





Το γκάζι των ιδιωτικοποιήσεων
πατάει η κυβέρνηση
▶ ΣΕΛ. 12

Με μικρό καλάθι
στις ΗΠΑ ο Κυριάκος




• Τι περιμένει ο πρωθυπουργός από τις
συναντήσεις του με Τραμπ και Ερντογάν



▶ ΣΕΛ. 31
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Δεν τους βγαίνει
η στρατηγική του
«νέου Ανδρέα»
▶ ΣΕΛ. 6-7
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• Αν –με πολύ παρασκήνιο– ο φάκελος Novartis
επιστραφεί από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη,
σύμφωνα με τη νομοθεσία πηγαίνει στα χέρια
της εισαγγελέως Διαφθοράς, για να κρίνει αν
η ίδια(!!!) και ο Δ. Παπαγγελόπουλος(!!!)
παρανόμησαν(!!!) ▶ ΣΕΛ. 4

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κι αν μιλήσει
ο «Ρασπούτιν»;

Θέλουν να…
μακροημερεύσει
η Προανακριτική





▶ ΣΕΛ. 7


 
 
Χαμένοι και κερδισμένοι
του ακήρυχτου πολέμου
για τον «μαύρο» χρυσό
▶ ΣΕΛ. 29

 



• Ο Καραμανλής
τον ξέχασε,
ο Παυλόπουλος
δεν σηκώνει το
τηλέφωνο και
ο Τσίπρας τον
θεωρεί τοξικό

• Εισαγγελείς που κατά την κρίση του Δημ.
Παπαγγελόπουλου είχαν σπάνια προσόντα, επί των ημερών
του τοποθετήθηκαν σε νευραλγικές θέσεις και ανέλαβαν
σημαντικές υποθέσεις (Novartis, Μάτι, Νoor1) για τις
οποίες όμως υπήρχε πολιτικό ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ

▶ ΣΕΛ. 8-9

▶ ΣΕΛ. 5
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πορεί η μετεωρολογική πρόγνωση των επόμενων ημερών να προειδοποιεί για νεφώσεις, βροχές και αισθητή
πτώση της θερμοκρασίας, ωστόσο το πολιτικό καλεντάρι δείχνει κατακαλόκαιρο και μάλιστα με καυσωνικά φαινόμενα. Αιτία που γέννησε το υψηλό βαρομετρικό δεν είναι άλλη από τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis. Τα
πολιτικά κόμματα έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται για τη θέση που θα κρατήσουν έπειτα από το διαβιβαστικό του αντιεισαγγελέως Ζαχαρή που καλεί το Κοινοβούλιο να πράξει τα δέοντα στην υπόθεση, με πιθανότερη εκδοχή τη
σύσταση προανακριτικής επιτροπής μόνο για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και όχι για τον τέως πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε μέχρι να δούμε την τελική έκβαση της
υπόθεσης σε πολιτικό και κυρίως σε ποινικό επίπεδο, αλλά δεν γίνεται να μην επισημανθεί ότι στον κόσμο –τουλάχιστον
της Νέας Δημοκρατίας– η… προνομιακή μεταχείριση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Novartis αφήνει μία επίγευση κουκουλώματος. Και δεν μιλάμε καν για τους ανθρώπους που σπιλώθηκαν με πηχυαίους τίτλους ενοχής και είδαν σε
μονοστηλάκια ότι τελικά δεν ήταν ελέφαντες. Μιλάμε για την πλειονότητα των ψηφοφόρων που
στις 7 Ιουλίου έδωσαν μέσω της κάλπης εντολή
πολιτικής αλλαγής, πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη θα οδηγήσει τη χώρα στην… κανονική και όχι ψευδεπίγραφη κανονικότητα που
δικαιούται και της αξίζει.
Αυτή η κανονικότητα χτίζεται με γρήγορους
ρυθμούς και με την αξιολόγηση-λογοδοσία των
υπουργών που εφάρμοσε με το «καλημέρα» η κυβέρνηση, και με την τάχιστη νομοθέτηση που αποτελμάτωσε τις ώριμες επενδύσεις και με τη σταδιακή εμπέδωση περιβάλλοντος ασφάλεια και εφαρμογής της έννομης τάξης.
Ας μην κάνουν, όμως, το λάθος οι νέοι κυβερνώντες να πέσουν σε νιρβάνα επειδή στις πρώτες 70 ημέρες της η «γαλάζια»
διακυβέρνηση απολαμβάνει δημοφιλία σταλινικών ποσοστών. Διότι διέρρηξε ανοιχτές θύρες η ανακοίνωση του γραμματέα της ΚΟ της Ν.Δ., Σταύρου Καλαφάτη, ότι «ο κ. Τσίπρας κρίθηκε για τις πράξεις, το ήθος και τις πρακτικές του σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις εθνικής κλίμακας από τον ελληνικό λαό. Ο οποίος και τον έστειλε στην αντιπολίτευση!».
Ξέρουν πολύ καλά οι πολίτες γιατί έστειλαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Κι αυτό δεν ήταν μόνο τα προεκλογικά ψέματα και η μετεκλογική μνημιονιακή και ματωμένη υπερφορολόγηση. Ήταν και το καταγγελλόμενο από τη Νέα Δημοκρατία
στήσιμο μίας φερόμενης πολιτικής σκευωρίας που συνέπεσε –τυχαία άραγε;– με τα παλλαϊκά συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών για το ονοματολογικό των Σκοπίων.
Για αυτήν τη στροφή του τιμονιού απορούν τώρα οι ψηφοφόροι και αναρωτιούνται πώς είναι, για παράδειγμα, δυνατόν
να πετιέται στα σκουπίδια το ενδεχόμενο ύπαρξης πολιτικής ευθύνης του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τις καταγγελίες για
πολιτικές παρεμβάσεις στην υπόθεση Novartis, ακόμη κι αν ο τέως πρωθυπουργός δεν εμπλέκεται ενδεχομένως ποινικά
στην υπόθεση; Και πώς εν τέλει θα στοιχειοθετείτο η (ενδεχόμενη) ποινική ευθύνη, αν το μπαλάκι πάει μόνο στη Δικαιοσύνη, που με κατηγορίες κακουργηματικής μορφής έχει περιθώριο να εκδώσει απόφαση το 2039(!), δηλαδή μετά από 20
χρόνια;
Επειδή, λοιπόν, στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα δεν έγινε ξαφνικά κανονική χώρα, αλλά επένδυσε σε μία νέα διακυβέρνηση που
της υποσχέθηκε να την κάνει τέτοια, είναι κρίμα να αρχίσουν τόσο νωρίς οι… εκπτώσεις κανονικότητας.

Μ

Εκπτώσεις
κανονικότητας
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Μ

ετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή
από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ζαχαρή, σχετικά με τις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις στον περιβόητο
«Ρασπούτιν», ο οποίος είχε
διατελέσει μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης, όλος ο Tύπος και όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ακόμη και
ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισαν στο
πρόσωπο αυτό τον τέως αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, υπεύθυνο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Αμέσως η Νέα Δημοκρατία, ούσα η πλειοψηφούσα κοινοβουλευτική δύναμη, ανακοίνωσε ότι θα
ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για να διερευνήσει
τα αποδιδόμενα στον Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο αδικήματα.
Ενδιάμεσα έγινε γνωστή, μέσω
διαρροών, και η θέση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
ότι εκτός ποινικής διερεύνησης
της «σκευωρίας» της υπόθεσης
Novartis θα είναι ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Η θέση αυτή του πρωθυπουργού είναι σίγουρα μια πολιτική απόφαση, που μπορεί να γίνει αποδεκτή ή όχι από κάθε πολίτη, αλλά πάντως είναι μια καθαρή θέση
που δεν αφήνει κανένα περιθώριο
παρερμηνειών.
Όσον αφορά όμως ειδικά τον
Δημ. Παπαγγελόπουλο, από την
αρχή της εβδομάδας και πριν ακόμη ο φάκελος της δικογραφίας
φθάσει στη Βουλή, υπήρξε σειρά
δημόσιων τοποθετήσεων υψηλόβαθμων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την πορεία που
πρέπει να έχει η διερεύνηση της υπόθεσης. Αν, δηλαδή, πρέπει να
ερευνηθεί πλήρως με καταθέσεις
πλήθους μαρτύρων από την Προανακριτική Επιτροπή ή να επιστραφεί άμεσα ο φάκελος στην τακτική
Δικαιοσύνη.
Πρώτη άνοιξε τον χορό των δηλώσεων η κα Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία με ύφος τουλάχιστον
καθηγητού Νομικής της Χαϊδελβέργης, απεφάνθη ότι ο Παπαγγελόπουλος δεν έχει ασυλία και
συνεπώς την εξέτασή του πρέπει να
την κάνει η τακτική Δικαιοσύνη.
Δεύτερος συνέχισε ο γραμματέας
της κοινοβουλευτικής ομάδας της
Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος μεταξύ άλλων
δήλωσε: «…Στο πλαίσιο της Επιτροπής θα αξιολογηθεί εάν υφίσταται αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης για τα υπό διερεύνηση αδικήματα». Ακολούθησε ο υπουργός Γεωργίας, Μάκης Βορί-
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ΕΛΕΟΣ!!!

Η Τουλουπάκη
θα κρίνει τον
«Ρασπούτιν» και
τον… εαυτό της
• Αν –με πολύ παρασκήνιο– ο φάκελος Novartis επιστραφεί από τη Βουλή
στη Δικαοσύνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία πηγαίνει στα χέρια της Τουλουπάκη,
για να κρίνει αν η ίδια(!!!) και ο Παπαγγελόπουλος(!!!) παρανόμησαν(!!!)
δης, με δήλωσή του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος εξειδίκευσε
κατά κάποιον τρόπο τις απόψεις
αυτές, υποστηρίζοντας ότι οι παράνομες ενέργειες του Δημ. Παπαγγελόπουλου δεν έγιναν κατά την
άσκηση των καθηκόντων του αλλά
επ’ ευκαιρία αυτών και συνεπώς
αρμόδια για να εξετάσει την υπόθεση είναι η τακτική Δικαιοσύνη.
Σήμερα δε το πρωί, το γαϊτανάκι
αυτών των περίεργων δηλώσεων
ολοκλήρωσε ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης και πραγματικός καθηγητής της Νομικής, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε: «...Κρίσιμο είναι κατά πόσον
τα αδικήματα τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του κ. Παπαγγελόπουλου. Αν τελέστηκαν παράπλευρα, σύμφωνα με το Σύνταγμα θα
πρέπει η δικογραφία να επιστραφεί
στη Δικαιοσύνη...»
Για κάποιον που δεν γνωρίζει
τις εξειδικευμένες λειτουργίες τέτοιων υποθέσεων, μπορεί να θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση λειτουργεί
απολύτως θεσμικά και σέβεται απολύτως το κράτος δικαίου, σε α-

ντίθεση με ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως κορυφαίοι νομικοί και επίσης εισαγγελείς ανωτάτου επιπέδου είναι κατηγορηματικά κάθετοι
στη νομιμότητα ενδεχόμενης απόφασης της Προανακριτικής Επιτροπής στο να επιστρέψει ο φάκελος στη Δικαιοσύνη.
Υποστηρίζουν ότι αν ο Δημ.
Παπαγγελόπουλος πίεζε, προέτρεπε, υπεδείκνυε, απαιτούσε καθ’
οιονδήποτε τρόπο στην Ελ. Τουλουπάκη να ασκήσει διώξεις, χωρίς σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία –
κάτι που απεδείχθη από τις επτά
αρχειοθετήσεις των φακέλων που
αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα–
είχε αυτήν τη δυνατότητα μόνο λόγω της ιδιότητάς του ως υπουργός.
Αν ήταν π.χ. εστιάτορας, οικοδόμος, ακόμη και απλός δικηγόρος,
δεν θα είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ηθικός αυτουργός σε
μια κακουργηματικής μορφής ποινική πράξη.
Ας πάμε όμως παρακάτω.
Σύμφωνα με έγκυρους και σοβαρούς νομικούς, το μόνο αδίκη-

μα που μπορεί να αποδοθεί στον
Δημ. Παπαγγελόπουλο είναι η
ηθική αυτουργία σε κακουργηματική και πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να
αποδοθεί κατηγορία για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας είναι να
υπάρχει το βασικό έγκλημα, και
στην προκειμένη περίπτωση το έγκλημα της κατάχρησης εξουσίας.
Το πρόσωπο που θεωρητικά μπορεί να έχει υποπέσει σε αυτό το αδίκημα είναι μόνο η εισαγγελέας
Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.
Κατά μια απλή έκφραση, όταν
θα συνταχθεί κατηγορητήριο σε
βάρος του Δημ. Παπαγγελόπουλου, από τα δέκα, λ.χ., στοιχεία εις
βάρος του, τα οκτώ πρέπει να τεκμηριώνουν την κατάχρηση εξουσίας που ενδεχομένως διέπραξε η
Ελένη Τουλουπάκη (ως φυσικός
αυτουργός) και τα δύο να αναφέρονται στον Δημ. Παπαγγελόπουλο (ως ηθικός αυτουργός).
Αν, όμως, στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφασίσει να στείλει
την υπόθεση στην τακτική Δικαιοσύνη, τότε θα συμβούν τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Ν.4623/2019 (ο δεύτερος νόμος
που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας) ορίζεται ότι «Στην
παράγραφο 3 του άρθρου 35 του
Ν.4620/2019 πριν από τη λέξη βουλευτές προστίθενται οι λέξεις υπουργοί, υφυπουργοί».
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3
του Ν. 4620/2019 ορίζεται ότι

«Στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα εγκλημάτων Διαφθοράς υπάγονται τα
κακουργήματα που διαπράττουν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους
υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς...».
Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία
κάνει το λάθος να στείλει την υπόθεση Παπαγγελόπουλου στην τακτική Δικαιοσύνη, τότε ο φάκελος
αυτός θα πάει στην προϊσταμένη
της Εισαγγελίας Διαφθοράς για τα
επόμενα δύο χρόνια, Ελένη Τουλουπάκη, η οποία θα πρέπει να
κρίνει, πρώτον, αν αυτή η ίδια έχει διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας και, δεύτερον, αν
σε αυτό έχει συμπράξει ο τέως αναπληρωτής Δικαιοσύνης(!!!).
Τελικά, η Τουλουπάκη, με
δεδομένο ότι δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής της και ούτε μπορεί να τοποθετηθεί τώρα,
θα κρίνει αν έχει διαπράξει παράνομες πράξεις ο… εαυτός της
και ο πρώην πολιτικός προϊστάμενός της Δ. Παπαγγελόπουλος(!!!).
Ειλικρινά, τέτοιο ενδεχόμενο
ευτελισμού της δημόσιας ζωής είναι αδύνατον να δεχθούμε ότι θα
προκύψει, ενδεχομένως και από
παρασκηνιακές ενέργειες. Προτιμάμε να πιστεύουμε ότι, αν υπάρχει σκέψη για επιστροφή του φακέλου στη Δικαιοσύνη, τότε τα νομικά μυαλά της κυβέρνησης θα έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος, όταν
μέχρι τώρα η νομική τους επάρκεια δεν αμφισβητείται…
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Ό

λη η τρέχουσα εβδομάδα καλύφθηκε από τα γεγονότα της
Novartis και τα καυτά ρεπορτάζ για την
ηγεμονία στον χώρο της Δικαιοσύνης του πρώην αν. υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, του επονομαζόμενου
ανοιχτά πλέον «Ρασπούτιν».
Αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ήταν το σημείο εκείνο της
κατάθεσης του αντεισαγγελέα ΑΠ
Γιάννη Αγγελή, ενώπιον του συναδέλφου του Ευάγγελου Ζαχαρή, ότι στον χώρο της Δικαιοσύνης «έβλεπαν τον “Ρασπούτιν”
σαν θεό».
Χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε τη
μεταφυσική οπτική γωνία ακόμη
και των αρχαίων Ελλήνων με τους
12 θεούς, αναζητήσαμε τους λόγους
για τους οποίους ο Δημ. Παπαγγελόπουλος είχε αναδειχθεί ως
θεός από μερίδα εισαγγελέων. Στην
έρευνά μας αυτή βοήθησε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατία», στις 12 Απριλίου 2017. Παραθέτουμε αυτούσιο το ρεπορτάζ:
Όταν, το 2003, ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος εξελέγη
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με τη στήριξη των τότε- νεαρών αντιεισαγγελέων, με μια
σαρωτική κίνηση την επομένη της εκλογής του, παραβιάζοντας κάθε έννοια επετηρίδας, αντικατέστησε όλους
τους παλιούς εισαγγελείς οι οποίοι κατείχαν νευραλγικά πόστα, με τους νεαρούς αντιεισαγγελείς -κατεξοχήν- της
«σειράς Τουλουπάκη» του 1998.
Οι πιέσεις ήταν ασφυκτικές προς
τον τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας.
Πιέσεις από τον Αρειο Πάγο, αλλά και
πολιτικές. Ο Παπαγγελόπουλος, γνωστός για το πείσμα του, δεν υπέκυψε
και επέμεινε. Ουσιαστικά τότε, το μακρινό 2003, γεννήθηκε η «χρυσή γενιά» των εισαγγελέων, όλοι απόφοιτοι
της Το ρίσκο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου (πάνω) το 2003 (προϊστάμενος τότε της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών) δικαιώθηκε και με το
παραπάνω, όπως αποδεικνύει και η
περίπτωση της νέας εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη. Η εισαγγελέας έχει στο ενεργητικό
της και την κατάθεση από τον Ερβέ
Φαλτσιανί πριν από δύο χρόνια «σχολής Παπαγγελόπουλου»: πείσμονες, άκαμπτοι και διόλου δεκτικοί σε πιέσεις. Η «επένδυση» -με ρίσκο τότετου Παπαγγελόπουλου είχε αποτέλεσμα, αφού οι νεαροί αντιεισαγγελείς
τον δικαίωσαν με τη μετέπειτα διαδρομή τους και δικαιώθηκαν και οι ίδιοι, αφού πλέον κατέχουν υψηλά και
νευραλγικά πόστα στη Δικαιοσύνη.
Ενδεικτικά, στη γενιά εκείνη ανήκουν
ο Ηλίας Ζαγοραίος, προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η Ελένη
Τουλουπάκη, νέα εισαγγελέας κατά
της Διαφθοράς, η Ειρήνη Τζίβα, προϊ-
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• Εισαγγελείς που κατά την κρίση του Δημ. Παπαγγελόπουλου είχαν σπάνια προσόντα, επί των
ημερών του τοποθετήθηκαν σε νευραλγικές θέσεις και ανέλαβαν σημαντικές υποθέσεις (Novartis,
Μάτι, Νoor1) για τις οποίες όμως υπήρχε πολιτικό ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ

Η Μεγάλη τού
Ρασπούτιν Σχολή
παρά τις απειλές και τις πιέσεις από
την τότε ηγεσία της Δικαιοσύνης.

Σε θέσεις-κλειδιά οι
εκλεκτοί του «Ρασπούτιν»
σταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πειραιά, η Ελενα Ραΐου και η Αλεξάνδρα Πίσχοινα, που υπηρετούν σε
σημαντικά πόστα της Εισαγγελίας Αθηνών, και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είτε είναι προϊστάμενοι σε δικαστήρια
της περιφέρειας είτε καταγράφουν σημαντική διαδρομή στον εισαγγελικό
κλάδο.
Μάλιστα, σε ανύποπτο χρόνο (όταν είχε συνταξιοδοτηθεί από το εισαγγελικό σώμα και πολύ πριν γίνει
υπουργός), ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος είχε εκμυστηρευθεί σε παλιούς δικαστικούς συντάκτες, σε μια
κοινωνική εκδήλωση, ότι τη συγκεκριμένη γενιά «μολονότι δεν τη βλέπω πια, την έχω στο μυαλό και στην
καρδιά μου». Είχε πει, μάλιστα, πως,
ό,τι κι αν πέτυχαν, το πέτυχαν με την
αξία τους και δεν του οφείλουν τίποτα.
Χαρακτηριστική περίπτωση εκείνης
της γενιάς είναι η Ελένη Τουλουπάκη.
Το 2003, νεαρή αντιεισαγγελέας τότε,
ανέλαβε δύσκολο έργο στο Προανακριτικό της Εισαγγελίας και μέσα σε
λίγο χρονικό διάστημα υλοποίησε τις
αποστολές που της ανέθεσε με παραγγελίες του ο τότε προϊστάμενός της Δ.
Παπαγγελόπουλος. Ασκησε διώξεις
για κακουργήματα σε βάρος του μονοπωλίου της AGB, ενώ, έπειτα από
εμπεριστατωμένη έρευνα, συνέταξε ένα ογκώδες πόρισμα με το οποίο χαρακτήρισε «λεόντειο» τη σύμβαση για
την Αττική Οδό, αναδεικνύοντας τις
παθογένειες της σύμβασης.
Η δίωξη δεν ασκήθηκε τότε, γιατί
απλά το πολιτικό σύστημα φρόντισε
να την αποτρέψει, κυρώνοντας με νόμο στη Βουλή την επίμαχη σύμβαση.
Πολλά χρόνια αργότερα (έπειτα από
δεκάδες σημαντικές έρευνες), το
2015, έδειξε και πάλι το σθένος της,
όταν, ως μέλος ομάδας τεσσάρων εισαγγελέων, πήγε μυστικά στο Παρίσι
και πήρε κατάθεση από τον Ερβέ
Φαλτσιανί για τη «λίστα Λαγκάρντ»,

Αρκεί μια ανάγνωση του παραπάνω ρεπορτάζ κι ένα πλέι-μπακ για
την εξέλιξή τους από την ημέρα που
ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τα ηνία της χώρας, και ο Δημ. Παπαγγελόπουλος, εκλεκτός της ΝΔ και του Κώστα Καραμανλή –αφού επί πρωθυπουργίας του είχε τοποθετηθεί
στη νευραλγική θέση του διοικητή
της ΕΥΠ– τοποθετήθηκε στη θέση
του αν. υπουργού Δικαιοσύνης, αρμοδίου για θέματα Διαφθοράς.

Ηλίας Ζαγοραίος:
Εξελέγη προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών τον Σεπτέμβριο του 2014 και επανεξελέγη
στην ίδια θέση το 2016, αυτήν τη
φορά με την αμέριστη συμπαράσταση του Δημ. Παπαγγελόπουλου και της ΣΥΡΙΖΑϊκής μερίδας
του κλάδου του.
Όταν τον Ιούλιο του 2018 έγινε
η φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ανέλαβε ο ίδιος την έρευνα, παρά το
γεγονός ότι είχε προαχθεί σε α-

Ελένη Ραΐου:

Ελένη Τουλουπάκη:
Επί ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί στην
Οικονομική Εισαγγελία. Όταν τον
Φεβρουάριο του 2017 εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, η τότε προϊσταμένη της Εισαγγελίας κατά της
Διαφθοράς, κα Ελένη Ράικου, τοποθετήθηκε στη νευραλγική αυτή
θέση η Ελένη Τουλουπάκη, η οποία προηγουμένως, τον ίδιο μήνα, είχε προαχθεί σε αντεισαγγελέα
Εφετών! Προφανώς τα προσόντα
της, όπως ακριβώς αναφέρεται στο
παραπάνω δημοσίευμα της «Δημοκρατίας», έχοντας εκτιμηθεί από
τον Δημ. Παπαγγελόπουλο, υπερίσχυσαν της επιβαλλόμενης εμπειρίας –για την οποία βεβαίως
απαιτείται χρόνος– στο αξίωμα του
αντεισαγγελέως Εφετών.
Η έλλειψη αυτή της εμπειρίας έγινε ορατή όταν ο Γ. Αγγελής με
υπόμνημά του προς την Ξένη Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελ.
Τουλουπάκη λίγο-πολύ ως ακατάλληλη για το αξίωμά της καταγράφοντας δεκάδες δικονομικές
παραβάσεις.
Για τις παραβάσεις αυτές ήδη η
εκλεκτή του Δ. Παπαγγελόπουλου ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά τόσο από τον Άρειο Πάγο όσο και από τους πολιτικούς τους οποίους χωρίς στοιχεία «κρέμασε
στα μανταλάκια».

πλοιου, με αποτέλεσμα να μην αναλάβει ποτέ καθήκοντα στην Εισαγγελία Καλαμάτας και μετά την ασκηθείσα δίωξη να καταλήξει στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

ντεισαγγελέα Εφετών από τον Φεβρουάριο του 2018 και η θητεία
του από τη θέση του προϊσταμένου
θα έληγε στα μέσα Σεπτεμβρίου
του 2018.
Με έγγραφο όμως της Ξένης
Δημητρίου, παρέμεινε –αν και αντεισαγγελέας Εφετών– στη θέση
του μέχρι τον Μάρτιο του 2019, όταν πλέον ασκήθηκαν και οι διώξεις κατά των υπευθύνων για την
πυρκαγιά, χωρίς η διαδικασία αυτή
να προβλέπεται από τη δικονομία.

Ειρήνη Τζίβα:
Επί ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη προϊσταμένη
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς. Η εμπλοκή της στην υπόθεση Noor1 και η σύμπλευσή της με
τον λιμενικό Χριστοφορίδη μαζί
με τον οποίο τα μεσάνυχτα επισκέφθηκαν τον ισοβίτη Γιαννουσάκη, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε προαχθεί
σε αντεισαγγελέα Εφετών και είχε
τοποθετηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, παρέμεινε στη θέση της για να περατώσει την έρευνά
της για την υπόθεση του ναρκό-

Επί ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε στη θέση του εισαγγελέως Γνωμοδοτήσεων. Μια θέση νευραλγική, αφού
από αυτήν κρίνεται αν σε έναν κατηγορούμενο θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, χρηματική εγγύηση, ακόμη και προφυλάκιση. Στον συνδικαλιστικό τομέα
ήταν στο ΔΣ Δικαστών και Εισαγγελέων ως μέλος της μειο ψηφούσης παράταξης η οποία υποστηριζόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Από όλα τα παραπάνω –και
από πολύ περισσότερα τα οποία σε επόμενο δημοσίευμά
μας θα φέρουμε στο φως της
δημοσιότητας– γίνεται αντιληπτό ότι ο Δημ. Παπαγγελόπουλος, έχοντας εκτιμήσει επί σειρά ετών τα προσόντα των συναδέλφων του, έκανε ό,τι μπορούσε για να καταλάβουν σημαντικές θέσεις ώστε να βοηθήσουν τον ευαίσθητο χώρο
της Δικαιοσύνης.
Τώρα, αν συμπτωματικά στις
περισσότερες υποθέσεις που ανεμείχθησαν οι παραπάνω δικαστικοί λειτουργοί ήταν εκείνες που είχαν πολιτικό αντίκτυπο για τον ΣΥΡΙΖΑ (Novartis,
Μάτι, Μαρινάκης κ.λπ.), προφανώς η πρόθεση του αρμοδίου υπουργού ήταν «να βγουν όλα στη φόρα», πλην όμως τελικά «έγιναν όλα λίμπα»…
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

πορεί πολλοί να
αιφνιδιάστηκαν
από την απόφαση
του Κυριάκου
Μητσοτάκη να
μη ζητήσει προανακριτική επιτροπή για τον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι
αφορά τη σκευωρία της Novartis,
για το πώς δηλαδή στήθηκε η υπόθεση που οδήγησε στη διαπόμπευση δέκα πολιτικών προσώπων,
μεταξύ των οποίων ήταν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Τουναντίον, ο
πρωθυπουργός αποφάσισε να «κυνηγήσει” μόνο τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον οποίο οι μηνυτές Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, τον υποδεικνύουν ως εκτελεστικό βραχίονα, ενώ ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Αγγελής, τον «ζωγραφίζει»,
δίχως να τον κατονομάσει.
Η φράση που φέρεται ότι είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στους συνεργάτες του ότι «έναν πρώην πρωθυπουργό δεν τον κυνηγάς δικαστικά,

• Βγάζει τον αντίπαλό του εκτός κάδρου ποινικών ευθυνών, αλλά
θα τον κατηγορεί εσαεί ότι χρησιμοποίησε τη σκευωρία της Novartis
για πολιτικό όφελος. Το σκηνικό όμως αλλάζει αν μιλήσουν οι μάρτυρες,μ και
βεβαίως ο Δημ. Παπαγγελόπουλος

Αν μιλήσει
ο «Ρασπούτιν»;
τον κρίνει ο λαός με την ψήφο», μπορεί να ακούγεται ως μεγαλόψυχη,
όμως είναι τελικά έτσι; Στην πολιτική υπάρχουν επιλογές, των οποίων τα αποτελέσματα είναι ορατά μέσα σε μερικά 24ωρα, ενώ υπάρχουν και επιλογές που για να
αποδώσουν πολιτικά απαιτείται να
περάσει ένα μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι κινήσεις που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία είναι
περισσότερο αποδοτικές από αυτές της πρώτης.
Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης
αποφάσισε να βγάλει εκτός κάδρου
ποινικών ευθυνών τον Αλέξη Τσίπρα για αρκετούς λόγους, προφα-

• Πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν
ο Παπαγγελόπουλος δεν δεχθεί
τον ρόλο της Ιφιγένειας;

νώς αναμένοντας οφέλη που το πιθανότερο δεν θα είναι άμεσα. Κατ’
αρχάς, εάν ο κ. Τσίπρας έμπαινε
στο κάδρο, αμέσως το κλίμα θα οξυνόταν σε βαθμό «κακουργήματος| και επικοινωνιακά ίσως πήγαιναν στράφι κάποια από τα θετικά μέτρα της νέας κυβέρνησης. Σε
λίγες ημέρες οι πολίτες θα πληρώσουν την πρώτη δόση του μειωμένου ΕΝΦΙΑ και αντί να σκέφτονται
πόσα γλίτωσαν θα συζήταγαν για τη
δίωξη στον Τσίπρα.

Πού ποντάρει
Με την απόφασή του να κινήσει τη
διαδικασία μόνο για τον κ. Παπαγγελόπουλο, ο πρωθυπουργός πο-

ντάρει ότι σιγά-σιγά ολοένα και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα
αποφεύγουν να στηρίξουν τον δεξιό πρώην αναπληρωτή υπουργό
Δικαιοσύνης. Ποιο στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ θα θελήσει να στηρίξει τον
Παπαγγελόπουλο στον δημόσιο
διάλογο; Κανείς. Τουναντίον, θα αναγκαστούν για να υποστηρίζουν
τον κ. Τσίπρα και στο πλαίσιο αυτό
θα «σταυρώσουν» τον Παπαγγελόπουλο, λέγοντας ότι λειτουργούσε αυτόνομα, δίχως να γνωρίζει
κάτι το Μαξίμου. Φυσικά μία τέτοια
δικαιολογία δεν είναι πιστευτή, ειδικά εάν οι πολιτικοί αντίπαλοι στα
πάνελ εμπλέκουν τον κ. Τσίπρα,
πως γνώριζε, αλλά δεν έκανε κάτι

άλλον αιφνιδιάστηκαν στην Κουμουνδούρου από την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βγάλει έξω από το κάδρο των
ευθυνών για τις καταγγελλόμενες πολιτικές
παρεμβάσεις στην υπόθεση Novartis τον Αλέξη Τσίπρα.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περίμεναν
να παραπεμφθεί και ο πρώην πρωθυπουργός σε Προανακριτική και ήταν προετοιμασμένοι να καταγγείλουν
τη Νέα Δημοκρατία για ρεβανσισμό και πολιτική δίωξη.

