

Τα έκανε
μαντάρα ο ΓΑΠ
με τον Ακιντσί

Η Φώφη
μετράει μόνο
τους φευγάτους

Μεθυσμένη
πολιτεία ο ΣΥΡΙΖΑ








• Ήττα και διεύρυνση γεννούν γκρίνιες με τον
Τσίπρα να σκέφτεται και την καταιγίδα της Novartis



▶ ΣΕΛ. 10
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ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS:

Συστήθηκαν,
φωτογραφήθηκαν,
επέστρεψαν…
• Συνάντηση –και μόνο– γνωριμίας
είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
με Ζάεφ, Ράμα, Ερντογάν
• Θετική η τοποθέτηση του
πρωθυπουργού για την κλιματική αλλαγή,
αλλά και για την ψήφο των αποδήμων
▶ ΣΕΛ. 8-9

Πόνεσε τον ελληνικό
τουρισμό το «κανόνι»
της Thomas Cook
• Δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 500
εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές
▶ ΣΕΛ. 32-33


 
 
• Απίστευτες παραλείψεις και συμπεριφορές δικαστικών
ανωτάτου επιπέδου βγαίνουν στο φως. Επιλογή (δις)
Τουλουπάκη, διορισμός Σοφουλάκη, «αποκλεισμός»
Γ. Τσατάνη, απόκρυψη εγγράφων από Ξ. Δημητρίου και
καυτές καταθέσεις που εμπλέκουν υπουργούς, δικαστές,
εισαγγελείς, δημοσιογράφους σε ένα κύκλωμα μαφιόζικης
μορφής παραδικαστικού και παρακράτους ▶ ΣΕΛ. 3

   
 
   
 

▶ ΣΕΛ. 4

Επιστροφή
των καταθετών στα
γκισέ των τραπεζών
▶ ΣΕΛ. 29

 


▶ ΣΕΛ. 5
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εβδομάδα που τελειώνει αύριο ξεκίνησε με ένα πολύ κακό διεθνές μαντάτο, την κατάρρευση του ιστορίας 178 ετών
ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook. Δεν έχουν άδικο όσοι παρομοίασαν το διεθνές «κανόνι» του βρετανικού tour
operator με έναν μέγα σεισμό που με τη σειρά του θα προκαλέσει ένα επικίνδυνο οικονομικό τσουνάμι για τις κατά
τόπους οικονομίες χωρών που ζουν από την τουριστική τους βιομηχανία.
Τη συνολική εικόνα του δυστοπικού πίνακα συμπληρώνει η χρονική στιγμή που «έσκασε» η Thomas Cook. Στους μη εξοικειωμένους με τα μακροοικονομικά μπορεί να μοιάζει ασύνδετο, αλλά οι ειδικοί εξηγούν πόση σημασία έχει για παράδειγμα η υποχώρηση του δείκτη PMI (δείκτης υπευθύνων προμηθειών) για τον κλάδο μεταποίησης της Γερμανίας από 43,5
που βρισκόταν τον Αύγουστο στο 41,4!
Η γερμανική μεταποίηση αποτελούσε για χρόνια τη λοκομοτίβα ανάπτυξης συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτή,
λοιπόν, η ατμομηχανή μοιάζει να ξεμένει επικίνδυνα από… κάρβουνο, καθώς ο δείκτης PMI κατρακύλησε στο ιστορικά χαμηλότερο σημείο του τα τελευταία 10 χρόνια (123 μήνες
για την ακρίβεια). Την ίδια στιγμή ο επίμαχος δείκτης
PMI για το σύνολο της γερμανικής οικονομίας διολίσθησε στο 49,1 με τους επαΐοντες να χτυπούν καμπανάκι ότι
η υποχώρηση κάτω από το 50 αποτελεί μια βασική ένδειξη ότι μια οικονομία έχει πάρει την άγουσα για το τούνελ της ύφεσης. Αν στα παραπάνω προστεθούν οι αναθεωρημένες επί τα χείρω προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την
ανάπτυξη στην Ευρώπη (σ.σ. «βλέπει» 1,1% ανάπτυξη
το 2019 και 1% το 2020) αλλά και παγκόσμια (προβλέπεται 2,9% φέτος και 3% του χρόνου), τότε αναπόφευκτα τα σύννεφα πυκνώνουν.
«Ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει», ήταν τα χαρακτηριστικά
λόγια του επικεφαλής της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σιούινγκ, καταγγέλλοντας ότι οι συνάδελφοί του Ευρωπαίοι τραπεζίτες αλλά και το πολιτικό σύστημα στην Εσπερία στραγγαλίζουν την ανάπτυξη, καθιστώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν
μάλλον αποκρουστικό επενδυτικό προορισμό.
Κάπου εδώ μπαίνει στο πλάνο και η Ελλάδα. Ως γνωστόν, την Τετάρτη τα κλιμάκια των δανειστών που είχαν έρθει
στην Αθήνα ολοκλήρωσαν την καθιερωμένη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Στα καλά νέα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικά δημοσιονομικά «κενά». Στα κακά όμως νέα θα πρέπει να υπογραμμιστεί η επιφύλαξη των θεσμών για το εάν θα καταφέρει η οικονομία να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους το
2020. Θα πει κάποιος –και δικαίως– ότι οι πετυχημένες προβλέψεις δεν είναι και το… φόρτε των δανειστών, που πολλές
φορές στο παρελθόν έπεσαν έξω. Πολλώ δε μάλλον τώρα, που η νέα κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με φόρα το έργο της και
εφαρμόζει ήδη κομμάτι-κομμάτι τη χωρίς αγκυλώσεις μεταρρυθμιστική ατζέντας της. Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει βάλει ψηλά τον πήχη, βασίζοντας ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του προγράμματός του στην αιρεσιμότητα της εκτόξευσης της ανάπτυξης στο 4%. Αν κερδίσει αυτό το στοίχημα κόντρα στους διεθνείς οιωνούς, θα είναι βασιλιάς. Αν όχι, θα αναγκαστεί να θυμηθεί –και δεν θα είναι για καλό– τον στίχο του Ελύτη: «’κείνο που σου προσάπτουνε τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που δεν έφερες».

Η

Σκοτεινός
ουρανός…
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Τα τελευταία γεγονότα με
αφορμή την κατάθεση της
κας Ελ. Ράικου στον αντεισαγγελέα ΑΠ Λάμπρο Σοφουλάκη, που είδαν το
φως της δημοσιότητας, σε
συνδυασμό με προηγούμενα (παρα)δικαστικά συμβάντα, που έχουν μέχρι
σήμερα καταγραφεί, στην
υπόθεση –σκευωρία πλέον– της Novartis έχουν
δημιουργήσει έναν μεγάλο
προβληματισμό στους πολίτες και όχι μόνο για το αν
υπάρχει ένα κράτος δικαίου, και όχι ένα παρακράτος στο οποίο εμπλέκονται
πολιτικοί, δικαστικοί, εκδότες, δημοσιογράφοι, και
άλλα πρόσωπα που παραπέμπουν με αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε προηγούμενα
χρόνια και σε προηγούμενα συμβάντα με παραδικαστικά και παρακρατικά κυκλώματα.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την
καταγραφή όσων μέχρι
σήμερα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, και τα
οποία σίγουρα δεν ταιριάζουν σε ένα ευνομούμενο
κράτος.

Κατάθεση
Ελ. Ράικου

Ω

ς γνωστόν, την περασμένη Δευτέρα, η
προκάτοχος της Ελ.
Τουλουπάκη, στην
κορυφή της Εισαγγελίας Διαφθοράς, εκλήθη και έδωσε κατάθεση στον ορισθέντα
για την έρευνα των καταγγελιών
του αντεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, αλλά και των μηνύσεων πολιτικών προσώπων (Αντ. Σαμαρά, Δημ. Αβραμόπουλου, Ευ.
Βενιζέλου, Γ. Στουρνάρα) εις βάρος της Ελένης Τουλουπάκη,
των επίκουρων εισαγγελέων Διαφθοράς Ντζούρα και Μανώλη,
του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα, του πρώην υπουργού
Διαφθοράς Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και κατά των προστατευομένων μαρτύρων.

Η ΑΠΟΨΗ

Σκευωρία με οσμή
παραδικαστικού
και παρακράτους
• Απίστευτες παραλείψεις και συμπεριφορές δικαστικών
ανωτάτου επιπέδου βγαίνουν στο φως: Επιλογή (δις)
Τουλουπάκη, διορισμός Σοφουλάκη, «αποκλεισμός» Γ.
Τσατάνη, απόκρυψη εγγράφων από Ξ. Δημητρίου και καυτές
καταθέσεις που εμπλέκουν υπουργούς, δικαστές, εισαγγελείς,
δημοσιογράφους σε ένα κύκλωμα μαφιόζικης μορφής παραδικαστικού
και παρακράτους
Όπως αποκαλύπτουν πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, αλλά και ένα γλαφυρό
δημοσίευμα στην εφημερίδα «Τα
Νέα», του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου, η κατάθεση
αυτή έχει ένα ιστορικό πολύ, μα
πολύ περίεργο όσον αφορά τη
μορφή της διαδικασίας εκ μέρους
του ερευνητή Λάμπρου Σοφουλάκη.
Ο κ. Σοφουλάκης –σύμφωνα
με πληροφορίες– έθετε ερωτήσεις
την κα Ράικου και απαιτούσε(;) απαντήσεις περιορισμένου εύρους.
Επίσης, το γεγονός ότι αντί να επιτρέψει στη μάρτυρα να εκθέσει τις
απόψεις της, και στη συνέχεια να
προβεί σε ερωτήσεις, είχε ως αποτέλεσμα να έχει ληφθεί μια κατά-

θεση με αοριστολογίες η οποία μόνο φως δεν έριχνε στην έρευνα.
Όταν η κα Ράικου βγήκε από το
γραφείο του κ. Σοφουλάκη, διαπίστωσε ότι η κατάθεσή της είχε
κατά κάποιον τρόπο χειραγωγηθεί… Αμέσως, επέστρεψε στο γραφείο του κ. Σοφουλάκη, δηλώνοντάς του ότι επιθυμεί να συνεχίσει
την κατάθεσή της. Αρχικά, ο κ. Σοφουλάκης αρνήθηκε, λέγοντάς
της ότι η κατάθεσή της είχε περατωθεί, αλλά προ του επιχειρήματος της κας Ράικου ότι έχει να καταθέσει νεότερα στοιχεία, ευρισκόμενος προ αδιεξόδου, και με
ενδεχόμενο να διαπράξει δικονομική παράβαση εάν αρνείτο την
κατάθεσή της, επέτρεψε την εκ νέου καταγραφή των απόψεών της.

