Σταύρακα τον Κόλκα διευθυντή, έβαλε τον
Δούκα. Τζάμπα ο Σταύρακας είναι σημαίνον στέλεχος του «Σαββιδοτεχνείου»; Κατάργησε και την ιεραρχία ο Ιβάν. Πρώτα ο Γιώργαρος ο Μίνος ήταν στην επετηρίδα. Αφού ο Σαββίδης προτίμησε τον Δούκα, ο
Μίνος αποστρατεύεται με τον βαθμό του ανθυπασπιστή, μετά από 40
χρόνια. Ντροπή…

Ε

Θα μπαίνουν και μέσα
ο κόστος διαιτησίας στη Super League 1 έχει εκτιναχτεί σε σχέση με πέρυσι, λόγω της λειτουργίας του VAR, καθώς η αύξηση που καλείται να
πληρώσει κάθε ΠΑΕ ανά αγώνα φθάνει τα 1.500 ευρώ
μεικτά.
Από αυτά 1.000 ευρώ θα παίρνει ο πρώτος VAR και
500 ευρώ μεικτά ο βοηθός του. Στα έξοδα προφανώς δεν περιλαμβάνονται τα σουβλάκια που παραγγέλνουν.
Ο πρώτος διαιτητής θα παίρνει 2.000 ευρώ, οι δύο βοηθοί διαιτητές από 1.000 ευρώ, ο τέταρτος
και ο παρατηρητής διαιτησίας από 500 ευρώ μεικτά.
Συνολικά, το κόστος διαιτησίας στη Super League 1 θα είναι 6.000 ευρώ και με τα έξοδα μετακίνησης θ’ ανέβει στις 8.000 ευρώ. Κάποιες ΠΑΕ δηλαδή θα μπαίνουν και μέσα από τις εισπράξεις
των αγώνων τους, με τα εισιτήρια που κόβουν.

Τ
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Stories
Είναι 1η Ιουλίου
1953. Ο νεαρός
Νίκος
Κούρκουλος με τη
φανέλα του
Παναθηναϊκού σε
φιλικό αγώνα που
έγινε στη Δράμα,
για τα εγκαίνια
του γηπέδου της
Δόξας. Το ματς
τελείωσε ισόπαλο
2-2. Ο μετέπειτα
διάσημος
ηθοποιός έπαιζε
στα 19 του στους
«πράσινους»,
αλλά προτίμησε
τελικά την
υποκριτική,
ξεκινώντας με τον
θρυλικό Μάνο
Κατράκη.

Ξέρετε ποιος είναι αυτό το ξανθό παιδάκι, δίπλα στον
Λουίς Σουάρες, διεθνή Ουρουγουανό σέντερ φορ τότε
του Άγιαξ και της Μπαρτσελόνα; Ο Ματέις Ντε Λιχτ,
ball boy στα παιχνίδια του Άγιαξ. Μάζευε τις μπάλες.
Έγινε 20 χρονών εφέτος και μεταγράφτηκε από τον
Άγιαξ στη Γιουβέντους για 75 εκατ. ευρώ.

Το χάλι να γίνει χαλί έστω και κατόπιν εορτής
άνταζε πρόβλημα του μακρινού παρελθόντος, αλλά
στην ποδοσφαιρική… Ελλάς του 2019, αναδεικνύεται δυστυχώς έντονα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.
Ο κακός αγωνιστικός χώρος που εγκυμονεί κινδύνους τραυματισμών
για τους ποδοσφαιριστές συναντάται σε τρία τουλάχιστον γήπεδα της
Super League 1.
To μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο Ολυμπιακό στάδιο που φιλοξενεί
την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, και στο «AEL FC Arena», έδρα της Λάρισας, ενώ και η κατάσταση στο «Κλ. Βικελίδης» δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
Τα παράπονα είναι έντονα από ποδοσφαιριστές και προπονητές, η ποιότητα του ποδοσφαίρου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, αλλά το πρόβλημα είναι άλυτο. Δυστυχώς πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος
οι αρμόδιοι δεν φρόντισαν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες στον

Φ

χλοοτάπητα.
Το ΟΑΚΑ που φιλοξενεί και την Εθνική ομάδα ήταν αφημένο στην τύχη
του, καθώς ο Γιώργος Βασιλειάδης είχε ν’ ασχοληθεί με τις εκλογές,
ενώ σε Λάρισα και Χαριλάου οι ιδιοκτήτες φαίνεται πως δεν θεώρησαν
ζήτημα πρώτης ανάγκης να παίζουν οι ποδοσφαιριστές σε υποφερτό
αγωνιστικό χώρο.
Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάρει πρωτοβουλίες να πιέσουν, ώστε
το χάλι του ΟΑΚΑ να γίνει χαλί. Μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει να γίνουν βελτιωτικά έργα, καθώς η σεζόν δεν βγαίνει έτσι.
Είναι πιθανό να ξεσπιτωθούν για ένα ματς οι σύλλογοι, αλλά και η Εθνική ομάδα που στις 15/10 θα φιλοξενήσει τη Βοσνία για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2020, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον μετά τον αποκλεισμό της.
Συμπλήρωμα: Τι κάνει ο κ. πρόεδρος, ο Λυσάνδρου; Ο ΚΑΠ προβλέπει
γήπεδα με χόρτο και όχι με υποψία χόρτου…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Χαμένοι στη
μετάφραση
Ιβάν και
Γιωργής
Άλλα τα μάτια του λαγού
και άλλα της κουκουβάγιας, λέει ο λαός. Ίσως η
φράση να ακούγεται
κλισέ, όμως στην περίπτωση της οικογένειας
Σαββίδη αποτυπώνει ανάγλυφα την πραγματικότητα.
Ο Ιβάν αποφάσισε την
παραμονή του Μάριο
Μπράνκο στην τεχνική
ηγεσία του ΠΑΟΚ και,
μάλιστα, ανακοίνωσε τη
βούλησή του μέσω
skype.
Ο Πορτογάλος είχε υποβάλει την παραίτησή του
έπειτα από τον αποκλεισμό στο Europa League
και τις τελευταίες ημέρες
ο Γιωργής έκανε επαφές
για την κάλυψη του κενού.
Η προοπτική επιστροφής
του Ζήση Βρύζα και του
Λούμπος Μίχελ έπαιξε
δυνατά στα ρεπορτάζ.
Με τον Έλληνα, μάλιστα,
έγινε και συνάντηση, παρά τις ενστάσεις που
διατυπώθηκαν και από
τμήμα των οργανωμένων οπαδών.
Ξαφνικά, όμως, ο πατήρ
Σαββίδης έβαλε κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
Με πρώτο τον κανακάρη
του. Η εξέλιξη με τον τεχνικό διευθυντή επιβεβαιώνει ότι στον ΠΑΟΚ
χάνονται στη μετάφραση.
Ότι ακόμα και μεταξύ
του Ιβάν και του Γιωργή
δημιουργείται πολλές
φορές πρόβλημα συνεννόησης. Με συνέπεια να
δημιουργούνται καταστάσεις που μπερδεύουν
όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και όσους βρίσκονται
εντός ομάδας.
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Μια αυτοβιογραφική αφήγηση,
που αναφέρεται στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ
του ΑΡΗ τη χρυσή δεκαετία 1984-1994

Θεόφιλος Μητρούδης:

Θεόφιλος
Μητρούδης
Ο Θεόφιλος Μητρούδης
γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1953 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στην Αθήνα, στην ΑΣΟΕΕ, από
το 1970 έως το 1974. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε καταρχήν
στη Β. Ελλάδα, και κυρίως με τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων της
BMW, της Renault και
της Skoda, αλλά και με
την αγορά και εξυγίανση
της βιομηχανίας ταπήτων «Πέρσικα». Το 2000
μετακόμισε στην Αθήνα
και δημιούργησε μια εταιρεία leasing και χρονομισθώσεων αυτοκινήτων. Η τελευταία του
δραστηριότητα ήταν η
μελέτη και κατασκευή
σπιτιών για τους Ρομά σε
ένα πρόγραμμα με δάνειο εγκεκριμένο από το
ελληνικό κράτος. Επίσης, κατασκεύασε ένα
συγκρότημα 46 κατοικιών στη Σκοτίνα Πιερίας.
Η μεγάλη του αγάπη είναι οι τρεις κόρες του, από έναν γάμο, τον μοναδικό που έκανε στη ζωή
του.
Ασχολήθηκε ενεργά με
τον Α.Σ. Άρης, κυρίως με
το τμήμα Καλαθοσφαίρισης, το διάστημα 19841994, με αποκορύφωμα
το διάστημα 1992-1994,
οπότε ανέλαβε και την
προεδρία.

«Η αυτοκρατορία.
Η άνοδος και η πτώση
από την πίσω πλευρά
του φεγγαριού»
(εκδόσεις ΙΑΝΟS)
Επιμέλεια:
Καίτη Νικολοπούλου
υκλοφορεί από τις εκδόσεις IANOS το βιβλίο
του Θεόφιλου Μητρούδη, με τίτλο «Η Αυτοκρατορία. Η άνοδος και η πτώση από την πίσω πλευρά του
φεγγαριού».
Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική αφήγηση, που αναφέρεται στην
ιστορία της ομάδας μπάσκετ του
ΑΡΗ, από το 1984 έως το 1994.
Μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της
οποίας συντελέστηκε τόσο η δημιουργία όσο και η αρχή της πτώσης
της λεγόμενης «Αυτοκρατορίας»
του μπασκετικού Άρη της Θεσσαλονίκης. Τόσο τα γεγονότα που έζησε,
οι διάλογοι όσο και η προφορικότητα της γραφής του Θεόφιλου Μητρούδη, κάνουν την αφήγηση αρκετά ενδιαφέρουσα, και όχι μόνο
για τους οπαδούς της «κιτρινόμαυρης» ομάδας.
Η παρουσίαση του βιβλίου θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25
Σεπτεμβρίου στις 19:00, στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων «Μ. Αναγνωστάκης»
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης) και την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 20:30 στην Αθήνα
(ΙΑNOS, Σταδίου 24).
Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης θα μιλήσουν οι: Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας (βουλευτής), Σωτήρης
Θεολογίδης (δημοσιογράφοςσυγγραφέας), Σωτήρης Θεοδωρίδης (επιχειρηματίας-ιδρυτής SATO),

Κ

Χριστόδουλος Οικονομίδης (πρ.
δήμαρχος Καλαμαριάς).
Σχολιάζουν οι Χριστόδουλος
Αντωνιάδης, Γιάννης Ιωαννίδης,
Γιάννης Μπουτάρης.
Στην εκδήλωση της Αθήνας θα
μιλήσουν οι: Γιάννης Γιαννάκης
(πολιτικός επιστήμων-θεολόγος),
Σωτήρης Θεοδωρίδης (επιχειρηματίας-πρόεδρος SATO), Δημήτρης Καρύδας (δημοσιογράφοςσυγγραφέας), Βασίλης Σκουντής
(δημοσιογράφος-συγγραφέας).
Σχολιάζουν οι: Χριστόδουλος
Αντωνιάδης (στέλεχος Τράπεζας
Πειραιώς), Γιάννης Ιωαννίδης (πρ.
υπουργός-προπονητής), Γιώργος
Λιάννης (πολιτικός), Γιάννης
Μπουτάρης (πρ. δήμαρχος Θεσσαλονίκης).
Την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη
αλλά και στην Αθήνα θα συντονίσει
ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Δημήτρης Δραγώγιας.