Μ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Δεν του βγαίνει
η στρατηγική
«νέος Ανδρέας»

για να τον σταματήσει.
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης με
την απόφασή του να μην «κυνηγήσει» τον προκάτοχό του και μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, επί της
ουσίας τον κρατά σε μία ιδιότυπη
ομηρία. Μονίμως θα του υπενθυμίζει ότι ήξερε για τις κινήσεις του
υπουργού του, αλλά προσπάθησε
να εκμεταλλευτεί τις διώξεις των
πολιτικών αντιπάλων. Και φυσικά
θα του θυμίζει ότι σε όλες του τις
προεκλογικές ομιλίες χρησιμοποίησε μαρτυρίες των κουκουλοφόρων μαρτύρων για να πλήξει τους
αντιπάλους του.
«Εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στα δικαστήρια.
Οι πρωθυπουργοί κρίνονται στις κάλπες, στις συνειδήσεις των πολιτών και
στις σελίδες της Ιστορίας». Η φράση
που είπε προς τους συνεργάτες του
ο πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει την απόφασή του να βγάλει
από το κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα
για τους πιο μυημένους θυμίζει
σχέδιο ανθρώπου που έχει μελετήσει τη Σοβιετική ιστορία. Εκτός
των εκτελέσεων και των εξοριών,
υπήρχε και άλλος τρόπος για να απομακρύνονται στελέχη από το κέντρο της εξουσίας. Βάζοντάς τους

Μάλιστα, οι περισσότεροι είχαν ετοιμάσει και το
αφήγημα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου που οι αντίπαλοί του στέλνουν
στο σκαμνί , παρά το γεγονός ότι εκ των εμπνευστών αυτού του αφηγήματος, ο Θανάσης Καρτερός, ήταν από τους φανατικούς πολέμιους του
πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα έριχναν το γάντι στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ακόμη και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
πως «εάν θέλουν να κάνουν εξεταστική, προκαταρκτική, να στήσουν ακόμη και Ειδικό Δικαστήριο».
Με μία παραπομπή του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το πολιτικό κλίμα και να
συσπειρώσουν τους δανεικούς ψηφοφόρους από
το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν είναι δεδομένοι. Μόνο που το συγκεκριμένο σχέδιό τους
έμπαζε εξ αρχής, καθώς η πλειοψηφία των δανεικών ψηφοφόρων είναι νεότεροι σε ηλικία και δεν
έχει ζήσει τις ημέρες του λεγόμενου «βρώμικου
’89», ενώ αυτοί που έχουν ακόμη άσβεστες μνήμες
εκείνης της ταραχώδους εποχής έχουν παραμείνει
στο Κίνημα Αλλαγής.
Έτσι η μη παραπομπή τού τέως πρωθυπουργού
και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε αμηχανία,
αλλά και αλληλοαναιρούμενες θέσεις. Οι δημοσιογράφοι της κομματικής εφημερίδας, της «Αυγής», δίνουν μάχη στα τηλεοπτικά πάνελ… εκλιπα-
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Η Φώφη θέλει να τραβήξει
σε μάκρος η προανακριτική
και στέλνει μηνύματα σε
Κυριάκο
την υπόθεση της Novartis υπάρχει και το ΚΙΝΑΛ,
καθώς οι κουκουλοφόροι μάρτυρες ενέπλεξαν τρία
στελέχη του. Μάλιστα, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Ανδρέα Λοβέρδο ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία, ενώ στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για
Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Κουτρουμάνη.
Στο ΚΙΝΑΛ απέστειλαν μήνυμα στην κυβερνητική πλειοψηφία,
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Και προειδοποιούμε, η αναζήτηση άλλοθι
σε δήθεν αναρμοδιότητα ή άλλα δικονομικά προσχήματα είναι συνενοχή». Ουσιαστικά, το Κίνημα Αλλαγής προειδοποιεί να μην επιστραφεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη.
Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν ανησυχούν για τον έντονο διπολισμό που θα υπάρξει τους επόμενους μήνες. Τουναντίον η κα Γεννηματά και οι συνεργάτες της θέλουν να τραβήξει σε μάκρος αυτή
η υπόθεση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι εκτιμούν ότι από
αυτή τη διαδικασία θα βγει χαμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα εκτεθεί, καθώς πιστεύουν ότι θα σπάσουν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες
και θα... κελαηδήσουν. Κάτι που σημαίνει ότι θα καταλάβουν οι
«πράσινοι» ψηφοφόροι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο αθώος,
όσο θέλει να δείχνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όσο τραβήξει σε
μάκρος η υπόθεση και η προανακριτική θα ατονήσει το ενδιαφέρον για τα εσωκομματικά προβλήματα και η κα Γεννηματά θα ξεπεράσει έστω και προσωρινά αυτόν τον κάβο.
Επίσης το ΚΙΝΑΛ, όπως ανέφερε και στην ανακοίνωσή του «υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις για τις παραθεσμικές παρεμβάσεις στη
Δικαιοσύνη του κ. Παπαγγελόπουλου, κατονομαζόμενου και ως υπουργού με το ένα πόδι στη Ν.Δ. και το άλλο στον ΣΥΡΙΖΑ», θέλοντας να αναδείξει τη συμμετοχή του «καραμανλισμού» στη διακυβέρνηση
Τσίπρα.
Μάλιστα, η κα Γεννηματά με την ομιλία της στη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για απαλλακτικό βούλευμα Μητσοτάκη στον Τσίπρα, βάζοντας στο κάδρο
και τον Κώστα Καραμανλή: «Δεν πρόκειται φυσικά ούτε για πολιτική γενναιοδωρία όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης ούτε για φτηνό τακτικισμό
όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Πρόκειται για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και ισορροπιών όχι μόνο στο εσωτερικό τους αλλά και μεταξύ τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο κος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει την απόφασή του πριν καν έλθει ο φάκελος στη Βουλή. Εν τέλει αυτό που
μένει είναι ότι όπως δεν μίλησε ποτέ ο κ. Τσίπρας για τις ευθύνες της
Ν.Δ. την Καραμανλική περίοδο, έτσι σπεύδει να παραγράψει ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες του κ. Τσίπρα παντού, σε όλα τα θέματα».
Κι όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, από τη στάση που θα
κρατήσει το Μαξίμου στην Προανακριτική Επιτροπή θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και η
θέση μας και στον εκλογικό νόμο και στη συζήτηση για
την αναθεώρηση του
Συντάγματος, αλλά
και στην εκλογή
του Προέδρου
Δημοκρατίας.

Σ

σε ιδιότυπη ομηρία με την κατηγορία της αντεπαναστατικής σκέψης,
τους οδηγούσαν σε εξορία και απομάκρυνση εάν ήταν τυχεροί, ή
σε θάνατο μέσω εκτελέσεων με αποφάσεις λαϊκών δικαστηρίων.
Φυσικά, για τον κ. Τσίπρα το
Μαξίμου δεν σχεδιάζει καμία δολοφονία. Απλά με το να τον βγάλει
έξω από το κάδρο δεν θέλει αφενός μεν να τον ηρωποιήσει, αφετέρου δε να μείνει στη συνείδηση

των ψηφοφόρων ότι ήξερε για τη
σκευωρία που στήθηκε, αλλά αντί
να τη σταματήσει προτίμησε να κατηγορήσει πολιτικούς αντιπάλους
για ίδιον όφελος.
Βέβαια, δεν αποκλείονται και τα
απρόοπτα. Π.χ., αν ένας από τους
μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή, ή ακόμη αν ο ίδιος ο
Δημ. Παπαγγελόπουλος, προ
του ποινικού κινδύνου που αντι-

ρώντας να παραπεμφθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης! Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς
το τερμάτισαν ισχυριζόμενοι ότι «εάν δεν παραπεμφθεί ο Τσίπρας, υπάρχει θεσμική εκτροπή».
Η αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε, όταν στην ανακοίνωση της περασμένης Τρίτης κατηγορούσε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για δειλία και τον προκαλούσε
αν έχει το θάρρος να εντάξει και τον Αλέξη Τσίπρα
ως κατηγορούμενο στην επιτροπή που θα συστήσει. Μία ημέρα αργότερα, ο γραμματέας του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης μίλησε για ρεβανσιστική
και διχαστική πολιτική, παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία με το «καλημέρα» έβγαλε εκτός κάδρου τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει, βέβαια, και ο πρώην υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος έριξε
νέο λάδι στη φωτιά, λέγοντας: «Δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι, όσων ο φάκελος μπήκε στο αρχείο». Και
τέλος, την παράσταση έκλεψε ο πρώην βουλευτής
Μεσσηνίας Πέτρος Κωνσταντινέας, ο οποίος έγραψε στο twitter: «Κάνεις προκαταρκτική μόνο στον
Παπαγγελόπουλο, είναι σαν να μου φταίει ο τσιλιαδόρος και όχι ο κλέφτης»!

Πολιτική δοκιμασία
Πλέον ο κ. Τσίπρας πρέπει να περάσει από μία δύσκολη πολιτική δοκιμασία. Ναι μεν έχει βγει –τουλάχιστον για την ώρα– εκτός κάδρου, αλλά αναμφίβο-

μετωπίζει, αποφασίσει να μην παίξει τον ρόλο της Ιφιγένειας, αλλά
και να δώσει –που βεβαίως έχει–
αξιόπιστα στοιχεία για τον πρώην
πρωθυπουργό, τότε τα πράγματα
αλλάζουν. Ίσως γι’ αυτό στο μυαλό
κάποιων –όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑίων–
υπάρχει η σκέψη, το θέμα να πάει
στη Δικαιοσύνη, που με τους ρυθμούς που λειτουργεί χρειάζεται 1015 χρόνια για να εξιχνιάσει την υπόθεση Novartis.

λα θα ανησυχεί μήπως αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες
κατά των πολιτικών του αντιπάλων ήταν σκευωρία,
και τότε δεν θα πείθει κανέναν η δικαιολογία τού
στυλ «μα, εμείς προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το
παγκοσμίως υπαρκτό σκάνδαλο Novartis».
Η επόμενη δοκιμασία-δίλημμα για τον κ. Τσίπρα
είναι το τι θα κάνει με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Θα στηρίξει, άραγε, ο τέως πρωθυπουργός τον
άνθρωπο που είχε τοποθετήσει αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης; Κι εάν δεν τον στηρίξει, γνωρίζει πως ο πρώην εισαγγελέας και πρώην διοικητής
της ΕΥΠ δεν είναι από αυτούς που θα αποδεχθούν
αδιαμαρτύρητα τον ρόλο της Ιφιγένειας;
Στην Κουμουνδούρου, βλέποντας ότι το αφήγημα για τον «νέο Ανδρέα» δεν περπατά, έχουν αρχίσει να σκέφτονται μήπως η υπόθεση Novartis γυρίσει μπούμεραγνκ. Διότι το προφανές είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει από όλους να συνταχθούν
πίσω από τη φράση «η φαρσοκωμωδία της απόπειρας να διωχθούν όσοι ανέδειξαν το
σκάνδαλο Novartis και όχι όσοι το διέπραξαν, τη
στιγμή μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε
στάδιο δικαστικής διερεύνησης, συνεχίζεται με νέα
επεισόδια». Αυτό που μοιάζει… αφανές είναι το αν όλα τα στελέχη θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο,
ειδικά όσοι έβλεπαν τους δεξιούς που ήταν σε θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνηση Τσίπρα και πάθαιναν
αναφυλαξία.
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Ο Έλληνας «Ρασπούτιν», Δημήτρης Παπαγγελόπουλος,
είναι στριμωγμένος στη γωνία και όλοι επιδιώκουν την τιμωρία του

Μόνος στον
δρόμο προς
τον Γολγοθά
Ο Καραμανλής τον ξέχασε,
ο Παυλόπουλος δεν σηκώνει
το τηλέφωνο και
ο Τσίπρας τον θεωρεί τοξικό

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Δ

εν εν είναι λίγοι αυτοί
που παραξενεύονται
από το νέο παρατσούκλι του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, το
«Ρασπούτιν». Ειδικά οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι επί περισσότερα από 15 χρόνια είχαν μάθει να τον αποκαλούν συνθηματικά ως «Κουασιμόδο».
Κι όμως, εάν συγκρίνεις προσεκτικά τα δύο παρατσούκλια με τον
βίο και την πολιτεία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, τότε θα συμφωνήσεις ότι το
«Ρασπούτιν» ταιριάζει καλύτερα
στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ο ιμιτασιόν φαίνεται ότι έχει
μελετήσει στο έπακρο τον ορίτζιναλ, τον Γκριγκόρι Γιεφίμοβιτς
Ρασπούτιν (1869-1916).
Ο Ρασπούτιν κατάφερε να μπει

στην ιστορία του ρωσικού κράτους, ως ένας αμφιλεγόμενος κοσμοκαλόγερος, ο οποίος μυήθηκε
στη διδασκαλία των «Μαστιγούμενων», μίας αίρεσης, τα μέλη της οποίας ονομάζονταν επίσης και πειθαρχούμενοι, κουκουλοφόροι ή δ
ερόμενοι και οι οποίοι μαστιγώνονταν για λόγους μετανοίας ή εξιλέωσης. Διαστρεβλώνοντας τα κηρύγματα της αίρεσης αυτής, ο Ρασπούτιν διατύπωσε δικό του δόγμα, σύμφωνα με το οποίο η σεξουαλική εξάντληση ήταν το καλύτερο
μέσο για να φθάσει ο πιστός στην
κατάσταση της «θείας αταραξίας»,
ώστε να βρεθεί πιο κοντά
στον Θεό.
Κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές στους αριστοκρατικούς κύκλους της Αγίας Πετρούπολης, που του έδωσαν το διαβατήριο για να εισέλθει στο περιβάλλον του τσάρου Νικόλαου. Σε αυ-

τό συνετέλεσε και το γεγονός ότι με
διάφορα μαντζούνια κατάφερε να
απαλύνει τις αιμορραγίες που αντιμετώπιζε ως αιμοφιλικός ο διάδοχος Αλεξέι Νικολάγεβιτς, πείθοντας το τσαρικό ζεύγος ότι η ζωή
του παιδιού εξαρτιόταν από τον ίδιο.
Ο δικός μας «Ρασπούτιν», ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, έπεισε το περιβάλλον Καραμανλή
ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος
στην κατάλληλη θέση, ώστε να
βοηθήσει στο γκρέμισμα του ΠΑΣΟΚ το 2004 και να αναλάβει τη

διακυβέρνηση της χώρας ο Κώστας Καραμανλής ο νεότερος.
Την ίδια τακτική φέρεται ότι ακολούθησε, σύμφωνα με όσους τον
κατηγορούν, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το
περιβάλλον Τσίπρα. Ανέλαβε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και σύμφωνα με τις μηνύσεις
του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην προέδρου
του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, και άλλων, ήταν αυτός που
οργάνωσε τη σκευωρία της
Novartis για να «καθαρίσει» τους
πολιτικούς αντιπάλους του Αλέξη

Τσίπρα. Όλοι στέκονται στη δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου
έξω από το Μαξίμου στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, όταν μίλησε
για τον φάκελο της υπόθεσης της
Novartis: «Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους». Ουδείς, όμως, έδωσε σημασία στα όσα είχε πει ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος ένα χρόνο
νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου του
2017, σχολιάζοντας την εξέλιξη με
την αθωωτική απόφαση για όλους
τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Τότε ο κ. Πα-
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παγγελόπουλος είχε δηλώσει:
«Μέχρι τώρα δεν έχω σχολιάσει ποτέ
δικαστική απόφαση ή ενέργεια ακόμα και αν διαφωνώ. Επίσης έχω αποφύγει, ομολογώ με μεγάλη προσπάθεια, να αναφερθώ στον Κώστα Καραμανλή. Σήμερα όμως θα κάνω μια
εξαίρεση και θα μιλήσω όχι ως υπουργός ή πολιτικός αλλά ως απλός
πολίτης. Έχω πει πολλές φορές
ότι τους λαοπρόβλητους ηγέτες τα
ντόπια και ξένα συμφέροντα, οι νταβατζήδες της διαπλοκής, οι λακέδες
και τα γιουσουφάκια της ενημέρωσης
προσπαθούν να εξουδετερώσουν με
κάθε τρόπο. Αυτό συνέβη με τον Κώστα Καραμανλή, αυτό συμβαίνει και
σήμερα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δυστυχώς, όλοι αυτοί, δέσμιοι της υλιστικής προσέγγισης των πραγμάτων και
της τεχνοκρατικής αντίληψης, υστερούν σε πνευματικότητα και αγνοούν
την Ιστορία και τα διδάγματά της. Τα
δημόσια πρόσωπα όσο περισσότερο
τα αδικείς τόσο περισσότερο ισχυροποιούνται. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο
Κώστας Καραμανλής επειδή δεν είναι
παιδιά του εργαστηριακού σωλήνα
της διαπλοκής είναι απρόσβλητοι
στους ιούς της».
Πολλοί θα πουν ότι «το χέρι που
σε ταΐζει ποτέ δεν το δαγκώνεις». Όμως οι γνώστες για το πώς σκέφτεται ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος υποστηρίζουν πως είχε διττό
στόχο. Χρησιμοποιώντας τον τρόπο του Ρασπούτιν (κολάκευε την
τσαρίνα Αλεξάνδρα για να έχει ισχυρή στήριξη) από τη μία του ανοίγονταν η λεωφόρος της δόξας
για να κάνει ό,τι θέλει στον χώρο
της Δικαιοσύνης, έχοντας την προστασία του Τσίπρα. Ταυτόχρονα έστελνε μήνυμα σε όλους ότι υπάρχει συνεργασία των «καραμανλικών» με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος
παρουσιαζόταν ως η εγγύηση γι’
αυτή την αγαστή συνεργασία.

Το απόγειο της επιρροής
Η δύναμη του Ρασπούτιν στην
τσαρική Ρωσία έφτασε στο απόγειό
της μετά το 1915, όταν ο Νικόλαος έφυγε για το μέτωπο κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να ηγηθεί του στρατού.
Τότε ο Ρασπούτιν ισχυρίστηκε ότι
το είδε σε όραμα και πως σε αντίθετη περίπτωση θα χανόταν ο πόλεμος. Με την απουσία του Νικολάου, η αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα
διαδραμάτισε έναν πιο ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση και έτσι ο
Ρασπούτιν κατάφερε να ασκεί σημαντική επιρροή διορίζοντας και
παύοντας το προσωπικό του κράτους κατά τις επιθυμίες του. Η δύναμη αυτή τον έκανε να παραφέρεται και να αναγκάζει νομάρχες, υπουργούς και διευθυντές να εξευτελίζονται κολακεύοντας τον ευνοούμενο της τσαρίνας. Ο ίδιος ο Ρασπούτιν, αν άλλαζε γνώμη για την
ικανότητα κάποιου στελέχους, έπειθε την Αλεξάνδρα να τον διώ-

ξει, λέγοντας απλά ότι «μπήκε ο διάβολος μέσα του».
Ο δικός μας Ρασπούτιν προφανώς δεν έλεγε στους επιτελείς
του Μαξίμου ότι «μπήκε ο διάβολος
μέσα τους», αλλά φρόντισε όπως
τον κατηγορούν ανώτατοι δικαστικοί να αλωνίζει στον χώρο της Δικαιοσύνης. Να δίνει εντολές για το
πώς να γίνει ο χειρισμός των υποθέσεων, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του και ο αντιεισαγγελέας
Ιωάννης Αγγελής. Ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για διορισμούς υιών και θυγατέρων ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Κάτι
που σίγουρα δεν ήταν συμπτωματικό και το κυριότερο δεν το λες
και αθώο.
Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, μετά τη διαπόμπευση δέκα
πολιτικών προσώπων χάρη στις
καταθέσεις κουκουλοφόρων μαρτύρων, μπήκε πλέον στο μικροσκόπιο. Η δικογραφία με την οποία στήθηκε η προανακριτική του
ΣΥΡΙΖΑ το 2018 έμπαζε από παντού. Οι καταθέσεις των μαρτύρων
επιεικώς μπορούν να χαρακτηριστούν αστείες. Κανένας δεν πείστηκε για τις τροχήλατες βαλίτσες
που πήγαιναν μέρα μεσημέρι στο
Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς οι περισσότεροι θυμήθηκαν την κατάθεση του συγχωρεμένου εδώ και χρόνια Βασίλη
Μαμανέα, ότι μετέφερε σε κουτιά
πάμπερς τα χρήματα στον Ανδρέα
Παπανδρέου μέσω του Γιώργου
Λούβαρη. Όπως επίσης την εμπλοκή του Ευάγγελου Βενιζέ-
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λου με την κατάθεση-εκτίμηση ενός άλλου μάρτυρα ότι «αφού ο Λοβέρδος πήρε τόσα χρήματα από τον
Φρουζή, σίγουρα θα έδωσε κάτι και
στον Βενιζέλο, αφού είναι κολλητοί
φίλοι».

Επεισοδιακή ζωή,
επεισοδιακό τέλος
Τον ορίτζιναλ Ρασπούτιν τον ξεφορτώθηκαν δολοφονώντας τον.
Μάλιστα, στη συνωμοσία εναντίον
του κοσμοκαλόγερου συμμετείχαν
και συγγενικά πρόσωπα του τσάρου. Τη νύχτα της 29ης προς την
30ή Δεκεμβρίου του 1916 ο σύζυγος της ανιψιάς του τσάρου, Γιουσούποφ, προσκάλεσε τον Ρασπούτιν στο σπίτι του και του
προσέφερε δηλητηριασμένο κρασί και γλυκό. Το τέλος του Ρασπούτιν όμως ήταν εξίσου επεισοδιακό με τη ζωή του. Ενώ ήπιε
το δηλητηριασμένο κρασί, ζητά
δεύτερο ποτήρι, τρώει και τα γλυκά, όμως δεν δείχνει κανένα ίχνος
αδιαθεσίας. Υπάρχει η θεωρία ότι
η ζάχαρη εξουδετέρωσε την επίδραση του δηλητηρίου. Έτσι, ο Γιουσούποφ τον πλησιάζει και του
ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά. Ο
Ρασπούτιν όμως καταφέρνει να
συρθεί φωνάζοντας μέχρι την αυλή, όπου τον προφταίνουν και του
αδειάζουν ολόκληρο γεμιστήρα επάνω του. Κατόπιν, πήραν το σώμα του, το τύλιξαν μέσα σ’ ένα χοντρό ύφασμα, του έδεσαν ένα βαρίδι και το φόρτωσαν σε ένα αμάξι
για να το ρίξουν στο παγωμένο ποτάμι. Καθώς το ξεφόρτωναν όμως,

διαπίστωσαν ότι το σώμα του ακόμα κινείτο και την επόμενη μέρα όλη η Ρωσία γνωρίζει ότι ο Ρασπούτιν δεν έπαψε ν’ ανασαίνει
παρά μόνο μετά το ρίξιμό του στον
ποταμό. Αυτό ήταν αρκετό, ώστε τα
λαϊκά αναγνώσματα να δημιουργήσουν έναν θρύλο γύρω από τον
Ρασπούτιν, κάνοντας τους χωρικούς να φοβούνται το στοιχειωμένο πνεύμα του. Υπάρχει ακόμα αναφορά ότι, καθώς έκαιγαν τη σορό του στην πυρά, πολλοί μάρτυρες τον είδαν να «ανακάθεται» μέσα από τις φλόγες, γεγονός που ενίσχυσε τον μύθο που είχε δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό
του.
Στην περίπτωση του Έλληνα
Ρασπούτιν, δεν υπάρχει ούτε κάψιμο, ούτε δολοφονία. Υπάρχει η
βάσανος της προκαταρκτικής επιτροπής. Εκεί όπου στην κυριολεξία μόνος του θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Και απέναντί του θα έχει τους πάντες. Ουδείς
θα είναι δίπλα του για να τον στηρίξει.
Στον ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζουν κλέφτικα και τα περισσότερα στελέχη
της Κουμουνδούρου αλλάζουν πεζοδρόμιο εάν τύχει και δουν τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης στον δρόμο. Ήδη οι περισσότεροι ΣΥΡΙΖΑίοι υποστηρίζουν ότι «ο Παπαγγελόπουλος δεν ήταν ποτέ δικός μας». Ο Έλληνας Ρασπούτιν είναι τοξικός για τον κ.
Τσίπρα και γι’ αυτό επιμελώς απέφυγε να αναφέρει το όνομά του στη
ΔΕΘ. Κι ας μη λησμονούμε και τη
δήλωση που έκανε ο βουλευτής
Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης
Παπαδόπουλος, «ζητώ συγγνώμη
από τους παραπεφθέντες για την ταλαιπωρία τους», που ήταν μαχαιρά
στο στήθος του Παπαγγελόπουλου.
Ο πρώην υπουργός γνωρίζει
πολύ καλά ότι τώρα θα κληθούν
στην προκαταρκτική να καταθέσουν οι κουκουλοφόροι, καθώς η
πλειοψηφία της επιτροπής είναι
διαφορετική. Και κατανοεί ότι δύσκολα θα αντέξουν στον καταιγισμό ερωτήσεων από τους βουλευτές για το πώς γνωρίζουν αυτά που
κατέθεσαν, αλλά το σημαντικότερο
κάτω υπό ποιες συνθήκες τα κατέθεσαν.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος γνωρίζει πολύ καλά ότι φίλοι για να
τον στηρίξουν δεν υπάρχουν. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο Κώστας Καραμανλής
δεν θέλει ούτε να ακούσει το όνομά του. Όχι μόνο λόγω χαρακτήρα
(τον θεωρούν άφιλο), αλλά διότι η
δράση του «Ρασπούτιν» κατασυκοφάντησε ερήμην του τους «καραμανλικούς». Ανάλογη είναι και η
στάση του κ. Παυλόπουλου. Όλοι
θεωρούν ότι για την υπουργοποίηση του κ. Παπαγγελόπουλου έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Πρόεδρος
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της Δημοκρατίας. Όμως τώρα που
ο Παυλόπουλος θέλει να επανεκλεγεί στην Προεδρία, το όνομα
Παπαγγελόπουλος δεν του θυμίζει τίποτα. Γι’ αυτό και δεν σηκώνει πια το τηλέφωνο…

Ανοιχτοί λογαριασμοί και
με το ΠΑΣΟΚ
Και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που τον έχει στην μπούκα.
Είναι και το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο
έχει ανοιχτούς λογαριασμούς από
παλιά. Από τότε που έγινε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και προκαλούσε προκαταρκτικές δημιουργώντας πολιτικό
σάλο, διαβάζοντας ανώνυμες επιστολές (είχαν υπογραφή ένας έντιμος στρατιωτικός, ή ένας Έλληνας
αξιωματικός) που δημοσιεύονταν
στην εφημερίδα «Ελεύθερος» του
αείμνηστου Γιάννη Μάστορα. Ο
αστικός μύθος, όπως τον διηγούνται στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι
ότι ο συγχωρεμένος Μάστορας,
«κάρφωσε» τον Παπαγγελόπουλο στο ΠΑΣΟΚ, όταν τον απείλησαν ότι θα βγει εκτός των κρατικών διαφημιστικών πακέτων, λέγοντας ότι αυτός ήταν ο αποστολέας. Η φάμπρικα ήταν, σύμφωνα με
το ΠΑΣΟΚ, να στέλνει επιστολές ο
Παπαγγελόπουλος, εν συνεχεία
να δίνει εντολή για προκαταρκτική
έρευνα που έδινε ως αποκλειστική
την είδηση στον «Ελεύθερο Τύπο».
Στην μπούκα τον έχει και ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος είχε φέρει στη δημοσιότητα τις φερόμενες
ως παράνομες χρηματοδοτήσεις
προς τη Νέα Δημοκρατία (υπόθεση MAYO), η οποία μπήκε στο αρχείο το 2002 και για την οποία το
ΠΑΣΟΚ πόνταρε πολλά στο να ξανακερδίσει τις εκλογές του 2004.
Στο αρχείο βέβαια ο Παπαγγελόπουλος είχε τοποθετήσει και άλλες σημαντικές υποθέσεις, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα η κυβέρνηση Καραμανλή. Όπως τις τηλεφωνικές υποκλοπές και τον θάνατο του Τσαλικίδη και την απαγωγή των Πακιστανών.
Το χειρότερο, όμως, για τον
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είναι ότι τώρα τον αφήνουν και οι
«νεαροί» εισαγγελείς. Αυτοί δηλαδή που τον εξέλεξαν στην προεδρία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών το 2003. Δηλαδή, η τάξη του 1998, τα λεγόμενα «Παπαγγελοπουλάκια». Το 2003, από την
επομένη της εκλογής του, σάρωσε
όλους τους παλαιούς εισαγγελείς
που κατείχαν νευραλγικά πόστα,
με νεαρούς αντιεισαγγελείς –κατ’ εξοχήν– της «σειράς Τουλουπάκη»
του 1998.
Ενδεικτικά, στη γενιά εκείνη ανήκουν ο Ηλίας Ζαγοραίος, η Ελένη Τουλουπάκη, η Ειρήνη
Τζίβα, Αλεξάνδρα Πίσχοινα και
Ελένη Ραΐου.



Αδειάζουν
με τακτ
εσωκομματικά

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Θέλει
Μαθαίνω ότι ο Αλέξης αναζητά κεντρικό δελτίο
ειδήσεων για να δώσει
συνέντευξη, εγκαινιάζοντας την αντεπίθεση κατά
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προς το παρόν, δεν
έχει βρει κάποιο διαθέσιμο. Από την Κουμουνδούρου μου ψιθύρισαν ότι ο
ίδιος θέλει ΣΚΑΪ.

«Πάκη, χλωμό το βλέπω
να σε προτείνει για
Πρόεδρο ο Κυριάκος»

Οι γκάφες στα ΜΜΕ
φέρνουν γκρίνια
Γενικά κυκλοφορεί πολλή γκρίνια πέριξ της Κουμουνδούρου. Χωρίς υπουργικούς θώκους και τα κυβερνητικά μεγαλεία οι ΣΥΡΙΖΑίοι γκρινιάζουν πλέον και για το παραμικρό. Ταυτόχρονα, ανακαλύπτουν ότι στα πολιτικά τηλεοπτικά πάνελ ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αφού δεν είναι καλά
ενημερωμένοι, με αποτέλεσμα να πέφτουν σε λάθη και γκάφες. Τουναντίον, οι δημοσιογράφοι της «Αυγής», ή των άλλων ΣΥΡΙΖΑικών ΜΜΕ είναι σαφώς πιο ενημερωμένοι και ξέρουν πώς να σταθούν. Οπότε, η ιδέα
που έπεσε τελευταία είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό επικοινωνιακό επιτελείο, προκειμένου να προετοιμάζει τους βουλευτές και τα στελέχη, ώστε
να υπάρχει αξιοπρεπή εκπροσώπηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα ΜΜΕ.

Λάθος η επιμονή στον Προκόπη
Στην Κουμουνδούρου μου ψιθύρισε ένα πουλάκι ότι δεν
συμφωνούν όλοι με το να προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο
Προκόπης Παυλόπουλος. Τουναντίον, υπάρχουν
πολλές διαφωνίες, όχι μόνο ότι είναι λάθος τακτική
να δηλώνεις πρώτος την υποψηφιότητα Παυλόπουλου. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, προ ημερών, είπε ότι η λειτουργία ενός
δημοκρατικού κόμματος δεν είναι ενός ανδρός αρχή, επισημαίνοντας ότι «όταν έρθει η ώρα θα αντιμετωπίσουμε ξανά
το ζήτημα». Όμως υπάρχουν κι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι εάν η κυβέρνηση προτείνει κάποιο στέλεχος από την Κεντροαριστερά, τότε θα ήταν λάθος να επιμείνει η Κουμουνδούρου στον Παυλόπουλο. Ειδικά εάν το ΚΙΝΑΛ ψηφίσει τον προτεινόμενο από τη Ν.Δ.

Ναι μεν στην Κουμουνδούρου
ποιούν την νήσσα όταν ακούν
το όνομα Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, όμως τα έχουν πάρει
στο κρανίο με τον βουλευτή
τους, τον Σάκη Παπαδόπουλο,
που δήλωσε προ ημερών ότι
«λυπάται για την ταλαιπωρία
των ανθρώπων στην υπόθεση
Novartis». Βέβαια, ο Παπαδόπουλος αναφερόταν μόνο
στον Παναγιώτη Πικραμένο,
αλλά όλοι κατάλαβαν ότι εννοούσε και τους υπόλοιπους εννέα. Πάντως, η μόνη που άδειασε
δημοσίως τον Σάκη ήταν η Θεοδώρα Τζάκρη, καθώς όταν ρωτήθηκε επεσήμανε με νόημα: «Ο κ.
Παπαδόπουλος μπορεί να λέει ό,τι
θέλει». Προφανώς, ουδείς έχει μεταφέρει στην ΠΑΣΟΚα ότι στον ΣΥΡΙΖΑ αδειάζουν με μεγαλύτερο τακτ.

Όπως αναπνέει
Την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί
ως «πολιτικά διωκόμενος» εκβιάζοντας μια σύσταση Προανακριτικής ή
Εξεταστικής εναντίον του,
λόγω των χειρισμών του
στην υπόθεση Novartis,
αποδόμησε ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Ο κ. Τσίπρας μπορεί ελεύθερα, επειδή είναι
ένας άνθρωπος που ψεύδεται όπως αναπνέει, να λέει
ό,τι θέλει».

Συγγνώμη
Στο Κορακοχώρι προ 15
ημερών όπου υπήρξε η
μάζωξη των εκσυγχρονιστών, ένας νεαρός άνδρας περί των 35 ετών
πλησίασε τον Κώστα Σημίτη μετά το τέλος της εκδήλωσης, την ώρα που ο
πρώην πρωθυπουργός
συνομιλούσε με τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο,
και του είπε: «Κύριε πρόεδρε, θέλω να σας ζητήσω
συγγνώμη επειδή δεν σας
ψήφισα ποτέ».