Η νέα κατάθεση της κας Ράικου
κράτησε τέσσερις ώρες και εμπεριείχε όλο «το ζουμί» των γεγονότων που είδαν το φως της δημοσιότητας, με εντοπισμό του προσωνυμίου «Ρασπούτιν» στο πρόσωπο του Δημ. Παπαγγελόπουλου, τις απειλές του ότι «θα δεις
πού θα σε οδηγήσει η σχολή που ακολουθείς», και διάφορα άλλα που
έχουν καταγραφεί αναλυτικά σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ.
Και εδώ τίθεται το ερώτημα, εάν όντως ο κ. Σοφουλάκης επιθυμούσε να ρίξει άπλετο φως στην
υπόθεση Novartis, ή απλά πίστευε
ότι με το να λάβει μια άχρωμη κατάθεση είχε επιτελέσει το καθήκον
του.
Εδώ αξίζει να σταθούμε στον
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διορισμό του κ. Σοφουλάκη μαζί
με τον ομόβαθμό του εισαγγελέα
Ευάγγελο Ζαχαρή, από τον προσωρινό προϊστάμενο της Εισαγγελίας ΑΠ, κ. Δασούλα, για την έρευνα των καταγγελιών των παραπάνω αναφερομένων προσώπων,
στην αρχή του ρεπορτάζ μας.
Και εδώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
Ο κ. Σοφουλάκης επί ΣΥΡΙΖΑ
και επί υπουργίας των κ.κ. Μιχ.
Καλογήρου και Δημ. Παπαγγελόπουλου προήχθη τον Μάιο του
2019, πριν από τη διεξαγωγή των
ευρωεκλογών, σε αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου. Στο δυναμικό όμως
της Εισαγγελίας ενεγράφη στις
16/9/2019. Και βεβαίως, μέχρι
τότε δεν είχε τυπικά το δικαίωμα
να συμμετάσχει στην έρευνα αυτή.
Και διερωτάται κάποιος γιατί ο
κ. Δασούλας, στις 27/7/219, επέλεξε να τοποθετήσει στην έρευνα
αυτή έναν δικαστικό λειτουργό, ο
οποίος τις επόμενες περίπου 50 ημέρες δεν θα είχε το δικαίωμα να
ασκήσει τα καθήκοντά του σε μια
υπόθεση που είχε συγκλονίσει το
πανελλήνιο. Ένα επί πλέον γεγονός που ξενίζει στη συμπεριφορά
του κ. Σοφουλάκη είναι η καθυστέρηση πρόσκλησης για κατάθεση μαρτύρων από το δικαστικό
σώμα, που έχουν κατά το παρελθόν δημόσια τοποθετηθεί για παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου στο έργο τους. Και βεβαίως, αναφερόμαστε στην εισαγγελέα κα
Γεωργία Τσατάνη, η οποία τόσο
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όσο και με υπόμνημά της
είχε καταγγείλει τις πιέσεις που είχε δεχθεί από τον πρώην υπουργό
Διαφθοράς κατά το παρελθόν.
Επίσης, τουλάχιστον προς το
παρόν, δεν εκλήθη από τον κ. Σοφουλάκη ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Μιχ. Καλογήρου,
η πρώην εισαγγελέας ΑΠ κα Ξένη
Δημητρίου, για να εξεταστεί το
σκέλος της κατάθεσης του Γ. Αγγελή, σύμφωνα με την οποία σε
συνάντησή τους ανεζητείτο τρόπος
να αποτραπεί η επιρροή του Δημ.
Παπαγγελόπουλου στην Ελ.
Τουλουπάκη κατά την έρευνα της
τελευταίας στην υπόθεση Novartis.
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Ω

ς γνωστόν, η κα
Τουλουπάκη τοποθετήθηκε
στις
10/4/2017 από το
Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο στη θέση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
η οποία προϋποθέτει ότι καλύπτεται από αντεισαγγελέα Εφετών.
Η κα όμως Τουλουπάκη, σύμφωνα με το περιεχόμενο προσφυγής κατά του διορισμού της της εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, εντάχθηκε στη δύναμη του Εφετείου Αθηνών στις 18/4/2017, δηλαδή καθ’ ον χρόνο τυπικά ήταν ακόμη εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Επίσης, εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι επελέγη για τη θέση
αυτή χωρίς να έχει ασκήσει τα καθήκοντά της, δηλαδή χωρίς προϋπηρεσία στην Εισαγγελία Εφετών,
αφού ουδέποτε είχε ανέλθει σε έδρανο εφετειακού δικαστηρίου.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποια στοιχεία το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο προέβη
στην επιλογή της, και με ποια εισήγηση δικαιολογήθηκε η επιλογή αυτή. Το ερώτημα είναι βεβαίως ρητορικό, γιατί η στήριξή της
από τον πανίσχυρο Δημ. Παπαγγελόπουλο αλλά και την τότε πρόεδρο του ΑΠ, κα Βασιλική Θάνου, ήταν καταλυτική ώστε να απορριφθεί η προσφυγή της εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου από
τον τότε στενό συνεργάτη της κας
Θάνου, αρεοπαγίτη κ. Μαχαίρα.

«Ναι» και στην ανανέωση
της θητείας της
Στις 11/4/2019, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανανέωσε τη
θητεία της κας Ελ. Τουλουπάκη.
Για την ανανέωση αυτή, χρειάστηκε η «αρωγή» της πρώην εισαγγελέως ΑΠ, κας Ξένης Δημητρίου.
Τι έκανε λοιπόν η κα Δημητρίου;
1] Απέκρυψε την έγγραφη καταγγελία του πρώην επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς κ. Γιάννη
Αγγελή, το περιεχόμενο της οποίας ήταν ένας κόλαφος για τις ικανότητες αλλά και για τη νομιμότητα
των ενεργειών της κας Τουλουπάκη στις έρευνές της για την υπόθεση Novartis και όχι μόνο. Κυριότερη επισήμανση του κ. Αγγελή ήταν το σημείο εκείνο όπου αναφερόταν ότι όλες οι καταθέσεις των
προστατευομένων μαρτύρων
που οδήγησαν τους δέκα πολιτικούς στα «μανταλάκια» των
περιπτέρων ήταν νομικά άκυρες, λόγω της συμμετοχής της
κας Τουλουπάκη στις καταθέσεις αυτές.
Τις καταθέσεις, σύμφωνα με τη
δικονομία, έπρεπε να λαμβάνουν
οι επίκουροι εισαγγελείς Πρωτοδικών Ντζούρας και Μανώλης και
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Απίστευτες «ίντριγκες» για
την αρχική επιλογή και την
ανανέωση της θητείας της
Ελ. Τουλουπάκη στην
Εισαγγελία Διαφθοράς
το περιεχόμενό τους να επικυρώνεται από ανώτερο εισαγγελέα, δηλαδή την προϊσταμένη τους αντεισαγγελέα Εφετών κ. Τουλουπάκη.
Η απόκρυψη αυτή των εγγράφων καταγγελιών του Γ. Αγγελή,
που η ίδια η κα Ξ. Δημητρίου είχε
αρχειοθετήσει, και ένα τρυκ που
χρησιμοποιήθηκε από την ίδια
(την Ξ. Δημητρίου), είχαν ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη.
Ποιο ήταν το τρυκ; Πολύ απλά,
η κα Δημητρίου αντί να θέσει το
θέμα της επιλογής της Ελ. Τουλουπάκη σε σύγκριση με την
προϊστορία και τις ικανότητες των
δύο άλλων υποψηφίων για τη θέση αυτή, κ.κ. Τζόνη και Βεργώνη,
έθεσε το ερώτημα εάν πρέπει ή όχι
να ανανεωθεί η θητεία της. Έτσι,
λοιπόν, χωρίς να κριθούν οι ικανότητες των υποψηφίων και με απόκρυψη των δυσμενών αναφο-

ρών για το πρόσωπό της, ανανεώθηκε η θητεία της.
Με όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η δήλωση
της κας Τουλουπάκη σε απάντηση των καταγγελιών της κας Ελ.
Ράικου εις βάρος της, ότι «εμένα
με επέλεξαν δύο ανώτατα δικαστικά
συμβούλια», εμπεριέχει και μεγάλο
ποσοστό θράσους, αφού με όσα
προαναφέραμε, δηλαδή χωρίς ενός λεπτού εμπειρία στην Εισαγγελία Εφετών (για την πρώτη επιλογή της), και με απόκρυψη των
στοιχείων για τις δικονομικές –και
όχι μόνο– γκάφες της, από την κα
Δημητρίου, θα ήταν προτιμότερο
να μην αναφερθεί στον τρόπο της
επιλογής της, έτσι ώστε να ξεχαστούν μέθοδοι και συμπεριφορές.
Και ένα τελευταίο, αλλά εξόχως
χαρακτηριστικό της στήριξης που
είχε η κα Τουλουπάκη από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ:

Η Επιτροπή για τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συμφωνούντος
και του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχ. Καλογήρου, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Διαφθοράς πρέπει να καταλαμβάνει αντεισαγγελέας Εφετών
τουλάχιστον με τετραετή θητεία.
Το κείμενο αυτό των κωδίκων αναρτήθηκε στη Διαύγεια χωρίς να
υπάρξει καμία αντίρρηση από τον
νομικό κόσμο για τροποποίησή
του.
Όταν το νομοσχέδιο κατετέθη
στη Βουλή, και ψηφίστηκε, η προϋπόθεση αυτή της 4ετούς προϋπηρεσίας είχε εξαφανιστεί διά χειρός
του κ. Μιχ. Καλογήρου και βεβαίως λόγω της υπνηλίας των αρμοδίων βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι ούτε καν αντιλήφθηκαν την
απάλειψη της παραγράφου αυτής.

Βέβαια, δεν είναι σίγουρο ότι το
συμβάν οφείλετο σε… υπνηλία, αφού και δύο μέλη του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου, που ενέκριναν την ανανέωση της θητείας
της κας Τουλουπάκη, φήμες ήθελαν να εντάσσουν τις απόψεις τους
σ’ εκείνες της ΝΔ…
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι όντως από κάποιους της ΝΔ, λόγω προσωπικών
σχέσεων ή ενδεχομένως και δοσοληψιών διαχέεται η άποψη ότι η
κα Τουλουπάκη, παρά τα όσα έχει διαπράξει εις βάρος των πολιτικών προσώπων, να πέσει στα
μαλακά…
Μάλιστα, κυκλοφορεί έντονα η
φήμη ότι την άποψη αυτή εκφράζει
–και εμπράκτως– κάποιο πρόσωπο από τα Χανιά, αγνώστων στοιχείων, πλην του επωνύμου του,
που τιτλοφορείται ως Νικηφοράκης. Ίδωμεν…
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Η προσπάθεια
ενοχοποίησης
του Γιάννη Στουρνάρα

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο κεντρικός
τραπεζίτης εκλήθη να υποστηρίξει τη μήνυσή
του, κατά δύο προστατευομένων μαρτύρων, ενώπιον
του κ. Σοφουλάκη, η συμπεριφορά του εισαγγελέως απέναντί του
καταρχήν είχε την ίδια μορφή με
εκείνη της κας Ράικου.
Ο κ. Σουρνάρας όμως, πέραν
των όποιον ερωτήσεων επιθυμούσε να υποβάλει ο κ. Σοφουλάκης,
είχε συντάξει και βεβαίως κατέθεσε ένα αναλυτικό υπόμνημα με τις
απόψεις του, πέραν των όσων είχε
αναφέρει στην αρχική μήνυσή του.
Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα
για τον κ. Σοφουλάκη.
Όπως επεσήμανε ο κ. Γιάννης
Στουρνάρας, «παρανόμως δόθηκε
καθεστώς ανωνυμίας και προστασίας
στους μάρτυρες, αφού είχαν εμπλοκή
στην υπόθεση και ίδιον συμφέρον.
Καθεστώς προστασίας δίνεται σε περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος
και όταν δεν υπάρχει προσωπική εμπλοκή».
Ως γνωστόν, σε κατάθεση που
είχε λάβει η κα Τουλουπάκη από
έναν εκ των προστατευομένων

μαρτύρων, ο Νίκος Μανιαδάκης
είχε κατηγορηθεί για οικονομικές
δοσοληψίες με τη Novartis, και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας.
Το ερώτημα που προκύπτει
είναι αν η κα Τουλουπάκη ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα
ΑΠ που ενέκρινε το καθεστώς
προστασίας του μάρτυρα Μανιαδάκη, ή αν απέκρυψε το
στοιχείο αυτό.
Στην πρώτη περίπτωση, η ευθύνη βαρύνει τον εισαγγελέα που
ενέκρινε την ένταξη του μάρτυρα
σε καθεστώς προστασίας, ενώ στη
δεύτερη βαρύνει την κας Τουλου-

πάκη που δεν έλαβε υπόψη της τα
στοιχεία αυτά.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι ο μάρτυρας Νίκος Μανιαδάκης, αν και έχει δημοσιοποιήσει
από τις αρχές Ιανουαρίου 2019 το
περιστατικό «εκβίασης» των εισαγγελέων Διαφθοράς –για να καταθέσει ότι ο ίδιος προέβη σε χρηματισμό των πολιτικών Σαμαρά,
Γεωργιάδη και Σουρνάρα–, τόσο
στα ΜΜΕ όσο και σε δικόγραφο με
το οποίο αιτείτο την άρση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τόσον η λαλίστατη και ακριβοδίκαιη
πρώην εισαγγελέας ΑΠ κα Ξένη
Δημητρίου όσον και ο προσωρι-