Για το βιβλίο γράφει ο
ίδιος ο Θεόφιλος
Μητρούδης
«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, πρώτα από όλα, για να καλύψει τις προσωπικές μου ανάγκες. Την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας όλα όσα έχω ζήσει τα χρόνια που πέρασαν. Την ανάγκη να εξωτερικεύσω όλα όσα έχω

μέσα μου. Να γίνει το βιβλίο αυτό το
καταφύγιο της ψυχής μου. Να νιώσω όμορφα, όπως νομίζω ότι μου αξίζει. Να γράψω τις δικές μου αλήθειες. Να κλείσω τις τρύπες της παραπληροφόρησης, η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα τα οποία δεν με αφορούν.
»Ο δεύτερος λόγος είναι για να
διορθώσω τις γραφές των γεγονότων. Να τα περιγράψω όπως τα έζησα. Όπως πραγματικά έγιναν. Η απόκρυψη των γεγονότων, ή μέρους αυτών, μπορεί να είναι θεμιτή. Προφανώς για κάποιους λόγους γίνεται. Η
αλλοίωση όμως των πραγματικών
περιστατικών σημαίνει αλλοίωση της
Ιστορίας. Αυτό είναι αθέμιτο και ιστορικά ανέντιμο.
»Ο τρίτος λόγος βασίζεται σε μια
επιθυμία μου: να διαβάσουν το βιβλίο
αυτό όχι μόνο όσοι με σέβονται και
με εκτιμούν –αυτούς τους έχω–, αλλά
και όσοι με αμφισβήτησαν. Αυτοί που
με έβρισαν και με λοιδόρησαν. Αυτοί
που με κατηγόρησαν στα σαλόνια,
στα μπαρ και τα καφενεία. Καθένας
που θα καταλάβει τη μεγάλη επιτυχία. Το όφελος.
»Τώρα είναι πια πολύ αργά. Οι φίλοι μου όλοι κοιμήθηκαν. Στο έργο
αυτό έπεσαν οι τίτλοι τέλους. Περάσαμε, όμως, πολύ όμορφα. Το ζήσαμε! Ωραίες βραδιές, όμορφες μέρες,
υπέροχες στιγμές! Σε αυτό το σημείο
θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ήρωες που συνέβαλαν σ’ αυτήν την επιτυχία. Επειδή όμως είναι πολλοί, θα
αναφέρω ονομαστικά μόνο τους κυριότερους πρωταγωνιστές: Νίκος
Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης,

Γιάννης Ιωαννίδης, Ρόι Τάρπλεϊ,
Στηβ Γιατζόγλου, Άτσα Νίκολιτς,
Λάζαρος Λέτσιτς, Χρήστος Μιχαηλίδης, Γιάννης Μπουτάρης,
Στέργιος Μπουσβάρος, Ευάγγελος Αντωνίου, Λευτέρης Χατζόπουλος, Σάκης Αδαμόπουλος,
Γιώργος Μπουντοβίνος, Χρήστος
Αντωνίου, Αλέξης Τσουμάνης,
Ρούντολφ Λέμπαν, Μιχάλης Κουκουβίνος, Δημήτρης Νοτίδης,
Βαγγέλης Τζιαβός, Παύλος Κορκίδης, και αφήνω τελευταίους τον άμεσο συνεργάτη μου Φάνη Ταρνατώρο και έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, που στάθηκε σαν βράχος δίπλα μου, τον Γιώργο Μπρόζο. Να
ξέρετε ότι το ίδιο έργο, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, δεν θα επαναληφθεί. Γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Και όταν επαναλαμβάνεται, όπως είπε “ο θείος” Καρλ Μαρξ,
την πρώτη φορά είναι τραγωδία και
τη δεύτερη φορά είναι φάρσα. Σας
εύχομαι όμως κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές να
φτιάξουν ένα τέτοιο έργο για σας, ακόμη καλύτερο».
INFO
«Η αυτοκρατορία. Η άνοδος και η
πτώση από την πίσω πλευρά του φεγγαριού»
Συγγραφέας: Θεόφιλος Μητρούδης
Επιμέλεια κειμένων: Δημήτρης Δραγώγιας
Επιμέλεια: Νατάσα Κάντζα
Φωτογραφίες εξωφύλλου: Κώστας
Ευαγγελίδης
Εκδόσεις IANOS, 2019
ISBN: 978-618-5141-68-4
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top
secret
«Μανούριασε» στο FB ο Βρακάς
«Ξεχείλησε» η... ιερή αγανάκτηση του Σταύρου Βρακά, μέσω
του λογαριασμού του στο
Facebook. Πήρε φόρα και... ξιφούλκησε κατά των «άπιστων».
Οι οποίοι, σύμφωνα με τον
Σταύρακα, κάνουν πόλεμο στη
διοίκηση της ΕΠΟ και στην Εθνική ομάδα.
«Ταύρος» έγινε ο επικεφαλής
της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην ομοσπονδία. Η αγανάκτηση τον θόλωσε τόσο πολύ, που «τσακώθηκε» πρώτα με
το συντακτικό και τα σημεία στίξης. Αλλά ας το παραβλέψουμε
αυτό.
Ο Σταύρακας για να υπερασπιστεί τη διοίκηση Γραμμένου
και να «το βουλώσει» στους πο-

λέμιους, μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε το VAR. «Τοποθετήθηκε το
σύστημα VAR για ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία», έγραψε.
Το τι έχει γίνει στις δύο πρώτες αγωνιστικές της εφαρμογής
του στη Super League 1 το είδαμε. Μας «ξεφώνισε» μέχρι και ο
πρόεδρος της ισπανικής επιτροπής διαιτησίας, Βελάσκο Καρμπάγιο. Γνωστός... πολέμιος της
διοίκησης Γραμμένου...
Στα επιτεύγματα των διοικούντων στο πάρκο Γουδή, συμπεριέλαβε ένα ακόμα (το παραθέτουμε ακριβώς όπως γράφτηκε):
«Για πρώτη φορά Ιδιόκτητο Προπονητικό κέντρο Εθνικών ομάδων έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες».
Πανηγυρίζει γιατί ξεκίνησαν

Έρωτας
είναι
η αιτία
Βοά η πιάτσα για μεγαλομέτοχο σουπερλιγκά της ΠΑΕ ότι το τελευταίο διάστημα κάνει δηλώσεις που μπερδεύουν
ακόμα και τον… ίδιο.
Κάποιοι υπέθεσαν αρχικά ότι στα γεράματα ο άνθρωπος το έριξε έξω και θεώρησαν ότι μιλούσε σε κατάσταση
ευφορίας για να μην πούμε ευθυμίας.
Μέχρι που λύθηκε το μυστήριο. Το πρόβλημα βρίσκεται στην αδυναμία του να συγκεντρωθεί. Και αιτία αποτελεί ο έρωτας! Τα βέλη του οποίου χτύπησαν για πολλοστή
φορά τον πιο γνωστό καρδιοκατακτητή του ελληνικού
ποδοσφαίρου.
Χωρίς, μάλιστα, να κάνει την παραμικρή προσπάθεια
να κρύψει τα αισθήματά του. Κάποιοι υποστήριζαν ότι τον
είδαν ακόμα και σε ρομαντικό περίπατο, κατά τη διάρκεια
του οποίου κρατούσε τη νεαρή κοπέλα από το χέρι.
Ούτε οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, ούτε
και τα προβλήματα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο χαλούν την
ερωτική διάθεση του λεγάμενου.
Αντίθετα, όπως
λένε όσοι ξέρουν,
μάλλον ο έρωτας αποπροσανατολίζει
σε κάποιες περιπτώσεις τον παράγοντα
με συνέπεια τις δημόσιες τοποθετήσεις χωρίς ειρμό.
Αλλά, μπρος τον έρωτα, τι σημασία έχουν κάποια λάθη;

οι διαδικασίες για πρώτη φορά,
μετά από αυτές που είχαν προηγηθεί...
Ο Σταύρακας «κάνει μαρς» σε
αυτούς που στοχοποιούν την Εθνική ομάδα. Και υπερασπίζεται
τους διεθνείς, οι οποίοι «όταν
παίζουν για την χώρα τους θέλουν να είναι ένα με τους συμπατριώτες τους στο γήπεδο».
Δεν μας είπε, όμως, ο Σταύρακας, σε ποιο γήπεδο. Σίγουρα,
όχι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η Εθνική δεν αγωνίζεται εκεί, γιατί... έτσι μας αρέσει. Σίγουρα όχι
στην Τούμπα, γιατί αντέδρασε απειλώντας η «Θύρα 4». Με τη διοίκηση της ΕΠΟ και την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων να «κάνει
τον Κινέζο».
Σίγουρα όχι στο Παγκρήτιο,

επειδή η ομοσπονδία –επικαλούμενη εκ των υστέρων αιτιολογίες που δεν πείθουν ούτε μικρό
παιδί– δεν πήρε τα λεφτά που είχε εγκρίνει (για τις απαραίτητες
εργασίες) η UEFA...
Ψέγει τους «πολέμιους» της
Εθνικής ο Σταύρακας επισημαίνοντας: «Σιγά μην αφήσουν να
πάρει ανάσα». Δεν ξεκαθαρίζει
όμως αν σε αυτούς συμπεριλαμβάνει και εκείνους που προσέλαβαν και πληρώνουν τρεις προπονητές και τα επιτελεία τους.
Αυτούς που έκαναν την Εθνική...
ξέφραγο αμπέλι και «του κόσμου το περίγελο».
Βέβαια, για τους 66 υπαλλήλους, που επί ημερών Γραμμένου –και του Σταύρακα– έγιναν
110, ούτε κουβέντα…

Το μεγάλο ερωτηματικό
για τον Μπέο

Γονατιστοί στον
Cosmote να πάρει
το Κύπελλο
Στο προηγούμενο φύλλο η «Α» είχε γράψει
ότι τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας η
ΕΠΟ τα πούλησε στο «Kanenas Tv». Βγήκε
στην αγορά, αλλά ουδείς ενδιαφέρθηκε.
Από προχθές, αφού… συσκέφτηκαν στην
ΕΠΟ, αποφάσισαν να το πάνε στο… παρακαλετό. Πρώτα να ρίξουν την τιμή. Ζητούσαν 8 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.
Είπαν να το ρίξουν στα 6 εκατ. ευρώ και
να πάνε γονατιστοί στην Cosmote. Μήπως
και καταφέρουν να πουλήσουν το «προϊόν»
τους.
Κάποιος «εκτελεστικός»,
γνωστός για το
χιούμορ
του,
πρότεινε
να
βγουν στη… λαϊκή!

Το ενδιαφέρον του για την αγορά της NOVA εκδήλωσε μέσω ραδιοφωνικού σταθμού ο Αχιλλέας Μπέος σε μία από τις γνωστές υπερβολές του.
Η άνοδος του ΝΠΣ Βόλου στη Super League 1 και οι δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές έδωσαν στον δήμαρχο της πόλης την ευκαιρία να καυχηθεί και για κάτι άλλο, εκτός από τα νέα αστικά λεωφορεία που είναι μεγάλα και προκαλούν επιφωνήματα θαυμασμού.
Με αφορμή τις επιχειρηματικές εξελίξεις στο τηλεοπτικό πεδίο, λοιπόν, ο Μπέος δήλωσε ανοικτός να συζητήσει το ενδεχόμενο επένδυσής
του στο συνδρομητικό κανάλι.
Το έπραξε, μάλιστα, σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, μόλις τρεις ημέρες πριν από την αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Με το μόνιμο ερώτημα στα ποδοσφαιρικά στέκια της Μαγνησίας, αλλά
και του Πειραιά να αφορά στο αν θα εμφανιστεί ο πληθωρικός παράγοντας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ή θα επιλέξει να παρακολουθήσει το
ματς από τη NOVA.
Στους δικούς του ανθρώπους ο Μπέος έχει εκφράσει την επιθυμία να
πάει στο γήπεδο. Αλλά επειδή είναι απρόβλεπτος, ας κρατήσουμε μικρό
καλάθι.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Οι κουτοπονηριές και κουτσαβακισμοί
του Κούγια και το «γάντι» στον Λυσάνδρου
Αλέξης –εκτός από το ακαταλόγιστο– έχει, πλέον, με υπαιτιότητα των δικαιοδοτικών οργάνων και το ατιμώρητο. Έτσι,
αν έλεγε ότι του κατέβει «μια φορά», τώρα το κάνει «δέκα» και λογαριασμό δεν
δίνει.
Και όταν δεν κάνει προσωπικές δηλώσεις –ή ως... μεταφραστής, όπως αυτοπροσδιορίζεται για να κάθεται στον
πάγκο της ομάδας– το κάνει «φορώντας» το προσωπείο της ΠΑΕ ΑΕΛ.
Αυτό έγινε και την Τετάρτη (11/9). Όταν η «βυσσινί» εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, εξ αφορμής του θέματος με
τον αγωνιστικό χώρο στο «AEL FC
Arena».
Μία μέρα πριν, ο πρόεδρος της Super
League, Μηνάς Λυσάνδρου –όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι προκάτοχοί του– είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Και μεταξύ των θεμάτων που θίχτηκαν, ήταν
και οι κακοί αγωνιστικοί χώροι.
Ο πρόεδρος της λίγκας «δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του», εξωραΐζοντας την πραγματικότητα αλλά
ταυτόχρονα επεχείρησε να «ψιλοκαλύψει» τις ΠΑΕ. Αναφερόμενος στις διαδι-

Ο

κασίες και την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ.
Κατόπιν επίμονων ερωτήσεων από
τους δημοσιογράφους, αποδέχτηκε ότι
προβλέπεται ως ενδεχόμενο η αλλαγή
έδρας σε γήπεδο με αγωνιστικό χώρο
«βοσκοτόπι».
Η ΠΑΕ ΑΕΛ –δηλαδή ο Αλέξης– «πιάστηκε» από αυτό και άρχισε τα ψέματα
και τους κουτσαβακισμούς. Στην ανακοίνωση, αρχικά ισχυρίζεται (συνειδητά
ψευδώς) ότι δεν είχε ενημερωθεί για το
πόρισμα της επίσημης επιθεώρησης των
εμπειρογνωμόνων της εταιρείας, με την