Σε δείπνο για
τον Ιμάμογλου
Από δείπνο σε δείπνο είναι το τελευταίο
διάστημα ο Γιώργος Παπανδρέου. Προ
ολίγων 24ώρων, όπως έγινε γνωστό,
παραβρέθηκε στο σπίτι της Ντόρας
Μπακογιάννη μαζί με άλλους βουλευτές
άλλων κομμάτων, οι οποίοι μετέχουν στο
Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό, όμως, που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι πως ο κ. Παπανδρέου ήταν
καλεσμένος και παραβρέθηκε σε δείπνο προοδευτικών πολιτικών και διανοουμένων, που διοργάνωσε στο σπίτι της στην
Κωνσταντινούπολη η Σεβίντς Ινονού, προς τιμήν του νέου
δημάρχου της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ήταν μάλιστα ο
μόνος προσκεκλημένος από το εξωτερικό, λόγω της φιλίας
των δύο ανδρών, αλλά και των παραδοσιακών σχέσεων των
Τούρκων Σοσιαλδημοκρατών με τη Σοσιαλιστική Διεθνή, της
οποίας πρόεδρος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Εξάλλου, ο
νέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είχε βραβεύσει τον Γιώργο Παπανδρέου για τη συμβολή του στην Ειρήνη, προ διετίας, όταν ήταν ακόμα δήμαρχος του Μπεϊλικντουζού.

«Καμία κυβέρνηση
χωρίς ΠΑΣΟΚ»
Για τις βαθιές ρίζες του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία μιλούσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο Κώστας Σκανδαλίδης,
προσπαθώντας να τονίζει ότι το κόμμα του
είναι ζωντανό. «Δεν μπορεί να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος χωρίς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όλοι προσφεύγουν σε αυτό, και οι δύο παρατάξεις προσπάθησαν να αμαυρώσουν την πορεία της δικής μας παράταξης και τώρα ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Ανδρέα και την εποχή της μεγάλης αλλαγής και ο
Μητσοτάκης τον Σημίτη και την Ελλάδα της ευημερίας και την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων», είπε ο πρώην υπουργός.
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Ε, ρε, ρακέτα που
μας χρειάζεται…

«Κόκκινο» από το Πρωτοδικείο
στην «περίεργη» Αδελφότητα
Ντόπιων Σερραίων

Είπε-ξείπε(;)
ο Μπάμπης
για το… νεράκι!
Αίσθηση αλλά κυρίως απορία προκαλούν τα όσα είπε
ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής για το νερό και την τιμή του. Τι εκστόμισε ο μόλις δύο
μηνών βουλευτής της Ν.Δ.; Ότι «οι δήμοι ακόμη δεν κατόρθωσαν να βρουν μια πολιτική στο βασικό θέμα που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι, δυστυχώς, απαράδεκτα φθηνό, η σπατάλη του είναι εξωφρενική». Μετά από τον ντόρο που έγινε ο «γαλάζιος» βουλευτής εξέφρασε την ενόχλησή του επειδή παρουσιάστηκε –λέει– ως «λαγός» πιθανολογούμενης αύξησης της τιμής του
νερού, αλλά και εξαιτίας του ότι αποσπάστηκε «μία φρασούλα σε μία συζήτηση ελεύθερη, όπως
πρέπει να είναι οι συζητήσεις στο κοινοβούλιο», την οποία «την κόβεις, τη ράβεις και αρχίζεις και τη
δίνεις από εδώ από εκεί…». Η απορία, πάντως, παραμένει κύριε Μπάμπη μας και δεν ήταν… κοπτοραπτική των αντιπάλων σας: Αφού όπως λέτε «η τιμή της ΕΥΔΑΠ είναι καλή, δεν υπάρχει λόγος να την ανεβάσουμε», τότε πόθεν προκύπτει ότι είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ φτηνό το νερό; Και εν πάσει περιπτώσει γιατί είναι «δυστύχημα» και «απαράδεκτο» να είναι φτηνό ένα ζωτικό δημόσιο αγαθό, που μάλλον είναι και το μόνο που έχει παραμείνει φτηνό;

Μπέρδεψε
τα ξενοδοχεία
ο Γιάνης
Ο Γιάνης –ένας είναι ο
Γιάνης με το ένα «ν»– είπε
ότι η μητέρα του ήταν παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ την 3η
του Σεπτέμβρη 1974 που
έγινε στο ξενοδοχείο
Παρκ, και συνέχισε λέγοντας ότι θυμήθηκε μάλιστα
πως του έφερε στη συνέχεια και το φυλλάδιο της
διακήρυξης στο σπίτι, το οποίο, όπως είπε, διάβασε προσεκτικά και συμφώνησε μαζί του. Καλά όλα αυτά, ωστόσο υπάρχει ένα προβληματάκι στη
διήγηση: η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν έγινε στο ξενοδοχείο Παρκ, αλλά στον ημιώροφο του ξενοδοχείου
King’s Palace. Λεπτομέρειες…

Τρικυμία...
Θυμάμαι που είχα τελευταία στην τηλεόραση μια υπέροχη, ολοκληρωμένη
(και πολλά ακόμα) ανάλυση για το νέο νομοσχέδιο
προσέλκυσης επενδύσεων:
«Λέμε στους ξένους επενδυτές αν θέλεις golden visa
δεν θα δίνεις 400.000 αλλά
2 εκατομμύρια για να πάρεις την ιθαγένεια». Γιατί,
ως γνωστόν, είναι ακριβώς
το ίδιο το δικαίωμα διαμονής μέσω της golden visa
με εκείνο της χορήγησης ιθαγένειας. Να το χαρακτηρίσω τρικυμία;

Παρελθόν αποτελεί πλέον η «Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων “Κύριλλος και Μεθόδιος”», που είχε για έδρα την
Ηράκλεια Σερρών. Ειδικότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το
Πρωτοδικείο Σερρών έκανε δεκτή την αίτηση ανακοπής
του εισαγγελέα Σερρών και τις πρόσθετες παρεμβάσεις
του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και της Παμμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, απορρίπτοντας την αίτηση αναγνώρισης του επίμαχου μη κερδοσκοπικού σωματείου.
Για όσους δεν γνωρίζουν, να θυμίσουμε ότι η εν λόγω
αδελφότητα αναγράφει στο καταστατικό της ότι μεταξύ
των άλλων σκοπών της είναι και η διατήρηση και διάδοση
της «ντόπιας» γλώσσας και η απόδοση τιμών στους «ντόπιους» ήρωες. Ποια είναι αυτή η «ντόπια» γλώσσα και ποιοι οι «ντόπιοι» ήρωες στους οποίους αναφέρεται το καταστατικό δεν είναι ιδιαιτέρως… διευκρινιστικό! Και μάλλον
υπήρχε λόγος για την απόκρυψη, καθώς διαβάζοντας κάποιος μία περιοδική έκδοση της αδελφότητας που έχει τον
τίτλο «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» θα διαπιστώσει ότι σε
φύλλο του περιοδικού που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του
2018 ως «ντόπια» γλώσσα χαρακτηριζόταν η «μακεδονική», ενώ υπήρχαν και αναφορές ότι πρέπει να γιορτάζεται
η ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν και να τιμούνται ως ήρωες οι Βούλγαροι αρχικομιτατζήδες Γιάνε Σαντάσκι και Γκότσε Ντέλτσεφ.
Θυμίζεται επίσης ότι την ίδια περίοδο –τον Μάρτιο του
2018– είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ), σύμφωνα με τις οποίες η «Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων “Κύριλλος και Μεθόδιος”» υποστηρίζει ουσιαστικά ότι οι γηγενείς Μακεδόνες στις Σέρρες,
όπως και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι μέλη της υποτιθέμενης μειονότητας «μακεντόνετς» που, όπως υποστηρίζουν προκλητικά Σκοπιανοί εθνικιστές, «καταπιέζονται» από την Ελλάδα.
Και εις ανώτερα…
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• Η αναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα
Υόρκη θα περιλαμβάνει πολύ από… επενδύσεις, η προσέλκυση των οποίων στην Ελλάδα θα
ενισχύσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο εγχώριο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό

Ο Κυριάκος
λείπει σε ταξίδι
για δουλειές
Η υπόθεση Novartis μονοπωλεί –και δικαίως– την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα αλλά η επόμενη εβδομάδα είναι εξίσου σημαντική για την ελληνική κυβέρνηση που
περιμένει πολλά από το επερχόμενο ταξίδι του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ε

πιδίωξη του πρωθυπουργού είναι να αξιοποιηθεί στον μέγιστο
δυνατό βαθμό η διεθνής δυναμική που ήδη αναπτύσσεται σε σχέση με επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα με μία νέα κυβέρνηση, η οποία αποδεικνύει
στην πράξη την προσήλωσή της
στις μεταρρυθμίσεις και την προτεραιότητα που δίνει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε μία
προσπάθεια να επιταχύνει τον
ρυθμό ανάπτυξης στο επίπεδο του
4%.
Τα πρώτα δείγματα αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης τόσο για
την ανάκτηση της αξιοπιστίας όσο
και για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επενδύσεις, εκτός
από τις ΗΠΑ έχουν αναγνωριστεί
ήδη και σε Παρίσι, Βερολίνο και
Χάγη που επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, στο περιθώριο
της Γ.Σ. του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της
ελληνικής κυβέρνησης θα συναντηθεί με εκπροσώπους σημαντικών funds, με στόχο την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους στη χώρα μας
Η διαδρομή της κυβέρνησης
Μητσοτάκη από τον Ιούλιο έως
και σήμερα, ιδίως στο σκέλος της

οικονομίας, ήταν μία προϋπόθεση, καλά σχεδιασμένη από το σημερινό οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης και τον πρωθυπουργό προκειμένου να σταλεί το μήνυμα τόσο στο εσωτερικό της χώρας
όσο και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και μπορεί να

διεκδικήσει επί ίσοις όροις την αυτονομία της, ύστερα από μία δεκαετή περίοδο σημαντικής εξάρτησης από τους εταίρους μας. Μείζων, λοιπόν, στόχος της επικείμενης συνάντησης είναι και η εμπέδωση της εντύπωσης πως η Ελλάδα καθίσταται πλέον ένας από τους
ελκυστικότερους επενδυτικούς
προορισμούς παγκοσμίως, έτοιμος να υποδεχθεί τα αμερικανικά
κεφάλαια.

Η αξιοποίηση της
δημόσιας περιουσίας
Μεγάλο όγκο στη μεταρρυθμιστι-

κή ατζέντα Μητσοτάκη που θα παρουσιαστεί και στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού καταλαμβάνει η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μετά το ξεπάγωμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως το Ελληνικό, και άλλων που «σκόνταψαν»
την προηγούμενη χρονική περίοδο είτε λόγω ιδεοληψίας είτε λόγω
ανικανότητας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, της προηγούμενης κυβέρνησης, το βάρος θα ριχτεί στις
Σκουριές στη Χαλκιδική και στη
Ρόδο (σ.σ. Αφάντου). Αυτές οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι αποσυνδεδεμένες από την 4η μετα-

Μικρό καλάθι για το τετ-α-τετ με τον Ερντογάν
Μία ημέρα μετά από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 25/9 με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο Μαξίμου κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Κι αυτό όχι άδικα, δεδομένου ότι οι θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, για την εκμετάλλευση των ενεργειακών
αποθεμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τρόπο επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος παραμένουν γνωστές και κυρίως προκλητικά επιθετικές.
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι έστω και με πιο διπλωματικό τρόπο ο Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει στον
Κυριάκο Μητσοτάκη τα παραπάνω ζητήματα,
με πιθανότερη κατάληξη τη συμφωνία των δύο
αντρών ότι δεν… συμφωνούν. Αυτό ωστόσο δεν
αναιρεί την πάγια θέση της Ελλάδας να κρατήσει ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας με τους
γείτονες, επιδιώκοντας τη συνέχιση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).
Αυτό που πιθανότατα θα έχει προλάβει να
κάνει μία ημέρα νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα επιχειρήσει να αναδείξει ενώπιον του
Ντ. Τραμπ τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας, θέτοντας στον συνομιλητή του τους
κινδύνους που εγκυμονεί η επιθετική τακτική
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

μνημονιακή αξιολόγηση, γι’ αυτό
και ο πρωθυπουργός ζητά συνέπεια και αποτελεσματικότητα ώστε
να ολοκληρωθεί χωρίς προσκόμματα.
Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής, όπου ανακοινώθηκε η
άμεση πώληση του 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος
Βενιζέλος». Κατά τη συνάντησή του
με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕ , ο κ.
Μητσοτάκης επέμεινε για την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν
πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν
σχετικές ανακοινώσεις ακόμη και
στα τέλη Σεπτεμβρίου για projects
όπως η ΔΕΠΑ, τα ΕΛ.ΠΕ. και η Εγνατία. Αρμόδιες κυβερνητικές
πηγές αναφέρουν, εξάλλου, πως το
«σαφάρι» για επενδύσεις είναι
διαρκές.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι με
την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου δημιουργούνται
και οι προϋποθέσεις για μία επενδυτική έκρηξη στη χώρα που με τη
σειρά του θα ενισχύσει τη στρατηγική του Κυρ. Μητσοτάκη για πολιτική κυριαρχία και σε κοινωνικό
επίπεδο, κερδίζοντας στρώματα
που αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη
τη Ν.Δ. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν, μάλιστα, ότι «όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει τον εαυτό του και αντί για τον “πραγματικό
Μητσοτάκη” πολεμάει τη σκιά του, αφήνει χώρο και δίνει χρόνο στον πρωθυπουργό να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά σχέδιά του».
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Με επενδύσεις,
όχι με κρατικά
λεφτά…
Οι αναφορές του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού στο … πρωτάθλημα
των Πρεσπών δεν είναι
τυχαίες. Το ελληνικό
πρωτάθλημα βάλτωσε
τα τελευταία χρόνια. Αντί να πάει μπροστά, έκανε βήματα προς τα πίσω μετά τη σπουδή της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
να το χειραγωγήσει, είτε
με την δήθεν… εξυγίανση, είτε με τη χρηματοδότησή του μέσω της
ΕΡΤ και της σύναψης τηλεοπτικών συμβολαίων
για να ελέγχονται ευκολότερα οι ομάδες.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
δημιούργησε έναν Ολυμπιακό από το «μηδέν»
κόντρα σε όλους και σε
όλα, χωρίς να περιμένει
τα έσοδα του Champions
League (τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν για τους «ερυθρόλευκους»), αλλά ούτε και… κρατικά λεφτά
από τηλεοπτικά συμβόλαια που δεν υπάρχουν
στην ελεύθερη αγορά…
Γι’ αυτό και η περηφάνια
των ανθρώπων του είναι
πολύ μεγάλη για το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής
βραδιάς κι έρχεται σε
πλήρη αντίθεση για τον
προβληματισμό που υπάρχει ως προς τα όσα
(εξακολουθούν να…) γίνονται στο ελληνικό
πρωτάθλημα…

Ολυμπιακός δεν είναι
απλά η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί το
ελληνικό ποδόσφαιρο
στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και ειδικότερα στην
κορυφαία εξ αυτών, το Champions
League. Είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορεί να σταθεί σαν ίσος προς ίσο απέναντι σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ
και να μην έχει τον ρόλο του… κομπάρσου,
απλά και μόνο για να λέει ότι συμμετέχει σε
τέτοια κορυφαία ποδοσφαιρικά γεγονότα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και εφέτος οι «ερυθρόλευκοι» με τα αποτελέσματά τους καταφέρνουν να διατηρούν το ελληνικό ποδόσφαιρο
στη 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA, παρά
το γεγονός ότι όλες οι άλλες ομάδες που εκπροσώπησαν τη χώρα αποκλείστηκαν από νωρίς…
Την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στο «Καραϊσκάκης», ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να
μην είδε την ομάδα του να κερδίζει την (περσινή
φιναλίστ του Champions League) Τότεναμ, ωστόσο έφυγε με ένα πλατύ χαμόγελο από το γήπεδο. Κι αυτό γιατί οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν έως το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα για τη
νίκη. Βρέθηκαν απροσδόκητα και κόντρα στη ροή
του αγώνα να χάνουν με 2-0, όμως δεν το έβαλαν
κάτω (όπως θα μπορούσε να συμβεί απέναντι σε
έναν τέτοιο αντίπαλο), αλλά με τη βοήθεια του
κόσμου τους κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2
και στο τέλος να χάσουν τη νίκη από λεπτομέρειες…
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης κι ενώ ο κόσμος έφευγε χορτασμένος από το θέαμα που είδε
στο γήπεδο, ο Πέδρο Μαρτίνς επιβεβαίωσε με
τις δηλώσεις του την ικανοποίηση που υπήρχε
στην ομάδα, λέγοντας: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αντίδρασή μας.
Πραγματικά μετά το τέλος του αγώνα, υπήρχε η αίσθηση στον πάγκο μας ότι θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο. Δεν είναι λίγο όταν ανατρέπεις ένα τέτοιο
αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγο το 2-2 που κάναμε και
αυτό δείχνει πολλά για την προσωπικότητα της ομάδας μας. Όταν δει κάποιος το παιχνίδι, θα μπορούσε να πει ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα».
Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα που έχει τη
δεκαπλάσια (890 εκατ. ευρώ) χρηματιστηριακή
αξία από τον Ολυμπιακό (82 εκατ. ευρώ) και που
μόνο ένας παίκτης, ο Κέιν, αξίζει δύο φορές (160
εκατ. ευρώ) όσο ολόκληρη η ομάδα των «ερυθρόλευκων».
Όταν ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε σχετικά για τη συγκεκριμένη διάσταση του αγώνα της πρεμιέρας του Champions League,
σχολίασε: «Δεν θέλω να σταθώ στα νούμερα. Δεν
υπάρχει αυτή η σύγκριση. Δεν μπορώ να σχολιάσω τα ονόματα, τα μπάτζετ, τους προϋπολογισμούς.
Όλα αυτά δεν μπορούν να κερδίσουν τίτλους από
μόνα τους. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες, ποιότητα και
έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Απολαύσαμε
μία υπέροχη ευρωπαϊκή βραδιά. Είμαστε εδώ γιατί
δουλεύουμε πολύ. Όλοι γνωρίζουμε τη διαφορά
στα οικονομικά στοιχεία των δύο συλλόγων. Αυτό
που δείξαμε σήμερα είναι ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε εδώ με πολλή θέληση και έχουμε
ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας».
Το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας πιστώνεται σαφώς ο εμπνευστής και χρηματοδότης της

Ο

Με επενδύσεις στο
Champions League,
με πάθος στο
«πρωτάθλημα
πρεσπών»
Το συγκρότημα του Πέδρο Μαρτίνς επιβεβαίωσε στο
παιχνίδι με την Τότεναμ πως είναι σήμερα η μοναδική
ελληνική ομάδα που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις
στην Ευρώπη, ενώ το υπό επιτροπεία πρωτάθλημα
βαλτώνει στην αναξιοπιστία και στη διαφθορά

ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού είχε πει πριν από δύο χρόνια ότι θα ξαναέφτιαχνε την ομάδα από την αρχή
γιατί έχει μάθε στη ζωή του να δημιουργεί από το
μηδέν.

Το ’πε και το ’κανε
Ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα που χτίστηκε
από τον ίδιο, ο οποίος όχι μόνο την έφτιαξε από
την αρχή, αλλά και έδειξε τεράστια εμπιστοσύνη
στον προπονητή, με αποτέλεσμα όλο το γήπεδο
να παραμιλάει στην επιστροφή του συλλόγου στο
Champions League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Τότεναμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα, αλλά και σε όσα είχε ονειρευτεί γι’ αυτήν, συνδέοντας την ευρωπαϊκή
καταξίωσή της και με την ελληνική πραγματικότητα, λέγοντας:
«Τον Ολυμπιακό τον παρακολουθώ από μικρό
παιδί. Αυτό που με στεναχωρούσε πολλές φορές,
γιατί έχω ταξιδέψει παντού με τον Ολυμπιακό, πέρα
από τα παιχνίδια στο “Καραϊσκάκης”, ήταν οι πορείες μας στην Ευρώπη. Και περισσότερο όταν έ-

βλεπα όλο αυτόν τον κόσμο που ταξίδευε ή ερχόταν
στο “Καραϊσκάκης” να φεύγει απογοητευμένος.
»Όταν αγόρασα τις μετοχές της ομάδας, είχα υποσχεθεί δύο πράγματα. Το ένα ήταν να είναι αυτάρκης ο Ολυμπιακός και να δημιουργήσει περιουσία. Το έκανα. Στη χειρότερη μάλιστα οικονομική
συγκυρία το 2010. Το δεύτερο ήταν να γίνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και σήμερα βλέπετε πως ο
Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα που
μας κάνει υπερήφανους.
»Το θέμα είναι αν πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά με το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε
σοβαρά και να αποφασίσουμε. Βλέπετε τι έχει γίνει στο μπάσκετ, μήπως πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς κάτι παρόμοιο… Ή να λάβουμε μέτρα. Γιατί κάθε
φορά βλέπουμε και κάτι καινούργιο. Καλό το πρωτάθλημα των Πρεσπών, αλλά ζούμε σε μια άλλη εποχή, η χώρα μας έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Είμαι πολύ υπερήφανος αλλά και προβληματισμένος για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά, το είχα πει και μετά την κλήρωση που ήταν
πολύ δύσκολη. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί ο Ολυμπιακός στα δύσκολα είναι γεννημένος νικητής».
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Γραμμένος, Λασκαράκης

«Μαρς» Λυσάνδρου σε
«MEDIALUSO»/«InDigital Α.Ε.»

Σοβαρότατες ευθύνες για
την προβληματική λειτουργία του VAR στην Ελλάδα έχει και η ανάδοχος εταιρεία
( κ ο ιν ο π ρ α ξ ί α ) « M E D I A LUSO» / «InDigital Α.Ε.». Όπως επιβεβαιώθηκε στη σχετική σύσκεψη που έγινε στη
ΓΓΑ.
Αρκετοί από τους συμμετέχοντες ήταν αυτοί που έθεσαν ζητήματα και ερωτήματα. Αλλά οι παριστάμενοι

εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, κ.κ. Ρούπτσος και
Corthay, δεν έδωσαν πειστικές απαντήσεις. Μιλούσαν γενικόλογα, με ευχολόγια, και ζητούσαν πίστωση
χρόνου για να διορθωθούν
τα κακώς κείμενα.
Με συνέπεια ο –συνήθως
πράος– πρόεδρος της Super
League 1, Μηνάς Λυσάνδρου, «να βγει από τα ρούχα του». Επεσήμανε ότι πολλά από τα προβλήματα είναι
απόρροια της βιασύνης να
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το σύστημα.
Αναγνώρισε πως είναι αιτιολογημένο να υπάρχουν
ορισμένα θέματα λειτουργίας σε ένα νέο σύστημα,
αλλά τόνισε πως αυτό δεν
πρέπει να αποτελεί άλλοθι

Το εισιτήριο
για Σιδηρόπουλο
Ο Θόδωρος Καρυπίδης εξέθεσε ανεπανόρθωτα το σύστημα της ΕΠΟ και την περίφημη μυστικότητά του στον ορισμό των διαιτητών σε τέτοιο
βαθμό, που δημόσια είπε
πως όλη η Θεσσαλονίκη ήξερε ότι θα οριστεί ο Σιδηρόπουλος στο ντέρμπι της
Τούμπας, γι’ αυτό κι επιτακτικά ζήτησε ξένο διαιτητή.
Τελικά, ποιος ορίζει τους
διαιτητές στους αγώνες του
ΠΑΟΚ; Πώς στους ανθρώπους του Άρη, μέρες πριν από την… απόφαση του Περέιρα, είχε γίνει γνωστό ότι θα τοποθετηθεί ο Σιδηρόπουλος στο ντέρμπι; Εκτός και αν το αποκάλυψε ο ίδιος ο διαιτητής, τον οποίο θα ενημέρωσαν μέρες πριν προκειμένου να βγάλει εισιτήρια και να μην την πατήσει όπως την πρώτη αγωνιστική που δεν κατάφερε να πάει στο «Καραϊσκάκης» για τον αγώνα Ολυμπιακού-Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν βρήκε μεταφορικό μέσο από
τη Ρόδο για την Αττική.
Μπορεί ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής να πήρε
τηλέφωνο τον Σιδηρόπουλο και να του είπε να
βγάλει καλού-κακού κανένα εισιτήριο από τη Ρόδο για τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Οι δύο ξένοι στο πάρκο Γουδή

για να «μπουν κάτω από το
χαλί» οι ευθύνες για τα προβλήματα.
Μάλιστα, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τον
«άναψαν» ήταν η έλλειψη ενημέρωσης. «Είναι σαν να
μου λέτε ότι αγοράζω ένα αμάξι, το οδηγώ και η εταιρεία
δεν μου γνωστοποιεί τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει πως υπάρχουν», τόνισε
απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της διαχειρίστριας εταιρείας.

Τον μακαρίτη Νίκο Σεργιανόπουλο
και την Εβελίνα Παπούλια θυμίζουν ο
Ευάγγελος Γραμμένος και ο Περικλής Λασκαράκης. Σαν «δύο ξένοι»
συμπεριφέρονται ο πρόεδρος και ο ταμίας της
ΕΠΟ όταν ο ένας βρίσκεται μακριά από τον άλλον. Απλά δεν έχουμε
διαπιστώσει σε ποιον
ταιριάζει καλύτερα ο ρόλος του Κωνσταντίνου
Μαρκορά και ποιος αποδίδει καλύτερα τη Μαρίνα Κουντουράτου. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Δεν υπονοούμε κάτι
περισσότερο από το γεγονός ότι οι δύο
υποτιθέμενοι συνεργάτες έχουν τυπικές
σχέσεις όταν επιβάλλεται να συναντηθούν ή να μιλήσουν, και εντελώς εχθρικές όταν κλείνουν τις πόρτες ή τα τηλέφωνά τους.
Όταν βρίσκονται τετ-α-τετ ή συζη-

τούν τηλεφωνικά οι προσφωνήσεις
«πρόεδρε» και «Βαγγέλη μου» δίνουν και
παίρνουν από τον Λασκαράκη. Ανάλογα μιλάει και ο Γραμμένος. Όλο «Περικλή μου, ξέρεις εσύ», είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Κι εκεί που δημιουργείται η εντύπωση της καλής συνεργασίας, πίσω
από την πλάτη του άλλου ο καθένας βγάζει τα
εσώψυχά του. Ο Γραμμένος θεωρεί ότι οι φιλοδοξίες του Λασκαράκη προκαλούν προβλήματα και στην παράταξη και στη διοίκηση γενικότερα. Από την άλλη ο ταμίας κατηγορεί τον
πρόεδρο για έλλειψη πυγμής και σχεδίου που θα βγάλει το ποδόσφαιρο από
το αδιέξοδο και θα αποστομώσει όσους
τους καταλογίζουν ανικανότητα. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
Η ΕΠΟ θα αποτελούσε εξαίρεση;

Ο Σιδηρόπουλος
τρώει… ροδίτικα
στη Θεσσαλονίκη
Ο Άρης ζήτησε να μη σφυρίξει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο διεθνής διαιτητής Σιδηρόπουλος από τη Ρόδο. Ο μέγας «εξυγιαντής» Περέιρα τον «έγραψε» κανονικά και τον έβαλε στην Τούμπα. Στο ματς
Champions League, Μπενφίκα - Λειψία έπαιξε ο Τάσος την περασμένη Τρίτη, αλλά στον Άρη δεν τον εμπιστεύονται. Γιατί, λέει, όταν πάει στη Θεσσαλονίκη,
πάει στο εστιατόριο ενός συμπατριώτη του και τρώει.
Και για παρέα, φυσικά. Παναγιώτη τον λένε κι έχει
παρτίδες με την ΕΠΟ. Και τι έγινε, δηλαδή, που έχει
παρτίδες με την ΕΠΟ; Απαγορεύεται; Κι ο Διακοφώτης είναι στην Εκτελεστική και μπορεί να έχει επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

«Ομοβροντία» απόδοσης
ευθυνών στην ΕΠΟ για το VAR
«Στον τοίχο στήθηκε» η ΕΠΟ –από σχεδόν άπαντες τους άλλους συμμετέχοντες– στη σύσκεψη για τη λειτουργία του VAR. Η οποία, πραγματοποιήθηκε –κατόπιν πρόσκλησης του Λευτέρη Αυγενάκη– την Πέμπτη (19/9) στη ΓΓΑ.
Στις τοποθετήσεις τους ο υφυπουργός, FIFA/UEFA, οι ΠΑΕ της
Super League 1, διοργανώτρια και Nova ανέδειξαν τα προβλήματα
και τις αδυναμίες του συστήματος. Για το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων βαρύνεται η ομοσπονδία.
Ουσιαστικά περιέγραψαν ότι το VAR στήθηκε και λειτουργεί «στο
πόδι». Μεταξύ άλλων, επεσήμαναν το έλλειμμα σωστής και οργανωμένης επικοινωνίας καθώς και εκπαίδευσης «εντός των τειχών» (διαχειρίστρια εταιρεία, ΕΠΟ, ΠΑΕ, Super League 1).
Αλλά και ενημέρωσης δημοσιογράφων και φιλάθλων. Με συνέπεια
να προκαλούνται παρανοήσεις, παρεξηγήσεις και εντάσεις. Να δημιουργείται λανθασμένη εικόνα, για τη χρησιμότητα του συστήματος.
Φανταστείτε και να μην είχε κάνει σχετικά σεμινάρια η ΕΠΟ, τα οποία κιόλας «διαφήμιζε»...
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Κουκουλάκης - Χολέβας

Έκαναν δουλειά ή τσάμπα τα ’παιρναν;
α είδε όλα» ο επικεφαλής για το VAR στη FIFA, Μάικ Φαν
ντε Ροστ, με αυτά που άκουσε και πολύ περισσότερο με αυτά
που κατανόησε –στη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη ΓΓΑ– ότι (δεν) έχουν γίνει στην «υπόθεση VAR».
Ο άνθρωπος «καράφλιασε» όταν, για παράδειγμα, άκουσε στελέχη ΠΑΕ να
ρωτάνε αν μπορούν να αλλάξουν το πρωτόκολλο του VAR ή για διάφορες παραμέτρους του. Δηλαδή, θεωρητικά, ζητήματα λυμένα. Κατανόησε τι επίπεδο
(δεν) είχαν τα ενημερωτικά σεμινάρια που έγιναν.
Όταν έμαθε πως αν μια ΠΑΕ έχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει οργανωμένος
τρόπος να το θέσει, να το μάθουν και άλλες ΠΑΕ που ενδεχομένως έχουν το ίδιο,
ούτε αρμόδιος να το απαντήσει...
Ή πως η διαχειρίστρια εταιρεία διαθέτει (όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο)
τις ηχογραφημένες συνομιλίες διαιτητή - VARίστα, αλλά δεν τις έχει δώσει στην
ΚΕΔ, οπότε αυτή δεν τις έχει...
Και μια σειρά άλλα προβλήματα. Τα οποία αφορούν υποδομές, τεχνικό τομέα,
οργάνωση, διαχείριση, εκπαίδευση των εμπλεκομένων και ενημέρωση.
Άραγε, ο VAR Project Manager, Αλέξανδρος Χολέβας, και ο VAR Project
Leader στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, Μιχάλης Κουκουλάκης, έχουν
να πουν κάτι;

Τ

«

Ο αποτυχημένος
ENICιστής της ΑΕΚ,
κολοσσός της Τότεναμ

Ο Ποντένσε
πάει για
15 εκατ. ευρώ
Στη γενικότερη οικονομική πολιτική του Μαρινάκη, πως «όλοι
πωλούνται», προστέθηκαν τρία,
ακόμα, ονόματα που ανέβασαν
τις μετοχές τους, μετά το 2-2 με
την Τότεναμ στο «Καραϊσκάκης».
Ο Ποντένσε, ο Σεμέδο και ο
Γκιλιέρμε. Αυτή η είδηση βγήκε
από την καραβιά… μανατζαραίων στο Φάληρο την περασμένη
Τετάρτη. Ωστόσο, μη μας διαφεύγει ότι ο μάνατζερ του Ποντένσε είναι ο γνωστός Ζόρζε
Μέντες, μέγας… ταχυδακτυλουργός. Έχει δικούς του τον
Κριστιάνο Ρονάλντο και τον
Μουρίνιο. Αν ο Ποντένσε επαναλάβει κι εφέτος την περσινή
του σεζόν, η τιμή του θα φτάσει
περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ.

…Και τώρα που το θυμήθηκα. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, ποιος
είναι ο πρόεδρος της Τότεναμ, φιναλίστ του Champions
League. Είναι ο Ντάνιελ Λίβι, άλλοτε «αφεντικό» της ΠΑΕ
ΑΕΚ. Ο Ντάνιελ Λίβι της εταιρείας ENIC. O… ENICιαστής,
που τον γράφανε στην Ελλάδα. Που κατέστρεψε την ομάδα,
την οποία παρέλαβε κατεστραμμένη από τον Τροχανά. Αυτός έφτιαξε τη σημερινή Τότεναμ, αυτός και το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο. Τις προάλλες, στο Λονδίνο, ο Λίβι είχε καφεδάκι με Έλληνα
ποδοσφαιράνθρωπο. Και τι του είπε
ο Ντάνιελ; Ότι, αν
δεν δεχόταν τέτοιο
«πόλεμο» από τον
Τύπο κυρίως, δεν
θα έφευγε. Κι ότι
αν έμενε στην ΑΕΚ, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ανάμεσα στις πρώτες
πέντε-έξι χώρες
της Ευρώπης ποδοσφαιρικά, γιατί
το ταλέντο περισσεύει.