νός αντικαταστάτης της κ. Δασούλας ουδέποτε προέβησαν σε κάποια πράξη ελέγχου των βαρυτάτων αυτών καταγγελιών εις βάρος
των υφισταμένων τους εισαγγελέως Διαφθοράς.
Ένα άλλο άκρως σημαντικό
στοιχείο της κατάθεσης του κ. Γ.
Στουρνάρα είναι, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά, «η μακρά διάρκεια
ομηρίας μου. Δεν υπήρξε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο και είχα γίνει
βορρά ορισμένων ΜΜΕ επί είκοσι
μήνες. Έπληξαν την τιμή και την υπόληψή μου καθώς και τον θεσμικό μου
ρόλο, τόσο διεθνών όσο και στην Ελλάδα».
Μια απλή μελέτη του φακέλου
Novartis είναι αρκετή για να αντιληφθεί κάποιος το πολιτικό παιχνίδι που έπαιξε η κα Τουλουπάκη υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εις βάρος
των δύο κομμάτων, δηλαδή της
ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ.
Από τις 5/2/2018, όπου κατετέθη ο φάκελος με τα πολιτικά πρόσωπα στη Βουλή, μέχρι
τον Αύγουστο του 2019, όπου
αρχειοθετήθηκε η υπόθεση για
τον Γ. Στουρνάρα, στη δικογραφία δεν εντοπίστηκε έγγραφο ε-
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ξερχόμενο ή εισερχόμενο, που
να αφορά τον Κεντρικό Τραπεζίτη.
Το συμπέρασμα που συνάγεται
είναι ότι ως αντίβαρο στην άρνηση του Γιάννη Στουρνάρα να αναδείξει την Ελλάδα του Αλέξη,
του Πολάκη και του Καρτερού ως
Ελντοράντο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η
δήθεν εμπλοκή του μέσω της σκευωρίας που στήθηκε εις βάρος του
στην υπόθεση Novartis.
Ακόμη και όταν –όπως αναφέρει ο ίδιος στην κατάθεσή του– τον
Ιανουάριο του 2019 τον επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης κ.
Pyatt, για να του γνωστοποιήσει ότι ουδέποτε το FBI διαπίστωσε την
εμπλοκή Έλληνα πολιτικού στο ιατρικό σκάνδαλο Novartis –κάτι
που είχε γνωστοποιήσει και στην
τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ– οι
σκευωροί με πρωτεργάτη την κα
Τουλουπάκη εξακολουθούσαν να
μην αρχειοθετούν τον φάκελο με
το κομμάτι που αφορούσε τον ίδιο
και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα, αναμένοντας πολιτικά οφέλη στις επερχόμενες εκλογές.
Τελειώνοντας την κατάθεσή
του ο Γ. Στουρνάρας επισημαίνει ότι η όλη υπόθεση Novartis

εις βάρος των πολιτικών προσώπων και φυσικά του ιδίου αποτελεί μια κορυφαία πράξη
κατάχρησης εξουσίας με ένα
οργανωμένο σχέδιο παραδικαστικού και παρακρατικού κυκλώματος.
Τελειώνοντας, ζητάει από την Επιτροπή Έρευνας των κ.κ. Σοφουλάκη και Ζαχαρή να αρθεί το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων
με τα κωδικά ονόματα «Κελέση»
και «Σαράφης» και να διερευνηθεί
το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.
Με όλα τα παραπάνω, η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ΟΛΩΝ
των αδικημάτων που διεπράχθησαν και τον εντοπισμό ΟΛΩΝ των δραστών, των ηθικών και φυσικών αυτουργών,
είναι πλέον επιβεβλημένη ενέργεια όχι μόνο για να αναδείξει την κατάργηση κανόνων
στον τομέα της Δικαιοσύνης,
αλλά και για να αποτρέψει στο
μέλλον παρόμοιες ενέργειες,
που τόσο πολύ έχουν πλήξει το
κράτος δικαίου και τη δημοκρατία…
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• Να συνέλθουν από την ήττα του Ιουλίου προσπαθούν ακόμη στην
Κουμουνδούρου, με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει στρέψει το βλέμμα στη διεύρυνση του
κόμματος αλλά και στο πώς θα βγει πολιτικά στεγνός από την καταιγίδα της Novartis

Μεθυσμένη
πολιτεία
ο ΣΥΡΙΖΑ
Θρησκευόμενο δεν τον λες τον Αλέξη Τσίπρα. Κι όμως, ο
τέως πρωθυπουργός θα χρειαστεί πολλή από… Θεία Φώτιση για να καταφέρει να βάλει σε σειρά τον ΣΥΡΙΖΑ, να
ασκήσει «κερδοφόρα» για το κόμμα του αντιπολίτευση,
αλλά και για να βγει ατσαλάκωτος πολιτικά από την καταιγίδα της Novartis.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

D

urate, et vosmet
rebus
servate
secundis», όπερ
μεθερμηνευόμενο «Εγκαρτερείτε
και κοιτάτε εμπρός: καλύτερες μας περιμένουν μέρες». H λατινική «παρηγοριά» δεν βγήκε από το στόμα κάποιου ΣΥΡΙΖΑίου συντρόφου του
Αλέξη Τσίπρα αλλά από τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, ο
οποίος υποδέχτηκε τον Έλληνα πολιτικό το περασμένο Σάββατο στο
Βατικανό, αφιερώνοντάς του έναν
γραπτό στίχο από την «Αινειάδα»
του Βιργίλιου. Το θέμα, βεβαίως,
δεν είναι πόσο καρτέρι θα χρειαστεί να κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν τελικά αυτές οι καλύτερες ημέρες θα έρθουν στο ραντεβού με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οι απανωτές εκλογικές ήττες, αρχής γενομένης από τον Μάιο στις
αυτοδιοικητικές κάλπες και στις ευρωεκλογές και καταλήγοντας στην
κυβερνητική αποκαθήλωση τον Ιούλιο, ήταν αδιανόητο να μην αφήσουν τα σημάδια τους στον οργανισμό του κόμματος. Όσα, όμως, είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το
βράδυ της εκλογικής ήττας από το
Ζάππειο περί νηφάλιας αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος
και ενστερνισμού της λαϊκής εντολής για μετασχηματισμό του ΣΥΡΙ-

«

ΖΑ σε μια μεγάλη παράταξη, σε ένα μεγάλο σύγχρονο προοδευτικό
κίνημα, με ισχυρούς δεσμούς με
την κοινωνία, παραμένουν κενό
γράμμα σχεδόν τρεις μήνες μετά.
Διότι ούτε σοβαρή αποτίμηση
των αιτιών που οδήγησαν στην αποκαθήλωση από τα κυβερνητικά
έδρανα μοιάζει να έχει γίνει, πολλώ δε μάλλον απέχει έτη φωτός το
θρυλούμενο άνοιγμα του κόμματος
στις ευρύτερες δυνάμεις της (κεντρο)αριστεράς και τη οικολογίας.
Η επίσημη θέση είναι ότι η σχετική αυτοκριτική έγινε συντεταγμένα και σχεδόν άμεσα εν οίκω, δηλαδή στα όργανα του κόμματος
(σ.σ. στην Πολιτική Γραμματεία και
την Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασαν τη δεύτερη εβδομάδα του
Ιουλίου), χωρίς ωστόσο να απαντιέται αν τα αποτελέσματα αυτής
της αυτοκριτικής ήταν αρκούντως
διαφωτιστικά, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να
αλλάξει «τσιπάκι» και να περάσει
στην επόμενη –αντιπολιτευτική–
πίστα. Αν μάλιστα ευσταθούν κάποια ρεπορτάζ που είδαν εσχάτως
το φως της δημοσιότητας ο ίδιος ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι από
τους πρώτους που αντιτίθενται στη
μέχρι βάθους διαλεύκανση των αιτίων της ήττας στις εθνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια
διαδικασία θα γεννήσει φαινόμενα
εσωστρέφειας στρώνοντας παράλληλα το χαλί στην κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας να παίζει μπάλα χωρίς αντίπαλο.

Στα όργανα το βλέμμα
Με το πέρας της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής (σ.σ. ξεκίνησε χθες Παρασκευή) θα έχουμε κι ένα πρώτο
δείγμα αν το προεδρικό σιωπητήριο και «πάμε γι’ άλλα» θα εισακουστεί, ή θα έχουμε πυρκαγιές
σαν κι αυτές που άναψε την προηγούμενη εβδομάδα ο εμπρηστής
Ευκλείδης Τσακαλώτος με… πυρόπληκτο τον Νίκο Παππά. Οι
δηλώσεις του πρώην υπουργού
Οικονομικών για την ΕΡΤ καθόλου δεν άρεσαν στον τέως υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και από
πολλούς θεωρήθηκαν προσωπικό
καρφί του πρώτου για τον δεύτερο.
Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς έσπευσε να νουθετήσει τον επικεφαλής των «53+» λέγοντας ότι αυτά

πρέπει να μένουν εντός των κομματικών τειχών, για να σιγοντάρει
με μια άλλη μπαλωθιά προς τον
Ευκλείδη ο Παύλος Πολάκης,
που είπε ότι «εδώ και καιρό πολλοί
κρατιόμαστε για να μη μιλήσουμε δημόσια». Με το γάντι ή χωρίς, οι αλληλοκατηγορίες δίνουν και παίρνουν με αφορμή και τo…
Pasokification, αφού τα μισά στελέχη αρνούνται όπως ο διάολος
το λιβάνι την πράσινη «επιμόλυνση» και οι άλλοι μισοί επιμένουν
ότι χωρίς πολιτικά ανοίγματα το
31,5% των τελευταίων εθνικών εκλογών θα πάει… αδιάβαστο.
Ειδικά για το τελευταίο, δηλαδή
τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται ότι θα γίνουμε κατά τι σοφότεροι αργά το απόγευμα της Κυριακής όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα

μιλήσει στο φεστιβάλ της Νεολαίας
του ΣΥΡΙΖΑ στο Γουδή. Ο κομματικός οργανισμός έδωσε όλες τις
προηγούμενες ημέρες μεγάλο βάρος στο Σπούτνικ Festival 2019,
θεωρώντας ότι το αντάμωμα των
νεολαίων του κόμματος θα βοηθήσει στην όσμωση με καινούργια
μέλη και συμπαθούντες που έμεναν ανενεργοί. Οι πληροφορίες
λένε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θα δώσει την Κυριακή το σύνθημα
για την εκκίνηση της διαδικασίας
ανασυγκρότησης και μαζικοποίησης του κόμματος, μιλώντας για τις
νέες δυνατότητες, τα νέα καθήκοντα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Τέτοια πρόκληση και
μάλιστα άμεση είναι η αντιστοίχιση της εκλογικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ με τη δεξαμενή των ψηφοφόρων του που θα αποτυπωθεί μέσα από την εγγραφή νέων μελών.
Ο ποσοτικοποιημένος στόχος κάνει λόγο για έγγραφή τουλάχιστον
100.000 καινούργιων μελών που
θα προκύψουν από τη διεξαγωγή
τρίμηνης εξόρμησης.