οποία έχει συμβληθεί η λίγκα.
Λίγο παρακάτω, όμως, επικαλείται το
αποτέλεσμα του πορίσματος για το γήπεδο («έχει κριθεί όχι τέλειο αλλά σε καλή κατάσταση»)...
Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα,
αποδίδοντας τις επικριτικές δηλώσεις
ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, όχι
στο γεγονός ότι το γήπεδο είναι «βοσκοτόπι», αλλά στην ανταγωνιστικότητα της ΑΕΛ στον μεταξύ τους αγώνα...
«Ξεχνώντας» τις κατά καιρούς επιστολές του προς τον Κώστα Πηλαδάκη. Ή
δηλώσεις του, τον προηγούμενο Δεκέμβριο: «Βρήκα ένα γήπεδο “χωράφι” [...].
»Ζητάω σαν ιδιοκτήτης της ΑΕΛ και
σαν άνθρωπος που λατρεύει το ποδόσφαιρο συγγνώμη από όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί έπαιξαν ή θα
παίξουν σε αυτό το “χωράφι” [...]»...
Πλέον, άλλαξε τροπάριο. Υποστηρίζει πως ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται
σε καλή κατάσταση. Αποδεχόμενος πά-

ντως –μπροστά στις λατρεμένες του τηλεοπτικές κάμερες– πως, αν δεν αλλάξει
το χώμα του γηπέδου, αν δεν κατέβει
δύο μέτρα πιο κάτω ο αγωνιστικός χώρος και αν δεν δρομολογηθούν έργα
στο αποχετευτικό σύστημα, αποκλείεται
να λυθεί το πρόβλημα...
Η ΠΑΕ ΑΕΛ –δηλαδή, ο Αλέξης– δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί καμία αλλαγή έδρας. Άρα, εκ προοιμίου δήλωσε ότι δεν
θα συμμορφωθεί σε απόφαση του ΔΣ.
Γιατί –κακώς αλλά– μόνο με τέτοια μπορεί να επιβληθεί αλλαγή έδρας.
Ακόμα, η ΠΑΕ ΑΕΛ –δηλαδή, ο Αλέξης– εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον
Μηνά Λυσάνδρου. Και ενώ είναι γνωστό πως η αλλαγή έδρας αποτελεί δικαιοδοσία του ΔΣ, σε μια τέτοια περίπτωση, απειλεί τον πρόεδρο της λίγκας
με πρόταση μομφής...
Ο Αλέξης έριξε το γάντι στον Λυσάνδρου. Οπότε το μπαλάκι βρίσκεται πλέον στο χέρια του Μηνά. Θα τον αφήσει
να αγορεύει ανεξέλεγκτα, ή θα εφαρμόσει όσα προβλέπει ο ΚΑΠ για τον αγωνιστικό χώρο;
Από τον Λυσάνδρου εξαρτάται αν θα
δώσει ο Κούγιας το νέο σώου μέσα στα
γραφεία της διοργανώτριας αρχής ή έξω από αυτά.

ΕΠΟ: Νέοι «νταβατζήδες» για να σκίσουν τα καλσόν…
αλώς τα παιδιά. Μαρκ Τίμερ, σύμβουλος ασφαλείας της UEFA στα γήπεδα, και Νίκολας Ραουντέσκι, διευθυντής του τομέα της
ακεραιότητας της FIFA.
Μας τους έφερε ο Σέρβος «αδελφός» μας, Ζόραν Λάκοβιτς. Αφού έλυσε αυτός τα άλλα προβλήματα της ΕΠΟ, πάει να λύσει κι αυτό.
Καινούργιοι «νταβατζήδες». Θα είναι επικεφαλής της επιτροπής («διευθύνουσα ομάδα» θα λέγεται) για την πάταξη της βίας στα γήπεδα και την έρευνα και ποινές για τα
στημένα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μην κακοκαρδίσουν καμία ομάδα γιατί έβλεπαν ότι έρχεται το
χουνέρι στις εκλογές, είχαν «παγώσει» και τα δυο θέματα.

Κ

Τώρα, τα πράγματα αγρίεψαν με τους ξένους, με τον
Μαρκ και τον Νίκολας. Και για μεν τη βία είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για τα στημένα τι θα κάνει ο Νίκολας;
Θα υποβιβάσει τις μισές ομάδες της περσινής Football
League; Αμέτρητα παιχνίδια «ύποπτα προς χειραγώγηση» στέλνει χρόνια τώρα η Sportsradar.

Και η επιτροπή δεοντολογίας με βάση την υπόθεση της
αλβανικής Σκερντέμπεου, θα μπορούσε να υποβιβάσει αμέσως τις ομάδες. Για τον Απόλλωνα Λάρισας, ας πούμε,
είναι πάνω από δέκα. Ο Νίκολας θα τον υποβιβάσει δέκα
φορές ή μήπως θα διαγράψουν τα παλιά, επειδή τώρα
συστήθηκε η επιτροπή;
Κι όχι μόνο για τον Απόλλωνα, αλλά και τις άλλες ομάδες. (Πολλά «μαϊμού» καλσόν κυκλοφορούν στην αγορά.)
Τι θα γίνει; Ο Αυγενάκης θα νομοθετήσει τέλος του χρόνου – κι οι νόμοι, ως γνωστόν, δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Όλα καλά.
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ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ,
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Μία από τις πολλές εκκρεμότητες που άφησε
πίσω του ο Χρήστος
Σπίρτζης στο υπουργείο
Υποδομών είναι και οι
δύο διαγωνισμοί που αφορούν την επένδυση
στο εμπορευματικό συγκρότημα του ΟΣΕ στο
Θριάσιο που γίνονται με
τη μέθοδο της Σύμπραξης του Δημοσίου με τον
Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ)
και αφορά σε μία συνολική έκταση 2.000
στρεμμάτων.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
εωρητικά ο πρώτος διαγωνισμός έχει ανάδοχο από
τον Νοέμβριο του
2016, εν τούτοις
είναι ουσιαστικά παγωμένος.
Είναι ο διαγωνισμός που αφορά στην ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου σε τμήμα 580
στρεμμάτων της έκτασης. Ο δεύτερος διαγωνισμός για τη διαχείριση του Εμπορευματικού
Σιδηροδρομικού Σταθμού και
του Σταθμού Διαλογής για 25
χρόνια, δηλαδή της υπόλοιπης
έκτασης, που προκηρύχθηκε
προ μηνών όπως-όπως, εξαρτάται από τον πρώτο.
Σε ό,τι αφορά τον πρώτο διαγωνισμό η Ε.Ε. έχει θέσει μία
σειρά από ερωτήματα σχετικά
με τον νικητή του διαγωνισμού
και το πιο σημαντικό από τα ερωτήματα είναι αυτό «της ενδεχόμενης παράνομης κρατικής ενίσχυσης» στη ΘΕΚ ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (κατέχει το 80%)
και Goldair Cargo (20%) που υπέβαλε τη μοναδική προσφορά
και ανακηρύχθηκε πλειοδότης.
Ο παραχωρησιούχος ανέλαβε
την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου και τη διαχείρισή
του για 60 χρόνια έναντι τιμήματος 31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €10.000.000 είναι το εφάπαξ τίμημα και τα υπόλοιπα
το ετήσιο μίσθωμα.
Λίγο πριν από τις εκλογές η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέστειλε

Θ

Η ΑΠΟΨΗ

Καρκινοβατεί η επένδυση
στο Θριάσιο
απάντηση (αναλυτική , όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του κ.
Σπίρτζη) στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp).
Όλα θα εξαρτηθούν από την απάντηση των Βρυξελλών. Όμως, το άσχημο για την επένδυση είναι ότι αποκλείεται η απάντηση να έρθει πριν από το τέλος του έτους, λόγω και των αλλαγών στην Κομισιόν. Οπότε όλα είναι παγωμένα.
Βέβαια, η νέα κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
παρακολουθεί με ενδιαφέρον
τις συζητήσεις που έχει ξεκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς, στην
οποία ανήκει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ώστε να πωληθεί το ποσοστό της
τελευταίας (80%, όπως προαναφέρθηκε) στη ΘΕΚ ΑΕ. Μία
τέτοια εξέλιξη θεωρούν στο υπουργείο Υποδομών ότι θα
βοηθήσει και την Κομισιόν να
ανάψει το πράσινο φως.
Μάλιστα, πηγές της αγοράς
αναφέρουν πως η επενδυτική εταιρεία H.I.G. Capital έχει προσεγγίσει την Πειραιώς, προκειμένου να εξαγοράσει την ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ. Η H.I.G. Capital, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φέρεται
να διατηρεί προνομιακές σχέσεις με την κινεζική Cosco, που
ελέγχει τον ΟΛΠ, και δεν διεκδίκησε το εμπορευματικό κέντρο, επειδή θεωρούσε πως έπρεπε να παραχωρηθεί με ενιαίο διαγωνισμό η συνολική έκταση των 2.000 στρεμμάτων
στο Θριάσιο.
Η είσοδος ιδιώτη επενδυτή
με πλειοψηφικό ποσοστό στη
ΘΕΚ ΑΕ θεωρείται πλέον ως μονόδρομος. Μεταξύ των αιτιάσεων της Κομισιόν περιλαμβάνεται και το γεγονός πως στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ συμμετέχει, μέσω της
Τράπεζας Πειραιώς, το ελληνικό
Δημόσιο. Γεγονός που παραβιά-

ζει τη συμφωνία της Ελλάδας με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προέβλεπε πως η διαχείριση του εμπορευματικού κέντρου
θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη, ώστε να μην αναγκαστεί η χώρα
μας να επιστρέψει κοινοτικές επιδοτήσεις 170 εκατ. ευρώ με τις
οποίες είχε χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του συνολικού συγκροτήματος στο Θριάσιο. Γι’ αυτό και
τη σχετική συμφωνία υπάρχει
ρητή αναφορά σε «Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο».

Ο δεύτερος
διαγωνισμός
Για τον δεύτερο διαγωνισμό,
που είναι πιο γνωστός ως
«Θριάσιο ΙΙ», είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την Piraeus
Europe
Asia
Rail
Logistics (PEARL), που συνδέεται με την κινεζική Cosco, την
κοινοπραξία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με
την
ελληνική
εταιρεία
logistics
SARMED,
τον
όμιλο Goldair και
την κοινοπραξία
της Damco του
ομίλου Κοπελούζου
με
την
FDL
Group. Δυστυχώς, και αυτός ο
διαγωνισμός προχώρησε βιαστικά, ώστε να καλυφθούν δεσμεύσεις απέναντι
στην Κομισιόν και τους δανειστές. Για παράδειγμα, ενώ αρχικά προβλεπόταν πως ο ΟΣΕ θα
έχει πλειοψηφικό ποσοστό στην
εταιρεία διαχείρισης, στη συνέχεια αποφασίστηκε να έχει μειοψηφικό. Με παρέμβαση της Κομισιόν φαίνεται πως θα έχει τελικά μηδενικό ποσοστό συμμετοχής.
Ο διαγωνισμός, όπως αναφέραμε και παραπάνω, αφορά
τη διαχείριση του Εμπορευμα-

τικού Σιδηροδρομικού Σταθμού
και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) για 25 χρόνια. Ο ανάδοχος στην ουσία θα αναλάβει να
ολοκληρώσει και να συμπληρώσει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων,
καθώς και πρόσθετους χώρους
αποθήκευσης.
Πρόκειται να αναλάβει την
προμήθεια και εγκατάσταση των
απαραίτητων γερανογεφυρών
για τη φορτοεκφόρτωση των
συρμών, επένδυση που υπολογίζεται στα 20 έως 25 εκατ. ευρώ. Αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το εμπορευματικό κέντρο, που θα αποτελεί τον πυρήνα του συγκροτήματος στο Θριάσιο, δεν μπορεί να προχωρήσει
και ο δεύτερος διαγωνισμός. Ο
ίδιος διαγωνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος και με σειρά προσφυγών που έχουν καταθέσει οι
υποψήφιοι επενδυτές.

Οι προβλέψεις
Στο άρθρο 2 της απόφασης που
αφορά στη χρηματοδότηση του
Εμπορευματικού Συγκροτήματος στο Θριάσιο προβλέπει ότι:
1. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την 31η Μαρτίου
2017, για τα μέτρα που έχουν
ληφθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο.

2. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου
2019, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και
την οριστικοποίηση του έργου:
Α. Έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής των δημόσιων
έργων που υλοποιήθηκαν στο
εμπορευματικό συγκρότημα του
Θριάσιου Πεδίου
Β. Επικύρωση από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή
και λειτουργία του «Ιδιωτικού Εμπορευματικού Κέντρου»
Γ. Εκθέσεις που συντάσσονται
από ανεξάρτητο μηχανικό σχετικά με την πρόοδο των έργων
και τους κινδύνους για την ολοκλήρωση του «Ιδιωτικού Εμπορευματικού Κέντρου»
Δ. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των έργων από ανεξάρτητο
μηχανικό για το «Ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο»
Ε. Υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ
για τη συνολική λειτουργία του
εμπορευματικού συγκροτήματος του Θριάσιου Πεδίου».
Μέχρι σήμερα, δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα για το
έργο που αφορά τη συνολική
λειτουργία του εμπορευματικού
συγκροτήματος στο Θριάσιο.
Αλλά και για τη σύμβαση παραχώρησης του «Ιδιωτικού Εμπορευματικού Κέντρου», που εγκρίθηκε εγκαίρως από τη Βουλή, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις της Κομισιόν.
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τα… SOS ΣτουΣ υπαγομενουΣ ΣτΗ ρυθμιΣΗ-αναΣα
εΔωΣε Η ααΔε

μόλις 17 ήμερες χωρίζουν τους υπόχρεους από τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στη
ρύθμιση των βελτιωμένων 120 δόσεων (σ.σ.
για τις 30 Σεπτεμβρίου
έχει οριστεί το dead line)
και η… ζήτηση για ένταξη όλο και αυξάνεται.
Επιμέλεια:
νίκος τσαγκατάκης
ε περίπου 2,5
δισ. ευρώ βεβαιωμένες οφειλές και κάτι
λιγότερα από
260 εκατ. ευρώ εισπράξεις, έχουν ξεπεράσει τις 310.000 οι
οφειλέτες που μέχρι σήμερα έχουν διακανονίσει τα χρέη τους
προς το δημόσιο, με τους
17.000 από αυτούς να έχουν ενταχθεί στη νέα βελτιωμένη
ρύθμιση. Δεδομένης της αύξησης αυτού του αριθμού που θα
παρατηρηθεί όσο πλησιάζουμε
στη «βιράζ» της διαδικασίας, η
ΑΑΔΕ φρόντισε να διευκολύνει
τους ενδιαφερόμενους υποδεικνύοντας υπό μορφή 18 ερωταπαντήσεων τα sos σημεία της
ρύθμισης των 120 δόσεων
στην Εφορία. Ο οδικός χάρτης
έχε αναλυτικά ως εξής:

Μ

1] ποιες οφειλές υπάγονται
στη ρύθμιση ν.4611/2019;
α) Υποχρεωτικά: Το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων έως και
31.12.2018 οφειλών οι οποίες
έχουν βεβαιωθεί και καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικών Κέντρων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση
τμηματικής καταβολής βάσει
νόμου ή δικαστικής απόφασης).
β) Προαιρετικά:
• Οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί
σε
πάγια
ρύθμιση
ν.4152/2013 (σε 12 - 24 δόσεις)
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί

σε πάγια ρύθμιση ν.4174/2013
(σε 12 - 24 δόσεις)
• Οφειλές που έχουν υπαχθεί
σε ρυθμίσεις που χορηγούνται
σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών (παρ.5 αρθρ.5
ν.2275/1994)
• Οφειλές που βεβαιώνονται
μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και
αφορούν σε υποχρεώσεις ετών,
υποθέσεων και περιόδων μέχρι
και 31.12.2018, εξαιρουμένων
των οφειλών για τις οποίες η
προθεσμία υποβολής δήλωσης
λήγει μετά την 31.12.2018.

Οδικός χάρτης
17+1 σημείων
για τις 120 δόσεις

2] ποιες είναι οι προϋποθέσεις
για να ενταχθεί κάποιος στη
ρύθμιση;
• Για τα Φυσικά Πρόσωπα: Η
υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας, με τελευταίο έτος το
φορολογικό έτος 2017, δηλαδή
από το φορολογικό έτος 2013
έως και το 2017.
Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός
της ανωτέρω 5ετίας για τα οποία
ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.
• Για τα Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού / μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα: Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας, με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος
2017, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το
2017. Για τα Νομικά Πρόσωπα
που έχουν προβεί σε διακοπή
εργασιών, ως τελευταίο έτος της
πενταετίας θεωρείται το έτος
διακοπής εργασιών.

3] Σε περίπτωση που έχω
οφειλές βεβαιωμένες σε
περισσότερες της μιας/ενός
Δ.ο.υ./ελεγκτικού κέντρου,
πώς θα τις ρυθμίσω;
Οι οφειλές ρυθμίζονται ανά υπηρεσία και συνεπώς πρέπει να
υποβάλετε αίτηση ρύθμισης σε
κάθε μία από αυτές, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην
αρχική οθόνη υπάρχει σχετικό
πεδίο «Επιλογή Δ.Ο.Υ. Οφειλής», με δυνατότητα επιλογής
της Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικού Κέντρου, όπου υπάρχουν ανοικτές
οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

ΣτιΣ 30

Σεπτεμβριου
λΗγει Η προθεΣμια
υπαγωγΗΣ ΣτΗ
ρυθμιΣΗ και Η…
ζΗτΗΣΗ για ενταξΗ
ολο και αυξανεται

17+1

4] μπορώ να ρυθμίσω μέρος
των προαιρετικά υπαγόμενων
στη ρύθμιση οφειλών μου;
Ναι. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή
της αίτησης ρύθμισης.
5] ποιοι εξαιρούνται από την
υπαγωγή στη ρύθμιση;
• Οφειλέτες που κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
• Οφειλές που δεν μπορούν
να υπαχθούν σε νομοθετική
ρύθμιση τμηματικής καταβολής
(π.χ. οφειλές που προκύπτουν
λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με
σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών) ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από
άλλους νόμους.

• Οφειλές που είχαν υπαχθεί
σε ρύθμιση ν.4305/2014 ή
ν.4321/2015 (100 δόσεων) ή
σε σύμβαση/ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού οι οποίες
απωλέσθηκαν
μετά
την
06.05.2019 (ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου
νόμου του ν.4611/2019).
6] Σε πόσες δόσεις μπορούν
να ρυθμιστούν τα χρέη και
από τι εξαρτάται ο αριθμός
δόσεων;
• Για τα Φυσικά Πρόσωπα και
τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με συνολικό εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι 10.000
ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
• Για τα Φυσικά Πρόσωπα και

Τι γίνεται με την υπαγωγή νέων
ολλοί είναι οι υπόχρεοι που τυγχάνει να έχουν ρύθμιση Ρ2 (πάγια 12 δόσεων) που περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμη οφειλή από Φόρο
Εισοδήματος έτους 2017 και ληξιπρόθεσμη οφειλή
από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019. Δεδομένης της περίπτωσης να έχουν υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019, αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν αν θέλουν να ρυθμίσουν την οφειλή από ΦΠΑ
β’ τριμήνου 2019, η οποία δεν εντάσσεται στη ρύθμιση ν. 4611/2019.
Επί του προκειμένου, από την ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι αφού οι υπόχρεοι υποβάλουν την αίτησή
τους (Ρ6) στο TAXISnet, θα πρέπει να πληρώσουν

Π
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σης σε «Έως 24 δόσεις» ή «Έως
36 δόσεις», εμφανίζονται κατά
περίπτωση τα χρέη που υπάγονται σε κάθε έναν από τους ανωτέρω τύπους.

τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με εισόδημα κατά το φορολογικό έτος
2017 άνω των 10.000 ευρώ, ο
αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό), υπό τον περιορισμό του
ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
• Για τα Νομικά Πρόσωπα
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με
συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. /
Ελεγκτικά Κέντρα), χορηγείται
αποκλειστικά ρύθμιση σε έως
120 δόσεις , υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 20 ευρώ.
• Για τα Νομικά Πρόσωπα
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με
συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του €1.000.000 (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. /
Ελεγκτικά Κέντρα) και οφειλές
από έκτακτη αιτία ή φόρους που
καταβάλλονται εφάπαξ, παρέχε-

ται ρύθμιση σε έως 36 Δόσεις
υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης
των 20 ευρώ.
• Για τα Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη
στη ρύθμιση βασική οφειλή άνω του €1.000.000 (αθροιστικά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά
Κέντρα) και οφειλές που προέρχονται από τακτική αιτία (π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ
κλπ.) παρέχεται ρύθμιση σε έως
24 δόσεις, υπό τον περιορισμό
του ελάχιστου ποσού μηνιαίας
δόσης των 20 ευρώ.
7] Πώς θα ρυθμίσω οφειλές
Νομικού
Προσώπου
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
με συνολική υποχρεωτικά
υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική
οφειλή άνω του €1.000.000
και οφειλές που ρυθμίζονται
άλλες σε 24 δόσεις και άλλες
σε 36 δόσεις;
Πρέπει να υποβάλετε 2 αιτήσεις
ρυθμίσεων. Στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του TAXISnet, κατά
την επιλογή του τύπου ρύθμι-

8] Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές
Νομικού
Προσώπου
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
σε «Έως 24 δόσεις» ή «Έως
36 δόσεις». Μπορώ να υπαχθώ
σε ρύθμιση 120 δόσεων;
Ναι, εάν η συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση οφειλή είναι έως €1.000.000.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει
να υποβάλετε εκ νέου αίτηση
ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
9] Πώς δηλώνω προκαταβολή
ποσού και πώς επηρεάζεται
το πρόγραμμα ρύθμισης;
Για να δηλώσετε ποσό προκαταβολής, επιλέξτε πρώτα το πρόγραμμα ρύθμισης και τον αριθμό δόσεων που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο «Υπολογισμός
ποσού Δόσης». Στη συνέχεια, συμπληρώστε στο πεδίο «Προκαταβολή» που εμφανίζεται, το ποσό
προκαταβολής, το οποίο πρέπει
να είναι τουλάχιστον διπλάσιο
της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που επιλέξατε. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο
«Επανυπολογισμός ποσού δόσης»
ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός
δόσεων και το ποσό μηνιαίας
δόσης, όπως διαμορφώθηκαν
λόγω της προκαταβολής. Με
την προκαταβολή, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
10] Έχω ήδη ρυθμίσει τις
οφειλές μου με ρύθμιση ν.
4611/2019. Μπορώ να

υποβάλω εκ νέου αίτηση
προκειμένου να δηλώσω ποσό
προκαταβολής;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ
νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο
«Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.
4611/2019» στην αρχική σελίδα
της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).
11] Έχω ήδη ρυθμίσει τις
οφειλές μου με ρύθμιση ν.
4611/2019 και πληρώνω ποσό
δόσης 30 ευρώ, λόγω του
ελάχιστου ποσού μηνιαίας
δόσης που ίσχυε αρχικά.
Μπορώ να υποβάλω εκ νέου
αίτηση προκειμένου να υπαχθώ
σε ρύθμιση με ελάχιστο ποσό
δόσης τα 20 ευρώ;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ
νέου αίτηση επιλέγοντας το πεδίο
«Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν.
4611/2019» στην αρχική σελίδα
της αίτησης ρύθμισης (Ρ6).
12] Έχω ήδη ρυθμίσει τις
οφειλές μου με ρύθμιση ν.
4611/2019. Μπορώ να
υποβάλω εκ νέου αίτηση
προκειμένου να υπαχθεί στη
ρύθμιση και οφειλή μου που
βεβαιώθηκε το 2019 και αφορά
υποχρέωση του έτους 2013;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε εκ
νέου αίτηση, επιλέγοντας:
α) Το πεδίο «Επανυποβολή αίτησης ρύθμισης ν. 4611/2019»
στην αρχική σελίδα της αίτησης
ρύθμισης (Ρ6) και
β) Το πεδίο με το ποσό των
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί
μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και
αφορούν σε υποχρεώσεις ετών,
υποθέσεων και περιόδων μέχρι
και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες
η προθεσμία υποβολής δήλωσης
λήγει
μετά
την

οφειλών στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 - Ρ2
την α’ δόση ή την προκαταβολή σε περίπτωση που δηλώσουν ποσό προκαταβολής, εντός 3 εργάσιμων ημερών. Όταν η κατάσταση της ρύθμισης Ρ6 γίνει «Επικυρωμένη» στο
TAXISnet, θα πρέπει να επιλέξουν τη ρύθμιση (Ρ2) και να
υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή
τους από ΦΠΑ β’ τριμήνου 2019.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι μπορούν να υπαγάγουν τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013-Ρ2 με αίτησή τους στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές
που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του
Ν.4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αί-