Έβγαλε μάτια με την Τότεναμ
«Έλα, μωρέ, τώρα, ποιος
Μπουχαλάκης…» έλεγαν
οι «φωστήρες» της εξέδρας
Επειδή ο Μπουχαλάκης είναι αντιδημοσιογραφικός
τύπος κι επειδή έχει ακούσει
τα μύρια όσα, όπως «ποιος
τον έφερε στον Ολυμπιακό;»,
και άλλες τέτοιες αηδίες.
Διαβάστε: στο ματς με την
Τότεναμ έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε
άλλον, 11.7 (όπως κι ο Έρικσεν), ακολούθησε ο Γκιλιέρμε με 11 χιλιόμετρα. Όσον αφορά στις πάσες του,
όπου οι «ψαγμένοι» οπαδοί
του Ολυμπιακού θυμούνται
μόνο τις λάθος και ποτέ τις
σωστές, ο Κρητικός μέσος έκανε 42 και οι σωστές απ’
αυτές ήταν οι 39! Ποσοστό 93%. Εκτός από τα τρεξίματα, ο Μπουχαλάκης
βοηθάει τόσο στην αποσυμφόρηση του παιχνιδιού, όσο και στον δημιουργικό
τομέα. Είναι και καλός στις κεφαλιές, καθ’ ότι ψηλό παιδί. Άρα, ούτε τυχαίο είναι που ο Μαρτίνς τον χρησιμοποιεί βασικό, ούτε ο Βαν τ’ Σιπ ξεκινάει από
αυτόν την 11άδα της Εθνικής. Όλα τ’ άλλα είναι… αλεφαντικά.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ια το VAR η «Α» τα έγραψε τότε που έπρεπε. Από
τον Ιούνιο. Τώρα το παίζουν όλοι κομπολόι.
Άπαξ και το μηχάνημα το πιάνουν στα χέρια τους ματιασμένοι, τι τα θες, τι τα γυρεύεις. Το ξεφτίλισαν. Ακόμα δεν ήρθε το VAR
στην Ελλάδα και μπήκανε μέσα σόλο κάσα, σόλο καπίκια οι Φούσεκ κι οι Περέιρες κι οι
Γραμμένοι.
Έτσι είναι ο Έλληνας. Ο μοναδικός στην Ευρώπη που την ξέσκισε την τεχνολογία. Οι μισοί
Έλληνες στη NASA έπρεπε να δουλεύουνε. Δεν
υπάρχει τέτοια ράτσα. Θα σ’ το παιδέψει από ’δώ,
θα σ’ το φέρει από εκεί, θα σ’ το ξεκάνει.
Έτσι είναι. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα
που να εμπιστεύεται το εργαλείο; Κανένας, λέω
εγώ. Λογικό. Άπαξ και μέσα σε τρεις αγωνιστικές
γίνεται της Πόπης το μαγκάλι, πώς να πει ο άλλος ότι το μηχάνημα θα βοηθήσει;
Για να βοηθήσει το μηχάνημα, πρέπει να το
βοηθήσουνε οι VARistes. Δεν βοηθάει από μόνο
του. Να μην ξεφύγουμε όμως. Τελειώνει η σύσκεψη στου Αυγενάκη με όλο τον κόσμο τον καλό και δηλώνει ο Χέρμπερτ Χούμπελ, ο αρχινταβατζής:
«Εξ ονόματος της FIFA και της UEFA θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον υπουργό για αυτή την πρωτοβουλία που έλαβε για την σημερινή συνάντηση.
»Ήταν μια πολύ μακρά συζήτηση και καταλήξαμε
σε συμπεράσματα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι
υπάρχει μια κοινή προσπάθεια από όλους και το ελληνικό ποδόσφαιρο προσπαθεί ενωμένο να βαδίσει
στο μέλλον. Συγχαίρω τον υπουργό δημόσια για
αυτή του την πρωτοβουλία».
Να μιλήσουν οι μουγγοί δηλαδή και ν’ ακούσουν οι κουφοί. Όλα καλά, σου λέει. Υπάρχει κοινή προσπάθεια. Εδώ σκοτώθηκαν στη σύσκεψη
ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ κι ο Χούμπελ είδε
κοινή προσπάθεια, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο
βαδίζει ενωμένο. Πιάσε το αυγό και ξούρισ’ το.
Μια στιγμή, γιατί θα μιλήσουμε πολύ σοβαρά
για το VAR. Για τη FIFA και το VAR θα μιλήσουμε,
όχι για τους Ευαγγέλου και τους Τζοβάρες,
τους χειριστές. Αυτά τα είπαμε παλιά. Ότι άπαξ κι
είναι ματιασμένος ο άνθρωπος, ματιασμένος θα
είναι κι όταν πιάνει το μηχάνημα στα χέρια του.
Για τη FIFA θα σου μιλήσω. Η FIFA τι είναι, μάστορα; Κανένα μαγαζάκι της πλάκας; Μηχανή που
κόβει χρήμα είναι. Κι η UEFA το ίδιο. Χρήμα με ουρά. Προϊόν, που το γράφουνε στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Και βλέπουνε, λοιπόν, οι FIFAτζήδες
ότι το πράγμα δεν περπατάει με τους διαιτητές.
Ότι τα κοράκια πάνε να το διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Να σηκωθεί ο κόσμος να φύγει από το
γήπεδο.
Μόνο εδώ θα τα διαβάσεις αυτά, μάστορα.
Πολλά κοράκια ήτανε ματιασμένα, άλλα κοράκια
δεν είχαν κοιμηθεί καλά, γιατί στα ξενοδοχεία είχανε παρέα κάτι αγάλματα δίμετρα. Συνηθίζεται
αυτό το πράγμα με τις ομάδες. Να στέλνουνε πεσκέσι αγάλματα. Έτσι για το καλώς ήρθανε και από πού κατάγεστε. Και για καλή φυσική κατάσταση των διαιτητών, βέβαια.
Το πράγμα δεν πήγαινε άλλο. Κι άπαξ κι ο κόσμος φύγει από το γήπεδο, δεν ξαναμαζεύεται.
Την ψάχνανε τη δουλειά οι FIFAτζήδες και οι
UEFAτζήδες. Και ποιος έφαγε τη φλασιά με το
VAR; Ο Ολλανδός ο Μάικ Βαν ντερ Ροστ. Αυτός
που ήτανε στη σύσκεψη του Αυγενάκη.

Γ

Ο
Γραμμένος…
VARιέται που
ζει…
Ο Ευάγγελος Γραμμένος
είναι πρόεδρος της ΕΠΟ.
Αιρετός. Μάλιστα. Εδώ
γίνεται ο τρελός χαμός
με το VAR κι ο Βαγγέλης
δεν μιλάει. Αυτός που έπρεπε να έχει τον πρώτο
λόγο, δηλαδή.
Εδώ μιλάμε ότι όταν έρθει η ώρα να φύγει από
την ΕΠΟ, θα κάνει πάρτι
ο Βαγγέλης. Δεν μπορεί
ν’ αντέξει τόσο φορτίο.
Τον περασμένο Ιανουάριο, Φεβρουάριο, έβγαινε στην ΕΡΤ κι έλεγε ότι
είναι περήφανος για το
VAR, μετά στο «Έθνος»
του Ιβάν ότι χρειάζονται
εκπαίδευση οι διαιτητές,
ότι χρειάζονται έξι μήνες
δουλειά οι διαιτητές, ότι
το ελληνικό ποδόσφαιρο
αλλάζει επίπεδο και τα
ρέστα.
Το VAR ξεκίνησε κουτσό.
Κι ο Βάγγος δεν μιλάει.
Αλλά και να μιλούσε, ουδείς ασχολείται μαζί του.
Είναι μονάχα για να
προεδρεύει. Λες κι είναι
επίτιμος ο Βαγγέλης.
Πάει σε συνεστιάσεις,
βραβεύσεις και ομιλίες
για την πρόοδο του ποδοσφαίρου.
Μαρτύριο τραβάει ο
Γραμμένος. Αλλά κάθεται εκεί. Όχι ότι το κάνει
για το χρήμα, τώρα που
έγινε εκτελεστικός πρόεδρος. Δεν το ’χει ανάγκη.
Το φυσάει το μπικικίνι.

FIFA και UEFA στηρίζουν την ίδια τους την ύπαρξη και
την κονόμα τους, βέβαια, με το μηχάνημα αυτό,
σχετικά με την αξιοπιστία του προϊόντος, και διώχνουν
τον «τεμπέλη της εύφορης κοιλάδας» Πετρ Φούσεκ,
επειδή του χρεώνουν όλο αυτό το μπάχαλο

Μικρή η
Ελλαδίτσα για
να ξεφτιλίσει
το VAR

Καθότανε, λέει, αραχτός στο Άλκμααρ κι έβλεπε Μουντιάλ, Αγγλία - Γερμανία στη Νότια Αφρική
το 2010 ο Μάικ. Τραβάει ένα σουτ ο Λάμπαρντ,
δοκάρι, δυο μέτρα μέσα κι έξω η μπάλα. Δέκα φορές το έδειξε η τηλεόραση, αλλά ο Ουρουγουανός διαιτητής Λαριόντα, παίζετε, σου λέει. Κι ο επόπτης.
Χαλάσανε τον κόσμο οι Άγγλοι. Αηδίασε ο κόσμος όλος. Σου λέει, είναι μιλημένος ο σενιόρ από
την Ουρουγουάη. Ή, κάτι πρέπει να γίνει για τα
καραμπινάτα. Δυο μέτρα μέσα η μπάλα.
Κι ο Ροστ σκέφτηκε το VAR. Μεγάλη κίνηση.
Άγαλμα θα του κάνουνε του Ροστ. Διαιτητής ήτανε στα νιάτα του ο Μάικ και αργότερα τον κάνανε επικεφαλής.
Μεγάλο εύρηκα του Ολλανδού. Η FIFA επένδυσε πολλά χρήματα στο VAR. Σου λέει, έτσι θα
συνεχίσει η κονόμα, ο κόσμος θα έχει ένα καινούργιο παιχνίδι για να μη μας φύγει. Μεγάλο

μυαλό ο Μάικ.
Το πήρε μετά η UEFA, οι ομοσπονδίες και το
βάλανε στα γήπεδα. Δεν το θέλανε. Ούτε οι Άγγλοι το θέλανε, ούτε οι Γερμανοί. Το βάλανε με
το έτσι θέλω. Μπάσκετ το κάναμε το ποδόσφαιρο,
σου λέει ο Γκουαρντιόλα. Στα απ’ αυτά της η
FIFA και η UEFA.
Κι έρχομαι στο σοβαρό. Η FIFA και η UEFA παίζουν το παντεσπάνι τους με το VAR και θα σ’ αφήσουν, εσένα, την Ελλαδίτσα, να το ξεφτιλίσεις;
Πλάκα μού κάνεις;
Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, μαθαίνεται. Στην εποχή του internet είμαστε. Ό,τι παπαριά γίνεται
στα παιχνίδια στην Ελλάδα, το μαθαίνει όλος ο
κόσμος.
Ζημιά είναι αυτό το πράγμα για τη FIFA και την
UEFA. Η Ελλάδα κάνει ζημιά στο προϊόν της. Γι’
αυτό κι ο Αυγενάκης είπε ότι το VAR είναι ευλογία
για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
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Να σου δώσω και την είδηση και να το προχωρήσω. Ο Πέτρος ο Φούσεκ μάς χαιρετάει. Ο
τεμπέλης της εύφορης κοιλάδας, που τον έγραψε
η «Α».
Του πήγανε το link από το θέμα της ιστοσελίδας μας στο γραφείο του και του εξηγούσανε τι
γράφει. Ότι ήτανε παλιά ταινία και τα ρέστα. Τελειώνει από υπερσύμβουλος. Εξ αιτίας του VAR
τελειώνει. Όπως σ’ το λέω.
FIFAτζήδες και UEFAτζήδες τού χρεώνουν του
σινιέ Πετράν ότι δεν το έπαιξε καλά το έργο με το
μηχάνημα στην Ελλάδα. Ούτε δοκιμές γίνανε, ούτε σωστή ενημέρωση των διαιτητών, ούτε του κόσμου.
Έτσι είναι. Τώρα, θα πεις, ο Περέιρα δεν φταίει γι’ αυτό το πράγμα; Φταίει. Ο Φούσεκ όμως
είναι ο αρχινταβατζής στην ΕΠΟ, αυτός έπρεπε
να πιέσει τον Πορτογάλο. Δεν το έκανε. Άμα είχανε τίποτα κολλητιλίκια τρίτου τύπου, είναι άλλο
πράγμα.
Κι η «Α» το έγραψε καθαρά. Ο Πετράν από
την Τσεχία άραξε στην Ελλάδα και κάνει τη ζωάρα του. Κι αρχίζει το πρωτάθλημα και γίνεται της
Κατίνας το κάγκελο. Κάποιος έχει την ευθύνη.
Του χρεώσανε του Φούσεκ και θα στείλουν
άλλον υπερσύμβουλο. Μπορεί αυτόν τον Γεωργίου τον Κύπριο. Τώρα, αυτό που λένε στην ΕΠΟ

ότι ο Φούσεκ πήγε να τα μπαλώσει με τον Μέλο,
δεν είναι πιστευτό. Εδώ μιλάει το αποτέλεσμα.
Και το αποτέλεσμα είναι ότι το VAR ξεφτιλίστηκε.
Γι’ αυτό και θα έχει καινούργια σεμινάρια στους
διαιτητές. Ποιος το αποφάσισε αυτό; Ο Γραμμένος ή ο Περέιρα; Κανένας απ’ τους δύο. Η FIFA κι
η UEFA το αποφάσισαν. Για να πετύχει το VAR.
Ο ίδιος ο Ροστ θα διδάξει και πάλι. Αλλά δεν
θα είναι καφενείο η δουλειά, όπως τον Αύγουστο
στο Καρπενήσι. Εδώ, ρε, μερικοί διαιτητές δεν ξέρανε το πρωτόκολλο, πλάκα κάνουμε τώρα;
Κι οι FIFAτζήδες, UEFAτζήδες δεν θα μείνουνε
μονάχα στα σεμινάρια. Το αυτί του Περέιρα θα
τραβήξουνε για τους διαιτητές. Ένα θα σου πω.
Ότι γνωρίζουν τα πάντα όλα για το πώς παίζεται
το παιχνίδι στην Ελλάδα. Από τον Χούμπελ το
γνωρίζουνε. Αυτόν τον Αυστριακό γυαλόμπα που
είπε στους Εκτελεστικούς ότι είναι εξαρτημένοι.
Και ξαναρωτάω, τώρα, εγώ. Θα βγει αποτέλεσμα, επειδή καίγονται FIFA, UEFA να πετύχει το
εργαλείο; Άμα θέλουνε να πετύχει το μηχάνημα,
να δώσουνε τις ηχογραφημένες συνομιλίες των
διαιτητών με τους VARistes.
Αυτό είχε γράψει πρώτη και καλύτερη η «Α». Τι
θα πει ότι τα κρατάει η εταιρεία και τα δίνει μονάχα στον Περέιρα, πλάκα κάνουμε; Ο κόσμος πρέ-

πει να μάθει τι παίζει με τις συνομιλίες.
Θα το δούμε κι αυτό, σου λέω τώρα. Υπάρχει
ντιρεκτίβα προς την εταιρεία που ελέγχει το VAR.
Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούνε το VAR.
Εκεί, ωστόσο, δεν έχουνε τίποτα να κρύψουνε.
Όχι ότι στην Ελλάδα έχουνε να κρύψουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα καθαρά είναι.
Να σ’ το κλείσω. Κι άλλο θέμα μπήκε από τη
FIFA και την UEFA. Με τους καθηγητές τηλεκριτικούς. Όπως σ’ το λέω. Ότι προκαλούνε σύγχυση
μ’ αυτά που λένε, είχε πει πριν από κάνα εξάμηνο
ο Χούμπελ.
Και το επανάφερε το θέμα. Όχι ότι έχει άδικο ο
Αυστριακός. Άπαξ κι έβλεπες τηλεκριτικό στο κανάλι του Σαββίδη τον Τάσο τον Κάκο, ξέρεις εκ
των προτέρων τι θα πει.
Άλλο, όμως, το ένα, άλλο το άλλο. Καλύτερα
να υπάρχει ο Τασάρας κι ο κάθε Τασάρας δηλαδή και να λέει, παρά να του απαγορεύσεις να
μιλάει. Για την ίδια φάση πέρυσι, άλλο έλεγε ο
Βαρούχας, άλλο ο Κάκος.
Δεν προχωράει, ωστόσο, αυτό το πράγμα. Άμα
είναι έτσι, να το κλείσουνε το μαγαζί. Αποκλείεται, κατ’ αρχάς, να το δεχτεί αυτό ο Γραμμένος.
Θα βαρέσει το χέρι στο τραπέζι ο Βάγγος και όλοι αυτοί οι Χούμπελ θα χτυπήσουν προσοχές.

VARakies
για το PAOK
TV
Εδώ έγινε ο μεγάλος χαμός στη σύναξη του Αυγενάκη για το VAR κι ο
Μάκης ο Γκαγκάτσης
κρατούσε σημειώσεις. Κι
όταν ο Καρυπίδης είπε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την παραγωγή των αγώνων
του «PAOK TV», τότε ξύπνησε.
Και τι είπε; Ότι έχει αναλάβει μια εταιρεία να κάνει την ιστορία με την εικόνα στους VARistes. Το
είπε και καθάρισε ο Μάκης. Μάλιστα. Και ποιος
το ξέρει ότι η εταιρεία
αυτή δεν πίνει καφέ με
τον Σαββίδη; Το ξέρει
κανένας; Όχι βέβαια.
Αλλά και να μην πίνει
καφέ, σου λέω εγώ. Ποιος μπορεί να πείσει τον
κόσμο ότι όλα γίνονται
καθαρά; Κανένας. Άπαξ
και δείχνουν από μακριά
τον Λευκό Πύργο αντί
για την επίμαχη φάση θα
το μάθει κανένας; Θα το
βγάλουν προς τα έξω οι
VARistes;
Άμα ζεις στην Αγγλία, όπου το ποδόσφαιρο είναι
χοντρομπίζνα, το δέχεσαι. Άπαξ και είσαι στην
Ελλάδα, αφήνεις τους
δημοσιογράφους να
μπούνε στο καμαράκι. Απλά πράγματα είναι αυτά. Ή τα βγάζεις σε όλα
τα κανάλια.
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⇣
Όταν το VAR
κόστισε 14,5
εκατ. ευρώ,
προφανώς
χωρίς ΦΠΑ,
τότε έπρεπε να
ληφθεί μέριμνα
ώστε κατά την
αρχική
εφαρμογή του
συστήματος, να
υπάρχουν
έμπειροι
διαιτητές που
θα καθοδηγούν
τους Έλληνες,
να… μάθουν και
να μην κάνουν
λάθη.

Αληθειες κΑι ψεμΑτΑ

‣ VAR
‣ Αναδιάρθρωση
‣ ςυμβόλαια της εΡτ
ολύ μελάνι έχει χυθεί για την καθιέρωση του VAR στην Ελλάδα, και
ειδικά μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές λίγο έλλειψε να υποκύψουμε στην πλύση εγκεφάλου που επιχειρήθηκε
ότι το νέο σύστημα υποβοήθησης των διαιτητών είναι άχρηστο.
Ήλθε όμως η τρίτη αγωνιστική, που απέδειξε
πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι το VAR για την αξιοπιστία ενός αγώνα. Κρίσιμες φάσεις που ακόμη
και το μάτι ξεγελιέται, αποσαφηνίστηκαν με το
VAR και δεν υπήρξε αλλοίωση αποτελεσμάτων.
Είναι χαρακτηριστικές πέντε περιπτώσεις που
το VAR αποδείχτηκε σωτήριο:
1. Η κατακύρωση του πρώτου γκολ του Βέλλιου, στον αγώνα Ατρόμητος - ΠΑΟΚ. Είχε
προηγηθεί λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ από
τον β΄ βοηθό.

Π

2. Η ακύρωση του γκολ του Βαρέλα στον ίδιο
αγώνα. Λανθασμένα ο βοηθός Καλύβας δεν είχε
υποδείξει οφσάιντ.
3. Η κατακύρωση του γκολ του Αστέρα Τρίπολης στον αγώνα με την Ξάνθη. Είχε προηγηθεί
λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ από τον β΄ βοηθό.
4. Η κατακύρωση του πρώτου γκολ της ΑΕΚ
(Βράνιες) στον αγώνα με τη Λαμία. Είχε προηγηθεί
λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ από τον β΄ βοηθό.
5. Η ακύρωση του γκολ του Παναθηναϊκού
(Περέα) στον αγώνα με τον Άρη. Μέσω
VAR o διαιτητής διαπίστωσε ότι είχε προηγηθεί
εκτός φάσης χτύπημα του Μακέντα σε αντίπαλο
παίκτη και τιμώρησε τον δράστη με κίτρινη κάρτα.
Μπορεί να στενοχωρήθηκε ο Γιωργάκης ο
Σαββίδης που δεν αποβλήθηκε ο Ομάρ στο ματς
του Ολυμπιακού με τον Βόλο, αφού θεωρούσε
ότι είχε δει δύο κίτρινες κάρτες, αλλά από την άλλη στο 92΄ της αναμέτρησης του Περιστερίου
ο ΠΑΟΚ βγήκε κερδισμένος από το VAR, καθώς
μέτρησε το νικητήριο γκολ του και πήρε τους πολύτιμους βαθμούς. Η φάση ήταν δύσκολη, καθώς
θα έπρεπε να κριθεί αν ο παίκτης που ήταν οφσάιντ επηρέαζε τη φάση. Ο βοηθός ήταν εύκολο
δίχως VAR να κάνει το λάθος…
Κοινή διαπίστωση είναι ότι σε όλη την Ευρώπη
που έχει μπει το VAR, λειτουργεί υπέρ της αξιοπιστίας του ποδοσφαίρου. Επειδή διευθύνεται όμως
από εν ενεργεία διαιτητές, υπάρχουν αμφισβητήσεις μέχρι να… τσουλήσει. Ακόμη και αυτοί που έχουν περάσει από τα σχετικά σεμινάρια, αμφισβητούνται και ίσως να μην έχουν λύσει όλες τις επιμέρους απορίες τους, κάτι που θα γίνει με το πέρασμα του χρόνου και την αντιμετώπιση πολλών
περιπτώσεων. Πολλοί διαιτητές ανέβηκαν τις κατηγορίες γιατί είχαν μπάρμπα στην Κορώνη. Άλλοι
είναι νέοι και άπειροι. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια
ασφαλιστική δικλείδα σε αυτήν τη διαδικασία.
Μια μέριμνα από την ΕΠΟ, ώστε τουλάχιστον
για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, σε κάθε
ματς να τοποθετείται ένας κορυφαίος από τα με-

γάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και με καλή
φήμη διαιτητής. Όταν το VAR κόστισε 14,5 εκατ.
ευρώ, προφανώς χωρίς ΦΠΑ, τότε έπρεπε να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την αρχική εφαρμογή του
συστήματος, να υπάρχουν έμπειροι διαιτητές που
θα καθοδηγούν τους Έλληνες, να… μάθουν και να
μην κάνουν λάθη. Αν έμπαινε και αυτή η ασφαλιστική δικλείδα τα τόσα και τόσα παράπονα που
έχουν ακουστεί τις πρώτες αγωνιστικές θα πήγαιναν στον... βρόντο, ή δεν θα γίνονταν καν.
Σίγουρα θα υπήρχε ένα πρόσθετο κόστος, αλλά θα έφευγε η καχυποψία από τους παράγοντες
και τους φιλάθλους για τη νέα τάξη πραγμάτων. Η
διαιτησία θα στεκόταν αψεγάδιαστη σχεδόν στο
ύψος της και δεν θα έκαναν σχόλια ο Γιωργάκης
ο Σαββίδης και ο Αλέξης Κούγιας.
Θα δινόταν το πέναλτι στον Μπαράλες στο
ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό
στην ανατροπή του από τον Ελ Αραμπί, θα έβλεπαν το φάουλ του Άκπομ που προηγήθηκε στο
νικητήριο γκολ του ΠΑΟΚ επί του Πανιώνιου
στην Τούμπα, θα έβγαιναν κόκκινες κάρτες που
έβγαζαν μάτια…
Λάθη θα γίνονται πάντα στο ποδόσφαιρο, αλλά η καχυποψία θα έφευγε για τους διαιτητές, ότι
ο ένας είναι του Μαρινάκη, ο άλλος του Σαββίδη και τον τρίτο τον έχει υπό την προστασία του ο
Θόδωρος Θεοδωρίδης.

Χρήσιμη η αναδιάρθρωση;
Η αναδιάρθρωση δημιούργησε νέα δεδομένα στα
επαγγελματικά πρωταθλήματα. Έπρεπε να γίνει;
Αναμφισβήτητα ναι. Και αξίζουν τα εύσημα στον
πρώην υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη που το προσπάθησε και το πέτυχε. Το πρωτάθλημα της Super League 1 έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Super League 2 ήταν επιβεβλημένο να δημιουργηθεί; Σίγουρα. Συμμετέχουν σημαντικές ομάδες σε τέτοιον αριθμό και με τέτοιον
τρόπο, που το πρωτάθλημα θα έχει ενδιαφέρον.
Το μεγάλο λάθος έγινε στη Football League.
Εκεί που το ελληνικό ποδόσφαιρο επιχειρούσε να
μειώσει τον αριθμό των ομάδων του σε επαγγελματικό επίπεδο, βρέθηκε να έχει τρεις κατηγορίες.
Ναι μεν υπήρχαν συμβόλαια παικτών, αλλά αυτά σε μεταβατικό στάδιο θα μπορούσαν να διατηρηθούν στην τρίτη κατηγορία, όπου θα υπήρχαν ΠΑΕ, αλλά και ερασιτεχνικά σωματεία.
Το κυρίαρχο ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να
σταθεί τρίτη επαγγελματική κατηγορία, ειδικά μετά
τα όσα καταμαρτυρεί η Sport Radar, ότι συμβαίνει…

Χρηματοδότηση από ΕΡΤ
Η χρηματοδότηση των ομάδων, σε SL1 και SL2,
μέσα από την ΕΡΤ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί τεράστιο λάθος. Πέραν του ότι ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων, στην Ελλάδα έχουμε το αποκλειστικό προνόμιο η κρατική τηλεόραση να νοθεύει τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης να συμβαίνει
κάτι ανάλογο (σσ. βλ. τη σχετική λίστα). Το σωστό θα ήταν να υπήρχε μέριμνα ενίσχυσης των ομάδων από τις στοιχηματικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα ονόματά τους. Ο Γιώργος Βασιλειάδης το ήθελε, αλλά είχαν προλάβει άλλοι
(Παππάς, Φλαμπουράρης, Πετσίτης και σία)
να κάνουν τα νταλαβέρια τους.
Έτσι οδηγούμαστε σε ένα πρωτάθλημα με ομάδες που παίρνουν χρήματα από την ΕΡΤ, τα οποία δεν θα είχαν πάρει στην ελεύθερη αγορά. Με
αυτά απέκτησαν παίκτες καλύτερους από αυτούς
που δεν είχαν την εύνοια του κράτους και διεκδικούν με άλλη δυναμική την κατάκτηση των στόχων τους. To ερώτημα είναι τι θα γίνει του χρόνου, όταν δεν θα υπάρχουν τα συμβόλαια της ΕΡΤ
και η NOVA δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια…
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Για μία τόσο σημαντική
θέση, εκτός από τίμιος κάποιος πρέπει
να ’ναι και ικανός. Κι εδώ μάλλον έχει αποτύχει
ο Γραμμένος.
Γι’ αυτό, άλλωστε, αφήνει
τον Περικλή Λασκαράκη να
ενεργεί σε πολλές περιπτώσεις
ως αντ’ αυτού. Ο ταμίας συμπεριφέρεται περισσότερο ως πρόεδρος. «Δικαιολογημένα, αφού δεν
υπάρχει Γραμμένος», όπως τονίζουν
οι υποστηρικτές του πληθωρικού
παράγοντα από τον Βόλο.

Η απογοήτευση
του Γκαγκάτση
για την αδράνεια
του Γραμμένου
ροκάλεσε εύλογες απορίες η στάση του
Μάκη Γκαγκάτση στην
τελευταία συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ. Ο διευθύνων σύμβουλος
του ΠΑΟΚ απέφυγε να πει το
παραμικρό. Λες και είχε πέσει σε
κατάθλιψη.
Κόντρα στις συνήθειές του, ο
πρωτότοκος του Βασίλη Γκαγκάτση κράτησε κλειστό το στόμα του.
Και το κυριότερο, ο Μάκης απέφυγε και τις διαρροές μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, αρκετοί σχολίασαν τη
στάση που κράτησε το στέλεχος του
ΠΑΟΚ. Και φυσικά αναζήτησαν απαντήσεις στα ερωτήματα που δημιούργησε ο Μάκης.
Οι περισσότεροι συμφώνησαν
στο αυτονόητο: Ο Γκαγκάτσης έχει απογοητευθεί από τον Ευάγγελο Γραμμένο. Όπως και άλλοι στη
Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο εκεί.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχασε σχεδόν όλα τα στηρίγματά του από την
αδράνειά του σε κρίσιμα ζητήματα
και από την αδυναμία του να περάσει τις βουλές όσων τον οδήγησαν
στην κορυφαία θέση του ελληνικού

Π

ποδοσφαίρου. Κάτι που έχει αντιληφθεί και γι’ αυτό ξεχειλίζει η μελαγχολία σε κάθε συζήτησή του.
Μετά την προαναφερθείσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολούθησε η παρουσίαση του
Τζον Φαν’τ Σιπ. Ο Βάγγος εκπροσώπησε την Ομοσπονδία και έδωσε
την πάσα στον Ολλανδό τεχνικό.
Κατά την προσέλευσή του στην
αίθουσα, αλλά και κατά την ομιλία
του, ο πρόεδρος έδειχνε βυθισμένος στις σκέψεις του. Αν του ζητούσε κάποιος να του μεταφέρει όσα είπε ο Φαν’τ Σιπ θα προκαλούσε έκπληξη αν είχε συγκρατήσει πάνω από δύο φράσεις.
Σε επίπεδο Εκτελεστικής Επιτροπής ο Γραμμένος έχει βρει τρόπους

να αποφεύγει τις συγκρούσεις. Μέσα από τα ρουσφέτια σε όλους τους
συμβούλους καταφέρνει και παραμένει στη θέση του.
Προφανώς αυτός είναι ο στόχος
του. Να εξαντλήσει τη θητεία του,
που εκτός των άλλων του εξασφάλισε για περίπου 16 μήνες κι ένα καλό μηνιάτικο. Λογικά, το 2020 θα επιστρέψει στη βάση του, διότι δεν υπάρχει ούτε ένας που θα τον πρότεινε για πρόεδρο και την επόμενη
τετραετία.
Ακόμα και οι υποστηρικτές του
στην UEFA και τη FIFA έχουν μειωθεί δραματικά. Αν έχει μείνει και κάποιος που θεωρεί απαραίτητο τον
Γραμμένο με το γνωστό επιχείρημα περί τιμιότητας.