Βλέποντας και κάνοντας
για Novartis
Στο επίδικο των ημερών που για
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλο από την
παραπομπή Παπαγγελόπουλου
σε Προανακριτική Επιτροπή για
την υπόθεση της Novartis, τα στόματα στην Κουμουνδούρου παραμένουν ερμητικά κλειστά κι όταν ανοίγουν ακούγονται μόνο ψίθυροι.
Ουδείς λέει ξεκάθαρα αν θα
στηριχθεί ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης για τα καταγγελλόμενα πεπραγμένα του, άλλοι λένε (βλ. Πάνος Σκουρλέτης)
ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταψηφίσει την
πρόταση της Ν.Δ., άλλα στελέχη αντιφάσκουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει
«ναι» στη παραπομπή Παπαγγελόπουλου, και όλοι μαζί παραπέμπουν στις δηλώσεις του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης ότι υφίσταται «πολιτική στοχοποίηση από φαύλους, επειδή είναι
σφοδρός πολέμιός τους».
Διακινδυνεύοντας μία πρόβλεψη, η τακτική που θα ακολουθήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή του «βλέποντας (τι προκύπτει από τα στοιχεία),
ακούγοντας (τι θα πει ο… Μίμης) και
κάνοντας». Όπου «κάνοντας» σημαίνει πως δεν θα δούμε μία συλλογική κομματική κάλυψη-στήριξη
του φερόμενου «Ρασπούτιν» μέχρι
να αποδειχτεί (σ.σ. αν αποδειχτεί)
ότι δεν έκανε… Ρασπουτινιές!
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί με ευκολία ΠΑΣΟΚους στην κρατική μηχανή, ενώ ο Τσίπρας πλησιάζει τους
υπόλοιπους τάζοντάς τους πολιτική ανέλιξη

μή πλεύσης, η στρατηγική της αυτόνομης πορείας φαίνεται προβληματική.
Ακροβατεί ανάμεσα στο «να αντιπολιτευθούμε τον Μητσοτάκη αλλά να μην
ταυτιστούμε και με τον Τσίπρα». Συνήθως δεν καταφέρνει ούτε το ένα ούτε
το άλλο.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Το πόρισμα

Σ

ε κάποια από τις δηλώσεις
του μετά τις εθνικές εκλογές
της 7ης Ιουλίου, ο Νίκος
Ανδρουλάκης είχε πει ότι
«κανείς δεν περίμενε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από μια επιζήμια πενταετή
διακυβέρνηση της χώρας θα έπαιρνε ένα
τόσο μεγάλο ποσοστό και μαζί με τη Ν.Δ.
διαμορφώνει έναν νέο δικομματισμό που
πιέζει ακόμη περισσότερο την παράταξή
μας», φωτογραφίζοντας επί της ουσίας
με μελανά χρώματα την επόμενη ημέρα
του Κινήματος Αλλαγής.
Χθες και σήμερα στη διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ έχει τεθεί επί τάπητος το πόρισμα της «επιτροπής Χριστοφιλοπούλου» για το τι έφταιξε και
το ΚΙΝΑΛ δεν κατάφερε να πιάσει το
διψήφιο ποσοστό που ήταν ο βασικός
του στόχος.
Διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι με
8% ο ρόλος που σε κατατάσσουν οι πολίτες είναι αυτού του παρία και όχι του
ρυθμιστή των εξελίξεων.
Συν τοις άλλοις όλοι αντιλαμβάνονται ότι η πίεση που θα ασκηθεί προς
το ΚΙΝΑΛ το επόμενο διάστημα ένθεν
κακείθεν του νέου δικομματισμού θα
είναι σε ασφυκτικό πλαίσιο.
Κι ενώ όλοι αναμένουν την επίθεση
φιλίας από τον ΣΥΡΙΖΑ (όταν και εάν
λύσει τα εσωτερικά του ζητήματα), έχοντας λάβει τα μέτρα τους (έτσι τουλάχιστον λένε), ουδείς έχει κατανοήσει ότι
μεγάλη είναι η διαρροή του ΚΙΝΑΛ και
προς την άλλη πλευρά, της Ν.Δ.
Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
χρησιμοποιήσει πολλά στελέχη του
κραταιού ΠΑΣΟΚ σε υπουργικές θέσεις, αλλά και στον κρατικό μηχανισμό.
Επίσης στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν
φθάσει πληροφορίες, πως ήδη δύο
τουλάχιστον βουλευτές του ΚΙΝΑΛ έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με
το κυβερνών κόμμα, ενώ οι συνεργάτες της κας Γεννηματά παρατηρούν ότι
κάποιοι εκ των μη εκλεγέντων βουλευτών δεν φείδονται θετικών σχολίων
για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το
χειρότερο για το ΚΙΝΑΛ είναι ότι ο
πρωθυπουργός έχει αποκτήσει φανατικό ακροατήριο στον χώρο του «μεταρρυθμιστικού κέντρου», το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στην ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ.

Σε δεινή θέση
Όπως γίνεται αντιληπτό, το ΚΙΝΑΛ
πρέπει να δώσει ένα σκληρό διμέτωπο, προκειμένου να γλιτώσει από τις
συμπληγάδες πέτρες. Κι ενώ μετρούν
απώλειες προς τη Ν.Δ., τώρα ετοιμάζονται και για την επίθεση... φιλίας από
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ηγετική
ομάδα του ΚΙΝΑΛ
επιμένει στο
διμέτωπο και στη
στείρα στρατηγική
που δεν οδηγεί
πουθενά

Η Φώφη
μετράει μόνο
τους φευγάτους
Ήδη, οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση και
τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς
φορείς πολιορκούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ που, σε σχέση με το Κίνημα Αλλαγής, τους προσφέρει και προοπτική πολιτικής ανέλιξης.
Την ίδια ώρα η κα Γεννηματά επιμένει στη στείρα τακτική του διμέτωπου, η οποία το μόνο που της προσφέρει είναι να χάνει στελέχη και ψηφοφόρους και προς τις δύο πλευρές.
Η ίδια σε όλους τους συνομιλητές
της υποστηρίζει ότι υπονομεύεται, αλλά
αποφεύγει την αυτοκριτική. Θεωρεί ως
βασικό αντίπαλό της τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να μετρήσει ακόμη τον Παύλο Γερουλάνο, ενώ σε
ό,τι αφορά τον Νίκο Παπανδρέου, ε-

κτιμά πως έκλεισε το θέμα με την αναφορά της στην εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφίζοντας τον Γιώργο
Παπανδρέου, ο οποίος παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά.
Η κα Γεννηματά, για να αποφύγει
τις εσωκομματικές φουρτούνες, θέλει
να μεταφέρει το παιχνίδι στο ΚΙΝΑΛ,
εκεί που νιώθει δυνατή. Όμως όλο το
ζήτημα είναι τι θα γίνει με το συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ.
Και το σημαντικότερο είναι –όπως
λένε οι παλιές καραβάνες του χώρου–
ότι θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πώς
πορευόμαστε και γιατί είμαστε χρήσιμοι
για τη χώρα». Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Όχι μόνο για το στίγμα, αλλά
και για τη στρατηγική. Η βασική γραμ-

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της επιτροπής Χριστοφιλοπούλου, όλοι οι μετέχοντες στο Πολιτικό Συμβούλιο της
Τρίτης συμφώνησαν ότι η πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός έκανε πολύ καλή δουλειά. Σε 20 διαφάνειες, αποτύπωσε την πορεία του χώρου στις
εκλογές του 2015 και του 2019 και την
απήχηση που είχε το 2015 και σήμερα, στις διάφορες ηλικιακές ομάδες,
τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες. Ωστόσο, όπως λέγεται, απουσίαζε μια συνολικότερη πολιτική αποτίμηση, καθώς και απαντήσεις σε επιμέρους αλλά κεφαλαιώδους σημασίας
ζητήματα.
Όπως για παράδειγμα απέφυγε να
δώσει απαντήσεις για το εάν είναι ή όχι
ικανοποιητικό το εκλογικό αποτέλεσμα
με δεδομένες τις συνθήκες πόλωσης
που επικράτησαν. Πόσο έβλαψε εκλογικά αλλά και το πολιτικό προφίλ του
κόμματος η εκπαραθύρωση Βενιζέλου; Πόσο κόστισε το ασαφές, κατά
πολλούς συγκεχυμένο μήνυμα, για τη
μετεκλογική στάση του κόμματος;
Οι διαφάνειες που παρουσίασε ο
Χαράλαμπος Βαρδίκος εμπεριείχαν
όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να
οδηγήσουν σε συμπεράσματα για την
πορεία από το 2015 έως το 2017.
Χρειάζονται όμως και επιπλέον στοιχεία για να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα. Γιατί δεν ψήφισαν το Κίνημα Αλλαγής περισσότεροι ψηφοφόροι;
Και τι πρέπει να γίνει για να το ψηφίσουν περισσότεροι; Σε ό,τι αφορά τις
κινήσεις που οφείλει να κάνει το Κίνημα Αλλαγής, η προτεραιότητα, όπως
τόνισε η Εύη Χριστοφιλοπούλου, είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτικής
ατζέντας που θα εμπεριέχει ζητήματα
που θα απασχολήσουν τις επόμενες
και μεθεπόμενες γενιές.
Τα μέλη της επιτροπής Χριστοφιλοπούλου, στις συνεδριάσεις αλλά και
στην ανταλλαγή γραπτών απόψεων, άγγιξαν όλα τα επίμαχα θέματα της προεκλογικής και μετεκλογικής περιόδου.
Δεν συμφωνούν σε όλα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σύμπτωση στο θέμα
Βενιζέλου. Μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι η εκπαραθύρωσή του έκανε
ζημιά και άλλα ότι δεν ήταν καθοριστική για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Τέλος, σε λίγες ημέρες θα εκδοθεί
κάρτα μέλους του ΚΙΝΑΛ. Θα είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες και θα έχει,
σύμφωνα με πληροφορίες, μηνιαία
συνδρομή ενός ευρώ, δηλαδή 12 ευρώ τον χρόνο. «Αυτόνομη πορεία, οικονομική αυτοδυναμία» θα είναι το σύνθημα της Χαριλάου Τρικούπη για την
προώθησή της, αλλά και για να κλείσει
οριστικά το κεφάλαιο ΠΑΣΟΚ.
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Όσο στερεοτυπικά μοιάζουν τα ρεπορτάζ που αναφέρονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις –ειδικά
όταν αυτές έχουν για φόντο μία συνάντηση των
αρχηγών των δύο κρατών–, τόσο βαρετά κοινότυπες είναι οι πολιτικές αποτιμήσεις που κάνουν τα
κόμματα και ξεκινούν από
το αφόρητο κλισεδάκι «οι
συνομιλίες διεξήχθησαν σε
πολύ καλό κλίμα…» λες και
κάποιος θα πόνταρε στο
ενδεχόμενο ότι οι δύο αντιπροσωπίες θα έλυναν
τις διαφορές τους παίζοντας ξύλο…

Η

προ ολίγων 24ώρων συνάντηση του
Έλληνα
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δεν ξέφυγε από τον παραπάνω κανόνα.
Η εικόνα που αποπνέεται μέσω
κύκλων της ελληνικής κυβέρνησης
(σ.σ. και όχι φυσικά μέσω επίσημης ενημέρωσης) είναι ότι η Αθήνα δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη από το τετ-α-τετ ΜητσοτάκηΕρντογάν και πως τώρα αναμένει
απτά αποτελέσματα στα θέματα του
προσφυγικού και του Κυπριακού
(προκλήσεις σε ΑΟΖ και Αμμόχωστο).
Το πρόβλημα για την ελληνική
πλευρά είναι ότι αυτή η αναμονή
θα κρατήσει πάρα πολύ και τα απτά αποτελέσματα δεν θα είναι και
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Συνάντηση –και μόνο– γνωριμίας είχε ο Κυριάκος με
Ζάεφ, Ράμα, Ερντογάν. Απών ο Τραμπ λόγω Πελόζι.
Θετική η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού για την
κλιματική αλλαγή αλλά και για την ψήφο των αποδήμων

Συστήθηκαν,
φωτογραφήθηκαν,
επέστρεψαν…
τόσο φιλειρηνικά. Για του λόγου το
αληθές, την ώρα της χειραψίας
των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη, τα
«γεράκια» της Άγκυρας έκαναν πολεμοχαρείς υπερπτήσεις μαχητικών πάνω από το Καστελλόριζο.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, για
την ερχόμενη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι εξέδωσαν μέσω
του σταθμού της Αττάλειας
ΝΑVTEX πραγματοποίησης άσκησης Έρευνας και Διάσωσης, με την
οδηγία να δεσμεύει μεγάλη περιοχή νότια του Καστελλόριζου, τόσο
εντός της ελληνικής όσο και της
κυπριακής δικαιοδοσίας.
Αν έχουν έναν λόγο να επαίρονται στην οδό Πειραιώς και στο
Μαξίμου είναι ότι στη Νέα Υόρκη
ο «Σουλτάνος» δεν αφέθηκε χαλαρός να προκαλεί όπως είχε κάνει
κατά την τελευταία επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, επί κυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ, που του είχε στρωθεί κόκκινο χαλί, όταν είχε θέσει
ακόμα και ζήτημα αλλαγής της
Συνθήκης της Λωζάννης, και ο
Προκόπης είχε καταπιεί τη γλώσσα του…

Μικρό καλάθι
Σε κάθε περίπτωση και για να είμαστε δίκαιοι –το είχε επισημάνει
η «Α» ήδη από την προηγούμενη
εβδομάδα– ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατούσε μικρό καλάθι συνολικά για τις συναντήσεις του στη
Νέα Υόρκη. Ήξερε για παράδειγμα
ότι τα περιθώρια διπλωματικών ελιγμών με ηχηρά αποτελέσματα
δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν
σε μία παγκόσμια «σύναξη» που έδινε στους αρχηγούς κρατών την
ευκαιρία να έχουν απλώς εθιμοτυπικά τετ-α-τετ στο περιθώριο της
συνόδου του ΟΗΕ.