τησή τους στην αρμόδια ΔΟΥ Δικαστικού, για όσο διάστημα
υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της
ρύθμισης.
Θυμίζεται ότι οι οφειλές που δύναται να υπαχθούν στη
ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 είναι βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.)
και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή
πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές
αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ
τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.
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31/12/2018.
13] Από πότε ισχύει το μειωμένο
επιτόκιο (3% από 5%) με το
οποίο επιβαρύνεται το
πρόγραμμα ρύθμισής μου;
Οι ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα υπολογιστούν αυτόματα με το μειωμένο επιτόκιο
(3%) μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν.
4621/2019 (31/07/2019).
14] Πού και πότε πληρώνω
την προκαταβολή ή τις δόσεις
της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή, σε περίπτωση ρύθμισης με
προκαταβολή, πληρώνεται
στους Φορείς Είσπραξης εντός
3 εργάσιμων ημερών από την
ημέρα υποβολής της αίτησης,
με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης
Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες
δόσεις πληρώνονται με την ίδια
Τ.Ρ.Ο. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
15] Πού μπορώ να βρω την
Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητα Ρυθμισμένης
Οφειλής) της ρύθμισής μου;
Από το μενού: Ρυθμίσεις / 2.
Προβολή Αίτησης, επιλέγετε τον
τύπο και το έτος ρύθμισης και
εμφανίζονται οι αντίστοιχες
ρυθμίσεις που έχετε υποβάλλει.
Στη συνέχεια, επιλέγετε «Προβολή αίτησης» της ρύθμισης. Στην
τελευταία γραμμή της εκτύπωσης των στοιχείων της ρύθμισης, εμφανίζεται η Ταυτότητα
Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.).
16] Υπέβαλα την αίτηση και
δεν πλήρωσα εντός 3
εργάσιμων ημερών; Τι να κάνω;
Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση, έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (30/9/2019)
και να πληρώσετε με τη νέα
Τ.Ρ.Ο., εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας, σε Φορέα Είσπραξης.
17] Κατά την είσοδό μου στην
«Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.
4611/2019» εμφανίζεται
μήνυμα «Υπάρχει ασυμφωνία
κατά την πίστωση των
πληρωμών σας, η οποία
τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.
προκειμένου να ενημερωθούν
οι οφειλές σας». Τι να κάνω;
Το μήνυμα εμφανίζεται στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής
πίστωση ποσού άνω των 50 ευρώ και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο για την τακτοποίησή της.
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point
Θηλυκό DNA
στη
Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
της Public
Θηλυκό DNA έχει εδώ και λίγες ημέρες η διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της
Public, καθώς η κα Κατερίνα
Μαντζώρου ανέλαβε τα καθήκοντα της διευθύντριας στην αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που είναι μέλος του
Ομίλου Olympia.
Η κα Μαντζώρου είναι στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία και
μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση
Head of Global HR Operations
UCC, στη διεθνή εταιρεία πληροφορικής, Atos. Σε αυτά τα 20
χρόνια εμπειρίας έχει διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη πορεία σε πολυεθνικές εταιρείες,
συμπεριλαμβανομένης της
First Data & Toyota Hellas. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester της Αγγλίας.
Την κα Μαντζώρου καλωσόρισε στη νέα θέση της ο διευθύνων σύμβουλος της Public,
Χρήστος Καλογεράκης, υπογραμμίζοντας κι εκείνος ότι
πρόκειται για ένα στέλεχος με
μακρά πορεία και εμπειρία στη
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα ο κ. Καλογεράκης εξέφρασε τη βεβαιότητά
του ότι η κα Μαντζώρου θα ενισχύσει ιδιαίτερα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της
Public, δεδομένου ότι το τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της εταιρείας στηρίζοντας και αναπτύσσοντας τους
1.700 ανθρώπους που απασχολούνται σε αυτήν.
Ν.ΤΣ.

of

view

1 Πιλοτικό δίκτυο 5G σε πραγματικές συνθήκες λειτούργησε

η WIND στη φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης

Έκθεση υψηλών
ταχυτήτων η 84η ΔΕΘ
ίγες ώρες απομένουν μέχρι να πέσει η αυλαία της
84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά όσοι
είχαν την τύχη να επισκεφτούν όλες τις προηγούμενες ημέρες του εκθεσιακούς χώρους στη Θεσσαλονίκη έχουν να λένε για την ανεπανάληπτη εμπειρία σύνδεσης με το… μέλλον που βίωσαν. Πώς προέκυψε αυτή
η εμπειρία; Από το πιλοτικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς που είχε εγκαταστήσει η WIND από την πρώτη ημέρα της
έκθεσης, μεταφέροντας έτσι στους επισκέπτες τη «μαγεία» της
5G τεχνολογίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 84η ΔΕΘ έγινε η πρώτη έκθεση όπου παρουσιάστηκε πιλοτικά το 5G και οι επισκέπτες του περιπτέρου τής WIND είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά και να
βιώσουν τις δυνατότητες των πρώτων 5G συσκευών (τηλεφώνων) στην Ελλάδα, που λειτουργούν μέσα από το πιλοτικό δίκτυο της WIND. Για τους μη μυημένους στην τεχνολογία, να
πούμε ότι μέσω των συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία
5G οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν αρχεία όπως ταινίες,

Λ

σειρές, παιχνίδια σε εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες, να δουν 4K
video και να κάνουν speed tests, ώστε να βιώσουν τις ταχύτητες
που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικτύου 5η γενιάς. Το
5G θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ σταθερό και ιδιαιτέρως πολύπλευρο, αφού θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές, υπηρετώντας τους με ταχύτητες
κατά πολύ υψηλότερες από αυτές του 4G.
Το πρότζεκτ της 5G τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο
για τη WIND, όπως ομολογείται και διά στόματος του πρόεδρου
και διευθύνοντος σύμβουλου της εταιρείας, Νάσου Ζαρκαλή. Ο
CEO της WIND εξηγεί, συγκεκριμένα, ότι δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς αποτελεί κομβικό σταθμό στην πορεία συνεχούς εξέλιξης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η γνωστή εταιρεία telecoms, βασιζόμενη σε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο ο κ. Ζαρκαλής δεν παρέλειψε να διευκρινίσει ότι η βασικότερη επένδυση
της WIND είναι αυτή που αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο της
εταιρείας, που αποτελείται από Έλληνες εργαζόμενους, επιστή-

117 υποτροφίες σπουδών στις 13 περιφέρειες
από το IEK ΑΛΦΑ & το Mediterranean College
ον πρωτοποριακό θεσμό «Υποτροφίες
στις Περιφέρειες» που στέφθηκε πανελλαδικά με μεγάλη επιτυχία, για νέες
και νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, συνεχίζει για 5η χρονιά φέτος το
Mediterranean College Αθήνας και Θεσσαλονίκης και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις
13 περιφέρειες.

Τ

Με στόχο την ενίσχυση του δικαιώματος όλων των νέων στην Εκπαίδευση και πιστεύοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μέσα στο
πνεύμα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας
που βιώνουμε, o θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλάνο
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των
εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ,
MEDITERRANEAN COLLEGE, ΑΛΦΑ studies
(Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) και
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Οι επενδυτές ανταποκρίνονται στο πράσινο φως που άναψε η Ελλάδα
η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα
Τζέφρυ Πάιατ, στο περιθώριο της τιμητικής βράβευσής του
για την προσφορά του στην ελληνική οικονομία.
Η βράβευση Πάιατ έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονομής των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»,
με τον Αμερικανό διπλωμάτη να στέκεται στο κλίμα που επικρατεί αυτήν την περίοδο υπογραμμίζοντας ότι «οι επενδυτές ανταποκρίνονται στο πράσινο φως που άναψε η Ελλάδα κι ανταπο-

Τ

κρίνονται και στις καλές σχέσεις των δύο χωρών. Και δουλεύουμε»,
πρόσθεσε, «μαζί με την κυβέρνηση, για να τη βοηθήσουμε όσο πιο
πολύ μπορούμε».
Πέρα από τις τυπικότητες, οι ΗΠΑ δεν κρύβουν την πεποίθησή
τους ότι μία δυνατή οικονομία θα ενδυναμώσει τον ρόλο της
Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή και
θα βοηθήσει τα δύο κράτη να δουλέψουν δίπλα-δίπλα για κοινούς σκοπούς. Για την ιστορία να πούμε ότι την τιμητική διάκριση απένειμε στον κ. Πάιατ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Ν.ΤΣ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επιβραβεύει τους
συνεπείς δανειολήπτες
στεγαστικών
να σύγχρονο πρόγραμμα επιβράβευσης των ενήμερων
πελατών στεγαστικών δανείων υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς ανταμείβοντας την προσπάθεια των δανειοληπτών
που ιδιαίτερα στη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εξυπηρετούσαν τις δανειακές υποχρεώσεις
τους.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την
ενίσχυση της κουλτούρας συνέπειας
πληρωμών και της εμπέδωσης αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ένα
κοινωνικά ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιβράβευσης
απευθύνεται στους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς και περιλαμβάνει τα εξής:
• Επιστροφή χρηματικού ποσού που ισοδυναμεί με μείωση
επιτοκίου του στεγαστικού τους δανείου κατά 0,10%. Το ποσό
αυτό θα αποδίδεται στον καταθετικό λογαριασμό των δικαιούχων απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους και θα αφορά το
προηγούμενο έτος.
• Επιβράβευση με 1 yellow για κάθε ευρώ της μηνιαίας δόσης,
το οποίο θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση.
• Επιβράβευση, μετά από κλήρωση, κάθε μέρα ενός τυχερού
δανειολήπτη που κερδίζει το ποσό της δόσης του σε yellows.
• Προσφορά προνομιακού επισκευαστικού δανείου με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς –Euribor ενός μηνός πλέον περιθωρίου 1,50%–, για την ανακαίνιση κατοικίας καθώς τα περισσότερα δάνεια δόθηκαν περίπου πριν από 10 με 15 χρόνια.
Το πρόγραμμα επιβράβευσης ισχύει για πελάτες που εκταμίευσαν το στεγαστικό τους δάνειο έως 31/12/2014 και είναι
από τότε ενήμεροι στα πιστωτικά προϊόντα που τηρούν στην
τράπεζα. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί ήδη από φέτος και το
ποσό της ανταμοιβής θα αποδοθεί τον Ιανουάριο του 2020.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης οι πελάτες μπορούν να λάβουν μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, της ιστοσελίδας
piraeusbank.gr ή του πενταψήφιου αριθμού 18218.
Ν.ΤΣ.

Έ

μονες, μηχανικούς και οι οποίοι κατάφεραν να οδηγήσουν μια αμιγώς ελληνική εταιρεία στην επίτευξη σπουδαίων επιχειρηματικών επιτευγμάτων,
ειδικά σε έναν τομέα δύσκολο όπως είναι αυτός
των τηλεπικοινωνιών.
Ν.ΤΣ.

Mediterranean Professional Studies (Κέντρο
Διά Βίου Μάθησης 2).
Η μεγάλη αυτή κοινωνική προσφορά, που υπερβαίνει σε κόστος το €1.000.000, στοχεύει να
δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για
σπουδές, απαλείφοντας το εμπόδιο της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές
τους, και σηματοδοτεί την κοινωνική ευαισθησία τόσο των ανωτέρω εκπαιδευτικών φορέων,
όσο και των περιφερειών, οι αρμόδιες υπηρεσίες
των οποίων θα αναδείξουν αξιοκρατικά τους δικαιούχους υπότροφους, με κοινωνικο- οικονομικά κριτήρια. Ειδικότερα, για κάθε ελληνική περιφέρεια παρέχονται οι εξής υποτροφίες:

• 3 υποτροφίες για Bachelor στο
Mediterranean College για το α’ έτος σπουδών,
σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.
• 2 ετήσιες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων.
• 2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο
MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES
(Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων, πλην των διετών προγραμμάτων HND, για τα οποία η υποτροφία αφορά στο α’ έτος σπουδών.
• 2 ετήσιες υποτροφίες στo ΑΛΦΑ studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), επίσης σε πρόγραμμα
που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι. Ν.ΤΣ.
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η «α» εντόπισε τον κωνσταντίνο μενούνος
σε ρομαντική βόλτα στην Πάρο!
άγρυπνος φακός της «Α» εντόπισε τον διάσημο χορογράφο, Κωνσταντίνο Μενούνος, να κάνει βόλτες στα σοκάκια
της Πάρου, έχοντας στο πλευρό του μια εντυπωσιακή μελαχρινή ύπαρξη, με την οποία μάλιστα είχαν κάνει και πέρυσι καλοκαιρινές διακοπές στον ίδιο προορισμό, όπως είχε δημοσιευτεί
σε γνωστό περιοδικό.
Κρίνοντας από τα όλο νόημα βλέμματα που αντάλλασσαν όλο το
βράδυ αλλά και τις ναζιάρικες φωτογραφίες που δεν σταμάτησαν να βγάζουν μαζί με φόντο το μαγευτικό κυκλαδίτικο τοπίο,
φαίνεται ότι οι δυο τους είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ και καθόλου απίθανο να φάμε σύντομα και κουφέτα!
Προς το παρόν, όμως, ο γοητευτικός καλλιτέχνης –σύμφωνα με
αποκλειστικές πληροφορίες της «Α»– ετοιμάζεται για να συμμετάσχει στη νέα τηλεοπτική εκπομπή της Αννίτας Πάνια, που θα προβάλλεται προσεχώς από τη συχνότητα του Open.