Οι ενστάσεις του
Αντωνίου
Μόνο που η συμπεριφορά του Λασκαράκη προκαλεί και αντιδράσεις.
Ο πρώτος που έχει ανεβεί στα κάγκελα είναι ο Αστέριος Αντωνίου.
«Πήραμε κάποια απόφαση ως παράταξη να δώσουμε υπεραρμοδιότητες στον Λασκαράκη;» θέτει κάθε
τρεις και λίγο το ερώτημα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Και δίνει μόνος του την απάντηση: «Εμείς στηρίξαμε τον Γραμμένο.
Όχι τον Λασκαράκη. Αν είναι να μας
ρωτήσουν και να ψηφίσουμε».
Ο Αντωνίου είναι πλέον η αντιπολιτευτική φωνή της ΕΠΟ. Η αλλαγή της στάσης του, μάλιστα, συμπίπτει με τις πολιτικές εξελίξεις και
την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.
Από τα σπλάχνα της προέρχεται
ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πέλλας και
διατηρούσε ανέκαθεν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το περιβάλλον
της Ντόρας Μπακογιάννη.
Η φωνή του, βέβαια, ακούγεται
ελάχιστα. Κυρίως επειδή οι υπόλοιποι σύμβουλοι τον έχουν κάνει στην
άκρη. Προφανώς επειδή ξέρουν ότι
αν δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις
στην ΕΠΟ, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
χάσουν τα προνόμια.
Με τη δημοφιλία του Γραμμένου να μειώνεται, ωστόσο, κάποια
στιγμή ο Αντωνίου θα αποκτήσει
παρέα. Κάποιοι θεωρούν θέμα χρόνου την άμεση σύμπλευση μαζί
του. Ειδικά από τη στιγμή που θα
γίνει γνωστή άλλη μία συμφωνία
που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με όσα ακούγονται
στην πιάτσα, ο Γραμμένος δέχθηκε
να απομακρύνει κάποια στελέχη της
Ομοσπονδίας για να εξασφαλίσει
μία περίοδο ανακωχής με την κυβέρνηση.
Κάτι που, αν γίνει αντιληπτό, άμεσα θα σηματοδοτήσει αντιδράσεις έστω και αν ανεπίσημα πολλοί
επικροτούν τη στάση του Βάγγου.
Επίσημα, όμως, είναι υποχρεωμένοι να φωνάξουν, οπότε θα βρει
συμπαραστάτες ο Αντωνίου.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
άριος Κάτσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, σου λέει. Νεαρός,
34 ετών, όμορφος, βουτυράτος, τσιριμπίμ-τσιριμπόμ, που έλεγε κι ο μέγιστος
Αθηνόδωρος Προύσαλλης σε μια παλιά
ταινία.
Τα χώνει στον Πέτσα ο Κάτσης. Ότι επίτηδες
η ΕΡΤ άφησε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να
πάνε στη Nova, για να πάρει ισχυρό προϊόν ο Μαρινάκης.
Ο Μάριος είναι ένας κανονικός βουλευτής,
λέω εγώ. Ένας κανονικός βουλευτής αριστερός.
Άπαξ και είσαι αριστερός, έτσι πρέπει να σκέφτεσαι και να πουλάς παραμύθι. Και το παίρνει ο
Κόλκας και το κάνει σημαία. Το σέρβιρε σαν δικό
του, βέβαια, αλλά αυτό είναι το τελευταίο.
Έτσι είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι
βουλευτής. Όλη τη μέρα είσαι αραχτός και βάζεις
το μυαλό να δουλεύει. Όχι για τώρα. Για την επόμενη τετραετία. Δουλειά σου είναι να μιλάς. Κι άμα είσαι κι αριστερός, τα πάντα επιτρέπονται.
Τα είπε αυτά ο Κάτσης και μετά πήγε στο κόμμα να πάρει τα συγχαρίκια. Ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του, να τα χώσει στην κυβέρνηση. Τώρα, αν ξέφυγε και λίγο, η διαστροφή παίζει
κι αυτή μπάλα.
Ό,τι γουστάρει λέει ο καθένας. Δημοκρατία.
Πετάει κι ένα κουλό «διαπρύσιος κήρυκας» ο Πέτσας, σου λέει ο Κάτσης. Άντε, τώρα, να τρέχεις
στα λεξικά. Ούτε ο Γιαβρόγλου δεν ξέρει τι σημαίνει. Να μην ξεφύγουμε, όμως.
Ο Μαρινάκης είναι με το ένα πόδι στη Nova.
Μάλιστα. Με 45 μιλιόνια παίρνει το πακέτο. Κι εγώ δεν θα σου πω ότι κάνει καλά ή δεν κάνει. Άλλο είναι το θέμα μου. Να παρέμβει, λέει, το ΕΣΡ.
Να παρέμβει. Να παρέμβει κι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Κι ο Άρειος Πάγος κι ο ΟΗΕ κι η Κομισιόν κι οι
ΜΚΟ που νοιάζονται για τους πρόσφυγες με το
αζημίωτο. Άπαξ κι έχουν αρμοδιότητες, ας παρέμβουνε.
Και στην ΑΕΚ είχε παρέμβει η ΕΕΑ και την πέταξε έξω από το στοίχημα όταν ο Μελισσανίδης έγινε μέτοχος του ΟΠΑΠ. Για το ηθικό μέρος
θα σου μιλήσω εγώ.
Δεν είναι ηθικό, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες.
Μάλιστα. Άπαξ και θεωρείς ότι την ηθική την εκφράζει ο Ιβάν Σαββίδης, πάσο. Σταματάει η κουβέντα.
Όταν ο Σαββίδης αγοράζει εκλογές με 3,5 μιλιόνια, βάζει δικό του πρόεδρο στην ΕΠΟ, βάζει
και προπονητή στην Εθνική, βάζει και τεχνικό διευθυντή, όλα αυτά είναι ηθικά; Όταν ξεσπιτώνει
την Εθνική από το «Καραϊσκάκης» είναι κι αυτό
ηθικό;
Γνωστά πράγματα είναι αυτά, μη λέμε πάλι τα
ίδια. Και σου λέει στο Σαββιδοτεχνείο. Έτσι και
πάρει ο Μαρινάκης το συνδρομητικό και κρίνεται σε μια φάση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα δείξει η Nova την κανονική φάση στους
VARistes;
Μόνο ο Λευτέραρος ο Δούκας τέτοια κοφτερή, διεισδυτική σκέψη. Πώς θα πειστούν οι
φίλαθλοι, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες, ότι δεν έγινε κάτι πονηρό; Κι έχει δίκαιο ο Δουξ. Και ρωτάω
τώρα εγώ.
ΠΑΟΚ - Άρης παίζουνε αύριο στην Τούμπα.

Μ

Σανό
του ΠΑΟΚ
με Μαρτίνς
Ο Μαρινάκης μίλησε για
«πρωτάθλημα των Πρεσπών» μετά το ματς με
την Τότεναμ. Και στον
ΠΑΟΚ εξαγριώθηκαν.
Του έχει γίνει «εφιάλτης» ο Σαββίδης, λένε
οι… κύκλοι και τα… τετράγωνα της ΠΑΕ.
«Εφιάλτης», όμως, ο
Σαββίδης έγινε και στους
μικροεμπόρους της Θεσσαλονίκης, όπως μπορείτε να διαβάσετε στη διπλανή στήλη. Λένε, ακόμα, οι… κώνοι της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, ότι ο Μαρινάκης… ξέχασε ότι ο Μαρτίνς έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Μάλιστα. Φυσικά κι έδωσε. Και τον συμπατριώτη του τον Φερέιρα
εκθείασε στον πορτογαλικό Τύπο. Αυτά τα… γεωμετρικά σχήματα της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν
είπαν κι ένα «ευχαριστώ» που ο Ολυμπιακός
πήρε βαθμούς στο
ranking της UEFA στο
ματς με την Τότεναμ.
Διότι, αφού αποθέωσαν
το επίπεδο του Μαρτίνς,
πάει να πει ότι το ασπάζονται. Κι αφού το ασπάζονται, γιατί δεν έκαναν
κι αυτά τα… τετράγωνα
το ίδιο; Σανό. Πολύ σανό
στους ΠΑΟΚτσήδες.

«PAOK TV» στις καφετέριες, Nova και ΕΡΤ τα άλλα
και κάποιος Κάτσης (βουλευτής) πετάει κοτσάνες
και ό,τι κάτσει...

Θέλεις ΠΑΟΚ;
Ξηλώσου...
Μάλιστα. Άπαξ και γίνει καμία περίεργη φάση, το
«PAOK Tv» θα δώσει τη σωστή εικόνα στους
VARistes; Πλάκα κάνουμε τώρα; Βάζει κανένας

το χέρι του στο Ευαγγέλιο; Όχι βέβαια.
Εκτός κι αν οι Κόλκες πάνε για εξομολόγηση
και μεταλαβιά της Θείας Κοινωνίας στην Αγία
Βαρβάρα δίπλα στο γήπεδο κάθε Κυριακή πρωί
και μετά πιάνουν τα μικρόφωνα. Αν είναι έτσι, αλλάζει το πράγμα.
Όλα θα περνάνε από το φίλτρο του ιδιοκτήτη,
σου λέει ο Δούκας, άπαξ και πάρει τη Nova ο
Μαρινάκης. Μάλιστα. Και τώρα με το κανάλι του
ΠΑΟΚ από πού περνάνε; Από το φίλτρο βενζίνας
του Σαββίδη κι από το φίλτρο αέρος του μικρού
Γιωργάκη; Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Έτσι είναι. Εδώ, ρε, ο ΠΑΟΚ απαγόρευσε στον
Άρη να βάλει προτζέκτορα στο Χαριλάου για να
δείξει το παιχνίδι, και θα δείξει τις κανονικές φάσεις στους VARistes;
Που έτσι κι έκοβε λίγο το μυαλό, ο ίδιος ο ΠΑ-



21
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21/22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Απών το
«PAOK TV»

ΟΚ θα πήγαινε να βάλει τον προτζέκτορα στου
Χαριλάου. Ότι και καλά, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ποιος, όμως, να τα σκεφτεί αυτά; Ο
Δούκας οι Σαββιδοτέχνες;
Σ’ το προχωράω. Πόλεμος γίνεται στην Ελλάδα με τις μπίζνες. Πόλεμος στο Ελληνικό, πόλεμος
μ’ αυτές τις ανεμογεννήτριες, πόλεμος παντού.
Στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, θα γινότανε κάτι άλλο; Την πάρτη του κοιτάει ο καθένας. Κι ο Μαρινάκης κι ο Σαββίδης κι ο Μελισσανίδης κι ο
Αλαφούζος.
Έτσι παίζεται το έργο στις σύγχρονες οικονομίες. Κακώς; Κακώς σου λέω εγώ. Μπορεί ν’ αλλάξει αυτό το πράγμα; Δεν αλλάζει. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να τα αλλάξει όλα αυτά στην παγκόσμια οικονομία. Μόνο ένας αριστερός. Μαζί
με τον Κάτση και τον Κατρούγκαλο τον προστάτη με το μαντηλάκι στο σακάκι της εργατικής
τάξης παγκοσμίως. Στο μιλητό, βέβαια.
Να σ’ το προχωρήσω. Παλιά, δηλαδή, δεν γινότανε αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Μαρινάκης; Γινότανε. Όταν το... συγχωρεμένο το MEGA
έδειχνε τους αγώνες, δεν ήταν κύριος μέτοχος η
οικογένεια Βαρδινογιάννη;
Κι η NETMED με το Filmnet το ίδιο, ενώ ήταν

ιδιοκτήτρια της ΑΕΚ. Κι ο ΟΠΑΠ έδινε διαφήμιση
στις μισές ομάδες με τον Μελισσανίδη μέτοχο.
Κι ο Σαββίδης τη Σουρωτή του. Κι ο Κοντομηνάς στον Άρη ήτανε ό,τι μετέδιδε ο Alpha Digital.
Κι όπως ξανάγραψε η «Α», ο Ιβάν ήθελε στο
OPEN τις άστεγες ΠΑΕ.
Κι αφού ο Ιβάν ήθελε πακέτο τους άστεγους,
γιατί δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό, σου λέω εγώ. Κανάλι έχει. Με Νίκη Λυμπεράκη στα δελτία, πήρε και τον Κυριάκο τον Θωμαΐδη, μια χαρά. Έχει ένα εκτόπισμα. Να τον κοντράρει στα ίσια
τον Μαρινάκη.
Να ρίξει χρήμα στην αγορά. Άπαξ και ρίξεις
χρήμα, όλα γίνονται. Μέχρι και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού που λέει ο λόγος μπορεί ν’ αγοράσεις.
Πες ότι η Nova δίνει στον Κούγια 1,5 μιλιόνι
για του χρόνου. Μάλιστα. Και πάει ο Σαββίδης
και του λέει του 1μ.78 ότι του δίνει 3 μιλιόνια. Τι
θα κάνει ο Αλέξης, που είναι και νομικός σύμβουλος στα μίντια του Μαρινάκη; Θα πει όχι;
Μπουσουλώντας θα πάει στον Ιβάν, όπως οι πιστοί στην Παναγία της Τήνου τον 15Αύγουστο.
Έτσι είναι. Πόλεμος του χρήματος γίνεται παγκοσμίως. Ο Μαρινάκης έκανε αυτή την κίνηση

για τη Nova. Έχει τον σκοπό του. Θα παίξει το παιχνίδι του. Ο Ιβάν έκανε κι αυτός τηλεόραση για
να δείχνει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
Κι όχι μόνο αυτό. Κάνει και hotspot, σου λένε,
τώρα. Όποιος έχει ένα καφέ ή καφενείο και θέλει
να το παίζει η τηλεόραση, το «PAOK TV», να πληρώνει 200 ευρώ. Κι αυτός παίζει το παιχνίδι του.
Ή, μήπως, έχει καμιά ηθική αυτό που κάνει ο
Σαββίδης, να παίρνει το πεντάευρω για κάθε παιχνίδι. Κι όχι μόνο αυτό. Τα επαγγελματικά πακέτα,
σου λέει, κοστίζουν 200 ευρώ τη σεζόν.
Έχεις, δηλαδή, ένα καφενέ με δέκα τραπεζάκια, πληρώνεις γύρω στα 350 τον μήνα για Nova
και Cosmote, κι έρχεται ο Ιβάν και σου λέει, ρίξε
και σε μένα άλλα 200. Για το παραμύθι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αυτάρκης οικονομικά και τα
ρέστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Είσαι ο κύριος καφετεριάκιας στη Θεσσαλονίκη Βγάζεις ένα μεροκάματο με το στανιό. Κάθε βράδυ μετράς και το δεκάσεντσο. Φόροι και κόντρα φόροι και τα ρέστα.
Κι έρχεται ο Σαββίδης και σου λέει, άπαξ και
θέλει να βλέπεις τον Γιαννούλη και τον Ζαμπά,
ρίξε άλλα 200. Θα πεις όχι; Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ
θα χτυπάς μύγες.
Ή μήπως θα τα κόψεις τα άλλα δυο; Θα την κόψεις τη Nova όταν έχει τον Άρη; Θα κόψεις την
Cosmote όταν έχει Champions League; Όλα θα
τα κρατήσεις.
Τώρα, θα πεις, ολόκληρος Σαββίδης με τα σέα
του και τα μέα του, δεν έχει λεφτά και βγήκε στον
έρανο με τους καφετεριάκηδες. Κανένας δεν ξέρει τι κρύβει η τσέπη του άλλου, ρε.
Κάποτε μόλις κατέβαινε από το αεροπλάνο έφερε και μαύρες σακούλες τίγκα στο ευρώ. Άπαξ
και σφαλίσει η πόρτα του άλλου στο σπίτι, ουδείς
ξέρει τι γίνεται μέσα.
Να σ’ το κλείσω. Κάποτε ένας δημοσιογράφος
είχε γράψει ότι ο Κόκκαλης δεν κατάλαβε τι ευτυχία είναι να έχεις δικό σου τον Ολυμπιακό. Ότι
μπορούσε να φτιάξει στον Πειραιά από μαγαζιά
για φαΐ, για ρούχα, για καφέ και τα ρέστα και να
πάρει όλο το χρήμα στο όνομα του Ολυμπιακού.
Κι ο Κόκκαλης ούτε που ήθελε να ακούει ότι θα
έκλειναν μικροεπιχειρήσεις για να εισπράττει ο
Ολυμπιακός.

Στον Αυγενάκη μαζεύτηκε όλο ο καλός ο κόσμος
για το VAR. Για να βρούνε μια άκρη, σου λέει, με
το μηχάνημα. Εκεί οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ, εκεί
της ψηφιακής πολιτικής,
Περέιρες, τα πάντα όλα.
Και τα συνδρομητικά κανάλια, βέβαια. Και καλώς πήγανε.
Μία απορία. Από το κανάλι «PAOK TV» ποιος
πήγε στη συνάντηση;
Κανένας. Και μην πει κανένας ότι ήταν εκεί εκπρόσωποι των ΠΑΕ, άρα
κι ο ΠΑΟΚ είχε το δικό
του. Μιλάμε για κανονικό άνθρωπο της τηλεόρασης.
Το «PAOK TV» έχει και
τηλεσκηνοθέτη και κάμερες και μόνιτορ, τα πάντα. Και περιγραφείς,
βέβαια. Γιατί δεν έστειλε
κανέναν ο Σαββίδης; Στο
«Sport FM» προσπαθούσανε να βρούνε απάντηση γιατί ο Ιβάν απείχε.
Μπορεί να μη χρειαζότανε, λέω εγώ. Και γουστάρω που δεν πήγε ο Σαββίδης. Τι να πάει να κάνει; Να κοροϊδέψει; Θα
είχε κανένα νόημα να
πάνε όλοι του «PAOK
TV», να ακούσουνε και
στην πράξη να μην κάνουν τίποτα;
Ωραία εξήγα ήταν αυτή.
Δεν ερχόμαστε. Σας γράφουμε κανονικά. Εμείς
είμαστε καθαροί από μόνοι μας. Πλυμένοι με
Σκιπ.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Αν ο Αντετοκούνμπο το
έκανε στον Αναστασιάδη…

Στα χαρακώματα οι παλιές
και νέες ωραίες της ΕΠΟ

το Μουντομπάσκετ, Τσεχία - Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τέταρτο φάουλ κι ο Σκουρτόπουλος του φώναξε να κάτσει στον
πάγκο. Ο Γιάννης αρνήθηκε να βγει!
Και η δημοσιογραφία στα καλύτερά της, δεν το ανέδειξε. Μετά το ματς, η
δημοσιογραφία στα ακόμα καλύτερά της. Δεν ρώτησε τον Σκουρτόπουλο
αν θα παραιτηθεί, σύμφωνα με αυτά που άφησε να εννοηθεί, «γιατί το προσωπικό είναι πάνω από τη δημοσιογραφία».
Απλά, φαντάζομαι να γινόταν αυτό στο ποδόσφαιρο, από τον αντίστοιχο
Γιάννη και προπονητή τον… Άγγελο Αναστασιάδη. Να του έλεγε, όπως το
’χε πει παλιά σε παίκτη, «σε ποια Εθνική νομίζεις ότι παίζεις, ρε, στην Εθνική
Τράπεζα;».

γυναικεία φιλαρέσκεια γεννά ανταγωνισμό. Εδώ κοτζάμ
Ρίτα Σακελλαρίου διεμήνυσε μέσω άσματος ότι «οι 40άρες ίσον με δύο 20άρες», για να δείξει πού υπερτερεί μία
ώριμη γυναίκα σε σχέση με τη νεανική φρεσκάδα.
Με βάση όσα ακούγονται στους διαδρόμους της ΕΠΟ, οι παλιοσειρές μεγάλωσαν με την αείμνηστη αοιδό. Κάπως έτσι έχουν
αρχίσει τα όργανα στα διάφορα γραφεία.
Οι υπάλληλοι με προϋπηρεσία στην Ομοσπονδία έχουν αρχίσει
να εκτοξεύουν βέλη στις νεότερες συναδέλφους τους, δηλαδή
σε εκείνες που προσλήφθηκαν την τελευταία διετία. Και είναι
αρκετές, όπως λένε όσοι ξέρουν.
Φυσικά, τα σχόλια και τα καρφώματα δεν γίνονται ευθέως. Ούτε
σχετίζονται μόνο με τη ζήλια για την εμφάνιση ή τη φρεσκάδα.
Παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Όπως οι γνώσεις. Κυρίως
στην τεχνολογία, την οποία οι νέες χειρίζονται άψογα.
Κι αυτή η λεπτομέρεια βάζει σε μειονεκτική θέση τις παλιοσειρές
της ΕΠΟ. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες τριβές, οι οποίες αυξήθηκαν όταν ο ανδρικός πληθυσμός άρχισε να δείχνει το ενδιαφέρον του προς τις φρέσκες
παρουσίες.
Βρήκαν θέμα να ασχολούνται στο πάρκο Γουδή και να στοιχηματίζουν για την πρώτη δημόσια σύγκρουση μεταξύ συναδέλφων.

Σ

Η

«Χωράφια» ΟΑΚΑ και FC Arena
Θα πληρώσουν ΓΓΑ, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Αλέξης;
ο χόρτο στο ΟΑΚΑ πρέπει ν’ αλλάξει. Και ποιος θα
πληρώσει το καινούργιο; Η ΓΓΑ, ή ο Παναθηναϊκός
και η ΑΕΚ; Αυτό… παίζει.
Γράφτηκε ότι οι δυο ΠΑΕ θα πληρώσουν. Σίγουρα; Αφού
στη σύμβαση που υπέγραψαν γίνεται λόγος ότι η ΓΓΑ είναι υπεύθυνη για τον χλοοτάπητα.
Λοιπόν; Θα έχουμε θέμα με το χορτάρι. Διότι κάποιοι στη
ΓΓΑ έλεγαν ότι οι
δυο ΠΑΕ χρωστούν… νοίκι στο ΟΑΚΑ. Θα δείξει.
Πάντως, ο Λυσάνδρου έλεγε ότι οι
δυο ομάδες, ΑΕΚ,
Παναθηναϊκός, θα

Τ

παίξουν μία εντός
έδρας αγωνιστική
σε άλλο γήπεδο. Κι
επειδή θα παίξουν
αλλού, θα την…
πληρώσουν στη
ΓΓΑ;
Για τον Κούγια, όμως, ο Μηνάς δεν είπε τίποτα προς το παρόν. Γιατί; Πλειοψηφία έχει, άρα μπορεί να του βάλει το μαχαίρι στον
λαιμό, με προθεσμία 15 ημερών για νέο χόρτο ή αλλαγή
έδρας μέχρι να αποφασίσει ο Κούγιας –ή ο Πηλαδάκης, όπως λέει ο Αλέξης– ότι μαγκιές του τύπου «θα βάλω
πρόταση μομφής για τον πρόεδρο», δεν περνάνε, ούτε με
πρόεδρο τον Γεράσιμο Διονυσάτο.

O εκνευρισμός του Αλέξη
ιφνιδιάστηκαν πολλοί που ο Αλέξης Κούγιας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Πανιώνιο. Όλοι περίμεναν ότι
το αργότερο στο 70΄ θα είχαμε ανακοινώσεις. Τόσα σκληρά φάουλ είχαν γίνει
εξάλλου στον Ουάρντα. Κι όμως, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ άντεξε.
Πάντως, είναι μεγάλος ο εκνευρισμός του Κούγια. Γιατί ξέρει ότι η απώλεια βαθμών με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο είναι διπλή. Ο Πανιώνιος βέβαια έχει το
μειονέκτημα της αφαίρεσης έξι βαθμών.
Ωστόσο, τα πάντα καλύπτονται στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Ειδικά απέναντι σε ομάδες που έχουν τη χειρότερη επίθεση με ένα γκολ σε τρία ματς.

Α

Με Δούρου, Βασιλειάδη
και Φλαμπουράρη
στο «Μακεδονία Παλάς»
ο Τσίπρας

ε τον Φλαμπουράρη και τη Δούρου… ξέμεινε στη
Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Πάνε οι καλές εποχές που ανέβαινε ως… πρωθυπουργός στην πόλη και κρύβονταν
οι οπαδοί του Ιβάν για να μην του χαλάσουν την καρδιά για το
ξεπούλημα της Μακεδονίας.
Τις παλιές συνήθειες δεν τις άλλαξε πάντως, ο Αλέξης.
Στο «Μακεδονία Παλάς» πήγε μετά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, το βράδυ του Σαββάτου.
Ουδείς ασχολήθηκε μαζί του. Άλλωστε, ο Ιβάν είχε τον πόνο
του με τον ΠΑΟΚ που δυσκολευόταν να κερδίσει τον Ατρόμητο
στο Περιστέρι.
Με τον Τσίπρα θα ασχολιόταν;
Οι μοναδικοί ΣΥΡΙΖΑίοι που τον πλησίασαν ήταν ο Φλαμπουράρης με τον Βασιλειάδη και τη Δούρου.

Μ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Φαν’τ Σιπ ζήλεψε το
παραδάκι του Περέιρα…

«Παίζεται παιχνίδι εις βάρος του
Ολυμπιακού στις μικρές Εθνικές»

ρήκε δουλειά και καλό συμβόλαιο ο
Φαν’τ Σιπ και δεν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια!
Και σιγά μην… έφευγε δηλαδή. Πού θα έβρισκε ομάδα και θα συνδύαζε τις… διακοπές του;
Άσε που όπου πήγε τον έδιωξαν…
Μόνο στην ΕΠΟ θα μπορούσαν να τον κρατάνε για να φέρνει… ισοπαλίες με το Λιχτενστάιν.
Το κατάλαβε κι ο ίδιος και δήλωσε ότι… θα παραμείνει στη χώρα μας για να κάνει την Εθνική
Ελλάδος να μοιάζει με… ομάδα!
«Σε έναν χρόνο πρέπει να είμαστε ομάδα για
να δώσουμε μια πραγματική μάχη, προκειμένου να διεκδικήσουμε κάτι μεγάλο, όπως η
πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε
ο Ολλανδός ομοσπονδιακός που… ζήλεψε
το παραδάκι που παίρνει ο Περέιρα για να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελληνική
διαιτησία.
Αρκεί να εισπράξει...

ικαιολογημένα παράπονα για τις κλήσεις
στις μικρές Εθνικές έχουν οι άνθρωποι του
Ολυμπιακού, καθώς επένδυσαν το καλοκαίρι με πολλές μεταγραφές, αλλά στην ΕΠΟ παίζονται παιχνίδια με μάνατζερ και παράγοντες…
«Έχουμε σοβαρό ζήτημα με τις Εθνικές ομάδες των
Κ19, Κ17 και Κ15. Θεωρούμε πως γίνεται επιλεκτική
μεταχείριση. Είναι χαρακτηριστικό πως αποκτήσαμε
15 παίκτες που έπαιζαν στις Εθνικές τους και από τη
στιγμή που πήραν μεταγραφή στον Ολυμπιακό, κλήθηκαν μόλις οι τρεις», σχολίαζε η πλευρά του Ολυμπιακού.
«Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ντόντη, ο
οποίος ήταν καθοριστικός και ο MVP στην κατάκτηση
του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού στην Κ17. Και
όμως, φαίνεται πως δεν έχει θέση στην Εθνική ομάδα.
»Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει μένος κατά της ομάδας μας. Ποιος είναι ο σκοπός τους; Να μειωθεί η περιουσιακή αξία των παικτών του Ολυμπιακού και να

Β

Δεν ήθελε η
Παναγιά…
λάκα-πλάκα, ο Γραμμένος και οι
συν αυτώ στην ΕΠΟ τον… γλίτωσαν τον Άγγελο Αναστασιάδη
από τρελό κράξιμο.
Διότι αν ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε αυτό που ήθελε (και όχι αυτό που του ζήτησαν ο Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά) ο Αναστασιάδης θα είχε παραμείνει στο τιμόνι της Εθνικής και θα χρεωνόταν όλη την ευθύνη.
Όχι ότι δεν την έχει τώρα…
Επί των ημερών του η Εθνική διασύρθηκε από την Ιταλία, δεν κέρδισε τη Βοσνία και έχασε από την… Αρμενία!
Απλά τώρα μπορεί να λέει ότι εκείνος…
δεν θα έχανε από το Λιχτενστάιν, αλλά
δεν ήθελε η Παναγιά να γίνει αυτό!

Π

Δ

αναδειχτεί αυτή των ποδοσφαιριστών άλλων ομάδων και κυρίως του ΠΑΟΚ.
»Παίζεται παιχνίδι εις βάρος του Ολυμπιακού με εμπλοκή προπονητών και μάνατζερ. Είναι… αδιανόητο
με τις ακαδημίες που έχουμε να διαθέτουμε λιγότερους διεθνείς από τις άλλες ομάδες.
»Για τον λόγο αυτό, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό με τη συμμετοχή των μικρών σε σπουδαία τουρνουά του εξωτερικού», συμπλήρωναν στο λιμάνι.

Μαριονέτα του Γραμμένου ο Φαν’τ Σιπ
ιόλου παράξενη ή περίεργη η διαρροή που έγινε παραμονές του αγώνα της Εθνικής με το Λιχτενστάιν ότι –και καλά– ο Ολλανδός προπονητής θέλει να… «καθαρίσει» δύο παίκτες από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Λες και το πρόβλημα ήταν… δύο ποδοσφαιριστές, όταν ουδείς απ’ όλους αυτούς που παίζουν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει αποδείξει ότι αξίζει να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.
Απλά, ο Φαν’τ Σιπ έπρεπε κάτι να έλεγε για να σηματοδοτήσει επικοινωνιακά την… επόμενη μέρα στην Εθνική και οι συνεργάτες του στην ΕΠΟ ανακάλυψαν μια… μπαρούφα και τη σέρβιραν προς τα έξω.
Ό,τι θα ’θελε και ο Γραμμένος να έλεγε και ό,τι είπε στον κόσμο, πως και καλά… φτιάχνεται μια ομάδα για το
Μουντιάλ του 2022.
Ο Φαν’τ Σιπ δεν είναι προπονητής. Μια μαριονέτα του Γραμμένου είναι και των συμβούλων της ΕΠΟ που τον επέλεξαν και τώρα θα πρέπει να «λουστούν» την επιλογή του για να μην αποζημιώσουν…

Δ

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε, η ΝΔ πληρώνει;
ο θέμα των τηλεοπτικών συμβολαίων (που επιβλήθηκαν από
την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ και πληρώθηκαν από το υστέρημα
του ελληνικού λαού) δεν έχει λυθεί ακόμη.
Οι παράγοντες της Super League 2, επικαλούμενοι προσύμφωνο
που είχε
συναφθεί
πριν από
περίπου έναν χρόνο
από τον υφυπουργό
Αθλητισ μ ο ύ
Γι ώ ρ γ ο
Βασιλειά-

Τ

δη, διεκδικούν δεκαπλάσια χρήματα από όσα λάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες που ήταν στην αντίστοιχη κατηγορία.
Eπιμένουν να τους καταβληθεί από την ΕΡΤ το συνολικό ποσό των
15,3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να το μοιραστούν, ομάδες με πολύ
χαμηλή –σε όρους τηλεθέασης– εμπορική αξία(…).
Η (απελθούσα) διοίκηση
της ΕΡΤ έκανε διαδοχικές
προτάσεις για περικοπή
των απαιτήσεων που έχουν
οι 12 ομάδες της Super
League 2 κατά 60%, 50%
και 40%, αλλά φαίνεται ότι
κάποιοι θέλουν να τραβήξουν το σκοινί…



24



www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
21/22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ

ΟΦούσεκ
πουείναι;

Τώώώώρα,
να'τανκιάλλος
Η Γιουβέντους
έδειξε
τον δρόμο
Στην Ελλάδα οι ΠΑΕ, οι
μεγαλομέτοχοι και τα
στελέχη τους διατείνονται ότι θέλουν να συμβάλουν στον περιορισμό
της βίας στους αθλητικούς χώρους. Η συμμετοχή τους, όμως, εξαντλείται σε δηλώσεις
προθέσεων. Με εξαίρεση
τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον Ντέμη Νικολαΐδη.
Αντίθετα, σε άλλες χώρες οι ΠΑΕ μετατρέπουν
σε πράξεις τις εξαγγελίες
τους. Τελευταίο παράδειγμα η Γιουβέντους. Τη
Δευτέρα (16/9) η αστυνομία συνέλαβε 12 ηγετικά στελέχη από συνδέσμους των οργανωμένων οπαδών της, με κατηγορίες για εκβιασμούς, ξέπλυμα χρήματος, βία και διακίνηση
ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, από τους συνδέσμους «Drughi»,
«Tradizione-Antichi valori», «Viking», «Nucleo
1985», «Quelli... di via
Filadelfia».
Ελπίζουμε το γεγονός να
έρθει σε γνώση του υφυπουργού Αθλητισμού,
Λευτέρη Αυγενάκη. Και
την επόμενη φορά που
εκπρόσωποι ΠΑΕ θα του
δηλώσουν αλληλέγγυοι
στο δόγμα της κυβέρνησης για μηδενική ανοχή
στη βία, να τους ρωτήσει
γιατί είναι μόνο λόγια.
Και αν –όπως κατά καιρούς κάνουν– ισχυριστούν ότι δεν μπορούν,
ας τους επισημάνει (και)
το παράδειγμα της Γιουβέντους. Και ας τους ζητήσει (επιτέλους) να αφήσουν τα λόγια και να
κάνουν πράξεις.

Θέλει να μείνει η ΑΕΛ;

Με πολιτικό… μέσον οι κλήσεις
στην Εθνική, Ευάγγελε;

κέφτονται πολλοί αυτή τη νέα σχέση
του Αλέξη με τον Ιβάν και τη μεγαλοκαρδία του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ να
παραχωρήσει δανεικούς στην ΑΕΛ δύο πολύ καλούς παίκτες. Μετά τον Αμρ Ουάρντα, ο ΠΑΟΚ παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στην ΑΕΛ και τον Έργκους Κάτσε.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη του Κούγια
με τον Σαββίδη και πόσο ειλικρινής είναι;
Το μέλλον θα δείξει. Και σύντομα. Ο Ιβάν θέλει να μείνει στη Super
League 1 η Λάρισα ή να υποβιβαστεί; Μήπως έχει άλλες προτιμήσεις;
Ο Αλέξης είχε στενοχωρήσει πολύ και τον φίλο του, τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ο Σαββίδης ξέρει όμως πως ο Κούγιας είναι σταθερός
στις απόψεις του και θα εκτιμήσει τη συνδρομή στην ενίσχυση της ομάδας του.