Ακόμη πιο δύσκολα θα μπορούσε να ανοίξει ο πρωθυπουργός
τη βεντάλια της ελληνικής διπλωματίας, δεδομένου ότι οι προγραμματισμένες συναντήσεις του με τον

πρωθυπουργό των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, τον Αλβανό ομόλογό
του Έντι Ράμα, τον Αμερικανό
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (σ.σ.
έστω κι αν αυτή ακυρώθηκε στο
παρά 1΄ λόγω της παραπομπής
του πλανητάρχη), καθώς και με τον
«Σουλτάνο», είχαν ευθύς εξαρχής
τη λογική του «Know as better»,
μιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς συνάντησε για πρώτη φορά υπό την πρωθυπουργική του ιδιότητα.

«Ναι μεν, αλλά…»
με Ζάεφ
Η πολυαναμενόμενη χειραψία
Μητσοτάκη - Ζάεφ δεν έβγαλε είδηση. Ακόμη και η υπενθύμιση
που έκανε στον ομόλογό του ο Έλληνας πρωθυπουργός ότι εκείνος
δεν θα υπέγραφε τη Συμφωνία των
Πρεσπών διέρρηξε ανοιχτές θύρες, αφού όπως παραδέχτηκε στη
συνέχεια ο Κυριάκος Μητσότακης η συμφωνία είναι πλέον μέρος του Διεθνούς Δικαίου. Βέβαια,
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Σύνοδο ηγετών στην Αθήνα για την
κλιματική αλλαγή προανήγγειλε ο Κυριάκος
πορεί οι πολιτικές συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να τράβηξαν πάνω τους τούς περισσότερους προβολείς της εγχώριας δημοσιότητας, ωστόσο η θεματική της Συνόδου του
ΟΗΕ που αφορούσε το κλίμα και τα αυστηρότερα μέτρα που καλούνται οι κυβερνήσεις να πάρουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είχε εξίσου ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν τη χώρας μας. Ειδικότερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός δημοσιοποίησε στην ομιλία του την πρόθεση της κυβέρνησής του να συγκαλέσει τον επόμενο χρόνο σύνοδο ηγετών στην Αθήνα για την κλιματική αλλαγή και να έχει παρουσιάσει Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα πριν από το
τέλος του έτους.
Προανήγγειλε μάλιστα δύο σημεία της Εθνικής Στρατηγικής λέγοντας: «Στόχος μας είναι να κλείσουμε όλες τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028. Και σχεδιάζουμε να
απαγορεύσουμε τα πλαστικά μιας χρήσης σε ολόκληρη τη χώρα από το 2021».
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε όμως και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, εκτός από το παρόν και
το μέλλον, και στο παρελθόν, στην ιστορία μας, δίνοντας έμφαση στην προστασία και της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αυτός θα είναι και ο στόχος της Συνόδου που θα συγκληθεί του χρόνου στην Αθήνα, δηλαδή οι ηγέτες να υιοθετήσουν μία κοινή δήλωση για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό εξάλλου είναι και το περιεχόμενο της
πρότασης που κατέθεσε στον ΟΗΕ η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου Εξωτερικών
στη βάση των εισηγήσεων του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, για συντονισμένες δράσεις στο συγκεκριμένο θέμα, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης
συναντήθηκε προ 10 περίπου ημερών με τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό.
Η ελληνική πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
(WMO) και την UNESCO, επελέγη από τον γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες και είναι μια από τις 9 Εμβληματικές Προτάσεις που συζητούνται στη Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας είναι πλήρως δεσμευμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, με τους 17 στόχους της για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε και στην τραγωδία που αφάνισε το
Μάτι, υποστηρίζοντας πως η ταχύτατη εξάπλωσή της οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Βέβαια, σε
καμία περίπτωση δεν «αθώωσε» τους τότε υπεύθυνους, οι οποίοι ολιγώρησαν με συνέπεια να χαθούν 102 άνθρωποι.

Μ

επικοινωνιακά είχε απήχηση στον
ελλαδικό χώρο, όπου οι ψηφοφόροι της ΝΔ μετά παρέλευση 2,5
μηνών δεν είχαν ξεχάσει τις προεκλογικές της θέσεις επί του θέματος…
Δύο πράγματα πιστώνονται στη
λίστα των κερδών αυτής της συνάντησης:
α) Η επιμονή Μητσοτάκη να
δεσμευτεί ο Ζάεφ στο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στα ζητήματα της προστασίας των εμπορικών σημάτων.
β) Η επιβεβαίωση ότι αυτό που
καίει τον Ζάεφ είναι οι διαδικασίες ένταξης της χώρας του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε από πρώτο χέρι ότι κρατάει
στα χέρια του ένα σημαντικό μοχλό
πίεσης προκειμένου να λειάνει τις
αιχμηρές για τα ελληνικά συμφέροντα γωνίες της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Το πού, πώς και πότε
θα τον χρησιμοποιήσει μένει να αποδειχτεί στην πράξη…

Χαμηλά ο πήχης
με την Αλβανία
Της συνάντησης Μητσοτάκη Ζάεφ είχε προηγηθεί το τετ- α-τετ
του προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης με τον πρωθυπουργό
της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Κι εδώ
η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενταξιακή πορεία των
γειτόνων στην ευρωπαϊκή οικογένεια και
ειδικότερα στους όρους που καλούνται
να εκπληρώσουν τα
Τίρανα προκειμένου
να είναι απρόσκοπτη
η είσοδος στην Ε.Ε.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία να βάλει στο τραπέζι το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού και
της κατοχύρωσης των
περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής
εθνικής μειονότητας
στην Αλβανία, καθώς
επίσης και το θέμα
των θαλασσίων συνόρων, αλλά κι εδώ ο
πήχης των προσδοκιών για ευτυχή κατά-

ληξη δεν φτάνει πολύ ψηλά τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Άλλα τα προβλήματα
του Τραμπ
Αφήσαμε τελευταία τα όσα συνέβησαν –ή μάλλον δεν συνέβησαν–
με τη «μη συνάντηση» Μητσοτάκη - Τραμπ, η οποία ως γνωστόν
ακυρώθηκε λόγω ανωτέρας…
βίας!!! Κατ’ αρχάς, με την επίσημη
επιβεβαίωση του εκπροσώπου της
αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα ότι η συνάντηση μεταξύ του
προέδρου των ΗΠΑ και του Έλληνα πρωθυπουργού είχε όντως
προγραμματιστεί για την περασμένη Τρίτη, η Νέα Δημοκρατία αποστόμωσε εν τη γενέσει της τη ΣΥΡΙΖΑϊκή παραφιλολογία περί fake
ραντεβού Μητσοτάκη - Τραμπ.
Όσο για τον λόγο της ακύρωσης,
φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπεσε θύμα της διαφορετικής μενταλιτέ που έχει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα: όσο εκείνος επέμενε ότι οι πρωθυπουργοί
κρίνονται στις κάλπες και όχι στα
δικαστήρια, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε
ότι η αμερικανική Βουλή ξεκινά επίσημη έρευνα σε βάρος του προέδρου με το ερώτημα της παραπομπής, αφού όπως είπε «κανείς δεν
είναι υπεράνω του νόμου».

Προ των πυλών η ψήφος των αποδήμων
ποφασισμένος να
προχωρήσει και
να ψηφιστεί στον
νέο εκλογικό νόμο η ψήφος των αποδήμων, παρουσιάστηκε στη Νέα
Υόρκη ο πρωθυπουργός. Μάλιστα, άδραξε
την ευκαιρία και χαρακτήρισε ως αντισυνταγματική και βαθύτατα
προσβλητική την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την
ψήφο των αποδήμων.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι
η πρόταση «προσβάλλει
ευθέως και βάναυσα την
ελληνική ομογένεια... Είναι
βαθιά προσβλητική για όσους επιλέγουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκτός Ελλάδος. Ουσιαστικά, τους
λέει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν για πρωθυπουργό, θα ψηφίσετε μόνο για κάποιους βουλευτές, άρα μιλάμε για
πολίτες “δεύτερης κατηγορίας” και για ψήφο η οποία δεν είναι ισότιμη».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της κυβέρνησης στην οποία η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού θα προσμετράται κανονικά, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλία για κύκλο συναντήσεων με τον Αλέξη Τσίπρα και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Όπως ανέφερε στην ομιλία του στους ομογενείς το βράδυ
της Τετάρτης στην Αστόρια, «ο νόμος για την ψήφο των αποδήμων απαιτεί 200 βουλευτές αλλά θα πρέπει να την
εγκρίνουν και οι 300». Πηγές της Ν.Δ. εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο θα περάσει σε κάθε περίπτωση, «γιατί
βγαίνουν οι αριθμοί», και ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν αλλάξει θέση θα βρεθεί απελπιστικά μόνος.
Εδώ να σημειωθεί ότι προ ολίγων ημερών το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να προσμετράτε κανονικά η επιστολική ψήφος για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος και ζήτησε να φτιαχτεί μία
νέα εκλογική περιφέρεια που θα αποτελείται από 5-7 βουλευτές, οι οποίοι θα εκλέγονται από τους ομογενείς και θα μετάσχουν κανονικά στις εργασίες του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Α



Δεν ήξεραν και
δεν ρώτησαν
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ούτε μέλος
Στη Χαριλάου Τρικούπη
κυκλοφορούν σενάρια
πως ο Γερουλάνος θα
στείλει επιστολή στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ θέτοντας
θέμα ηγεσίας. Όμως ο
Παύλος καίγεται μόνο
για το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι ούτε καν μέλος του
ΚΙΝΑΛ.

Στην Κουμουνδούρου εδώ και μέρες άρχισαν να διαρρέουν διάφορα νέα ονόματα που σκέφτονται
για την επόμενη ημέρα, ώστε να γίνουν το νέο ΠΑΣΟΚ. Κι επειδή δεν
τους παίρνει να έχουν ως όνομα το
«νέο ΠΑΣΟΚ», είπαν να χρησιμοποιήσουν το «ΣΥΡΙΖΑ - Πράσινη Αριστερά». Όμως λησμόνησαν ότι
το όνομα «Πράσινη Αριστερά» το
χρησιμοποιεί μία πολιτική κίνηση,
η οποία έχει προγραμματισμένη
για τις 5 Οκτωβρίου την πρώτη
πανελλαδική της συνδιάσκεψη. Οπότε, πολύ λογικά αντέδρασαν οι
μετέχοντες στην Κίνηση που με ανακοίνωσή τους τονίζουν πως «έτσι νομίζουν ότι θα αποκτήσουν και την ανάλογη πολιτική σκέψη». Και καταλήγουν: «Η προσπάθεια προσάρτησης
του τίτλου ενός άλλου πολιτικού κόμματος στερείται ήθους και αναπαράγει
με τους επαχθέστερους όρους τις αδυναμίες του παλαιού πολιτικού συστήματος».
Σύντροφοι, ρωτούν πριν πουν και καμιά
μπαρούφα...