Ο

Επιμέλεια:
Βικυ καλοφΩτια
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• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ 2019»

Έλαμψε από ομορφιά και
νιάτα το «Penarrubia club»

Τ

η Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία τα Πανελλήνια Καλλιστεία «Ελληνική ομορφιά 2019», με
διοργανωτή τον Νίκο Μπάμπαλη, στο «Penarrubia club», για
την ανάδειξη της «Star Ελληνική Ομορφιά». Ο Βασίλης και ο
Βλάσης Σταθοκωστόπουλος άνοιξαν τον φιλόξενο αυτό χώρο
που φέρει την υπογραφή τους, και με την πολύτιμη συμβολή όλων όσων
βοήθησαν για να είναι όλα άψογα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία!
Την εμφάνιση των παρουσιαστών Μαριάννας Λουκά και Δημήτρη Αλεξάνδρου επιμελήθηκαν τα καταστήματα Γιαννέτος και Kathy Heyndels
atelier haute cοuture, και τις φιναλίστ οι εταιρείες Kathy Heyndels atelier
haute cοuture, Blue point, Kokos Shoes και Visetti.
Οι κομμώσεις ήταν δημιουργήματα του «Garos Artistic Team», το μακιγιάζ των Αλεξάνδρα Σπάρου και Μαρία Παναγιωτάκη με προϊόντα
Oriflame, και την εκδήλωση «έντυσαν» μουσικά οι Droulias Brothers,
Χρύσα Μπανδέλη, Ναταλία Κεϋσίδη, το Συγκρότημα «Just» (Leo &
Mary), και για τη χορογραφία των φιναλίστ φρόντισε ο Δημήτρης Δαμαλάς.
Επίσημη Καλεσμένη ήταν η Faraah Shaaban (Miss Egypt & Miss Egypr
World 2017), ενώ την επιμέλεια των στέψεων και της διοργάνωσης είχαν η
Αθανασία Ζαχοπούλου και η Αναστασία Επισκοποπούλου.
Τα αποτελέσματα έχουν
ως εξής:
«Star Ελληνική Ομορφιά»: Μηλένα Σδρένια,
«Β’ Star Ελληνική Ομορφιά 2019»: Έλενα Μαρή,
«Miss Ελληνική Ομορφιά»: Αναστασία Φλώρου, «Β’ Miss Ελληνική
Ομορφιά 2019»: Κατερίνα Κύρο, «Miss Young
Ελληνική Ομορφιά» (Ισοψηφία) Νικόλ Κεϊσίδη &
Ιωάννα
Πολύδωρα,
«Topmodel.gr Ελληνική
Ομορφιά 2019»: Ειρήνη
Μπελάλη, «Miss Φωτογένεια 2019»: Αλεξάνδρα
Κουτσαντώνη, και «Miss
Fitness 2019: Χριστιάνα
Γρηγοράσκου.
Συγχαρητήρια σε όλες!



h mηλενα σδρενια ειναι η φετινη κατοχοσ του τιτλου «star ελληνικη
ομορφια»!
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• Η όμορφη Μυτιληνιά νιώθει προσβεβλημένη από τις αναρτήσεις
του γνωστού ράπερ στα social media

ΜΙΝΑ ΑΡΝΑΟΥΤΗ:

«Θα κινηθώ νομικά
εναντίον του Sin Boy»

Τ

ην οδό της Δικαιοσύνης πρόκειται να βαδίσει η
Μίνα Αρναούτη, έτσι ώστε να βρει το δίκιο της
με αφορμή τις πρόσφατες αναρτήσεις του γνωστού ράπερ, Sin Boy, σχετικά με το μοιραίο τροχαίο που στέρησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Σε αυτές τις αναρτήσεις του ιδιόρρυθμου καλλιτέχνη, ο
ίδιος αναφέρεται με αρκετά σκληρό τρόπο, τόσο στη Μίνα
Αρναούτη, όσο και στη Φρόσω Κυριάκου, που ήταν μαζί
με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τη μοιραία εκείνη βραδιά,
φωτογραφίζοντάς τες, χωρίς ωστόσο να τις ονοματίζει.
Η όμορφη Μυτιληνιά επιβεβαίωσε τις παραπάνω προθέσεις της στην εφημερίδα «Espresso», η οποία επικοινώνησε

Όταν η Ελεονώρα
συνάντησε
τη μητρότητα
Λίγο πριν ξεκινήσει την εκπομπή της «Μετά τα Μεσάνυχτα», η Ελεονώρα Μελέτη
παραχώρησε μια συνέντευξη στο περιοδικό «Celebrity», μιλώντας για το πώς
νιώθει που είναι μαμά της 1,5 έτους κόρης της, Αλεξάνδρας.
«Εγώ έγινα, δεν γεννήθηκα μαμά. Έγινα
μαμά και μάλιστα σε μεγάλη για πολλούς
ηλικία. Νωρίτερα σίγουρα δεν ήμουν έτοιμη. Δεν θα μπορούσα να αφομοιώσω αυτή
την αλλαγή. Δεν είχα την ωριμότητα. Ούτε
είχα αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης.
Είναι πολύ ωραίο να γίνεσαι μητέρα συνειδητοποιημένα. Εγώ νιώθω πολύ χορτάτη, έχω ρουφήξει τη ζωή, έχω βγει, έχω
ταξιδέψει, έχω μείνει μόνη μου, έχω απολαύσει τον εαυτό μου, οπότε η Αλεξάνδρα
ήρθε όταν έπρεπε!» Αυτό είναι που λέμε
το ιδανικό timing!

μαζί της. «Σκοπεύω να κινηθώ νομικά εναντίον του. Είμαι αποφασισμένη. Θα του κάνω αγωγή για εξύβριση και συκοφαντική
δυσφήμιση. Θίγει την υπόληψη και το ήθος μου. Δεν είναι ότι έγραψε κάτι για την εμφάνισή μου ή για τη δουλειά μου. Σε αυτή
την περίπτωση, δεν θα με αφορούσε. Αλλά με προσβάλλει βάναυσα. Πώς θα νιώθατε εσείς αν κάποιος έγραφε δημόσια πως
είστε πόρνη;
»Αν θέλει να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού και να πάρει
κάποιους από τους φαν του Παντελίδη με το μέρος του, ας βρει έναν άλλο τρόπο να το κάνει, όχι εις βάρος μου», τόνισε η Μ. Αρναούτη. Και η ζωή στον «θαυμαστό» κόσμο της σόουμπιζ
συνεχίζεται…

Η Κατερίνα Τσάβαλου «κηρύσσει
τον πόλεμο» στις ιδανικές αναλογίες
Δεν είναι λίγες οι φορές που μια γυναίκα αρχίζει και νιώθει μειονεκτικά και άσχημα με το σώμα της κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Τώρα κιόλας που δεν
υπάρχει κανένα όριο στον σχολιασμό περιττών κιλών ή ζουμερών αναλογιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κατάσταση έχει πραγματικά… ξεφύγει!
Έτσι, θέλησε και η ηθοποιός, Κατερίνα Τσάβαλου –
που έγινε πρόσφατα μαμά–
να εκφράσει την άποψή της
για όλους εκείνους που κατακρίνουν τις γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν τέλειες αναλογίες.
«Παιδιά μου ας είμαστε λίγο
πιο διακριτικοί και πιο ευγενικοί στα σοσιαλ και γενικότερα
στη ζωή. Δεν γίνεται να είμαστε
όλοι με τέλειες αναλογίες ούτε
να έρχεται “ο πελαργός” αν έχουμε πρησμένη κοιλίτσα. Μπορεί να έχουμε κολίτιδα ή να έχουμε φάει λίγο παραπάνω».
Συμφωνούμε απόλυτα!
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«ΣΑΡΩΣΕ» ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ Ο ΛΙΑΓΚΑΣ ΜΕ ΤΟ… ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ! Κάτι το ότι έλειπε αρκετό χρονικό διάστημα από τις οθόνες μας, κάτι το ότι σχολιάζει τα πράγματα με τον δικό του μοναδικό τρόπο, δεν χρειάστηκε και πολύ για να κερδίσει και πάλι την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ο
Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής πραγματοποίησε πρόσφατα την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του,
στο καινούργιο τηλεοπτικό του σπίτι –τον ΣΚΑΪ– και, όπως έδειξε μετά το «ραβασάκι» της Nielsen, πραγματικά «σάρωσε» στο ποσοστό τηλεθέασης αγγίζοντας το 24,8% και αφήνοντας πίσω του την εκπομπή της
Ζήνας Κουτσελίνη και της Κατερίνας Καινούριου, που κατέκτησαν το 11,6% και το 4,6% αντίστοιχα.
Μπράβο, Γιώργο!

•

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Σε συνέντευξη που παραχώρησε

ο Θοδωρής Μαραντίνης, στην
εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μίλησε και για το αν θα συνεργαζόταν τηλεοπτικά με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου: «Όλα είναι πιθανά, το
σημαντικό είναι να είσαι καλά με τις επιλογές σου! Και ό,τι επιλογή κάνεις, να ξέρεις πως είναι για το ψυχικό καλό το δικό
σου και των ανθρώπων που περιβάλλεσαι
και αγαπάς». Λέτε..;

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

«Σφάζονται»… καλλονές στην
ποδιά της «βασίλισσας» Μενεγάκη!

Η πρώην παίκτρια του «GNTM»,

Ιωάννα Δεσύλλα, εξέφρασε
τη… συμπάθειά της στην κριτή, Βίκυ
Καγιά, κάνοντας
στο
Instagram την
εξής δημοσίευση: «Κέρινο ομοίωμα η Βικάρα
από τα μπότοξ!»
Έχουμε να ακούσουμε (και
να δούμε) πολλά ακόμη, και αυτά είναι μόνο η αρχή..!
Η ηθοποιός Άννα Μαρία Πα
παχαραλάμπους θέλησε να ξεκαθαρίσει μέσω Facebook πως δεν έχει καμία σχέση με
δημοσίευμα που τη
θέλει να έχει πλουτίσει ξαφνικά: «Λοιπόν, για να τελειώνουμε! Δεν έχω καμία
σχέση με το δημοσίευμα που λέει πως
πλούτισα και άλλες
τέτοιες αηδίες! Ήδη
κινούμαι νομικά και θα βρω το δίκιο μου
όσο χρόνο και αν πάρει…» Καλά ξεμπερδέματα…



Απαντώντας στους followers της,
σχετικά με τον χωρισμό της από
τον καλαθοσφαιριστή Νώντα Παπαντωνίου, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας «My Style Rocks», Ιωάννα
Τούνη, αποκάλυψε: «Δεν
μιλάμε πια και
από όσο είδα,
με έχει μπλοκάρει και στο
I n s t a g ra m » .
Αυτό κι αν είναι «δράμα»…

ύτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά
πέντε είναι οι γυναίκες που –σύμφωνα με το
ρεπορτάζ
της πρωινής εκποΠέντε γυναίκες διεκδι
μπής «Στη Φωλιά των
α θέση στο πάνελ της
μι
ύν
κο
Κου Κου»– διεκδικούν
Ελένης
εκπομπής της ωραίας
μία (πολυπόθητη) θέση στην εκπομπή της
Ελένης Μενεγάκη, η
οποία πρόκειται να πραγματοποιήσει την
πρεμιέρα της για τη φετινή σεζόν, όταν το ημερολόγιο δείξει Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου!
Οι προετοιμασίες της αγαπημένης παρουσιάστριας και των συντελεστών της εκπομπής
της είναι πυρετώδεις και οι πληροφορίες του
Γιάννη Πουλόπουλου αναφέρουν ότι έγινε ήδη το σχετικό κάστινγκ, προκειμένου να
βρεθεί η εκλεκτή, που θα αντικαταστήσει τη
Νάνσυ Παραδεισανού, η οποία μεταπήδησε φέτος στο «Πρωινό».
Ποιες είναι αυτές;
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Μαντώ
Γαστεράτου, η Βίκυ Κάβουρα, η Ναυσικά
Παναγιωτακοπούλου και η Βαλέρια Χοψονίδου. Ας νικήσει η καλύτερη!
Αλήθεια, εσείς ποια από όλες προτιμάτε..;

Ο

Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται φορώντας… το ίδιο φόρεμα
ίναι σίγουρα κάτι, το οποίο κάθε γυναίκα απεύχεται να της συμβεί
έστω και μία φορά στη ζωή της, ωστόσο έρχεται εκείνη η στιγμή
που σου συμβαίνει, και αυτό που έχεις να κάνεις είναι να το αποδεχτείς και να λάμψεις διά της… ψυχραιμίας σου.
Αυτό ακριβώς έκαναν και η Σία Κοσιώνη και η Τατιάνα Στεφανίδου,
στην πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος του ΣΚΑΪ, οι οποίες
μάλλον ταυτίζονται στα ενδυματολογικά τους γούστα αφού, ανάμεσα
σε τόσα φορέματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, επέλεξαν ακριβώς
το ίδιο για να δώσουν το «παρών» στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωστόσο, στάθηκαν και οι δύο στο ύψος τους και έλαμψαν η καθεμιά με
τον δικό της ξεχωριστό τρόπο!

Ε
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ΑΠΟ ΤΟ OPEN ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΠΑΝΙΑ «ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ!»
Στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» μίλησε η Αννίτα Πάνια, η οποία έλυσε τον… γρίφο
αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και το όνομα της νέας της εκπομπής, που αναμένεται να κάνει σύντομα πρεμιέρα στο Open.
«Η νέα μου εκπομπή είναι ανοικτή σε ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους. Η εκπομπή λέγεται “Αννίτα κοίτα”! Βασικά ένα βράδυ πήγαμε στο στούντιο με την Άννα (Βίσση), φάγαμε το φλας και γράφτηκε αυτό!» δήλωσε η παρουσιάστρια με το γνώριμο και ιδιαίτερο ύφος της.
Εμείς να της ευχηθούμε «καλή επιτυχία»!