κου, Βάγγο Γραμμένε, τι δήλωσε ο Τζόνι Βαν
‘τ Σιπ στο «Documento»: «Στην Ολλανδία η ομοσπονδία είναι εντελώς ανεξάρτητη και ο προπονητής διαλέγει τους καλύτερους. Δεν υπάρχουν πολιτικές ισορροπίες κι αυτό θα κάνω κι εγώ». Τι ήθελε
να πει ο ποιητής; Ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες;
Έτσι γινότανε μέχρι τώρα, για να το λέει ότι θα το αλλάξει ο Τζόνι. Ότι στην Ελλάδα, προφανώς, συμβαίνει
αυτό που δεν συμβαίνει στην Ολλανδία.
Περιμένουμε τον πρόεδρο Βάγγο να καλέσει για…
καφέ τον Ολλανδό προπονητή για διευκρινίσεις. Και τον Τάκη Φύσσα και τον
Κώστα Κωνσταντινίδη. Περιμένουμε και τον Αγγελάρα να πει κάτι. Και τον
Στελλάκη τον Γιαννακόπουλο και τον Άγγελο τον Μπασινά.

Πρόβλημα… ύπαρξης
της ΕΡΤ sports

Η επιστήμη σηκώνει
τα χέρια με Κούγια…

ΕΡΤ sports μπορεί να έκανε πολύ ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης με το Μουντομπάσκετ της Κίνας, παρά τον πρόωρο αποκλεισμό της Εθνικής μας ομάδας, αλλά το μέλλον της είναι αβέβαιο ως αυτόνομο κανάλι.
Μετά, όμως, την απώλεια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των τελικών του EURO 2020, που κατέληξαν στον ΑΝΤ1, τα πράγματα έγιναν
δύσκολα.
Στο πρωτάθλημα της Super League1 είδε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να υπογράφουν στη Nova, έμεινε από brand ονόματα συνεπώς και
δεν μπορεί να προσδοκά σε μεγάλη τηλεθέαση που θα έφερνε έσοδα.
Όσο για το διευθυντικό στέλεχος που ενόχλησε και πάλι τον Θεοδωρικάκο, επισημαίνοντας ότι δεν τον τοποθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί, επίσης τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Αλέξης –ύψους 1μ.78– Κούγιας παραιτήθηκε και από νομικός σύμβουλος του Ζαμάνη, μετά την ήττα 1-0
της ΑΕΛ με τον Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη.
Όπως είναι γνωστό, είχε απειλήσει με μηνύσεις
την εφημερίδα «Πρωταθλητής», στην οποία είναι… νομικός σύμβουλος. Το μόνο που απομένει,
πλέον, στον κατά τρεις πόντους μεγαλύτερου
του ύψους ενός κανονικού άνδρα, (1μ.75) δικηγόρου, είναι να αναλάβει νομικός σύμβουλος
του… εαυτού του.
Και να ζητήσει από την ΠΑΕ ΑΕΛ (της οποίας νομικός σύμβουλος είναι ο Αλέξης Κούγιας) διαφυγόντα κέρδη και ψυχική οδύνη
από τις ήττες με Ολυμπιακό και Πανιώνιο.
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Σπάνια φωτογραφία του 1925. Αριστερά, ο ιστορικός
ηγέτης του Παναθηναϊκού Απόστολος Νικολαΐδης, που
έδωσε το όνομά του στο γήπεδο της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας. Δίπλα του ο Λουκάς Πανουργιάς. Διετέλεσαν
και παράγοντες του συλλόγου μέχρι το τέλος της ζωής
τους. Το 1948 ο Απόστολος Νικολαΐδης ήταν ο πρώτος
που δημιούργησε τμήματα υποδομής στο ποδόσφαιρο.

«Καρφώθηκε» ο Περέιρα,
πάει καλεσμένος
στο OPEN
το OPEN του Ιβάν Σαββίδη
αρχίζει εκπομπή τη Δευτέρα ο
Κυριάκος
Θωμαΐδης. Με πρώτο
καλεσμένο τον Μέλο Περέιρα, για θεαματικό μπάσιμο.
Καλά έκανε ο δημοσιογράφος. Ο Περέιρα, ωστόσο, έκανε κι αυτός καλά; Ο
Θωμαΐδης τηλεθέαση έψαχνε και την έχει εξασφαλισμένη με τον
Πορτογάλο. Ο Περέιρα, ωστόσο, «καρφώθηκε» με το να επιλέξει
να εμφανιστεί στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.
Πώς θα πείσει τους οπαδούς των άλλων ομάδων ότι παίζει πενήντα
- πενήντα το «παιχνίδι» με τη διαιτησία, όταν ενώ υπάρχουν ακόμα
«ελεύθερα» κανάλια, όπως η ΕΡΤ, η Nova, ο ΑΝΤ1, η COSMOTE,
αυτός προτιμάει το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη;
Ή μήπως δεν τον νοιάζει; ΟΚ, «μαγκιά» του δημοσιογράφου που
τον έπεισε να πάει στο ΟΡΕΝ. Αλλά για να σπάσει το ρεκόρ στην
τηλεθέαση χρειάζεται στο πάνελ Μάκη Γκαγκάτση, Αχιλλέα
Μπέο, και Αλέξη Κούγια. Κι ένα ασθενοφόρο…

Σ

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 στο στάδιο «Olympique de
L’Εmyrne» της Μαδαγασκάρης, Αντέμα, - Εμιρν… 149-0!
Καταγράφτηκε στο βιβλίο Γκίνες για δυο λόγους. Για
την έκταση του σκορ, αλλά και γιατί όλα τα γκολ
ήταν… αυτογκόλ! Διακωμώδησαν το άθλημα
διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο για τις αποφάσεις
του διαιτητή στον προηγούμενο αγώνα.

Ρουφιανιές στον UEFAτζή
«νταβατζή βίας» για τους
σεκιουριτάδες
εν ξεκίνησε καλά αυτός ο νέος «νταβατζής» της ΕΠΟ, Μαρκ Τίμερ, τον οποίο έφερε ο Λάκοβιτς για να «σώσει» το ελληνικό
ποδόσφαιρο από τη βία.
Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τον πρόεδρο… άνευ
χαρτοφυλακίου, Βάγγο Γραμμένο; Τις πιστοποιήσεις των σεκιουριτάδων των γηπέδων! Κι ο Γραμμένος ψάχνει να βρει γιατί εφέτος είναι ο
τρίτος χρόνος που οι σεκιουριτάδες των γηπέδων δεν πέρασαν από εκπαίδευση.
Ο δε Τίμερ φάνηκε πολύ ενημερωμένος περί του θέματος, καθότι είπε
πως στο περσινό παιχνίδι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός η διακοπή προκλήθηκε από τους σεκιουριτάδες (δεν πρέπει να θεωρούσε υπαλλήλους της ΠΑΕ), οι οποίοι μπορεί και να μην ήταν καν σεκιουριτάδες!
Τον πρόλαβαν οι… ρουφιάνοι τον Μαρκ, του τα είπαν όλα.

Δ
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Γιωργάκης
Σαββίδης
Χωρίς
γλώσσα
μέχρι το 90΄
και βάλε
Ειρωνεία για
το ΘρύλοςΒόλος 5-0(!!!)
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού παρακολουθεί…
επισταμένως ο Γιώργος
Σαββίδης! Προφανώς,
του αρέσει να βλέπει…
καλή μπάλα.
Γιατί, αν περίμενε να δει
καλή μπάλα από τον ΠΑΟΚ με τις… μη μεταγραφές που έκανε ο πατέρας
του, σώθηκε!
Το θέμα είναι ότι ο Γκιόργκης… δεν βλέπει και
σωστά. Διότι μόλις τέλειωσε το ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο (50) έκανε αναρτήσεις στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να… διαμαρτυρηθεί επειδή δεν
αποβλήθηκε ο… Ελαμπντελαουί, που κατά τη
γνώμη του είχε πάρει…
δύο κίτρινες κάρτες!
Με το γνωστό θράσος
που τον διακρίνει άρχισε
να κάνει αστειάκια του
στυλ «με πόσες κάρτες αποβάλλεται ένας ποδοσφαιριστής» και διάφορα τέτοια με τα οποία
γελάει μόνο ο ίδιος!
Ο Γιωργάκης έβγαλε –
ξανά– γλώσσα. Την οποία είχε καταπιεί το
Σάββατο μέχρι το 90΄
και βάλε, που έσωσε την
παρτίδα ο Κρέσπο…
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Ολυμπιακός
Η ακριβότερη ομάδα
στο πρωτάθλημα

2020-2021
Κεντρική διαχείριση
(χωρίς τον Θρύλο…)
ι εξελίξεις στο τηλεοπτικό πεδίο έχουν σημάνει συναγερμό σε όλες τις ομάδες της
Σούπερ Λίγκας και όχι μόνο. Με τα πρώτα
μηνύματα να ’ναι αποθαρρυντικά για την επόμενη
μέρα.
Όχι επειδή βγήκε και είπε ο Αλέξης ότι χωρίς
την επιστροφή του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει
κεντρική διαχείριση. Ούτως ή άλλως, και να ενσωματωθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο σύνολο
της μεγάλης κατηγορίας, προφανώς θα λείπει ο Ολυμπιακός, διότι οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν
ήδη την επέκταση του συμβολαίου τους και για την
επόμενη σεζόν.
Και, μάλιστα, με χρήματα που έκοψαν πολλές από τις απαιτήσεις όχι μόνο
των ανταγωνιστών τους, αλλά και την όρεξη των μικρομεσαίων.
Αρκετοί παράγοντες περιμένουν να δουν τη στάση που θα κρατήσει η ΑΕΚ.
Κυρίως αν οι «κιτρινόμαυροι» συμπλεύσουν με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή την περίπτωση, για τα αφεντικά των μικρομεσαίων ΠΑΕ θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός
πόλος, με μία ομπρέλα που θα χωρέσει και άλλες ομάδες.
Στο Μαρούσι, πάντως, αποφεύγουν τις πολλές αναφορές για τη στάση τους
την επόμενη μέρα. Δείχνουν διάθεση να κάνουν υπομονή και να χαράξουν τη
στρατηγική τους όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
Από τις διαρροές, ωστόσο, είναι σαφής η αρνητική διάθεσή τους για οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν παιχνίδια εις βάρος τους, αρχής γενομένης από τον τελικό του Βόλου.
Και έτσι κλείνουν ουσιαστικά κάθε ενδεχόμενο για νέα σύμπλευση των «δικεφάλων». Έστω και αν στο ποδόσφαιρο έχουμε μάθει να μη λέμε «ποτέ», γέφυρα ανάμεσα σε Μαρούσι και Τούμπα πολύ δύσκολα θα φτιαχτεί…

Ο

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ην ακριβότερη ομάδα
του πρωταθλήματος έχει
ο Ολυμπιακός, καθώς η
αξία των παικτών του ανέρχεται σε 83,05 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 65,75 εκατ.
ευρώ και η ΑΕΚ με 41,50 εκατ.
ευρώ. Οι τρεις αυτές ομάδες
φθάνουν σε αξία έμψυχου δυναμικού τα 190 εκατ. ευρώ
στο σύνολο των 312,58 εκατ.
ευρώ της Super League 1 των
14 ομάδων.
Η ομάδα με τη μικρότερη α-

Τ

Ο Σαραϊδάρης
του ΠΑΟΚ «ασπίδα»
του Σιδηρόπουλου
Ο Σιδηρόπουλος, που ορίστηκε στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρη, είναι φίλος με τον Δημήτρη τον Σαραϊδάρη, άλλοτε διεθνή βοηθό. Για την ακρίβεια, όχι
«φίλος», αλλά «προστάτης», όπως έγραψε το sdna.
Ήταν ένα ματς Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός, το
2016, Σεπτέμβριος μήνας, όταν ο Σιδηρόπουλος
είχε δώσει πέναλτι στον Μπεργκ. Ο παρατηρητής
Γιανναδάκης είχε παραπέμψει τον Τάσο, αλλά ο
Σαραϊδάρης, εκπρόσωπος τότε της Super League
στην ΚΕΔ, τον είχε… προστατέψει, για να μην τιμωρηθεί.
Ο Σαραϊδάρης, ένα χρόνο μετά, έγινε υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προφανώς, για να βοηθήσει
τους παίκτες του «δικεφάλου» να κατανοήσουν
πως αν κάνουν κωλοτούμπες στην περιοχή, εύκολα
τους δίνεται πέναλτι. Ή αν απλώνουν τα χέρια, όπως ο Βιερίνια στη Λαμία, μπορεί και να μη δοθεί
πέναλτι, όπως δεν δόθηκε.

ξία ποδοσφαιριστών είναι η
Λαμία με 7 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν Βόλος με 7,46 εκατ. ευρώ και ο Αστέρας Τρίπολης με 8,15 εκατ. ευρώ.
Ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ο Κώστας Φορτούνης, η αξία του
οποίου αποτιμάται σε 10 εκατ.
ευρώ.
Στην πρώτη δεκάδα με τους
πιο ακριβούς παίκτες, υπάρχουν επτά του Ολυμπιακού

(Φορτούνης, Καμαρά, Κούτρης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Ποντένσε) και
τρεις του ΠΑΟΚ (Ζαμπά, Ίνγκασον, Στοχ). Την 11η θέση
μοιράζονται οι «Ενωσίτες»
Πέτρος Μάνταλος, Μάρκο
Λιβάγια, με τον Λοβέρα του
Ολυμπιακού και τον Πέλκα
του ΠΑΟΚ που κοστίζουν από
4 εκατ. ευρώ.
Με εξαίρεση τους τρεις ισχυρούς του πρωταθλήματος,
τη μεγαλύτερη αξία έχουν οι
Δημήτρης Κουρμπέλης και
Ζαχίντ του Παναθηναϊκού,
που αποτιμώνται σε δύο εκατ.
ευρώ έκαστος και βρίσκονται
στην 34η θέση σε αξία στο
πρωτάθλημα.

1,75 ο Σαραμαντάς (χωρίς σκαμπό)
1,78 ο Κούγιας (σκαμπό;)
Ο Αλέξης Κούγιας, μετά την ήττα της ΑΕΛ από τον Πανιώνιο στη Ν. Σμύρνη, έβγαλε καταγγελτική ανακοίνωση. Προφανώς το γεγονός αυτό δεν συνιστά είδηση,
όπως δεν αξιολογείται ως τέτοια πως ένας άνθρωπος αναπνέει.
Εκείνο που προκάλεσε αίσθηση ήταν το –ακόμα και για τα δεδομένα του Αλέξη–
σοβαρό ατόπημα δημόσιας αναφοράς σε προσωπικά δεδομένα του «κυανέρυθρου»
διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, Νίκου Ζαμάνη.
Ο Κούγιας δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από δικηγόρος του, γνωστοποιώντας τον
βαθμό σοβαρότητας της υποθέσεως.
Απαντώντας επ’ αυτού –σε σχετική ανακοίνωσή της– η ΠΑΕ Πανιώνιος ανέφερε:
«Ως μεγαλοδικηγόρος και… μιρλός στις συνέπειες του λόγου του προτιμά να διαπράττει πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του νόμου περί προσωπικών
δεδομένων».
Οι «κυανέρυθροι» κατήγγειλαν σκαιότατη συμπεριφορά και
χυδαίες βρισιές του Κούγια στον
ποδοσφαιριστή, Γιώργο Σαραμαντά. Εκεί, όμως, που «τελείωσαν» τον Αλέξη, ήταν το υστερόγραφο της ανακοίνωσης:
«Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Γιώργος Σαραμαντάς –χωρίς
το σκαμπό– έχει ύψος 1,75…»
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Ο Αλαφούζος
ήθελε… Σιδηρόπουλο
με τον Ολυμπιακό
άλλον δεν άρεσε στον Αλαφούζο η επιλογή του
Γερμανού διαιτητή Στέγκεμαν να σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με
τον Ολυμπιακό, αν κρίνει κανείς από
τα όσα γράφτηκαν στην ιστοσελίδα
του «sport fm», η οποία είναι συμφερόντων του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΠΑΕ.

Μ

Έγραψε η σελίδα: «…αν μιλήσουμε με βάση τα στατιστικά, ο Σιδηρόπουλος που επιλέχθηκε να διευθύνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, είναι σαφώς εμπειρότερος από τον
Στέγκεμαν που ναι μεν είναι ένας διαιτητής
από την Μπουντεσλίγκα, αλλά όχι από τους
κορυφαίους του γερμανικού πρωταθλήματος».
Και πρόσθεσε λίγο πιο κάτω: «Ο διαιτητής από το σύνδεσμο της Δωδεκανήσου, έ-

Η ΚΕΔ αγρόν αγοράζει…
εγάλη φασαρία έγινε την 3η αγωνιστική για το αν σε περίπτωση που ο διαιτητής VAR ειδοποιήσει τον διαιτητή
πως υπάρχει παράβαση για κόκκινη κάρτα, ο τελευταίος
είναι υποχρεωμένος να αποβάλει τον παίκτη που υπέπεσε στην
παράβαση, ή μπορεί να τον παρατηρήσει με κίτρινη κάρτα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Χαριλάου, όπου το γκολ
του Παναθηναϊκού στο 88΄ ακυρώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε
ότι ο Μακέντα είχε κάνει φάουλ και δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Αντίστοιχα με κίτρινη κάρτα τιμωρήθηκε ο Βράνιες που χτύπησε
αντίπαλο στο ματς με τη Λαμία.
Δυστυχώς, η λαλίστατη σε άλλες περιπτώσεις ΚΕΔ έκανε
το… κορόιδο και άφησε να αιωρείται η διχογνωμία. Ευτυχώς,
υπήρξε ανάλογη περίπτωση στα ματς του Champions League
ακολούθησαν.
Στην αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Γκενκ, ο Τσβόιερ
έβγαλε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σαματά. Μετά από on
field review, άλλαξε την απόφασή του, πήρε
πίσω την κόκκινη και έβγαλε κίτρινη στον ποδοσφαιριστή
της βέλγικης ομάδας.
Ως εκ τούτου,
όταν ένας διαιτητής συμβουλεύεται το VAR
έχει δικαίωμα να
δείχνει κίτρινη
κάρτα, και ως εκ
τούτου Βράνιες
και Μακέντα
σωστά κιτρινίστηκαν.

Μ

χει στο ενεργητικό του 16 παιχνίδια
Champions League. Στο ενεργητικό του επίσης έχει και καμιά 15αριά ματς στο Europa
League.
»Πόσα έχει ο Στέγκεμαν σε ομίλους και
νοκ-άουτ σε Champions League και Europa
League; Η απάντηση είναι... ούτε ένα.
Η μοναδική του εμπειρία από τη διοργάνωση των κορυφαίων είναι ένα ματς του
δεύτερου γύρου των προκριματικών ανά-

Βράζει η Λίνα με τον Βαγγέλη

μεσα στη Μάριμπορ και την ΑΪΚ Στοκχόλμης».
Ξεχνάει ο Αλαφούζος ότι η τελευταία
φορά που Έλληνας διαιτητής σφύριξε σε
ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού ήταν
πολύ πριν ο ίδιος (και οι… πρώην σύμμαχοί
του στη δήθεν εξυγίανση) χτύπησαν την
πόρτα της FIFA και της UEFA για να φέρουν
τη διεθνή επιτροπεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο… Τώρα, τι ζητάει;

ΠΑΟΚ-Άρης
Διαιτητής που δεν
ήθελαν οι «κίτρινοι»

έμα Γραμμένου ετοιμάζεται να θέσει ο Ολυμπιακός. Και, μάλιστα, άμεσα, διότι η Λίνα Σουλούκου βράζει με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Η «σιδηρά κυρία» της πειραϊκής ομάδας χρέωσε στον Βάγγο όσα διέρρευσαν για την υποτιθέμενη επίσκεψή της
στο βανάκι του VAR πριν από την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης.
Πέρα από τον ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας που έχει ο Γραμμένος με το σάιτ που δημοσιεύτηκε το θέμα, τις υποψίες της Σουλούκου ενίσχυσε και η αδράνεια της ΕΠΟ στην περίφημη «αποκάλυψη».
Όπως έλεγε η δικηγόρος στους ανθρώπους της, ο Γραμμένος όφειλε να διαψεύσει όσα γράφτηκαν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Ακόμα και στη σύσκεψη του Λευτέρη Αυγενάκη για το VAR
σκέφτεται η Σουλούκου να ανοίξει τη συζήτηση και να ζητήσει εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Με στόχο φυσικά να
τον υποχρεώσει σε μία άτακτη υποχώρηση και κατά συνέπεια σε
διάψευση όσων της καταλόγισαν.
Φυσικά και ο Τάκης Αγραφιώτης θα θέσει το ίδιο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και σε αυτή την
περίπτωση θα ’χει ενδιαφέρον να δούμε τη στάση που θα κρατήσει
το μπλοκ του Νότου και ειδικά ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος θα
βρεθεί ανάμεσα στην υποχρέωσή του προς τον Γραμμένο –λόγω
κάποιου διορισμού– και στην πολύχρονη φιλία του με τη Σουλούκου.

Θ

Ούτε στο… Open να γινόταν ο ορισμός του
διαιτητή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη.
Λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωσή του
από την ΚΕΔ του Περέιρα, ο Άρης είχε ζητήσει να μην μπει ο Σιδηρόπουλος.
Και η ΚΕΔ του Περέιρα (που συνήθως
βάζει ξένους διαιτητές στα ντέρμπι και ειδικότερα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αφού
μέχρι πέρσι αποτελούσε κορωνίδα της πολιτικής του «Δικεφάλου του Βορρά» η επιλογή ξένων διαιτητών στα παιχνίδια
του), έβαλε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον
Άρη τον διαιτητή… που δεν ήθελε ο Άρης!
Τον Σιδηρόπουλο.
Καμία έκπληξη. Πάλι καλά που δεν είναι ενεργοί ο Μάλαμας και ο Σαραϊδάρης. Κάπου θα χωρούσαν…
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ΟΠΑΠ και
η ΠΑΕ ΑΕΚ
παρουσίασαν την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου
2019, την ανανέωση της
χορηγικής τους συνεργασίας για την αγωνιστική
περίοδο 2019-2020. «Μέγας Χορηγός» της ΠΑΕ ΑΕΚ θα είναι το ΠΑΜΕ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το λογότυπο του παιχνιδιού θα προβάλλεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στην επίσημη
εμφάνιση της ομάδας.
Η χορηγική συνεργασία του ΟΠΑΠ, του κορυφαίου ομίλου στον
κλάδο των τυχερών παιχνιδιών
στην Ελλάδα, και της ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζεται δυναμικά. Με σύμμαχο τον
ΟΠΑΠ, η ομάδα της ΑΕΚ ξεκινά τις
προσπάθειές της για επιτυχημένη
πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, μιλώντας
στην παρουσίαση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, δήλωσε: «Το Όραμα 2020 του ΟΠΑΠ
προβλέπει την καθιέρωσή του ως εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων παγκοσμίου επιπέδου.
»Ο αθλητισμός είναι αναμφίβολα
μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές
διασκέδασης και ο ΟΠΑΠ στηρίζει
τον ελληνικό αθλητισμό εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια.
»Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πολύ
χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με
την ΠΑΕ ΑΕΚ, έναν από τους πιο επιτυχημένους και ιστορικούς συλλόγους της Ελλάδας.
»Η έμφαση που δίνει η ΑΕΚ στην
ανάπτυξη των ποδοσφαιρικών ακαδημιών και των αθλητικών εγκαταστάσεων συνάδει με τη δέσμευση
του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.
»H εφετινή σεζόν θα είναι ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή της ο-

Ο

ΟΠΑΠ και ΠΑΕ ΑΕΚ
συνεχίζουν μαζί

μάδας στην ιστορική της έδρα, στη
Νέα Φιλαδέλφεια, και ελπίζουμε να
αποτελέσει προάγγελο για νέες επιτυχίες στο καινούργιο γήπεδο».
Ο διευθύνων σύμβουλος και Α΄
αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕK, Μηνάς
Λυσάνδρου, ανέφερε: «Είναι μια όμορφη… μια ξεχωριστή μέρα σήμερα,
όπως ξεχωριστή είναι και η σχέση
της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον ΟΠΑΠ.
»Ο οποίος αποτελεί τον σημαντικότερο στρατηγικό συνεργάτη της
ΠΑΕ ΑΕΚ σε χορηγικό επίπεδο. Αποτελεί –απ’ όποια οπτική γωνία και αν
το δει κανείς– το ισχυρότερο θεμέλιο
του χορηγικού μας προγράμματος.
»Δεν κατατάσσεται απλά στην κατηγορία των συνεργατών, υποστηρικτών ή χορηγών της ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά
μέσω της συνεργασίας μας, η οποία
εξωτερικεύεται πρωτίστως μέσω
των σημάνσεων στον αθλητικό μας
ιματισμό, στην αγωνιστική μας έδρα
και στο προπονητικό μας κέντρο, έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του
στην αθλητική μας ιστορία.
»Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση
ανανεώνουμε και φέτος τη μεταξύ
μας συνεργασία, διατηρώντας τον Ο-

ΠΑΠ στην κορυφή του χορηγικού μας
προγράμματος ως “Μεγάλο Χορηγό”.
»Μαζί, θέτουμε και εκπληρώνουμε
υψηλούς στόχους, τόσο σε σχέση με
τις αγωνιστικές επιδόσεις, όσο και με
την κοινωνική προσφορά, γεγονός
άλλωστε που χαρακτηρίζει τη δράση
του Οργανισμού από την ίδρυσή του.
»Η ΑΕΚ ως ιδέα και ιστορία πρεσβεύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα
αθλητικό σωματείο, όπως και ο ΟΠΑΠ
αποτελεί κάτι ευρύτερο από μία κοινή
ανώνυμη εταιρεία. Αυτό ίσως είναι και
το βασικότερο συστατικό της διαχρονικά επιτυχημένης συνεργασίας μας.
»Είναι άλλωστε γνωστή η προσφορά του ΟΠΑΠ στον αθλητισμό,
στον άνθρωπο, στην κοινωνία γενικότερα και ως εκ τούτου με μεγάλη
χαρά (και όχι λόγω συμβατικής υποχρέωσης) συμμετέχουμε ενεργά σε
όλες σχεδόν τις δράσεις και πρωτοβουλίες του, με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τη λειτουργία της παιδικής κερκίδας κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας.
»Σε εμπορικό επίπεδο, η διαρκώς
αναπτυσσόμενη χορηγική πλατφόρμα της ΠΑΕ ΑΕΚ είναι δεδομένο ότι

θα προβάλει αποτελεσματικά όλη την
επιχειρηματική και κοινωνική δράση
του ΟΠΑΠ. Όπως αντίστοιχα και ο ΟΠΑΠ, στηρίζει όλες μας τις προσπάθειες, με επαγγελματισμό και συνέπεια, αποτελώντας ένα σημαντικό και
ενισχυτικό παράγοντα της επιτυχούς
και συνεχώς ανοδικής πορεία της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια.
»Σε τελική ανάλυση, αυτό αποτελεί και το μυστικό της επιτυχίας της
σχέσης μας, γιατί όπως σε όλους
τους τομείς της ζωής, μόνο οι αμφίδρομες, ισότιμες και ειλικρινείς σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.Και μια τέτοια σχέση, είναι η
σχέση της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον “Μεγάλο
Χορηγό” της, την ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ
ΑΕΚ, Ίλια Ίβιτς, υπογράμμισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω επιστρέψει στην οικογένεια της ΑΕΚ. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ για
την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας με την ομάδα και εύχομαι να
συνδυαστεί με περισσότερες επιτυχίες. Ο ΟΠΑΠ στηρίζει τον αθλητισμό
και στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας για πολλά χρόνια μέσω σημαντικών δράσεων».
Ο αρχηγός της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μιχάλης Μπακάκης, επεσήμανε: «Με το
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στη φανέλα καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, μετά από 24 χρόνια, το Κύπελλο και να συμμετάσχουμε στους
ομίλους δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ελπίζω κι εφέτος να σημειώσουμε ανάλογες επιτυχίες στις εγχώριες διοργανώσεις».
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• Εν αναμονή ακόμη και πολεμικής απάντησης των ΗΠΑ κατά του
Ιράν, με αφορμή την επίθεση στο διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία,
οι αναταράξεις είναι πρωτίστως ενεργειακές και δευτερευόντως γεωπολιτικές

Αναταράξεις όχι μόνο στην ενεργειακή, αλλά και στη γαιοπολιτική «σκακιέρα» της υφηλίου έφερε η επίθεση το
προηγούμενο Σάββατο με
drones στη μεγαλύτερη μονάδα άντλησης πετρελαίου
στις εγκαταστάσεις της
ΑRAMCO στην επαρχία Αμπκάικ της Σαουδικής Αραβίας, όπου μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκε το 50% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου
του Βασιλείου, που όμως αποτελεί το 5% της ημερήσιας
παραγωγής «μαύρου» χρυσού σε ολόκληρη την υφήλιο.

Χαμένοι και κερδισμένοι
του ακήρυχτου πολέμου
για τον «μαύρο» χρυσό
θα μετακυλιστούν ταχύτατα στις αντλίες των καυσίμων, πιέζοντας ακόμα ασφυκτικότερα την αναιμική
οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης και θέτοντας εφεξής πολιτικά
ζητήματα στην ΕΚΤ, με την πιθανώς επερχόμενη επιτάχυνση του
υποτονικού πληθωρισμού.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Π

αρ’ ότι οι Χούτι της
Υεμένης ανέλαβαν άμεσα την ευθύνη για
την επίθεση, οι ΗΠΑ
και η Σαουδική Αραβία κατήγγειλαν ευθέως το Ιράν που
αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Παράλληλα, η Βρετανία
χαρακτήρισε τις επιθέσεις «σοβαρό
και εξοργιστικό γεγονός», επισημαίνοντας ότι χρειάζεται πλήρης εξακρίβωση των στοιχείων ως προς το
ποιος έχει την ευθύνη για αυτή
πριν δοθεί η απάντηση, η Γαλλία
καταδίκασε τις επιθέσεις και η Ε.Ε.
προειδοποίησε για την «πραγματική
απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα» στη Μέση Ανατολή.
Από την πλευρά τους, η Κίνα και
η Ρωσία στάθηκαν αναμενόμενα απέναντι στις ΗΠΑ, με την πρώτη να
δηλώνει ότι, απουσία ολοκληρωμένης έρευνας, η απόδοση ευθύνης
είναι πολύ ανεύθυνη πράξη, ενώ η
Ρωσία δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο να τίθενται προς συζήτηση πιθανά απαντητικά μέτρα ισχύος, τονίζοντας ότι είναι αντιπαραγωγικό
να χρησιμοποιηθεί το περιστατικό
για κλιμάκωση των εντάσεων με
τους Πέρσες. Ωστόσο, ο στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ, το Ισραήλ, διά στόματος τού –εν αναμονή– νεοεκλεγέντος πρωθυπουργού
του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζει ότι είναι έτοιμο για την πιθανότητα να εμπλακεί σε μία νέα αμερικανική-ιρανική σύγκρουση.