Κανένας
«Και που λες, πρόεδρε, μέχρι
και ο Τσέο είναι εδώ»...

Γελούσε ο Σάκης,
αλλά ψήφισε...
Η άτυπη εντολή της Κουμουνδούρου προς τους βουλευτές είναι «στηρίζουμε Παπαγγελόπουλο μέχρι τέλους». Έλα όμως που οι περισσότεροι
κρατούν αποστάσεις. Κάπως έτσι προσπάθησε να τα μπαλώσει και ο
Σάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος όταν ρωτήθηκε περιορίστηκε να
πει ότι «δεν έχει κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα», προσθέτοντας πάντως
πως «δεν συνιστά ποινικό αδίκημα να συζητά ένας υπουργός με εισαγγελείς». Βέβαια, αυτό που μένει είναι ότι στην ίδια εκπομπή παραδέχθηκε
ότι «γελούσα με τις μαρτυρίες κατά Σαμαρά για την τροχήλατη βαλίτσα». Από ό,τι θυμάμαι, όμως, ο κ. Παπαδόπουλος τότε ψήφισε υπέρ της
παραπομπής του πρώην πρωθυπουργού σε περαιτέρω δικαστική έρευνα. Για να μην ξεχνιόμαστε...

Καφεδάκι χωρίς την ΕΡΤ ο Σάββας
Τα ορφανά του «καραμανλισμού» με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ήταν πρώτο τραπέζι πίστα. Όπως για παράδειγμα ο πολυπράγμων Σάββας Τσιτουρίδης, ο οποίος είχε φτιάξει ένα
κάτι σαν κόμμα κι έτρεξε η ΣΥΡΙΖΑική ΕΡΤ να τον προβάλει
λες και ήρθε ο σωτήρας. Τώρα με τη Ν.Δ. στα πράγματα
βολοδέρνει αναζητώντας το τι θα κάνει. Πάντως, συχνάπυκνά εμφανίζεται σε γνωστό στέκι στο Κολωνάκι και συζητά με πολλούς πρώην βουλευτές. Προσφάτως έπινε καφέ παρέα με τον Γιώργο Καλαντζή εκ Καβάλας και τον Νίκο Νικολόπουλο. Η ΕΡΤ βέβαια δεν ήταν εκεί και κάποιο πουλάκι μου είπε ότι ο Σάββας
από το Κιλκίς αναζητά τρόπους για να επανέλθει στο μαντρί, δηλαδή στη
Ν.Δ. και μάλλον ποντάρει στον Καλαντζή, ο οποίος είναι σταθερός. Για
τον Αχαιό, τον Νικολόπουλο, δεν ξέρω. Προς το παρόν αρκείται στην αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.

Στην Κουμουνδούρου και
συγκεκριμένα ο Σκουρλέτης υπολογίζει ότι θα υπάρξουν σεισμικές εξελίξεις στο συνδικαλιστικό
Κίνημα και στη ΓΣΕΕ, και
πιστεύει ο δόλιος ότι σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσει δύναμη στα συνδικάτα. Προφανώς, δεν του
μίλησε κανένας για το
ΠΑΜΕ.

Μετά τις 9
Τακτικός επισκέπτης στο
Προεδρικό Μέγαρο είναι
το τελευταίο διάστημα ο
Νικήτας Κακλαμάνης, ο
οποίος δίδει τον νυν υπέρ
πάντων αγώνα, ώστε η
Ν.Δ. να προτείνει εκ νέου
για Πρόεδρο τον Παυλόπουλο. Εκτός του Νικήτα,
τον Πάκη μαθαίνω ότι
τον επισκέπτεται με την ίδια σχεδόν συχνότητα
και ο Αλογοσκούφης.
Όλοι μετά τις 9 το βράδυ,
όπως έκανε και προ
15μέρου ο Καρτερός.

Άλλος για την ΚΕΔΕ
Τα μουστάκια τους θα φάνε από ό,τι μαθαίνω στις εκλογές της
ΚΕΔΕ. Ήδη από τη «γαλάζια» παράταξη έχουν εκδηλωθεί δύο υποψηφιότητες. Η μία είναι του Λάζαρου Κυρίζογλου (δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης), ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν
θα κάνει πίσω, όπως το 2014 για να εκλεγεί ο Πατούλης. Από
την άλλη, υπάρχει και ο δήμαρχος Τρικάλων, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, τον οποίο πολύ εύκολα θα τον ψηφίσουν και οι
ΠΑΣΟΚοι, εάν τελικά ο Παύλος Γερουλάνος δεν κατέλθει ως
υποψήφιος. Από ό,τι μαθαίνω, οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων είναι με τον Τρικαλινό, αλλά από την Πειραιώς δεν θέλουν αναμειχθούν. Ως ανεξάρτητος θα θέσει υποψηφιότητα ο
Γιώργος Ιωακειμίδης, δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη, όπως ενημέρωσε τους δημάρχους με επιστολή του πριν από περίπου έναν
μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει δύναμη, μάλλον θα στηρίξει
τον πρώην δήμαρχο Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα, καθώς ο
Πέτρος Φιλίππου (πρώην αντιπεριφερειάρχης της Δούρου
και νυν δήμαρχος Σαρωνικού) κλίνει προς τον Γερουλάνο.

Τα έκανε μαντάρα
ο ΓΑΠ με τον Ακιντσί
Σε δυσμένεια μου λένε έχει πέσει ο Γιώργος
Παπανδρέου στην Κύπρο, καθώς ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς κάλεσε
στην ετήσια συνάντηση της οργάνωσης που έγινε στο περιθώριο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Το ίδιο είχε συμβεί και
το 2017, προκαλώντας την οργή της ΕΔΕΚ, του κυπριακού
σοσιαλιστικού κόμματος. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι
ακόμη πιο σημαντικό, διότι ουδείς προς το παρόν έχει απαντήσει εάν ο Ακιντσί προσεκλήθη ως αρχηγός κράτους, πράγμα που είναι σε βάρος των πάγιων Ελληνοκυπριακών θέσεων.
Πάντως, στην ιστοσελίδα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς περιγράφεται η σύναξη ως «ετήσια συνάντηση των μελών του προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και των επικεφαλής κρατών και
κυβερνήσεων που ανήκουν στην πολιτική οικογένειά μας».
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Η σύγκριση που αξίζει…

Πολύ κουβέντα γίνεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα για τα πόθεν έσχες των
βουλευτών και το αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο πλούσιοι από τους ομολόγους τους των άλλων κομμάτων. Ο Κίτσος ο κοριός, αν και… κοριός, δεν
θα μείνει στις εύκολες εντυπώσεις, αλλά δύο επισημανσούλες θα τις κάνει
γιατί τον τρώει η γλώσσα του. Κατά πρώτον ας παραδεχτούν επιτέλους οι σύντροφοι της Αριστεράς ότι δεν είναι έγκλημα καθοσιώσεως να είναι κάποιος
πλούσιος όπως οι ίδιοι και πως όλοι οι πλούσιοι δεν είναι κατά ανάγκη αιμοσταγείς καπιταλιστές. Κατά δεύτερον, η σωστή δουλειά θα γίνει αν συγκρίνουμε το τελευταίο πόθεν έσχες των βουλευτών με αυτό που κατέθεσαν όταν
πρωτομπήκαν στη Βουλή. Τότε θα δούμε πραγματικά με πόσα… απίδια γέμισαν οι βουλευτικοί σάκοι ή καλύτερα τα πολιτικά πορτοφόλια

Για… ντοκτορά Νομικής
ο ντόκτορας Παπαδόπουλος

Αλλάζει
ο Μανωλιός
και θα γράψει
το… όνομά του
αλλιώς
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις μία από τις ενέργειες
που προετοιμάζει το ηγετικό επιτελείου της Κουμουνδούρου. Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι
να σηματοδοτηθεί και λεκτικά –σε επίπεδο… μαρκίζας– το άνοιγμα προς την Κεντροαριστερά, κάτι
που αποτελεί διακαή πόθο συγκεκριμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Από τα σενάρια που διακινούνται,
το πιθανότερο είναι να προστεθεί στην ονομασία του ΣΥΡΙΖΑ μια «νότα» οικολογίας! Συγκεκριμένα,
μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι το όνομα «ΣΥΡΙΖΑ – Πράσινη Συμμαχία», ενώ δεύτερο σε
δημοφιλία όνομα εμφανίζεται να είναι το όνομα «ΣΥΡΙΖΑ – Πράσινη Αριστερά». Ο Κοριός της «Α» μαθαίνει, πάντως, ότι η δεύτερη εκδοχή θα πάει άκλαυτη δεδομένου ότι ο όρος «Αριστερά» υπάρχει ήδη
στο ακρωνύμιο του ΣΥΡΙΖΑ (βλ. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). Σε κάθε περίπτωση οι τελικές αποφάσεις για το νέο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν στο προσεχές συνέδριο.

Σινεμαδάκι μετά
της συζύγου…
Το βράδυ της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας
και η σύζυγός του Μπέττυ Μπαζιάνα παρευρέθηκαν στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ στο
πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ της Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας. Επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη νέα ταινία του καταξιωμένου
Άγγλου σκηνοθέτη Ken Loach, γνωστού για
τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των ταινιών του. Η ταινία «Sorry we missed you»
παρουσιάζει την εικόνα της σύγχρονης Αγγλίας με φόντο την οικονομική κρίση, το
Brexit και τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας.
Κατά την άφιξή τους στον κινηματογράφο,
τους υποδέχτηκαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και
να συζητήσουν με την πρωταγωνίστρια της
ταινίας Debbie Honeywood.

Δεν ξέχασε
ο Μανώλης
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αλβανίας εξελέγη ομόφωνα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κ.
Κεφαλογιάννης. Η εν λόγω επιτροπή έχει την ευθύνη για την
πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ε.Ε. και αμέσως
μετά από την εκλογή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής έσπευσε να υπογραμμίσει την πολύ μεγάλη τιμή –όπως τη χαρακτήρισε– που έγινε προς το πρόσωπό του. Πέρα από τις αβρότητες, αυτό που πιστώνεται στον Κρητικό πολιτικό είναι ότι από τις πρώτες κιόλας
δηλώσεις του δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η υπό ένταξη χώρα
των Δυτικών Βαλκανίων οφείλει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεντημένο, το κράτος δικαίου, τις σχέσεις καλής γειτονιάς, το διεθνές
δίκαιο, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και βεβαίως τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε…