Πώς αντέδρασε ο Παπανώτας στην
αντικατάστασή του από τον
Χριστόπουλο, στο «Happy Day»
ίπε η γυναίκα (η Σταματίνα Τσιμτσιλή) να κάνει
μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Instagram, προκειμένου να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Παπανώτα στην εκπομπή
της «Happy Day», από όπου αυτός αποχώρησε και στη συνέχεια προστέθηκε στη νέα εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα,
στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».
Μέχρι εδώ όλα καλά και τίποτα δεν προμήνυε την «μπόρα» που θα ακολουθούσε μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησης του Χάρη Χριστόπουλου στη θέση του προκατόχου του, καθώς ο γνωστός φωτογράφος και πρώην κριτής
του ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» θα κάθεται στο πάνελ,
δίπλα στην Στ.Τσιμτσιλή, από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου.
Μαθαίνοντας για τη νέα επιλογή του Alpha (στην πρώην
θέση του), ο Δημήτρης Παπανώτας «ξεσπάθωσε» στον αέρα της εκπομπής «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» διευκρινίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν μίλησα για συγκεκριμένο
άνθρωπο, αλλά γενικά».
Επίσης, το ανέλυσε και περισσότερο, αναφέροντας τα εξής:
«Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω, είναι όταν διαθέτεις
τα λεφτά, βρίσκεις έναν άνθρωπο που αξίζει
να πάρει αυτά τα χρήματα, γιατί κάτι πήρε το
αυτί μου το ποσό. Διώχνουν αυτούς που δεν
το αξίζουν και παίρνουν αυτούς που το αξίζουν. Δεν με έδιωξε κανείς, μην παρεξηγηθώ.
»Θέλω να ρωτήσω τους διευθυντές προγραμμάτων με ποια κριτήρια επιλέγουν ανθρώπους. Όταν σε μία πορεία τηλεοπτική, έχεις κάνει μία μεγάλη αποτυχία και μία μικρότερη κατά την άποψή μου, αυτό σε καθιστά περιζήτητο; Τελικά πρέπει να βάλουμε
όλοι τα δυνατά μας να κάνουμε όσες πιο αποτυχίες μπορούμε να ανεβεί το κασέ μας!»
Τα είπε και… ξαλάφρωσε ο αγανακτισμένος δημοσιογράφος! Πάντα βέβαια
«γενικά μιλώντας»…

Ε

STORIeS
Το «Boom», ένα από τα πιο επιτυ
χημένα τηλεπαιχνίδια γνώσεων
στην παγκόσμια
τηλεόραση, κάνει πρεμιέρα τη
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις
18.45΄, και παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης. Το νέο τηλεπαιχνίδι θα μοιράζει
καθημερινά 50.000 ευρώ σε παρέες, ενώ σε κάθε επεισόδιο θα συμμετέχουν
δύο τετραμελείς παρέες.
Το «τιμόνι» του

Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), αναλαμβάνει μετά από απόφαση του κυβερνητικού εκπροσώπου,
Στέλιου Πέτσα, ο δημοσιογράφος, Ευτύχης Παλλήκαρης, όπως ανακοινώθηκε προ ημερών στα ΜΜΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκ
πομπής «Στη Φωλιά των Κου
Κου», μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καπουτζίδη
και του Κωστή
Μαραβέγια από το
μουσικό ριάλιτι
«The Voice», και ο
Πάνος Μουζουράκης σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από τον νέο
κύκλο επεισοδίων. Αναμένουμε οσονούπω τις νεότερες εξελίξεις…
Η Τατιάνα Στεφανίδου θα είναι α
πό τη φετινή σεζόν με την εκπομπή της «Μαζί σου»,

Μένει και… επιμένει στο Star η λαμπερή Κατερίνα!
Η ίδια επέλεξε όλο το προηγούμενο διάστημα να
τηρήσει… σιγήν ιχθύος σχετικά με το ποια θα είναι τελικά η τηλεοπτική της στέγη για τη νέα σεζόν, με τα σενάρια περί δήθεν μετακίνησής της από τη συχνότητα του Star σε αυτή της δημόσιας
τηλεόρασης να δίνουν και να παίρνουν!
Ωστόσο, η όμορφη Κατερίνα Παναγοπούλου
επιλέγει ξανά το Star για να μεταδίδει τα νέα της
επικαιρότητας μέσω του κεντρικού δελτίου κάθε

Inside

Σαββατοκύριακο, δίνοντας μάλιστα τη δική της
απάντηση στα social media:
«Θέλω να πω πως θα παραμείνω στην οικογένεια του
Star. Θέλω, όμως, να πω επίσης ότι πιστεύω πως στην
ΕΡΤ θα γίνει μία πολύ σοβαρή δουλειά και όλοι οι
άνθρωποι του Τύπου οφείλουμε να σταθούμε δίπλα
στην προσπάθεια που θα γίνει να φτιαχτεί μία νέα
αντικειμενική και πλουραλιστική Δημόσια Τηλεόραση». Αυτό θα πει ανωτερότητα!

κάθε Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ, από τις 14:50 έως τις
17:30, με μία εκπομπή που έχει στόχο
να κερδίσει το ενδιαφέρον και την
προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Η
παρουσιάστρια μετακινήθηκε από την
καθημερινή προβολή της εκπομπής της
στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, βάζοντας έτσι ένα καινούργιο στοίχημα
με τον εαυτό της.
Οι τελευταίες μετρήσεις της τηλε
θέασης έφεραν μικρές ανακατατάξεις, με τον ΣΚΑΪ να περνάει πάλι στην
πρώτη θέση με μικρή
άνοδο των ποσοστών
του. Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη αύξηση των ποσοστών της ΕΡΤ Sports,
που την περασμένη εβδομάδα έφθασε
στο 3,6%. Μαζί με το 1,4% της ΕΡΤ3, η
ΕΡΤ καταγράφει συνολικά 12,6%, που
αντιστοιχεί στο ποσοστό ενός μεγάλου
ιδιωτικού καναλιού και την κατατάσσει
τέταρτη δύναμη στο τηλεοπτικό πεδίο.
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ΙχνηΛΑΤωΝΤΑΣ…

με την Καίτη Νικολοπούλου

Το «διάλειμμα»
του Λαυρέντη δεν
κράτησε δύο ζωές…
• ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ:
Μια σπουδαία καλλιτεχνική πορεία
αλλά και ένας «αντάρτικος» βίος
έσβησαν σε μία στιγμή, βυθίζοντας
στο πένθος την Ελλάδα της τέχνης
και του πολιτισμού

Ο

ν γαρ οι θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος», έγραφε ο Μένανδρος («εκείνος που αγαπούν
οι θεοί, πεθαίνει νέος»). Και ο Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας έφυγε τόσο μα τόσο νέος…
Στο απόγειο της καριέρας του… Και τόσο
ξαφνικά, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία που θα έδινε
μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Ηρώδειο, για την ενίσχυση των 30.000 παιδιών που αγκαλιάζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Αυτή ήταν και η τελευταία του ανάρτηση εξάλλου στο Instagram, προσκαλώντας τον κόσμο να συμβάλει στη μεγαλειώδη αυτή προσπάθειά του, λίγες μόλις ώρες
πριν μας αποχαιρετήσει χαμογελώντας και τραγουδώντας
μας «Ευκλεώς τοι κατθανείν χάρις βροτώ» («Σίγουρα το να πεθαίνεις ένδοξα είναι μεγάλη χάρη για τους ανθρώπους»), όπως ο
Αισχύλος αναφέρει στο έργο του «Αγαμέμνων».
Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου στη Νέα Ιωνία του Βόλου και
σε ηλικία 6 ετών αρχίζει μαθήματα πιάνου, καθ’ ότι ο πατέρας του ήταν διευθυντής της Ορχήστρας της ΕΡΤ, σπουδαίος
κλασικός πιανίστας, στη μουσική του οποίου αντέδρασε μαζί
με τον αδελφό του και σε ηλικία 9 ετών αγοράζει τον πρώτο
του δίσκο, το «Help» των Beattles. Σε τρία χρόνια ανακαλύπτει το «Revolver», και πάλι των Beattles.
Η πρώτη δουλειά που κάνει είναι στην αποθήκη της δισκογραφικής εταιρείας Μίνως Μάτσας και Υιός, αλλά η ασυνέπεια στο ωράριο της εταιρείας είναι η αιτία που τον διώχνουν (συμπτωματικά τα προσωπικά του albums κυκλοφορούν από την MINOS-EMI). Το σχολείο το έχει σταματήσει
προ πολλού, γιατί δεν τα πήγαινε καλά στα μαθήματα, αλλά
και γιατί είχε τσακωθεί μ’ έναν καθηγητή του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από όλα τα γυμνάσια!
Αναπληρώνει το κενό δουλεύοντας παντού, μπάρμαν,
παρκαδόρος, σερβιτόρος σε καφετέρια κ.λπ.
Στον στρατό υπηρετεί 14 μήνες σαν προστάτης (και άλλους 5-6 μήνες φυλακή!).

«

Μόλις απολύεται, αρχίζει να τραγουδά αντάρτικα τραγούδια με τον Πάνο Τζαβέλα στη «Συντροφιά». Η εποχή που τα
αντάρτικα ήταν της μόδας έχει ήδη περάσει, όμως για εκείνον
είναι μια αρχή. Έχει φτάσει 20 πλέον χρονών και γεννιέται η
ιδέα των P.L.J. Το ξεκίνημα γίνεται από τον ίδιο και τον
Παύλο Κικριλή. Αυτός με τη σειρά του φέρνει τον Τάκη
Βασαλάκη και το συγκρότημα είναι έτοιμο! Με την προσθήκη του Αντώνη Μιτζέλου στην κιθάρα, οι P.L.J. ξεκινούν
για τη Γαλλία με σκοπό μια διεθνή καριέρα. Κάτι τέτοιο δεν
θα συμβεί τελικά, όμως το 1982 κυκλοφορεί το
«Armageddon» από την Polygram, με παραγωγό τον Γιάννη Δουλάμη, με τον οποίο και γίνονται όλοι οι δίσκοι του
συγκροτήματος. Το «Armageddon» είναι βασισμένο στην
«Παλαιά Διαθήκη» και η συνθετική ιδέα έχει τη βάση της
στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη».
Στον Λαυρέντη αρέσει η ενασχόληση με θρησκευτικά θέματα, ενώ έχει κάνει και μαθήματα θρησκευτικής μουσικής
και ψαλμωδίες στη Μονή Πετράκη.
Την εποχή εκείνη όμως το rock που προωθεί το συγκρότημα δεν έχει τόση απήχηση. Είναι περίεργο το γεγονός ότι όταν πρόσφατα το «Armageddon» βγαίνει σε CD, θεωρείται
ως ένας από τους καλύτερους ελληνικούς rock δίσκους. Η