Εν αναμονή
ραγδαίων εξελίξεων
Με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει ήδη παραγγείλει αντί-

Μεγάλος χαμένος (πάντα)
οι καταναλωτές

Οι μεγάλες

ευρωπαϊκές
οικονομίες που

ποινα, οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις όχι μόνο στη Μέση Ανατολή,
αλλά παγκοσμίως, αναμένεται να
είναι ραγδαίες, τόσο στην τιμή του
πετρελαίου και των προϊόντων
του, όσο και πολιτικές. Με μειωμένη κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και έντονες
διακυμάνσεις στην τιμή του, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα, καθώς οι αποφάσεις των ΗΠΑ
θα οδηγήσουν είτε σε νέα ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο είτε σε αποκλιμάκωση της διαφαινόμενης
κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον να εντοπιστούν οι οικονομικά κερδισμένοι
και οι χαμένοι της υπόθεσης.
Το «κατηγορούμενο» Ιράν θα
μπορούσε να ωφεληθεί μόνο στην
περίπτωση που θα μπορούσε να
παρακάμψει το πολυετές αμερικανικό εμπάργκο με τα λεγόμενα
«πλοία-φαντάσματα», ενώ τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου θα κληθούν να καλύψουν το κενό της Σαουδικής Αραβίας τόσο στην παρα-

γωγή όσο και στα κέρδη, με επόμενους κερδισμένους τους μεγαλοπαραγωγούς πετρελαίου Ρωσία,
Καναδά, Βραζιλία και Μεξικό και
τελευταίες στη σειρά τις αφρικανικές παραγωγούς χώρες, όπως τη
Λιβύη, την Αγκόλα και τη Νιγηρία.
Οι μεγάλοι κερδισμένοι όμως
αναμένεται να είναι οι ανεξάρτητοι
Αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου, καθώς με τη μαζική εκμετάλλευση των σχιστολιθικών κοιτασμάτων έχουν καταστήσει τις ΗΠΑ
τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα
μετά τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, οι αμερικανικές πετρελαιοβιομηχανίες δεν υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι υψηλές τιμές να αποτελέσουν πιθανό
πρόβλημα για την εθνική τους οικονομία και μάλιστα εν όψει των
εκλογών του 2020, όπου ο Πρόεδρος Τραμπ στοχεύει σε δεύτερη
θητεία.
Από τους «χαμένους» της κρίσης αναμένεται να είναι η Κίνα, καθώς η οικονομία της στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο και έ-

βρίσκονται στα
πρόθυρα της ύφεσης
πιθανολογείται ότι θα
επηρεαστούν έντονα,
καθώς οι αυξήσεις στην
τιμή του πετρελαίου θα
μετακυλιστούν ταχύτατα
στις αντλίες
των καυσίμων
χοντας ήδη εμπλακεί σε εμπορικό
πόλεμο με τις ΗΠΑ, με «παγωμένα» επενδυτικά πλάνα και χαμηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης, ως μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός
και καταναλωτής ταυτόχρονα, πιθανολογείται ότι θα πληγεί βαθιά
και άμεσα.
«Τραυματισμένες» όμως θα
βγουν και οι επίσης ενεργοβόρες
και πετρελαιοεξαρτώμενες αναδυόμενες οικονομίες της Ινδίας,
της Τουρκίας και της Νοτίου Αφρικής, που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά οικονομικά ζητήματα. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες της
Γερμανίας και της Ιταλίας που βρίσκονται στα πρόθυρα της ύφεσης
πιθανολογείται σφόδρα ότι θα επηρεαστούν βαριά, καθώς οι αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου

Ωστόσο, αν το εφιαλτικό σενάριο
της εμπόλεμης σύρραξης στον
Κόλπο και της εκτίναξης της τιμής
του πετρελαίου πραγματοποιηθεί,
ο «μεγάλος χαμένος» της διαφαινόμενης πετρελαϊκής κρίσης θα είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές. Με
«πετσοκομμένους» ήδη επί μακρόν
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η πιθανή αύξηση της τιμής
του πετρελαίου και των παραγώγων αυτού θα «στραγγίσει» τα οικογενειακά εισοδήματα και δυνητικά θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα
στην παγκόσμια οικονομία βυθίζοντάς τη σε ύφεση. Το ρεύμα, οι
μετακινήσεις, η θέρμανση και χιλιάδες παράγωγα προϊόντα πετρελαίου (πίσσα, άσφαλτος, πλαστικά, ακόμα και ρούχα και καλλυντικά) θα ακριβύνουν και μεγάλο
πλήγμα θα δεχθεί ο επίσης πετρελαϊκά εξαρτώμενος τουρισμός, αλλά και η γεωργία, δύο τομείς που
παραδοσιακά τροφοδοτούν τις δυτικές οικονομίες.
Όμως και οι προσωρινά κερδισμένες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν τα οφέλη τους σε ένα διεθνές
περιβάλλον ύφεσης και πολεμικής
απειλής, με αποτέλεσμα τα βραχυπρόθεσμα κέρδη από την κάλυψη
του κενού της Σαουδικής Αραβίας
να υπερκεραστούν από τις πολλαπλές ζημιές του ακριβού πετρελαίου και της γενικευμένης πολιτικής
αστάθειας.
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ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ 7 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Η συμπλήρωση το 2018
εξήντα ετών από τα εγκαίνια λειτουργίας του
διυλιστηρίου Ασπροπύργου και 20 χρόνων
από τη σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. ήταν η αφορμή-έμπνευση για τους ανθρώπους του ελληνικού
ενεργειακού κολοσσού
να «στήσουν» φέτος έναν διαφορετικό ετήσιο
απολογισμό. Τόσο διαφορετικό, μάλιστα, που
χάρισε στα ΕΛ.ΠΕ. υψηλές διακρίσεις με 7 κορυφαία διεθνή βραβεία!

ΕΛ.ΠΕ.: Απολογισμός
για… φίλημα!
εταιρείες και οργανισμοί από 74
εθνικότητες με περισσότερες από 4.000 υποψηφιότητες σχεδόν από κάθε κλάδο σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
η οποία πέρυσι είχε βραβευτεί
με bronze award, τιμήθηκε με
το «Silver Award» στην κατηγορία Best Annual Report Publicly-Held Corporations.

Επιμέλεια:
Νίκος Τσαγκατάκης
διαφορετικότητα
του φετινού Ετήσιου Απολογισμού των Ελληνικών Πετρελαίων
έγκειται στο γεγονός ότι περιέχει μία συνοπτική έκθεση, με
καθαρό σχεδιασμό, 3D διαγράμματα και infographics, που
στόχο είχαν να τονίσουν τη σημαντικότητα των ανθρώπων
των ΕΛ.ΠΕ. που αποτελούν την
κινητήρια δύναμη του ομίλου.
Με αυτό τον 123 σελίδων τόμο ανά… χείρας η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «κατέβηκε» σε
διεθνείς διαγωνισμούς που διεξήχθησαν από τον Μάιο έως και
τον Αύγουστο 2019 όχι απλώς
για την εταιρική συμμετοχή, αλλά κατακτώντας 7 βραβεία στην
κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος

Η

Απολογισμός». Συγκεκριμένα, ο
Ετήσιος Απολογισμός 2018 των
ΕΛ.ΠΕ. απέσπασε τις παρακάτω
σημαντικές διακρίσεις:

1 ARC AWARDS
INTERNATIONAL:
Εδώ και 30 χρόνια, τα Annual
Report Competition Awards
International με έδρα στη Νέα
Υόρκη είναι ο μεγαλύτερος
διεθνής διαγωνισμός αμιγώς για
Ετήσιους Απολογισμούς με τα
υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο.
Στα ARC 2019 συμμετείχαν
εταιρείες και οργανισμοί από 34
χώρες με περισσότερες από
2.100 συμμετοχές.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο/Gold Award στην κατηγορία κλασικός ετήσιος απολογισμός στον κλάδο της ενέργειας
(Traditional Annual Report:
Energy) και το τρίτο/Bronze
Award στην κατηγορία φωτογραφία στον ίδιο κλάδο
(Photography: Energy).

1 STEVIE® International
Business Awards® (IBA):
Τα STEVIE®International
Business Awards (IBA), με έδρα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, θεωρούνται από τις κορυφαίες
διοργανώσεις επιχειρηματικών
βραβείων παγκοσμίως. Στα
IBA, για το 2019, συμμετείχαν

1 IADA «The International
Annual Report Design
Awards»:
Τα International Annual Report
Design Awards (IADA), με έδρα στο Λονδίνο, είναι ένας
διεθνής διαγωνισμός για Ετήσιους Απολογισμούς με στόχο
τη βράβευση των καλύτερων
συμμετοχών στη δημιουργία,
τον αισθητικό και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό των Απολογισμών παγκοσμίως. Στα IADA
2019 συμμετείχαν περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμοί από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας καθώς και από
την Αμερική.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τιμήθηκε με το «Gold Award» στην
κατηγορία Printed version -

Traditional format, Energy &
Resources, Integrated Presentation
και με το «Silver Award» στην κατηγορία Online version, Energy &
Resources, Overall.

1 LACP - 2018 Vision
Awards, Annual Report
Competition:
Το 2019, ο διαγωνισμός 2018
Vision Awards Annual Report
Competition του οργανισμού
«The League of American
Communications Professionals
(LACP)», συμπλήρωσε 17 χρόνια
και συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο
αριθμό συμμετοχών από την
έναρξη διεξαγωγής του, περίπου
1.000 συμμετοχές από 20 χώρες,
οι οποίες εκπροσωπεύουν ένα
ευρύ φάσμα εταιρειών και
οργανισμών από διάφορους
κλάδους και μεγέθη.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. συμμετείχε με τον ψηφιακό
Ετήσιο Απολογισμό 2018 και
διακρίθηκε με τα εξής βραβεία:

1 «Silver Award – Online
Report: Energy – Oil, Gas &
Consumable Fuels».
1 «Regional Top 50 – Online
Report, EMEA region».

Και πωλητής και αγοραστής…
α ΕΛ.ΠΕ. φιγουράρουν εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας των ελληνικών αποκρατικοποιήσεων, όχι όμως μόνο ως το προς πώληση «φιλέτο» αλλά και ως εν δυνάμει αγοραστής-επενδυτής. Σε
ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, αυτό της πώλησης, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέλουν το ΤΑΙΠΕΔ να έχει στα σκαριά ένα
σχέδιο πώλησης που θα αφορά μόνο την εκποίηση μέσω βιβλίου προσφορών του μεριδίου –35,48%– που
έχει το ελληνικό δημόσιο στα ΕΛ.ΠΕ., καθώς η συμφερόντων Λάτση Paneuropean Οil & Industrial holding
φέρεται να μην πουλάει τη συμμετοχή της στα ΕΛ.ΠΕ.,
που ανέρχεται σε ποσοστό 45,47%.

Τ

Αναφορικά, τώρα, με τα επενδυτικά σχέδια των
ΕΛ.ΠΕ., αυτά επιβεβαιώθηκαν διά στόματος Ανδρέα
Σιάμισιη. Στο πλαίσιο του Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2019, που διεξήχθη παραμονές
των εγκαινίων της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. επαναβεβαίωσε το ενδιαφέρον για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ.
«Στη ΔΕΠΑ», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδ. Σιάμισιης,
«συμμετέχουμε ήδη με 35%, οπότε είναι δεδομένο το ενδιαφέρον μας στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στρατηγική μας είναι να ασκούμε έλεγχο στις βασικές μας δραστηριότητες και όχι να έχουμε απλά συμμετοχές, καθώς

δεν θεωρούμε ότι
προσθέτει αξία η παραμονή με μειοψηφικό ποσοστό σε διαφορετικά σχήματα».
Σε κάθε περίπτωση τα
πετρελαιοειδή είναι και θα
παραμείνουν ο βασικός πυλώνας δραστηριότητας και
εύλογα, αφού, όπως είπε ο CEO των ΕΛ.ΠΕ., η παραγωγή και οι πωλήσεις του ελληνικού ενεργειακού ομίλου καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, με τις εξαγωγές να ανέρχονται ετησίως στο 5560% των παραγόμενων προϊόντων.
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Λεφτά και εμπιστοσύνη άντλησε
ο ΟΤΕ από τις διεθνείς αγορές
Ιστορικό χαμηλό στο κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη
της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές
εν γένει της ελληνικής οικονομίας πέτυχε ο ΟΤΕ, καταφέρνοντας να «σηκώσει» το ποσό των 500 εκατ.
ευρώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου
προσφορών (bookbuilding) την περασμένη Τρίτη, για
την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.
Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσης
σημαντική ζήτηση
για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή
τιμολόγηση, με το
κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875%
ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ μέχρι σήμερα. Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ
συμμετείχε και η Deutsche
Telekom, καλύπτοντας το 20%
του συνολικού ποσού.
Με τον τρόπο αυτό, η DT
στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη
του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές

H

της ελληνικής οικονομίας και
του ΟΤΕ. Η έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου αναμένεται να αποτελέσει για τον
ελληνικό επικοινωνιακό όμιλο
το εργαλείο με το οποίο θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση
του χρηματοπιστωτικού προφίλ
του ΟΤΕ, καθώς θα επιμηκυνθούν τα υφιστάμενα πιστωτικά
«ανοίγματά» και η εξυπηρέτησή
τους θα έχει πολύ χαμηλότερο
χρηματοδοτικό κόστος.
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί
από την OTE plc με την εγγύηση
της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του
υφισταμένου Προγράμματος
Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται

από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση θα
πραγματοποιηθεί στις 24 Σε-

πτεμβρίου 2019. Την έκδοση
του ομολόγου ανέλαβαν από
κοινού ως Joint Bookrunners /
Lead Managers οι τράπεζες BNP
Paribas και Goldman Sachs

International και ως Co–
Managers οι τράπεζες Alpha
Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και
Τράπεζα Πειραιώς.
Πέρα από τα διαδικαστικά
της έκδοσης, η ουσία είναι αυτή που υπογράμμισε στις ολιγόλογες δηλώσεις του ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Ότι δηλαδή η ομολογιακή
έκδοση του ΟΤΕ αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, καθώς
πρόκειται για το χαμηλότερο
κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στην
εταιρεία και την ελληνική οικονομία.
«Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας», ήταν
η κατακλείδα του CEO του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2019
εκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2019, που απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών
πανεπιστημίων με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή, αποκλειστικά μέσω του www.cosmotescholarships.gr, έως και τις 4 Οκτωβρίου.
Η COSMOTE προσφέρει 36 υποτροφίες ύψους
€545.000 και η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με
κοινωνικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια απόδοσης
στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE προσφέρει 35 υποτροφίες, ύψους 15.000€ η καθεμία, για συγκεκριμένες σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και την υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», ύψους
€20.000, για πρωτοετείς φοιτητές στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

Ξ

στών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ.
Οι υπότροφοι της COSMOTE λαμβάνουν, επίσης,
εξοπλισμό (laptop) και ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή & κινητή τηλεφωνία, Internet, COSMOTE TV) για τις καθημερι-

νές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιγράφονται
αναλυτικά στην ιστοσελίδα των Υποτροφιών.
Στόχος της COSMOTE είναι να συμβάλλει σε έναν κόσμο καλύτερο, με ίσες ευκαιρίες για όλους.
Εδώ και 18 χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα των Υποτροφιών, στέκεται δίπλα στους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στηρίζοντας τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική τους πορεία για να κατακτήσουν μεγαλύτερους στόχους.
Μέσα από το πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE
έχουν δοθεί έως σήμερα, 658 υποτροφίες αξίας άνω
των 5,5 εκατ. ευρώ. Περισσότερα σχετικά με τις δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ για τη στήριξη της ελληνικής
κοινωνίας, στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ομίλου ΟΤΕ 2018.
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«Πολυθρόνα»
για τρεις
η εξαγορά
της Singular Logic
Το επόμενο επιχειρηματικό
deal της εγχώριας αγοράς θα
περιλαμβάνει πιθανότατα το όνομα της Singular Logic, καθώς πληθαίνουν οι μνηστήρες
για την απόκτηση της θυγατρικής εταιρείας της MIG. Αν και
από τον μητρικό όμιλο διευκρινίζεται ότι στον παρόντα χρόνο
δεν εξετάζεται η πώληση περιουσιακών στοιχείων του, εντούτοις στους παροικούντες
την ελληνική επιχειρηματική
Ιερουσαλήμ ήδη ακούγονται τα
ονόματα του Θεόδωρου Φέσσα (όμιλος Quest), του Πάνου
Γερμανού (όμιλος Olympia),
καθώς και του εφοπλιστή Θεόφιλου Πριόβολου (ελβετικός
όμιλος Liknoss), ως πιθανών
αγοραστών της Singular Logic.
Ανεξαρτήτως του ποιος από
τους μνηστήρες παρουσιάζεται
ως φαβορί ή αουτσάιντερ, έμπειροι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το σε ποιου τα χέρια θα
καταλήξει το τιμόνι της
Singular Logic εξαρτάται εν
πολλοίς από τις πιστώτριες
τράπεζες και συγκεκριμένα από
τη διάθεσή τους να προβούν σε
ένα γενναίο «ψαλίδισμα» των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Για να
υπάρχει μία τάξη μεγέθους περί ποιου ποσού γίνεται η συζήτηση, τα δανειακά βάρη της
Singular Logic ξεπερνούσαν
στο τέλος του 2018 τα 60 εκατ.
ευρώ.
Θυμίζεται ότι η Singular Logic
έχει στο «βιογραφικό» της την
πολυετή εμπειρία στο έργο της
διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων και τους διαφοροποιημένους βραχίονες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, καθώς αναπτύσσει πρότζεκ τόσο στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για μεγάλα έργα όσο και στην παραγωγή επιχειρηματικού λογισμικού.

Με το πόδι στο γκάζι
οι ιδιωτικοποιήσεις
ύο μήνες μετά
την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, η νεόκοπη
κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να απασχολεί τον διεθνή Τύπο, συγκρινόμενη μάλιστα με τα οικονομικά πεπραγμένα της απελθούσας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, ένα προ
ημερών ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας
«Handelsblatt», που στέκεται
στη διαφορά ταχύτητας με
την οποία αντιμετωπίζει το
νέο Μαξίμου το ζήτημα των
ιδιωτικοποιήσεων σε σύγκριση πάντα με τους προηγούμενους ενοίκους του μεγάρου.
Σύμφωνα με τους Γερμανούς,
η Αθήνα δείχνει να έχει πα-

Δ

τήσει το γκάζι της αποκρατικοποίησης των ελληνικών
«φιλέτων» που καθυστερούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, κι αυτό το
αποδίδουν στον στρατηγικό
σχεδιασμό του Κυριάκου
Μητσοτάκη να αξιοποιήσει
στον μέγιστο βαθμό τη δημόσια περιουσία, προκειμένου
να ενισχύσει έτσι την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη
μεταρρυθμιστική βούληση
της κυβέρνησής του.
Στο ρεπορτάζ της
«Handelsblatt» ιδιαίτερη έκταση δόθηκε στην αποκρατικοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας με τη
διάθεση του 30% του «Ελ.
Βενιζέλος», στο οποίο το
κράτος ελέγχει μερίδιο 55%,
θυμίζοντας ότι η μερική ιδιωτικοποίηση του αερο-

δρομίου ήταν ένας από τους
μνημονιακούς όρους που είχε συμφωνήσει με τους θεσμούς η Ελλάδα να εκπληρώσει στο πλαίσιο του τρίτου
μνημονίου.
Μάλιστα, το ρεπορτάζ των
Γερμανών αποκαλύπτει ότι η
καθυστέρηση της αποκρατικοποίησης του «Ελ. Βενιζέλος» οφείλεται στην έριδα
για τη διανομή των εδρών
στο Δ.Σ., «πίσω από την οποία
κρυβόταν η επιθυμία της κυβέρνησης του αριστερού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να
διατηρήσει το κράτος τον έλεγχο της εταιρείας. Οι ιδιώτες κάτοχοι μεριδίων διαμαρτύρονταν
και η νέα κυβέρνηση έλυσε το
θέμα με μια υπουργική απόφαση ανοίγοντας τον δρόμο για
την πώληση του μεριδίου».

Η «Handelsblatt» συμπληρώνει ότι η νυν κυβέρνηση
ελπίζει να έχει ολοκληρωθεί
η πώληση του μεριδίου του
αεροδρομίου πριν από το τέλος του έτους ή το αργότερο
στις αρχές του 2020, «κάτι
που θα δώσει ώθηση και σε άλλες ιδιωτικοποιήσεις που θέλει
να βάλει μπροστά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μετά από πολύχρονες χρονοτριβές για να υπογραμμίσει τη μεταρρυθμιστική
του βούληση και να κερδίσει
την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών».
Σε αυτές τις «άλλες ιδιωτικοποιήσεις» περίοπτη προτεραιότητα έχει το project αξιοποίησης του Ελληνικού, όπου σε
μία έκταση που είναι ίση με
αυτήν του πριγκιπάτου του
Μονακό αναμένεται να επεν-

Πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας ανέστειλε ο Άδωνις
λειστηριασμό πρώτης
κατοικίας μιας οικογένειας στον Μαραθώνα το σπίτι της οποίας έβγαινε
στο σφυρί λόγω χρεών σταμάτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως έγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης στον λογαριασμό
που διατηρεί στο Twitter, ο ίδιος επικοινώνησε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
εξήγησε στους αρμόδιους την

Π

κατάσταση και η εμπλεκόμενη
στον πλειστηριασμό τράπεζα
ανταποκρίθηκε θετικά. «Κατόπιν παρέμβασής μου στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ο συγκεκριμένος Πλειστηριασμός
σταμάτησε», έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο
κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:
«Δεν θα αφήσουμε μία τραγωδία να καταστρέψει μια οικογένεια. Ευχαριστώ την Ένωση για

την άμεση ανταπόκρισή της και
φυσικά την Τράπεζα που ανέστειλε!»
Ο υπουργός περιέγραψε
αυτή την τραγωδία εξηγώντας ότι, τον Απρίλιο του
2018, το σπίτι και το μαγαζί
της υπόχρεης οικογένειας
που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Όπως λέει η ιδιοκτήτρια, ένα
βραχυκύκλωμα ήταν η αιτία

που κάηκε ολοσχερώς το μαγαζί και μερικώς το σπίτι, που
βρίσκεται ακριβώς από πάνω
και μένουν μέχρι σήμερα.
Ένα μήνα αργότερα ακόμη
ένα χτύπημα έρχεται να βυθίσει στο πένθος την οικογένεια.
αφού ο σύζυγος, πατέρας και
παππούς τους κατέληξε από
βαριά εγκαύματα εξαιτίας της
πυρκαγιάς, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Προφανώς
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Στον ΟΠΑΠ οι μετοχές της Intralot στην Ελληνικά Λαχεία
Ο ΟΠΑΠ γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Intralot
στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στον ΟΠΑΠ, έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι όπως είχε ανακοινώσει ο ΟΠΑΠ τον Ιούλιο, η κατά 100% θυγατρική του, «OPAP
Investment Limited» είχε υπογρά-

ψει δεσμευτική συμφωνία (MοU)
με την Intralot για την απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει η τελευταία στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
(ήτοι 511.500 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,5% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου) έναντι τιμήματος 20.000.000 ευρώ, δηλ.
€39,1006842619 ανά μετοχή.

Δέσμευση της COSCO
ότι θα «τρέξει» το νέο
master plan του ΟΛΠ

δυθούν περίπου 8 δισ. ευρώ υποδομές, όπως ξενοδοχεία,
διαμερίσματα, εμπορικά και συνεδριακά κέντρα και ένα καζίνο.
Κατά τα λοιπά, σειρά θα πάρει η
ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας
Οδού, η πώληση πακέτου κρατικών μετοχών στα Ελληνικά

Πετρέλαια, τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΔΗΕ. Για τα λιμάνια, τέλος, μετά
την πώληση του πλειοψηφικού
πακέτου το 2016 του ΟΛΠ στην
κινεζική COSCO, η νυν κυβέρνηση θέλει τώρα να ιδιωτικοποιήσει άλλα δέκα λιμάνια, αρχής γενομένης από εκείνο της

Αλεξανδρούπολης, που έχει, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, αφού οι ΗΠΑ το μελετούν ως ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, αλλά και ως
σταθμό για τον στόλο τους στη
Μεσόγειο.

σε ένα ευνομούμενο κράτος απαιτείται ανθρωπιά από κάθε
φορέα και όχι η υπουργική παρέμβαση ώστε να μην τσουβαλίαζονται οι λογής-λογής μπαταχτσήδες με ανθρώπους της
βιοπάλης που δεν καταφέρνουν
εξαιτίας ανυπέρβλητων εμποδίων να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Έστω
κι έτσι όμως, τα εύσημα δεν μπορεί να μην πιστωθούν στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκ των αντιπροέδρων
της Νέας Δημοκρατίας.

Τη δέσμευσή του ότι η κινεζική πλευρά θα ξεκινήσει άμεσα τα
έργα που προβλέπονται στο νέο master plan του ΟΛΠ αμέσως
μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και ότι οι επενδύσεις αυτές αποτελούν
μόνο την αρχή, εξέφρασε την περασμένη ο νέος πρόεδρος του
ΟΛΠ Α.Ε. - Cosco Shipping, Yu Zenggang, μετά τη συνάντηση
που είχε με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Γιάννη Πλακιωτάκη.
Στόχος της COSCO είναι η συνεχής ανάπτυξη του λιμανιού,
τόνισε ο κ. Yu Zenggang, ενώ ζήτησε τη στήριξη τόσο του κ.
Πλακιωτάκη όσο και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν, επίσης, την πεποίθησή τους για την ξεχωριστή σημασία που έχει, τόσο για την
Ελλάδα όσο και για την Κίνα, η επένδυση ύψους €800.000.000
της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.
Το νέο βελτιωμένο επενδυτικό σχέδιο του λιμανιού του Πειραιά, που περιλαμβάνει την κατασκευή τέταρτου προβλήτα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και το κέντρο εξυπηρέτηση επιβατών στους σταθμούς κρουαζιέρας με καταστήματα Duty
Free, αναμένεται να εξεταστεί από την ΕΣΑΛ την Τετάρτη, 25
Σεπτεμβρίου.
Ο νέος προβλήτας θα κατασκευαστεί στα ανατολικά του Προβλήτα 1. Η δυναμικότητά του θα είναι στα 2,8 εκατ. teu, αυξάνοντας το συνολικό capacity του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας πάνω από τα 10 εκατ. teus.
Το master plan του ΟΛΠ περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης
(επέκταση επιβατικού λιμένα, εργασίες επισκευής και συντήρησης υποδομών, επέκταση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων κ.λπ.), αλλά και τις πρόσθετες, όπως αυτές έχουν προκύψει από τη μελέτη του συμβούλου McKinsey με στόχο τη βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του λιμανιού.
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Με πολυετή παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας –από το 1957!– ο Σοφοκλής Ξυνής είναι ο άνθρωπος
που έχει ταυτίσει το όνομά του
με τη συνεπή και αδιάλειπτη
παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, καθώς και με καινοτόμες πρωτοβουλίες-«σταθμούς» στην ιδιωτική εκπαίδευση της χώρας μας.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου
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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΞΥΝΗΣ…

62 χρόνια δάσκαλος
με 10.000 μαθητές!!!

Ε

ίναι πανθομολογούμενο όχι μόνο από φίλους αλλά
και από ανταγωνιστές ότι
στο πρόσωπο του Σοφοκλή Ξυνή καθρεφτίζεται ένας καθηγητής που άλλαξε τον «χάρτη» της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα και κατέκτησε την κορυφή
της εκπαιδευτικής «πυραμίδας», δίχως να είναι ακόμη ένας «εμβόλιμος»
επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται
στον χώρο χωρίς να διαθέτει πρότερη
ακαδημαϊκή καριέρα.
Όλα τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με το σημαντικό κοινωνικό
του έργο και την προσφορά του
στον Αθλητισμό, τον κατατάσσουν σίγουρα στις προσωπικότητες του αιώνα μας που διαθέτουν –σύμφωνα με
τα λόγια του μεγάλου Οδυσσέα Ελύτη– «τα τρία “Τ” της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη» και δεν θα περάσουν
απαρατήρητες…

• Πρωτοπόρος στην ιδιωτική εκπαίδευση και στην
παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, ο πρόεδρος και
ιδρυτής του ομίλου ΞΥΝΗ κατέκτησε την κορυφή της
εκπαιδευτικής πυραμίδας, με τις καινοτόμες
εκπαιδευτικές αλλά και κοινωνικές πρωτοβουλίες του
πιτυχημένου δασκάλου είναι η επιτυχία και καταξίωση των μαθητών του, ένας σημαντικός αριθμός των τότε μαθητών του είναι σήμερα αναγνωρισμένοι πολιτικοί, φτασμένοι επιχειρηματίες, επιτυχημένοι πολιτικοί μηχανικοί,
κ.λπ.
Ορόσημο της πολυετούς διδακτικής
του καριέρας –που κρατά σε ιδιαίτερη
θέση στην καρδιά και στο μυαλό του–

είναι η σπουδαία εκπαιδευτική του θητεία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από το 1976 έως το
2005, ως καθηγητής στον Τομέα
Μηχανικής. Εκεί, ο καθηγητής Ξυνής αφιερώνει πολύ από τον πολύτιμο λίγο χρόνο που έχει, με στόχο
την προσφορά, και με μαθητές του
όλη την ανώτατη –νυν και τέως– ηγεσία του Στρατού Ξηράς.

Συγγραφικό έργο και ίδρυση
εκπαιδευτικών φορέων για
πρώτη φορά στην Ελλάδα
Ο Σοφοκλής Ξυνής είναι συγγραφέας συγγραμμάτων και επιστημονικών τίτλων Φυσικής (εγκεκριμένων
από το υπουργείο Παιδείας για τη χρήση από μαθητές και υποψηφίους εισαγωγικών εξετάσεων) και Μηχανικής
για τη χρήση από φοιτητές των Πολυ-

Ακαδημαϊκή υπεροχή και
πρωτοπόρα εκπαιδευτική
διαδρομή
Το όραμα του Σοφοκλή Ξυνή για
την ιδιωτική εκπαίδευση ξεκινά να
υλοποιείται από το 1957. Πτυχιούχος
του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και
απόφοιτος της Σχολής Ανωτέρας Φυσικής και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Δημόκριτου, ξεκινά τη διδακτική του θητεία το 1957, ερασιτεχνικά, με τους συμμαθητές του, στη συνέχεια με τους συμφοιτητές του και συνεχίζει οργανωμένα στους εκπαιδευτικούς φορείς που αρχίζει να ιδρύει.
Παραδίδει –επί σειρά ετών– μαθήματα Φυσικής σε φροντιστήρια εισαγωγικών εξετάσεων, ιδιόκτητα ή
μη, ενώ έχει διδάξει από το 1966 έως
το 1984 σε περίπου 10.000 φοιτητές Πολυτεχνείων και νυν Μηχανικούς, μαθήματα Μηχανικής, Αντοχής
Υλικών, Μπετόν, Παραστατικής Γεωμετρίας, κ.λπ.
Έχοντας συμπληρώσει δεκάδες
χιλιάδες «ώρες πτήσης» (όπως αποκαλεί χαρακτηριστικά τις διδακτικές ώρες), με περισσότερους από 10.000
προσωπικούς μαθητές, ο Σοφοκλής
Ξυνής θεωρεί τον εαυτό του πάνω
και πέρα από όλα δάσκαλο.
Και επειδή η παρακαταθήκη του ε-

Η συνεργασία με τον Νοam Chomsky και
οι πρωτοβουλίες-ορόσημα στην πορεία του Σ. Ξυνή
άνθρωπος που έχει βραβευθεί από μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τον Ανθρωπισμό, την ηγετική του πορεία
και την αφοσίωση στην Εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών, αλλά και από την εταιρεία Rainbow (αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Apple στην Ελλάδα) για την πρωτοπορία του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, ο οποίος παρήγγειλε στη δεκαετία του
1980 τον πρώτο υπολογιστή Apple στην Ελλάδα (Apple IIe), δεν χρειάζεται να δώσει και πολλά «διαπιστευτήρια»
ακόμα για την ακαδημαϊκή υπεροχή και την
εκπαιδευτική του πρωτοπορία!
Κι όμως… Ο Σοφοκλής Ξυνής έχει καταγεγραμμένες στο πλούσιο βιογραφικό του και
άλλες καινοτομίες στην ιδιωτική εκπαίδευση,
αλλά και συνεργασίες με επιφανείς -παγκοσμίου φήμης και κύρους-προσωπικότητες, όπως:
1] Noam Chomsky (2004): Το 2004 o κορυφαίος γλωσσολόγος όλων των εποχών, ιστορικός και φιλόσοφος Noam Chomsky,
καθηγητής Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας
στο M.I.T. (ΗΠΑ), ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκληση που
του απηύθυνε ο κ. Σοφοκλής Ξυνής να εγκαινιάσει με μια ομιλία
του τον νεοσύστατο –τότε– θεσμό του MEDITERRANNEAN COLLEGE:
«Annual Distinguished Lecture» και βραβεύεται τιμητικά από τον κ.
Ξυνή. Ο Noam Chomsky έχει διατελέσει μέλος του Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου του Mediterranean College.