Η αμηχανία πάει σύννεφο στον ΣΥΡΙΖΑ που ζει στον «αστερισμό του Μίμη». Κι αυτή η αμηχανία προκαλεί αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις από τα στελέχη του κόμματος όταν καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν θα υπερασπιστούν τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο πλαίσιο της
Προανακριτικής Επιτροπής.
Σαν τον Σάκη Παπαδόπουλο, όμως, δεν έχει!!! Τι τόλμησε και εκστόμισε ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και
έγινε viral; Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που πρέπει να
ζητήσει συγγνώμη(;;;) από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης κι αυτό διότι δεν είναι ποινικό αδίκημα –όπως υποστήριξε– το να συζητάς με κάποιους εισαγγελείς και να λες πως «η γνώμη μου είναι αυτή». Ο Σάκης Παπαδόπουλος το έκανε ακόμη… καλύτερο όταν επικαλέστηκε την κατάθεση της πρώην εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Ράικου, ότι την έπαιρνε τηλέφωνο ο Παπαγγελόπουλος και την πίεζε, για να υποστηρίξει πως το
«να πιέστηκε η κα Ράικου δεν είναι ποινικό αδίκημα».
Μπορεί η επαγγελματική ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ –είναι γιατρός/ειδικός παθολόγος– να δικαιολογεί
την παντελή άγνοιά του περί του ποια αδικήματα είναι ποινικά κολάσιμα, αλλά δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ντοκτορά στα Νομικά για να μη λάβει υπόψη του και τη υπόλοιπη κατάθεση της κας Ράικου. Κι ο κατά τα αλλά εξαιρετικά συμπαθής και μετριοπαθής κ. Παπαδόπουλος μάλλον
ξέχασε ότι η κα Ράικου απειλήθηκε ευθέως, σύμφωνα με
την κατάθεσή της, από τον «Ρασπούτιν» όταν του αρνήθηκε να στείλει τον φάκελο της Novartis στη Βουλή συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν ονόματα πολιτικών για τους
οποίους όμως δεν είχε στοιχεία.
«Μείνε με τη σχολή και θα δεις», καταγγέλλεται ότι απάντησε στην Ελένη Ράικου ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Σε προγενέστερα χρόνια, είχε πει στην εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη ότι «θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα». Αν οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν είναι ποινικά αδικήματα, τότε η γη είναι επίπεδη και ο γάιδαρος πετάει…
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΤΩΝ 6 ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στην εποχή που οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να έχουν τον βραχνά των «κόκκινων» δανείων, η εκπροσώπηση
ενός ελληνικού συστημικού χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος –σε ρόλο
leader κaι όχι… κομπάρσου– στην τελετή υπογραφής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής είναι δίχως άλλο ένα παράσημο που στην εν λόγω περίσταση καρφιτσώνεται στο πέτο της
διοίκησης της Τράπεζας
Πειραιώς.
Επιμέλεια: Μιχάλης Κάσης
κατόν τριάντα υπογραφές-δεσμεύσεις,
εκ των οποίων η μία
ελληνική, περιλαμβάνει το «μανιφέστο» υλοποίησης των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής που υπεγράφη την περασμένη Κυριακή
στη Νέα Υόρκη. Η σχετική τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ παρουσία του γενικού
γραμματέα του οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, και το ελληνικό «παρών» δόθηκε από τον
διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, ο οποίος μαζί με τους επικεφαλής άλλων τραπεζών α-

E

«Πιονέρος» στην
υπεύθυνη τραπεζική
η Τράπεζα Πειραιώς
πό όλη την υφήλιο υπέγραψε
τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Σε μία παγκόσμια τραπεζική σύναξη όπου τα 130 συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιπροσώπευαν ένα
συνολικό ενεργητικό της τάξης
των 47 τρισ. δολαρίων, ο Χρ.
Μεγάλου εκπροσώπησε τον
ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μαζί με άλλους 4 επικεφαλής τραπεζών (σ.σ. ένας από κάθε ήπειρο) και συμμετείχε σε συζήτηση για τις δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος
να αποτελέσει φορέα σημαντικών αλλαγών, συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια για
την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στοχοθεσία
και λογοδοσία
Η υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής συνιστά δέσμευση για δράσεις και
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ΟΙ
ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε
στη διαμόρφωση των 6 παγκόσμιων Αρχών,
μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, μέλη
της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI), οι οποίες είναι:
1] ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: Θα εναρμονιστεί η επιχειρημα-
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Ο CEO
της Τράπεζας
Πειραιώς,
ΧΡ. Μεγάλου,
στον ΟΗΕ

ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των τραπεζών με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
και τη Συμφωνία του Παρισιού
για το κλίμα. Ειδικότερα καθορίζεται και οριοθετείται το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα
επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα,

οι Αρχές δεσμεύουν τις τράπεζες να θέτουν ποσοτικούς και
ποιοτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων
που ενδέχεται να προκύπτουν
από τις δραστηριότητές τους
στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Επί του προκειμένου, ο επι-

τική στρατηγική των τραπεζών, προκειμένου να
συμφωνεί και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του Παρισιού για το
Κλίμα, καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια.
2] ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ: Θα αυξάνονται συνεχώς οι θετικές επιδράσεις των τραπεζών, ενώ θα μειώνουν τις αρνητικές και θα διαχειρίζονται τους κινδύνους που δημιουργούν στον άνθρωπο και το περιβάλλον οι δραστηριότητες, τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Για τον σκοπό αυτό
θα θέτουν και θα δημοσιοποιούν στόχους εκεί που
μπορούν να έχουν την πιο σημαντική επίδρασή τους.
3] ΠΕΛΑΤΕΣ: Οι τράπεζες θα εργάζονται υπεύθυνα με τους πελάτες τους για να ενθαρρύνουν αει-

κεφαλής της ελληνικής συστημικής τράπεζας εξήγησε ότι από
την πλευρά της η Τράπεζα Πειραιώς θα θέσει στόχους που ενισχύουν τη θετική επίπτωση
του ομίλου στο περιβάλλον και
την κοινωνία, όπως το έπραξε –
διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο– στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους. Σύμφωνα, πάντα, με
τον Χρ. Μεγάλου, «συμπαίκτες» της Τράπεζας Πειραιώς
στην επίτευξη της παραπάνω
στοχοθεσίας (σ.σ. η πρόοδος επίτευξης της οποίας θα δημοσιοποιείται) δεν θα είναι μόνο
οι εργαζόμενοι αλλά και οι προμηθευτές, οι επενδυτές και οι
πελάτες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού ομίλου με τους οποίους θα δημιουργηθούν πολλαπλές συνέργειες.
Για την Τράπεζα Πειραιώς,
πάντως, η υπεύθυνη τραπεζική
και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελούν πρωτόφαντες έννοιες.
Αντιθέτως, διαθέτοντας εμπειρία ετών στην ενσωμάτωση της
αειφορίας στις δραστηριότητές
της η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει με ένα δυνατό όραμα, μία ισχυρή και δεσμευμένη διοίκηση και μαζί με τους εργαζομένους της, να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για μια ισότιμη
κοινωνία σε έναν βιώσιμο πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
ότι με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει έμπρακτα την ενίσχυση
της ελληνικής οικονομίας.

φόρες πρακτικές και να προωθούν οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις
σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.
4] ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Θα συμβουλεύονται και θα συνεργάζονται έγκαιρα και υπεύθυνα με
τα ενδιαφερόμενα μέρη για να επιτύχουν τους στόχους της κοινωνίας.
5] ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Οι τράπεζες καλούνται να υλοποιούν τη δέσμευσή τους στις
Αρχές μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής.
6] ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ: Θα επανεξετάζεται κατά περιόδους η ατομική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών από τις τράπεζες, και
θα είναι διαφανείς και υπόλογες για τις θετικές και
αρνητικές τους επιδράσεις, καθώς και για τη συνεισφορά τους στους στόχους της κοινωνίας.
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πό την ημέρα που δημοσιοποίησε ο Νίκος
Τζώρτζογλου τα οικονομικά στοιχεία της ΕΠΟ, στο πάρκο Γουδή σήμανε συναγερμός. Με το υπουργείο Δικαιοσύνης σε απόσταση αναπνοής, το τελευταίο που επιθυμούσαν ο Βάγγος και οι υπόλοιποι ήταν μία εισαγγελική έρευνα για τις προσλήψεις, τις διαδικασίες επιλογής και μια
σειρά γεγονότων που προφανώς και θα
προκαλούσαν μπελάδες σε αρκετό κόσμο.
Υπάρχουν, άλλωστε, σημαντικές υποθέσεις
που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κεντρίσουν το
ενδιαφέρον των δικαστικών αρχών. Τι να θυμηθούμε;
Την περίπτωση του Ζήση Βρύζα που πληρωνόταν με επιταγές σε διαταγή «εμού του ιδίου»
για να μην κατασχεθούν τα χρήματα από τον λογαριασμό του με συνέπεια την εμπλοκή ακόμα και
τοκογλύφων;
Να πάμε στην περίφημη ατάκα του Περικλή
Λασκαράκη περί «μαύρων» που έστειλε τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
στους γιατρούς για έκτακτα check up;
Ή να μνημονεύσουμε εκείνη την ιστορία με το
σπίτι των Εθνικών ομάδων στα Σπάτα; Άραγε,
προχωράει εκείνο το θέμα, ή χάθηκε μαζί με τα
προεκλογικά φέιγ βολάν;
Με τόσα ανοικτά μέτωπα, το τελευταίο που θέλουν ο Γραμμένος και οι συνεργάτες του, πραγματικοί ή δήθεν, είναι μία έρευνα για το υπαλληλικό προσωπικό. Γι’ αυτό και αποφάσισαν στην ΕΠΟ να τρέξουν ένα πλάνο αξιολόγησης όλων όσων εργάζονται στο πάρκο Γουδή. Εδώ και καιρό επεξεργάζονταν το πλάνο.
Ο Βάγγος θέλει να δώσει επιστημονικό χαρακτήρα στην αξιολόγηση του προσωπικού. Πέρα
από τα προφανή, όπως η αποδοτικότητα, η συνέπεια, η συμπεριφορά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει ζητήσει να μετρηθούν και άλλα στοιχεία,
όπως η κατάρτιση, η δυνατότητα ενασχόλησης
με πολλά αντικείμενα, οι ξένες γλώσσες, η προϋπηρεσία.
Ο στόχος είναι η αξιολόγηση του προσωπικού
και η εκπόνηση ενός σχεδίου για οικιοθελή αποχώρηση χωρίς να χρειαστούν απολύσεις.
Αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κληθούν κάποιοι υπάλληλοι να υπογράψουν τη λύση
της συνεργασίας τους με την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης.
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Ο Βαγγέλης Γραμμένος θυμήθηκε να
αξιολογήσει τους υπαλλήλους, όταν το κόστος
λειτουργίας της ΕΠΟ έφτασε στα ίχνη του
Έβερεστ…

Τεστ υπαλλήλων
στην ΕΠΟ
(εξαιρούνται
οι ημέτεροι…)
οίκηση και που προφανώς θέλουν να προστατέψουν τους δικούς τους ανθρώπους. Τους εκλεκτούς τους. Κι αυτή η παράμετρος αποτελεί έναν
δισεπίλυτο γρίφο για τον Γραμμένο.
Αρχικά το βάρος πέφτει στους τμηματάρχες.
Εκείνοι κλήθηκαν να παραδώσουν εκθέσεις για
τους συνεργάτες τους. Οι περισσότεροι ένιωσαν
άβολα και, μάλιστα, μετέφεραν τον προβληματισμό τους σε όσους κλήθηκαν να αξιολογήσουν.
Κάποιοι υπάλληλοι, πάντως, υποστηρίζουν ότι
όλο το σχέδιο θα πάει στράφι. Ως επιχείρημα χρησιμοποιούν την προβληματική λειτουργία της ση-

Πρόβλημα τα ρουσφέτια
Η αξιολόγηση, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα και αν γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια
και με το know how ενός τεχνοκράτη. Για την ΕΠΟ
μιλάμε.
Εκεί που το ρουσφέτι πάει σύννεφο. Ο καθένας από τους συμβούλους βρίσκει κάποια στιγμή
τον τρόπο και διορίζει τη φίλη του, τη γυναίκα
του, την κόρη του, την ανιψιά του, τον ξάδελφό
του.
Εδώ είχε διοριστεί ακόμα και ανιψιός του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου την εποχή που ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε κερδίσει την εκτίμηση όσων διοικούσαν την Ομοσπονδία. Μιλάμε για το προηγούμενο διοικητικό καθεστώς,
δηλαδή πριν αναλάβει ο «Μίμης» χαρτοφυλάκιο
υπουργείου επί ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, κάθε προσπάθεια σοβαρής αξιολόγησης
μπορεί να κολλήσει στις βουλές όσων ασκούν δι-

Στην ΕΠΟ, το ρουσφέτι πάει

σύννεφο. Ο καθένας από τους
συμβούλους βρίσκει κάποια στιγμή
τον τρόπο και διορίζει τη φίλη του,
τη γυναίκα του, την κόρη του, την
ανιψιά του, τον ξάδελφό του.
Οπότε, η αξιολόγηση δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Ακόμα και αν
γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια και
με το know how ενός τεχνοκράτη.
Κάθε προσπάθεια σοβαρής
αξιολόγησης μπορεί να κολλήσει
στις βουλές όσων ασκούν διοίκηση
και που προφανώς θέλουν να
προστατέψουν τους δικούς τους
ανθρώπους. Τους εκλεκτούς τους