απογοήτευση κάνει το συγκρότημα να στραφεί σε ελληνικό
στίχο, και έτσι το 1983 βγαίνει ο 2ος δίσκος του συγκροτήματος. Τότε το συγκρότημα μετονομάζεται σε «Τερμίτες» (υπάρχει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο στο 2ο δίσκο), όνομα
που θυμίζει Beattles (σκαθάρια).
Ο τρίτος δίσκος είναι αυτός που κάνει τους πάντες να ενδιαφερθούν για τους Τερμίτες, το 1984. Με τίτλο «Αμαρτωλή
Μαρία» και με τον Γιώργο Νταλάρα να συμμετέχει στα τραγούδια «Αρκούδες» και «Σκόνη», ο δίσκος πουλάει χιλιάδες αντίτυπα και ακολουθούν εμφανίσεις, συναυλίες και άλλα.
Τον Σεπτέμβριο του ’86 κυκλοφορεί το τέταρτο album, με
τίτλο «Τσιμεντένια Τρένα», από την Virgin. Περιέχει τραγούδια όπως τη «Σκληρή Μουσική» και το «Ούτε με γνωρίζεις,
ούτε σε γνωρίζω». Σε αυτόν τον δίσκο συμμετέχει η Σοφία
Βόσσου και η Φλέρυ Νταντωνάκη. Στο πιάνο είναι ο Γιάννης Μπαχ-Σπυρόπουλος, ενώ στα ντραμς ο Φίλιππος
Σπυρόπουλος.
Τελευταίο studio album των Τερμιτών είναι το «Περιμένοντας τη βροχή», που κυκλοφορεί το 1988 με τραγούδια
όπως το «Πόσο σε θέλω», «Πάρε με από ’δώ» και άλλα.
Με το album «Τσιμεντένιο Κοντσέρτο», ζωντανά ηχογραφημένο από μια καταπληκτική συναυλία στον Λυκαβηττό όπου
και συμμετέχει πλειάδα καλλιτεχνών, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Σοφία Βόσσου, ο Αντώνης Βαρδής (με τον οποίο
ο Λαυρέντης τραγουδά το «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα») και οι Κατσιμιχαίοι, κλείνει ο κύκλος των Τερμιτών.
Έτσι, το 1989 ξεκινά η προσωπική του σταδιοδρομία ως
συνθέτης και ερμηνευτής ταυτόχρονα. Πρώτο album «Ο Μαγαπάς και η Σαγαπώ» από τη MINOS-EMI, σε στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη που έγραφε στίχους και για τους Τερμίτες.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1991, κυκλοφορεί το «Διδυμότειχο Blues», το οποίο γίνεται χρυσός δίσκος. Ο Γιώργος Νταλάρας συμμετέχει στο ομώνυμο τραγούδι. Οι στίχοι των: Γιάννη Μπαχ-Σπυρόπουλου, Αφροδίτης Μάνου, Γιάννη
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Προεστάκη, Σάββα Πασχαλίδη και Χάρη Καφετζόπουλου.
Στη συνέχεια, το 1993 κυκλοφορεί το «Ρίξε κόκκινο στη
νύχτα».
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έχει ήδη ξεκινήσει κοινές
καλλιτεχνικές εμφανίσεις με τον Διονύση Τσακνή, οι οποίες
και αποτυπώνονται δισκογραφικά στο album «Η νύχτα θα το
πει», σε ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία στον Λυκαβηττό στις 6 Σεπτεμβρίου 1993 και από τις εμφανίσεις στις 25
και 26 Φεβρουαρίου 1994 στο Μετρό. Ο Λαυρέντης και ο
Διονύσης είναι πλέον ένα αχώριστο δίδυμο (έγιναν και κουμπάροι) σε κάθε live εμφάνισή τους.
Το 1995 κυκλοφορεί ο δίσκος «Παράθυρα που κούρασε η
θέα». Ένας από τους καλύτερους δίσκους του Λαυρέντη, ο οποίος όμως δεν θα έχει και ανάλογη εμπορική επιτυχία.
Σε λιγότερο από 2 χρόνια, κυκλοφορεί μέσα στο 1996 το
«Παυσίλυπον». Ένα album-σταθμός που αγαπήθηκε πάρα πολύ,
παρουσιάζοντας πολύ μεγάλες πωλήσεις. Η μουσική πάντα του
Λαυρέντη (η «Απουσία» είναι γραμμένη από τον Μίλτο Πασχαλίδη) και οι στίχοι του Ισαάκ Σούση, του Γιώργου Οικονομέα και της Λίνας Δημοπούλου. Τους στίχους στο ομώνυμο
τραγούδι έγραψε ο Νίκος Τσακνής, αδελφός του Διονύση.
Συμμετέχουν οι Πυξ Λαξ στο «Ένας Τούρκος στο Παρίσι», ο
Μπάμπης Στόκας (τραγουδιστής των Πυξ Λαξ) στον «Νότο»,
καθώς και ο Δημήτρης Μητροπάνος στα «Κίτρινα βράδια».
Μετά από δυόμισι και πλέον χρόνια δισκογραφικής απουσίας (συμμετέχει μόνο σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών κατά
την περίοδο αυτή) ο Λαυρέντης επιστρέφει τον Ιούνιο του
1999 με το νέο του CD, «Έτσι δραπετεύω απ’ τις παρέες». Η
μουσική στα 8 από τα 11 τραγούδια είναι του δική του, με ένα
τραγούδι του Lucio Battisti (από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες), ένα του Vasco Rossi και ένα του Δημήτρη Βασαλάκη (από τους Τερμίτες). Στο album αυτό συμμετέχει ο Διονύσης Σαββόπουλος, στο τραγούδι «Και τι ζητάω».
Η συνέχεια είναι το ίδιο σημαντική. Ο Λαυρέντης γράφει
μουσική για την ταινία «Ένας κι ένας» και αφού γράψει τη μουσική σε πολλά τραγούδια του 2πλου CD του Γ. Νταλάρα, βγάζει τον επόμενο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Το διάλειμμα
κρατάει δυο ζωές». Σημαντική στιγμή του δίσκου η συνεργασία με τον Angelo Branduardi. Επόμενη δισκογραφική δουλειά του Λαυρέντη, το single με τη μουσική της ταινίας «Εφάπαξ», όπου τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας (για τον οποίο έγραψε και τη μουσική για το CD «Ξύλινο Αλογάκι»). Α-
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«Διδυμότειχο μπλουζ»:
Όταν η αυτοβιογραφία
γίνεται λαμπρή επιτυχία

κολουθεί το CD «Στο αφιερώνω», ενώ συμμετείχε και στον
δίσκο «Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ», που ουσιαστικά αποτελεί
το πρόγραμμα των Μαχαιρίτσα, Τσακνή και Πλιάτσικα
στον Σταυρό του Νότου.
Η πετυχημένη δισκογραφική του πορεία συνεχίζεται με τα
album «Αλκυονίδες Μέρες» (2005), «Ήρωες με Καρμπόν»
(2006), «Τόσα Χρόνια Μια Ανάσα» (2007), «Η Ενοχή των
Αμνών» (2010), «Οι Άγγελοι ζουν Ακόμα στη Μεσόγειο»
(2012), «Μία Τρύπα στον Καιρό… Κύριε Μάνο» (2014) και η
τελευταία του δουλειά με τίτλο «Άλλαξαν Πολλά» (2017).
Εκτός από τη δισκογραφική δραστηριότητα, τα τελευταία
χρόνια, μαζί με τον Διονύση Τσακνή, «οργώνει» την Ελλάδα
τα καλοκαίρια, δίνοντας συναυλίες σε όλη την επικράτεια.
Παράλληλα, το ίδιο πάντα δίδυμο κάνει και επιλεγμένες εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Εκτός από τον Διονύση, ο Λαυρέντης έχει συνεργαστεί με
την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου κ.ά.
Το περσινό καλοκαίρι έδωσε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα
και την Κύπρο με τον Χρήστο Θηβαίο, ενώ τα τελευταία χρόνια τον συναντάμε πολύ συχνά μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: μια σπουδαία καλλιτεχνική
πορεία αλλά και ένας «αντάρτικος» βίος που έσβησαν σε μία
στιγμή, βυθίζοντας στο πένθος την Ελλάδα της τέχνης και του
πολιτισμού
«Για ποιο ταξίδι μου μιλάς / εγώ έχω πια γυρίσει / για ποια
ζωή παρακαλάς / τέλειωσε πριν ν’ αρχίσει…»

«Τόσα χρόνια μια ανάσα»: Όταν η αγάπη του για τη γυναίκα
του και την κόρη του γίνεται παραδοχή με τραγούδι
«Σε μιαν ανάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω,
Σ’ το χρωστάω κι ο δειλός
δεν το ξεστόμισα ποτέ...»
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είχε δυο μεγάλες αδυναμίες στη ζωή
του: τη γυναίκα του και την κόρη του. Για εκείνες τα τραγούδια του,
για εκείνες απομακρύνθηκε από τα πάθη του. Για εκείνες ζούσε…
Όπως είχε αποκαλύψει στο περιοδικό «Εγώ», για χάρη της γυναίκας
του έκοψε το «τσιγάρο». Όταν παντρεύτηκε ήταν ήδη 40 χρόνων. Τη
γνώρισε και είδε ότι ήταν ό,τι καλύτερο ήρθε στη ζωή του. Λίγο αργότερα έγινε πατέρας. Αυτό ήταν. Τέρμα!
«Ευτυχώς, οι φόβοι μου με συγκράτησαν και δεν έπεσα σε επικίνδυνα πράγματα. Γι’ αυτό σταμάτησα. Είπα, “άσε, προτιμώ να ζήσω”», είχε δηλώσει.
Γνώριζε το πρόβλημα υγείας με την καρδιά του και έκανε ό,τι μπορούσε να το νικήσει. Είχε όμως επιπτώσεις άσχημες, καθώς πέρασε
το στάδιο της κατάθλιψης. Και τελικά… νικήθηκε από αυτό που είχε
καταφέρει να νικήσει. Και ήταν μόλις 63 χρόνων! Τόσο νέος για να
δημιουργήσει ακόμη, αλλά και τόσο έμπειρος για να διδάξει ακόμη…

Ο

| 39

«…Διδυμότειχο blues με ξεκούρδιστη
κιθάρα
Διδυμότειχο blues η χαμένη μου πεντάρα
Διδυμότειχο blues η λιγδιασμένη μου
τσατσάρα
τα βρεγμένα μου τσιγάρα σάπια φρούτα
στα τελάρα
Διδυμότειχο blues…
»Διδυμότειχο blues τ’ όνομά του είναι
αιτία
Διδυμότειχο blues τρύπα στη γεωγραφία
Διδυμότειχο blues αδειανή φωτογραφία
του παράλογου η θητεία αγχωμένη
μαλακία
Διδυμότειχο blues…»
να τραγούδι αυτοβιογραφικό, που έμελλε
να αλλάξει την πορεία τού χαμηλών τόνων
και σχεδόν άγνωστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα σε ολόλαμπρο άστρο στο μουσικό στερέωμα.
Ο Μάκης Μάτσας είχε αναφέρει στο βιβλίο του
«Πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής
μουσικής όπως την έζησα» αυτούσια τη φράση
του Λαυρέτη:
«Το τραγούδι
αυτό είναι βιογραφικό κι αφορά την προσωπική μου ιστορία
στον στρατό.
Την διηγούμουνα μια μέρα
στον Γιάννη
Μπαχ Σπυρόπουλο και τ’ απόγευμα μου
την έφερε σε
στίχους! Ετοίμασα τον δίσκο
και περίμενα ότι θα κάνει κάποια επιτυχία
ένα άλλο τραγούδι, το “Σε στυλ να μην ξεχνιόμαστε”. Όταν όμως ολοκληρώθηκε το “Διδυμότειχο
Blues” και το τραγούδησα μαζί με τον Νταλάρα,
είδα τις αντιδράσεις όλων στην εταιρεία, που έλεγαν ότι με το τραγούδι αυτό θα γίνει της κακομοίρας! Το είχε καταλάβει ο Μάτσας! Είχε και τρομερές εμπειρίες βέβαια αυτός. Εγώ δεν περίμενα τίποτα και γι’ αυτό ήμουν κι ελεύθερος. Κι όμως, ήταν καταιγιστική η επιτυχία του. Το “Διδυμότειχο
Blues”, τώρα, μετά από τόσα χρόνια, το καταλαβαίνω, είναι ένα διαχρονικό τραγούδι κι ένα τραγούδι που δεν ξεφτίζει με τίποτα».
Ήταν η επιτυχία που τον έφερε και πάλι στη δισκογραφία, λίγο πριν την εγκαταλείψει οριστικά.
Ευτυχώς!!!

Έ
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Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:

«Πήρε κεφάλι»
ο Ολυμπιακός
από τον ΠΑΟΚ
▶ ΣΕΛ. 18-19

Η ετήσια
έκθεση της
UEFA για τη
βιομηχανία του
Champions
League και του
Europa League
▶ ΣΕΛ. 16-17

Προσπάθεια
Ιβάν να τα
ξαναβρεί με
Μελισσανίδη!

Ιβάν Σαββίδης και εθνική

Τη διέλυσε με Σάντος
την αποτελείωσε με Γραμμένο

ΣΕΛ.

13

Τον Απρίλιο του 2014, πριν από το Μουντιάλ, με προξενήτρα τον Κατσουράνη, ο
ΠΑΟΚάρχης είχε συμφωνήσει προφορικά με τον Φερνάντο Σάντος, μετά αρνήθηκε
να τον πάρει και οι διεθνείς έγιναν μαλλιά-κουβάρια στη Βραζιλία, ενώ πριν από δυο
χρόνια την πήρε τσαμπουκά από το «Καραϊσκάκης»

Οι ευχές του Μαρινάκη
και οι παπαριές των
ΜΜΕ

▶ ΣΕΛ. 14

«Κυριάκος» ο
Δούκας έφαγε
στη στροφή
Κόλκα, Μίνο
▶ ΣΕΛ. 24

Θεόφιλος
Μητρούδης: «Η
αυτοκρατορία. Η
άνοδος και η
πτώση από την
πίσω πλευρά του
φεγγαριού»
▶ ΣΕΛ. 26

Τα μαθηματικά του Πέτσα και
η επιχειρηματικότητα του
κράτους
• Για μειώσεις της ΕΡΤ στις συμβάσεις με Ξάνθη, Παναιτωλικό,
Ατρόμητο, Λαμία έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως τα
ποσά που δόθηκαν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα της ελεύθερης
αγοράς και ελεγχόμενα ως προς τη νομιμότητά τους… ▶ ΣΕΛ. 20-21

• Αν η Ελλάδα χάσει τη 15η θέση στο ranking της
UEFA, όπου απειλείται από την Κύπρο και τη
Σερβία, τότε χάνει μια ομάδα στο Champions
League κι οι υπόλοιπες τέσσερις θα παίζουν στο
Europa League 2, με τον Αχέροντα Καναλακίου
της Ουαλίας, τη Νίκη Αγκαθιάς Μολδαβίας και την
Αστραπή Μεσοποταμίας Γεωργίας ▶ ΣΕΛ. 15