Ο

2] Graciela Chichilnisky (2005): Τo 2005 η Graciela
Chichilnisky, καθηγήτρια Μαθηματικών και Οικονομικών στην
έδρα της UNESCO και στο Columbia University, αρχιτέκτων του
πρωτοκόλλου του Κιότο για το Περιβάλλον και υποψήφια για το
βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά, μιλά, ως προσκεκλημένη του Σ.
Ξυνή, στο ελληνικό κοινό σε ανοιχτή ομιλία του Mediterranean
College στην Στοά του Βιβλίου, με θέμα «Beyond the Global Divide:
From Basic Needs to Knowledge Revolution».
Το 2007, στο πλαίσιο του εορτασμού των
30 –τότε– ετών διαρκούς και επιτυχημένης παρουσίας του Mediterranean College στην Ελλάδα, η Graciela Chichilnisky δίνει ομιλία
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και παραλαμβάνει τιμητικό βραβείο του «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» από τον Σοφοκλή Ξυνή και εκπρόσωπο του University
of Teesside.
Η Graciela Chichilnisky έχει διατελέσει
μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του
Mediterranean College.
3] Ted Honderich (2007): Το 2007 ο Βρετανός φιλόσοφος
και πολιτικός στοχαστής Ted Honderich μιλά, ως προσκεκλημένος
του καθηγητή Ξυνή, στο ελληνικό κοινό σε ανοιχτή ομιλία του
Mediterranean College στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με θέμα “Right and
Wrong, and Palestine, 9/11, Iraq”.
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τεχνείων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε
τα εξής: «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ», «ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ» «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ», «ΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤA» κ.ά.
Ιδρυτής του Φροντιστηρίου Νεύτων
(1957), του Φροντιστηρίου Κοτζαμάνη
(1963), του Πανσπουδαστικού Φροντιστηρίου (1966), του Πολυτεχνειακού Φροντιστηρίου (1969), του φροντιστηρίου Τομή (1970), του φροντιστηρίου Άτομο (1972), των Σχολών
Ξυνή (1974), του ΚΕ.Α.Σ ΞΥΝΗ
(1977 - πρώτο Κέντρο Ανωτέρων
Σπουδών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα), του Mediterranean College
(1977 - πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο κολέγιο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα), των Ξένων Γλωσσών Ξυνή
(1980), του Ελληνικού Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου – ΕΠΙ (1985), του Κέντρου
Σπουδών Carierra (1988), του Νοσηλευτικού Εκπαιδευτηρίου (1989), του
Ελληνόφωνου Κολεγίου (1990), των
ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ (1993 - πρώτο ιδιωτικό
ΙΕΚ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα),
του EXACT Consulting & Training
Centre (1999), του E-University
College (2001), κ.λπ.
Ο Σοφοκλής Ξυνής έχει, επίσης,
διατελέσει Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.),
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών
Εκπαιδευτηρίων (Π.Ε.Ι.Τ.Ε.Ε.Κ.) και
είναι Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Πάθος για Καινοτομία στην
Εκπαίδευση
Όπως προαναφέραμε, η λίστα των μεγάλων πρωτοβουλιών και καινοτομιών του Σοφοκλή Ξυνή που άλλαξαν τον ρου της εκπαιδευτικής ιστορίας στη χώρα μας είναι μακρά. Αξίζει να σημειώσουμε ακροθιγώς, τα εξής:
1 Ίδρυση του 1ου ιδιωτικού αγγλόφωνου κολεγίου στην Ελλάδα –
Mediterranean College (1977)

1 Πρωτοβουλία «Eλλάδα, Διεθνές
Πνευματικό Κέντρο»: 1995 – διοργάνωση Συνεδρίου στους Δελφούς με
θέμα «Ελλάδα, Διεθνές Πνευματικό Κέντρο: Εθνικό Δικαίωμα & Υποχρέωση»
1 Πρωτοβουλία «Ελλάδα, Διεθνές
Κέντρο Εκπαίδευσης»
Α. 2016: Βιβλίο-τομή του Σοφοκλή Ξυνή για διέξοδο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση
Β. 1992-2001: Συνεχείς πιέσεις
και υποβολή ειδικού υπομνήματος
για αλλαγή του Νόμου για τους όρους έκδοσης φοιτητικής βίζας σε
αλλοδαπούς (προσπάθεια που ξεκίνησε το 1992 και ευοδώθηκε το 2001,
με τον Νόμο 2910/2001 (αρ. ΦΕΚ
91, 2/5/01) περί ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ)
Γ. Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού
Ομίλου ΞΥΝΗ σε Διεθνείς Εκθέσεις
Εκπαίδευσης -με το σύνθημα STUDY
IN GREECE- σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Ντουμπάι,
Κίνα, Σερβία, κ.α.
Δ. 2002: Συμμετοχή του Σοφοκλή Ξυνή σε επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα: Τον Ιούνιο του
2002, ο Σοφοκλής Ξυνής συμμετείχε στην πολυμελή επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα, που διοργάνωσε η
τότε κυβέρνηση Σημίτη, την οποία ακολούθησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1 Κίνηση για την αναβάθμιση της
Πλατείας Ομονοίας – Μπάγκειον Μέγαρον: Η αναβίωση ενός μύθου
(1994-2002)
1 XINIS EDUCATION FESTIVAL
(2009 μέχρι σήμερα): Το μεγαλύτερο
εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα &
Ευρώπη, στο πλαίσιο του οποίου ο Όμιλος ΞΥΝΗ μέσω των εκπαιδευτικών
του φορέων, παρέχει 140 δωρεάν σεμινάρια,
διαλέξεις,
ημερίδες,
workshops στους νέους της χώρας μας
και σε όλους τους φίλους της Εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το
2009, φέτος συμπλήρωσε 11 χρόνια
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ζωής και συνεχίζεται. Το 2012 πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στον
ΙΑΝΟ, με στόχο να γνωρίσει το φεστιβάλ το ευρύ κοινό, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων της Δημοσιογραφίας και του Αθλητισμού, μεταξύ
των οποίων ο εκλιπών δάσκαλος της
Δημοσιογραφίας, Χρήστος Πασαλάρης, ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Γιώργος Σιγάλας, οι Ολυμπιονίκες Πέτρος Γαλακτόπουλος και Στέλιος Μυγιάκης,
κ.ά.
1 EDUCATION AWARDS (2013 μέχρι σήμερα): Μια ακόμη πρωτοβουλία
του Σοφοκλή Ξυνή, με στόχο την επιβράβευση της αριστείας και τη δημιουργία νέων προτύπων, μέσα από αξιόλογους νέους της χώρας μας. Ο Όμιλος ΞΥΝΗ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους καλύτερους νέους σπουδαστές/φοιτητές/αποφοίτους πλήθους
κολεγίων/ΑΕΙ/ΤΕΙ, βραβεύει τους άριστους με βάση τη βαθμολογία, το ήθος, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους, και προσφέρει παράλληλα
στους νικητές την ευκαιρία συνέντευξης εργασίας με κορυφαίες εταιρείες
της αγοράς, αναλόγως του αντικειμένου
σπουδών τους.
1 Transfer των πρώτων Ελλήνων αποφοίτων ιδιωτικών σχολών στο εξωτερικό, Villanova State University
(USA).
1 Το πρώτο MBA ιδιωτικού κολεγίου στην Ελλάδα από το Laredo State
University (Texas), στο Mediterranean
College του Σοφοκλή Ξυνή.
1 Το πρώτο Συνέδριο 250 Ευρωπαίων σπουδαστών Δημοσιογραφίας
στην Αθήνα, με κεντρικό ομιλητή τον
τότε βουλευτή Κώστα Καραμανλή.
1 Το πρώτο Forum Βρετανικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα διοργανώνεται από το Mediterranean College, με
πρωτοβουλία του Σοφοκλή Ξυνή.

Για πρώτη φορά σε βιβλίο
όλα τα διεθνή στατιστικά
στοιχεία για την εκπαίδευση
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της
εκπαίδευσης, ο κ. Σοφοκλής Ξυνής κατάφερε μετά από συστηματική
μελέτη να συγκεντρώσει –για πρώτη
φορά σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα!– όλα τα στατιστικά στοιχεία
από χώρες που επενδύουν στην εκπαίδευση και στην υποδοχή αλλοδαπών
φοιτητών, όπως η Ολλανδία και η Αυστραλία, καταδεικνύοντας πως το άνοιγμα των συνόρων της Ελλάδας στην
εκπαίδευση θα έχει καταλυτικά θετικά
αποτελέσματα στην οικονομία και στην
πολιτιστική διπλωματία της χώρας
μας.
«Το 2000 οι διεθνείς φοιτητές ήταν 1,8
εκατομμύρια και το 2015 έφτασαν τα 4
εκατομμύρια. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, από 13.000 αλλοδαπούς φοιτητές
το 1999, το 2015 έφτασε τους 90.000, γεγονός που τις απέφερε έσοδα 3,2 δισ. ευρώ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά
στην ομιλία παρουσίασης του βιβλίου
του, προ τριετίας, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής ο κ. Ξυνής.
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«ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Το βιβλίο-τομή
του Σ. Ξυνή
για διέξοδο από
την οικονομική κρίση
τις 264 σελίδες του,
το βιβλίο-τομή του
Καθηγητή Σ. Ξυνή,
που κυκλοφόρησε το
2016, πραγματεύεται το εθνικής σημασίας θέμα
της εξωστρεφούς αναδιάταξης της ελληνικής εκπαίδευσης, ώστε η χώρα μας
να αναδειχθεί άμεσα σε
Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και μεσοπρόθεσμα σε Μητρόπολη των Κλασικών Σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων στην εκπαίδευση και η ανάδειξη της Ελλάδας σε Διεθνές Κέντρο
Εκπαίδευσης –που στις μέρες μας, δεδομένης της περιδίνησης της ελληνικής οικονομίας, είναι επιτακτική
ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε– αποτελεί μια
μεγάλη, διαχρονική πρωτοβουλία του καθηγητή
Σ. Ξυνή, ο οποίος 24 χρόνια πριν, με πρωτοφανή
διορατικότητα, είχε θίξει και αναλύσει το θέμα σε ένα
τριήμερο, διεπιστημονικό συνέδριο που διεξήχθη
το 1995 στους Δελφούς.
Τότε, οι διακεκριμένοι και επώνυμοι σύνεδροι –επιφανείς ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και Καθηγητές Πανεπιστημίου– συμφώνησαν ότι η Ελλάδα, ως λίκνο
του Πολιτισμού και των Γραμμάτων, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αναλάβει τον ιστορικό ρόλο
που της αναλογεί ως Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης. Αυτό θα έχει όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη, όπως πολιτισμική προβολή της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ραγδαία άνοδο του Τουρισμού
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, μέσω της
εισόδου χιλιάδων αλλοδαπών φοιτητών για φοίτηση
στη Δημόσια Εκπαίδευση και κυρίως στα περιφερειακά
ΤΕΙ, όπως και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Το εν λόγω βιβλίο, που είναι το επιστέγασμα μιας
34ετούς δέσμης ενεργειών του Σοφοκλή Ξυνή με
άξονα την πρωτοβουλία «Ελλάδα, Διεθνές Πνευματικό Κέντρο», έρχεται να ανακινήσει σε μια πλέον κρίσιμη περίοδο ένα μείζον θέμα για την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για ένα βιβλίο που πρεσβεύει την
αγάπη του Σοφοκλή Ξυνή για την Ελλάδα και τις
προσπάθειές του για μεταλαμπάδευση της ελληνικής Παιδείας απ’ άκρη σ’ άκρη της γης, και αντανακλά το διαχρονικό όραμα του συγγραφέα-Καθηγητή για μια άλλη Ελλάδα: την «Ελλάδα της εξωστρέφειας και της αξιοσύνης», που θα διαλάμπει στο παγκόσμιο στερέωμα της διεθνούς εκπαίδευσης.

Σ
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ Θέλοντας
να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της τις τρέχουσες σκέψεις της, όπως
συνηθίζει η Πόπη Τσαπανίδου, έκανε μια ανάρτηση όλο διάθεση για… φιλοσοφικό στοχασμό. Συγκεκριμένα έγραψε: «Νεράκι που κυλάει ο χρόνος. Δώστε του
λοιπόν αξία. Κάντε σημαντικό κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Πώς; Με τα να είστε εκεί. Παρόντες. Με όλες σας τις αισθήσεις. Αγκαλιάστε τον εαυτό σας και πείτε του πως όλα θα
πάνε καλά. Να είστε εδώ. Τώρα. Έτσι ο χρόνος αποκτά αξία και ο άνθρωπος ζωή!» Σαν να
έχει δίκιο! Απόλυτο, όμως!

•

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην εκπομπή

«Πρωινό» έδωσε συνέντευξη ο τηλεοπτικός σεφ, Δημήτρης Σκαρμούτσος,
ο οποίος μίλησε για
το αν ζήλεψε που πέρυσι δεν συμμετείχε
στο ριάλιτι μαγειρικής «MasterChef»:
«Αν ζήλευα, θα το είχα κάνει, θα κρατούσα
το στόμα μου κλειστό και θα ήμουν. Είχε
κλείσει ο κύκλος για μένα και δεν συμφωνούσα με τον τρόπο που θέλανε να γίνει.
Δεν μου ταίριαζε το ριάλιτι». Το παν είναι να εκφράζει κάποιον αυτό που κάνει…

media
Μετά
το…σφάξιμο
καπνίζουν
την«πίπα
τηςειρήνης»
Λιάγκας-Κολέτσα

Η τραγουδίστρια

Μαρία Ρωχάμη μίλησε στην εκπομπή «Αννίτα κοίτα»
για τον πατέρα της,
τον περιβόητο δραπέτη των φυλακών,
Βαγγέλη Ρωχάμη:
«Δεν με πειράζει όταν με αποκαλούν “κόρη
του Ρωχάμη”. Άλλες φορές όταν με βλέπουν κάποιοι είναι χαρούμενοι και άλλες
είναι διστακτικοί. Ανάλογα τον χαρακτήρα». Το αίμα νερό δεν γίνεται…
Για τη μάχη που

δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο αγαπημένος τραγουδιστής
Δάκης μπροστά στην
κάμερα της εκπομπής
του Γιώργου Λιάγκα:
«Όταν περνάς μια δύσκολη περιπέτεια υγείας, αποκτάς μια δύναμη. Δεν ξέρω ποιος
σου τη δίνει... Ο Θεός; Δεν ξέρω. Το πρόβλημα φεύγει...» Ένας καλλιτέχνης που
αποδεικνύει ότι εκτός από υπέροχος
ερμηνευτής είναι και ένας εξαιρετικά
θαρραλέος άνθρωπος!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Σ

υμβαίνουν και παρεξηγήσεις, αλλά όταν έρχεται η
στιγμή που όλα μπαίνουν και
πάλι στη θέση τους, τότε τα αφήνει κανείς πίσω του και
προχωρά σαν να μη συνέβησαν ποτέ!
Αυτό έγινε και στην περίπτωση της τραγουδίστριας, Χριστίνας Κολέτσα, και
του Γιώργου Λιάγκα, οι οποίοι είχαν
κατά το παρελθόν διαφωνήσει έντονα
στα παρασκήνια της αλλοτινής εκπομπής του παρουσιαστή, με τον τίτλο
«Late night». Αφού έχει περάσει αρκετό
διάστημα από τότε, και τα έντονα συναισθήματα έχουν πια ξεθωριάσει, ο Γ.

Όλοτοπαρασκήνιο
τηςκόντραςμεταξύτου
παρουσιαστήκαιτηςσέξι
τραγουδίστριας
Λιάγκας μίλησε για πρώτη φορά ανοικτά για το περιστατικό.
«Είχαμε σφαχτεί κάποια στιγμή, όταν ήρθε στο “Late night”. Τότε ήταν στο
“Nomads” και με αφορμή μια συνέντευξή
της που είχα διαβάσει ότι υπήρχε οικογενειακή βία στο σπίτι όταν ήταν μικρή. Την ρώ-

τησα αν αυτή ήταν λεκτική ή και σωματική.
»Νομίζω ότι ήταν μια σωστή ερώτηση, θα
την έκανε ο οποιοσδήποτε. Παρεξηγήθηκε,
λοιπόν, εκείνη και μου λέει “εγώ δεν θέλω
να μιλήσω για τέτοια θέματα, θέλω να μιλήσω μόνο για το Nomads”. Και της είπα ότι
επειδή δεν είναι έτοιμη να μιλήσει, καλύτερα
να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή τη συνέντευξη.
»Δεν την κάναμε ποτέ. Και μετά βγήκε και
είπε ότι “με έδιωξε ο Λιάγκας”.
Μετά τα βρήκαμε, ανταλλάξαμε μηνύματα
και είναι όλα καλά», ανέφερε ο παρουσιαστής.
Τέλος καλό, όλα καλά, λοιπόν!

«Γύρισετηνπλάτη»στοδελτίοειδήσεωνγιαχάρη
τουΟλυμπιακούοΧατζηνικολάου!



Με αφορμή τη συναυλία της Καίτης Γαρμπή, για τον εορτασμό
των τριάντα χρόνων της στην ελληνική
δισκογραφία, ο σύζυγός της Διονύσης
Σχοινάς έγραψε το εξής μήνυμα: «Σ’ευχαριστώ γυναίκα μου για αυτό το δώρο
που μου κάνεις και όλα τα φιλαράκια μας
που σήμερα το βράδυ θα είναι παρέα σου
για να το γιορτάσουμε!» Κρατάει χρόνια
αυτή η αγάπη και μας αρέσει πολύ!

Απουσίασε προ ημερών από τη θέση του στην
παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ant1 ο Νίκος Χατζηνικολάου, αφήνοντας τους τηλεθεατές να απορούν και να
σκαρφίζονται διάφορα πιθανά σενάρια.
Δεν τους άφησε, όμως, για πολύ με την απορία, γιατί ο γνωστός άνκορμαν φρόντισε
να γνωστοποιήσει μέσω του Instagram τον

(«ερυθρόλευκο») λόγο για την ανεξήγητη απουσία του!
Είχε πάει στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» για
να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Τότεναμ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Όπως και να το κάνουμε, έχουν και οι δημοσιογράφοι ψυχή (και «ερυθρόλευκες» αδυναμίες)!
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ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» ΤΗΣ ΕΡΤ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΖΟΥΛΑΣ-ΓΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ
Το «τιμόνι» της δημόσιας τηλεόρασης παρέλαβε και επίσημα το δίδυμο Κωνσταντίνος Ζούλας και
Γιώργος Γαμπρίτσιος, μετά την έγκριση του διορισμού τους ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΡΤ αντίστοιχα, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Οι δυο τους παραλαμβάνουν από την
προηγούμενη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα «μαγαζί» –όπως είναι ο συνηθισμένος όρος στη δημοσιογραφική πιάτσα, για τα κανάλια και τις εφημερίδες– με το «ταμείο στο μείον» στην κυριολεξία, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα και στη συνεδρίαση της επιτροπής. Απομένει να δούμε ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν τώρα από την πλευρά τους οι νεοδιορισθέντες, έτσι ώστε να αρχίζει να αναστηλώνεται
το κατεστραμμένο τοπίο…
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STorIES
Η «Alter Ego» του Βαγγέλη Μα
ρινάκη είναι οριστικά και αμετάκλητα η έκτη δικαιούχος τηλεοπτικής

Οι υπεύθυνοι της παρα
γωγής
αναζητούν εναγωνίως
παρουσιαστή
(και δεν τον βρίσκουν
)

«Θρίλερ» με την… ορφανή θέση
του Καπουτζίδη στο «The Voice»!

E

φυγε ο Γιώργος Καπουτζίδης και… άφησε πίσω του συντρίμμια, όπως λέει
και το γνωστό λαϊκό άσμα ή. για να είμαστε πιο ακριβείς, αποχώρησε και άφησε
«ορφανή» (επ’ αόριστον) τη θέση του παρουσιαστή του γνωστού μουσικού σόου ταλέντων
«The Voice», που θα προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Πουλόπουλου στη «Φωλιά των Κου Κου», μέχρι αυτήν τη στιγμή που γράφουμε αυτές τις γραμμές, το επικρατέστερο όνομα για την παρουσίαση είναι η Τάμτα, η
οποία ωστόσο δεν έχει πει ακόμη το οριστικό «ναι».
Να σημειώσουμε πως η πρεμιέρα του σόου ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 27 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αυτή πήρε μία πρώτη παράταση για τις 4 Οκτωβρίου και πλέον πήρε και δεύτερη παράταση μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το φλέγον και όπως φαίνεται αρκετά ζόρικο θέμα της παρουσίασης.
Θα τα καταφέρουν οι υπεύθυνοι της παραγωγής να
δώσουν ένα τέλος σε όλη αυτή την αναστάτωση; Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν θα καθυστερήσει κι
άλλο αυτή η πολυπόθητη στιγμή!
Κι όχι για τίποτα άλλο, αλλά για την τηλεθέαση και
τα παιδιά που περιμένουν εναγωνίως να διεκδικήσουν μια θέση στο πεντάγραμμο της Ελλάδας, ρε
γ@@το!

άδειας γενικού περιεχομένου μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηελόρασης (ΕΣΡ). Σύμφωνα με
τη νομοθεσία, η εταιρεία
του ισχυρού άνδρα του
Ολυμπιακού πρέπει μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες να πληρώσει την
πρώτη δόση του ποσού για την άδεια.
Κέρδισε την πρώτη μάχη της τηλε
θέασης το δελτίο ειδήσεων του
ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια τη Σία Κοσιώνη, όπως έδειξαν τα
επίσημα στοιχεία της
Nielsen. Η αλλαγή της
ώρας μετάδοσης στις
19:50 έφερε ξανά στην
πρώτη θέση το εν λόγω
δελτίο ειδήσεων, αγγίζοντας στο σύνολο πληθυσμού το
19,7% με 529.922 τηλεθεατές.
Όπως κυκλοφορεί ως φήμη στα

δημοσιογραφικά γραφεία, τώρα
που η υπόθεση Novartis… ανεβάζει
κατακόρυφα τον υδράργυρο στο πολιτικό θερμόμετρο, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, ετοιμάζει μία
νέα εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του ΣΚΑΪ, ώστε να εγκαινιάσει την «επιχείρηση αντεπίθεσης» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου

η Ελένη Μενεγάκη μπαίνει ξανά
–μέσω της εκπομπής της
«Ελένη»– στο σπίτι μας,
με χαμόγελο, χιούμορ,
γέλιο, αυθορμητισμό
και αισιοδοξία! Οι τηλεθεατές είναι για μία ακόμη σεζόν έτοιμοι να πίνουν τον καφέ τους μαζί της κάθε μέρα
στη μία το μεσημέρι.

Ο «Mr. Survivor» κάνει ποδαρικό στην πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά
Σε απόσταση αναπνοής από
την πρεμιέρα του Νίκου
Μουτσινά στον ΣΚΑΪ έχουμε την πρώτη μεγάλη αποκάλυψη!
Ποιος θα είναι ο πρώτος
καλεσμένος, που θα είναι
προσκεκλημένος στο πλατό
της νέας εκπομπής του με
τον τίτλο «Καλό Μεσημερά-

κι», τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου:

Ο «εκλεκτός» δεν είναι
άλλος από τον παρουσια-

στή του «Survivor», Σάκη
Τανιμανίδη, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή της
Φαίης Σκορδά ο Δημήτρης
Ουγγαρέζος, συμπληρώνοντας τα εξής… υπέροχα:
«Εγώ ψιλοδιαφωνώ αλλά
τι σας νοιάζει;» Μία νέα
«φιλία» γεννιέται στη σόουμπιζ…

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Πανα
γιώτης Στάθης είναι οι «Πρωινοί
Τύποι» που, με αρχισυντάκτη τον Βαγγέλη Γκαϊντέ, θα μας κρατούν ενημερωμένους για τα φλέγοντα θέματα σε
Ελλάδα και εξωτερικό από σήμερα, 21
Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11 το πρωί. Καλή
επιτυχία!



Οι πιο δύσκολες διακοπές της Οικονομάκου
είχαν γεύση από… δηλητηρίαση
ε συνέντευξη που παραχώρησε
στο περιοδικό «Omikron» η «βασίλισσα του Instagram» –όπως την
αποκαλούν λόγω της πραγματικά ασυναγώνιστης δράσης της στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης– η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για τις πιο δύσκολες
διακοπές της ζωής της.
«Μια χρονιά που πήγα στα Κουφονήσια,
έπαθα δηλητηρίαση. Έμεινα τρεις ημέρες
μέσα σε ένα δωμάτιο, σε κακή κατάσταση
και δεν μπόρεσα να δω ούτε το νησί ούτε
να περάσω καλά». Είναι να μη σου τύχει,
που λένε, η… στραβή (κακιά στιγμή)!

Σ

Επιμέλεια:
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• Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την απόφαση της
πρώην νικήτριας του «GNTM» να ασχοληθεί με το θέατρο

Μπέζος για Καζαριάν:
«Όλοι έχουν το δικαίωμα
να εκτεθούν!»
την εκπομπή της Φαίης Σκορδά βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος ο Γιάννης Μπέζος,
και σε ερώτησή της για το πώς εκείνος κρίνει την απόφαση της πρώην νικήτριας
του ριάλιτι μοντέλων «Greece’s Next Top Model», Ειρήνης Καζαριάν, να ασχοληθεί με το θέατρο ξεκινώντας μάλιστα κατευθείαν από… τα βαθιά, είπε ξεκάθαρα
την άποψή του.
Η (για αρκετούς, ανάμεσα σε αυτούς και για τον Γιώργο Λιάγκα) όχι ιδιαίτερα όμορφη Ειρήνη πρόκειται να συμμετάσχει στη θεατρική παράσταση «Κούκλες», που ανεβαίνει για δεύτερη
χρονιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και βασίζεται στο πασίγνωστο «Κουκλόσπιτο» του Χένρικ
Ίψεν. «Το δικαίωμα να εκτεθούν το έχουν όλοι, την ικανότητα, όμως, την έχουν ελάχιστοι. Θα φανεί από
τον χρόνο και από τους θεατές. Είναι βαριά πράγματα αυτά και δύσκολα, τα έργα του Ίψεν. Θα κριθεί από
το αποτέλεσμα».
Το αν θα είναι καλή ή όχι στην απόδοση του ρόλου, είναι κάτι που αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε ακόμη να το γνωρίζουμε. Το αν όμως έχεις μάθει να είσαι ευγενής και να μη χρησιμοποιείς την ειρωνεία για να κουκουλώσεις την άγνοιά σου για κάτι, αυτό είναι χαρακτηριστικό που ή
το έχεις ή δεν το έχεις. Και το συγκεκριμένο νεαρό μοντέλο έδειξε χθες απέναντι στους δημοσιογράφους που θέλησαν να μάθουν λίγα περισσότερα πράγματα για τον ρόλο της, ότι μάλλον έχει πολλή δουλειά ακόμη με τον εαυτό της. Μικρή είναι όμως, θα μάθει (θέλουμε να ελπίζουμε!).

Σ

Ο Θάνος Πετρέλης και το «ιπτάμενο» σουτιέν!
ήγε ο άνθρωπος να τραγουδήσει στα…
εξωτερικά, και από τη ζέση τους τον έραναν όχι μόνο με λουλούδια αλλά και
με… σουτιέν! Ο λόγος για τον Θάνο Πετρέλη,
που ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής
«Happy Day» ένα περιστατικό ακραίου ενθουσιασμού από θαυμάστρια, σε συναυλία του
στο Λονδίνο.
«Ήμουν σε μια συναυλία στο εξωτερικό, στο Λονδίνο,

Π

σε ένα πολύ μεγάλο θέατρο κιόλας, και ξαφνικά εκσφενδονίστηκε ένα σουτιέν πάνω μου. Δεν με… χάλασε! Ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ χαβαλέ, πολλοί γελάγανε, οι μουσικοί, ο κόσμος!
»Το πήρα πολύ ψύχραιμα και είπα ότι όποιου είναι αυτό, θα το πάρω στο καμαρίνι και να έρθει να το πάρει
μετά. Δεν ήρθε τελικά», εκμυστηρεύτηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Εσείς πάντως, την προσπάθεια
την κάνατε..!
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• Δήλωση-σοκ από τον ιδιόρρυθμο
πρώην άσσο του NBA

ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΝΤΜΑΝ

«Η Μαντόνα μού
πρόσφερε 20 εκατ.
δολάρια για να
την αφήσω έγκυο!»

39

Δ

εν είναι λίγες οι φορές, που μετά από
χρόνια ανοίγει το… σεντούκι με τα καλούδια από το (πιο ξεχασμένο πεθαίνεις!) παρελθόν, και βγαίνουν στη φόρα
«πράματα και θάματα» που μας αφήνουν
με το στόμα ανοιχτό (και λίγα λέμε)!
Αυτή ήταν η αίσθηση που προκάλεσε σε αρκετούς
από εμάς η πρόσφατη αποκάλυψη του 59χρονου
πρώην άσσου του NBA, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος
τώρα το θυμήθηκε να μας πει ότι την εποχή που είχε
ερωτική σχέση με τη Μαντόνα (το 1993) εκείνη του
πρόσφερε 20 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να
την αφήσει έγκυο(!).
Και η διάθεση για αποκαλύψεις που… θα αφήσουν
εποχή δεν σταματά μόνο εκεί, καθώς ο ιδιόρρυθμος
καλαθοσφαιριστής προχώρησε και σε άλλες λεπτομέρειες μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «The
Breakfast Club».
Όπως ισχυρίστηκε, εκείνος
βρισκόταν σε
καζίνο του Λας
Βέγκας, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τη
«βασίλισσα της
ποπ», η οποία
του είπε: «Ντένις,
ξέρεις, έχω ωορρηξία. Της λέω
“Τι είναι αυτό;” Προσπαθούσα, ξέρετε, να τη ρίξω τότε
στο κρεβάτι...» Στη συνέχεια η ίδια φέρεται να έστειλε ένα τζετ για να τον παραλάβει και να μπορέσουν να κάνουν σεξ, και αμέσως μετά ο Ρόντμαν επέστρεψε στο
Λας Βέγκας για να συνεχίσει τον τζόγο.
Παιδί βέβαια δεν απέκτησαν μαζί, αλλά η τολμηρή
Μαντόνα την προσπάθειά της την έκανε, και αργότερα έγινε μητέρα της 22χρονης σήμερα Λούρδη, για
την οποία ο Ρόντμαν άφησε επίσης να εννοηθεί ότι
είναι πολύ πιθανό να είναι ο καρπός μιας ανάλογης
συμφωνίας, που έκανε η διάσημη τραγουδίστρια με
τον τότε γυμναστή της, Κάρλος Λεόν. Για δες καιρό
που διάλεξε ο Ντένις να… παρλάρει!

«Κόλασε»
τους Ισραηλινούς
η Φουρέιρα με τη
σέξι εμφάνισή της!
Η «φωτιά και λάβρα» Ελένη Φουρέιρα απέδειξε πάλι αυτό ακριβώς: ότι είναι μια γυναίκα με τα όλα της και ξεσηκώνει τους πάντες όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τόσο με
τη φωνή, όσο και με το θεϊκό κορμί της!
Αυτό συνέβη πρόσφατα στο Ισραήλ, όπου
η εντυπωσιακή περφόρμερ τα… έδωσε όλα
επί σκηνής, την οποία μοιράστηκε με τον
Moshe Peretz, τον γοητευτικό Ισραηλινό καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα συμπίπτει να είναι αυτός
που έχει ερμηνεύσει πρώτος το κομμάτι «Caramela», που μετέφερε με απόλυτη επιτυχία στα ελληνικά η Ελένη Φουρέιρα.

Ο γιος τής Μέγκαν Φοξ φοράει
φουστάνια και… σε όποιον αρέσει!
Με βάση την αλήθεια του χαρακτήρα τους μαθαίνει η Μέγκαν Φοξ στους τρεις
γιους της να ζουν τη ζωή τους, όπως ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στον ξένο
Τύπο.
Αυτό είχε μάλλον στον νου του και
ο μεγαλύτερος εξ αυτών και είπε να το
κάνει πράξη με τον εμφανέστερο δυνατό τρόπο. Ο 6χρονος Νόα έχει επιλέξει να φοράει φουστάνια ακόμη και
στο σχολείο, όπου γίνεται πολύ συχνά
στόχος χλευασμού από τους συμμαθητές του.
Ωστόσο, εκείνος δεν πτοείται και όπως προσθέτει η διάσημη ηθοποιός,
«δεν τον νοιάζει, γιατί του αρέσουν τα φορέματα πάρα πολύ». Μετά από αυτήν τη
δήλωση, τι λόγος μάς πέφτει εμάς;
Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα…
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▶ ΣΕΛ. 19






Μικρή η Ελλαδίτσα
για να ξεφτιλίσει το VAR





FIFA και UEFA στηρίζουν την ίδια τους την ύπαρξη και την κονόμα τους, βέβαια,
με το μηχάνημα αυτό, σχετικά με την αξιοπιστία του προϊόντος, και διώχνουν
τον «τεμπέλη της εύφορης κοιλάδας» Πετρ Φούσεκ, επειδή του χρεώνουν
όλο αυτό το μπάχαλο

Αλήθειες και ψέματα
VAR • Αναδιάρθρωση
• Συμβόλαια της ΕΡΤ

▶ ΣΕΛ. 15









ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα «'σπρωξε»
στο Champions League,
σίγουρος
στο πρωτάθλημα

▶ ΣΕΛ. 15






▶ ΣΕΛ. 26





▶ ΣΕΛ. 14

Θέλεις ΠΑΟΚ;
Ξηλώσου...
• «PAOK TV» στις καφετέριες, Nova και ΕΡΤ τα άλλα και κάποιος
Κάτσης (βουλευτής) πετάει κοτσάνες και ό,τι κάτσει... ▶ ΣΕΛ. 20-21

• Το συγκρότημα του Πέδρο Μαρτίνς
επιβεβαίωσε στο παιχνίδι με την Τότεναμ πως είναι
σήμερα η μοναδική ελληνική ομάδα που μπορεί να
σταθεί με αξιώσεις στην Ευρώπη, ενώ το υπό
επιτροπεία πρωτάθλημα βαλτώνει στην
αναξιοπιστία και στη διαφθορά ▶ ΣΕΛ. 13