μερινής διοίκησης και προεξοφλούν πως δεν θα
προλάβουν ο Γραμμένος και οι συνεργάτες του
να κάνουν οτιδήποτε που αφορά στο προσωπικό.
«Δεν θα προλάβουν διότι αποκλείεται να ολοκληρώσει τη θητεία της η διοίκηση με τη σημερινή
μορφή της», προβλέπουν εντός των τειχών. Ίσως
να ξέρουν κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως, κινούνται στον ίδιο χώρο με τους παράγοντες και άρα αφουγκράζονται όσα συμβαίνουν στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Ακόμα και αν αποδειχθεί σωστή η προφητεία, η
πρόθεση του Γραμμένου για περιορισμό του λειτουργικού κόστους δεν αλλάζει. Οπότε, προς το
παρόν, στεκόμαστε στην εντολή για αξιολόγηση
όλων των υπαλλήλων και στις τριβές που προκαλεί η απόφαση της διοίκησης. Για τα υπόλοιπα, απλά καταγράφουμε τις εξελίξεις και περιμένουμε…
Όσον αφορά στον Γραμμένο, το ερώτημα που
γεννάται σε κάθε λογικό άνθρωπο είναι γιατί όταν
έκανε τις προσλήψεις δεν φρόντισε τότε να πληροφορηθεί για τα προσόντα εκείνων που προσέλαβε.
Βεβαίως, το ερώτημα είναι απολύτως ρητορικό, διότι –όπως έχει γράψει η «Α»– οι προσλήψεις έγιναν είτε με εντολές άνωθεν, είτε για ρουσφετάκια των συμβούλων μεταξύ τους.
Aφού ο ένας φρόντισε να προσληφθεί η κυρία
με την οποία συζεί, ο άλλος με τα «αίσθημα» από
τον Λευκό Πύργο, και ο τρίτος γιατί το ζήτησε –
στην ουσία, το απαίτησε– κάποιος κυβερνητικός
αξιωματούχος. Τόσο καλά…
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Διχασμένες οι Ενώσεις

Πιέζουν οι Ενώσεις την ΕΠΟ για λεφτά,
που «ψάχνεται» σε FIFA και UEFA
ρχισαν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στις περισσότερες
περιοχές της χώρας και κατά
συνέπεια αυξήθηκαν τα έξοδα των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων.
Όπως αντιλαμβάνεται κάθε επισκέπτης
στα γραφεία της ΕΠΟ, οι περισσότερες
ΕΠΣ βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής
κατάρρευσης. Γι’ αυτό και οι πρόεδροι πιέζουν τους παράγοντες της Ομοσπονδίας
να συνδράμει με την καταβολή επιχορήγησης.
Φυσικά, οι ανάγκες κάθε Ένωσης διαφέρουν. Άρα και τα ποσά που ζητούν. Αλλά
η πίεση προς τον Βαγγέλη Γραμμένο και
τον Περικλή Λασκαράκη είναι έντονη.
Πρόκειται για τα δύο μέλη της διοίκησης που δέχονται τα περισσότερα αιτήμα-

A

τα και φυσικά τα παράπονα των τοπικών
παραγόντων. Από κοντά ακολουθεί και ο
Παναγιώτης Διακοφώτης, ο οποίος ούτως ή άλλως προσπαθεί να κρατήσει τις
Ενώσεις κοντά στην παράταξη που διοικεί
την ΕΠΟ.
Ούτε στο πάρκο Γουδή, όμως, περισσεύουν τα ευρώ. Μετά τις απανωτές αποτυχίες της Εθνικής, τα έσοδα έχουν μειωθεί. Γι’ αυτό σηκώνει ψηλά τα χέρια ο
Γραμμένος όποτε του ζητούν χρήματα,
και συνιστά υπομονή.
Σε συνδυασμό με το υψηλό λειτουργικό κόστος, η Ομοσπονδία θα βρεθεί σύντομα στη θέση των ΕΠΣ και ο Βάγγος
σκέφτεται σοβαρά να ζητήσει βοήθεια
από τη Νιόν και τη Ζυρίχη, δηλαδή
από την UEFA και τη FIFA.
Μέχρι τότε, όμως, τι θα κάνουν οι Ενώσεις; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τον
πρόεδρο της ΕΠΟ που έχει ζητήσει να μοιραστούν έστω και
ψίχουλα μήπως και περιορίσει
τις αντιδράσεις και τις πιέσεις.

«Ζούγκλα» στην Τούμπα, λέει ο Άρης
Μη φωνασκείτε…
Ο Λυσάνδρου κοιμάται…
Μια εικόνα «ζούγκλας» περιέγραψε
για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα από
τον ΠΑΟΚ ο Άρης.
«“Περίεργοι τύποι” με διαπιστεύσεις
της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. έκοβαν ανενόχλητοι
βόλτες χθες πίσω από τον πάγκο της
ομάδας μας, υβρίζοντας και απειλώντας τα μέλη της αποστολής μας, υπό
το βλέμμα των οργάνων τάξεως, ενώ
παραδίπλα βρίσκονταν στελέχη της
γηπεδούχου ΠΑΕ!!!» ανέφερε μεταξύ
άλλων σε ανακοίνωσή της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και πρόσθεσε:
«Παρόμοιο ήταν και το σκηνικό στους

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

διαδρόμους
των αποδυτηρίων, που ήταν
από νωρίς γεμάτοι με “περίεργους τύπους”, οι οποίοι δεν είχαν καμία δουλειά εκεί και έφεραν διαπιστεύσεις της γηπεδούχου
ΠΑΕ!!!»
Για του λόγου το αληθές, μάλιστα, ο
Άρης δημοσιοποίησε και φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Σαββίδη
περιτριγυρισμένο από «περίεργους
τύπους» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Κι είναι να απορεί κανείς… Παρατηρητής υπήρχε στο γήπεδο; Η Super
League τι έκανε για να προστατεύσει
την αποστολή των φιλοξενουμένων;
Ο Μηνάς Λυσάνδρου είναι ή δεν είναι πρόεδρος της διοργανώτριας που
εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των
αγώνων; Εκτός και αν την ώρα του αγώνα είχε πέσει για ύπνο…

ε αμηχανία βρίσκονται τα στελέχη των περισσοτέρων Ενώσεων, την ώρα που μαίνεται ο
πόλεμος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ
και τον Ολυμπιακό.
Με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή την
περίοδο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει
το πάνω χέρι επειδή ο Ιβάν ξόδεψε ένα
τσουβάλι ευρώ και άλλο ένα ρούβλια για
να εξασφαλίσει τη νίκη του Βαγγέλη
Γραμμένου στις εκλογές της ΕΠΟ.
Βλέπουν, όμως, στις διάφορες ΕΠΣ ότι ο
Ολυμπιακός έρχεται με σαφώς μεγαλύτερη
δυναμική σε σχέση με την προηγούμενη
διετία και γι’ αυτό οι παράγοντες κρατούν
στάση αναμονής.
Περιμένουν να δουν κάποια κίνηση από
τον Πειραιά για να επανακαθορίσουν τη
στάση τους. Αλλά, όπως λένε στις
διάφορες μαζώξεις, «μέχρι τώρα
δεν υπάρχει το παραμικρό ενδιαφέρον».
Στην πιάτσα, πάντως, λέγεται
ότι το πολιτικό σκηνικό της χώρας καθιστά υπερβολή κάθε παρέμβαση από τον Ολυμπιακό. Αν
καταγράψει κάποιος τις διοικήσεις

Σ

«Πονάει» τον ΠΑΟΚ
η άνοδος του Άρη
Το φυσάνε και δεν κρυώνει ο Σαββίδης και
ο γιος του με την άνοδο του Άρη και το πλασάρισμά
του στην
πεντάδα
της Super
League, τα
τελευταία
χρόνια.
Είχαν μάθει να είναι το απόλυτο αφεντικό στη Θεσσαλονίκη. Να έχουν όλους τους
άλλους στη σφαλιάρα.
Όμως η παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη έκανε πάλι τον Άρη ισχυρό και αυτό… δεν αρέσει στην οικογένεια Σαββίδη
που θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στην πόλη.
Γι’ αυτό γράφουν ανακοινώσεις με υπονοούμενα, ότι δήθεν πίσω από τον Άρη βρίσκεται ο… Ολυμπιακός και μιλάνε για… παραρτήματα, και άλλα παραμύθια...
Προφανώς, ξέρουν αυτοί ποιοι έχουν
και πόσα… παραρτήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

των Ενώσεων
θα διαπιστώσει
ότι σε ποσοστό
μεγαλύτερο του
70% πρόσκεινται πολιτικά στη
Νέα Δημοκρατία.
Οπότε μπορούν εύκολα να
ανατραπούν τα
δεδομένα στην
ΕΠΟ, αν ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες. Έστω
και αν, όπως υποστηρίζει η πιάτσα, σε κάποιες από τις
ΕΠΣ οι πολιτικές πεποιθήσεις έρχονται σε
δεύτερο πλάνο.
Προηγούνται πιο πρακτικά πράγματα:
για παράδειγμα το μαρούλι. Όπως και να
’χει, όμως, αρκετές Ενώσεις μοιάζουν διχασμένες, διότι πλέον ταλαντεύονται μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Ο τρίτος πόλος, που έχει κιτρινόμαυρο
φόντο, μοιάζει αυτή την εποχή πιο στέρεος.

Έπεσε… βαριά η
ισοπαλία στον Γκιόργκι
Τον έτσουξε τον Γιωργάκη τον Σαββίδη ο πανηγυρισμός του Ιντέγε και μάλλον γι’ αυτόν τον λόγο κρύψανε και το τηλεοπτικό πλάνο στο «PAOK
TV».
Μέχρι και στην ανακοίνωση που έβγαλαν για
να απαντήσουν στις καταγγελίες του Άρη (για τη
«ζούγκλα» της Τούμπας) έδειξαν την ενόχλησή
τους για τον Νιγηριανό, για τον οποίο σχολίασαν
ότι «…ακόμη και απέναντι
σε ποδοσφαιριστές που
νομίζουν πως καταξιώνονται παριστάνοντας τα τετράποδα με ακράτεια ή επιλέγοντας την θύρα των
οργανωμένων οπαδών
για να πανηγυρίσουν».
Ξεχνάνε γρήγορα στον
ΠΑΟΚ… πώς πανηγυρίζουν εκείνοι κάθε φορά
που κερδίζουν ένα ντέρμπι και πώς προσπαθούν
καθημερινά μέσα από τα
Social Media να δυναμιτίζουν τον χώρο του ποδοσφαίρου στοχοποιώντας πρόσωπα και καταστάσεις…
Αλλά φαίνεται ότι έπεσε… βαριά η ισοπαλία με
τον Άρη!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Η… Τσέο Νοτοπούλου και η γελοιότητα του Τσακαλώτου
Nοτοπούλου
του ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να μην
ξέρει τι είναι
ο… CEO της Thomas
Cook (και της κάθε εταιρείας), ωστόσο υποσχέθηκε στον λαό του ΠΑΟΚ τη νέα… Τούμπα και
εκλέχτηκε πρώτη σε

H

«Κόκκινη» σε Περέιρα,
«κίτρινη» σε Γραμμένο
Εκτός εαυτού έφερε τους περισσότερους εκπροσώπους του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ο Μέλο Περέιρα, στη σύσκεψη
για το VAR που έγινε στη ΓΓΑ.
Σε ερωτήσεις για την πολιτική που ακολουθεί στους ορισμούς αλλοδαπών διαιτητών, με αφορμή το ντέρμπι ΠΑΟΚΆρη, η στερεότυπη απάντησή του ήταν πως είναι απόφασή
του.
Κάτι σαν «γιατί έτσι μου γουστάρει». Γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Ειδικά, όταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αναρωτήθηκαν τι μπορεί να συμβεί στα play offs που
τα παιχνίδια θα «καίνε».
«Αλλοδαποί θα χρησιμοποιούνται μόνο στους αγώνες των
τεσσάρων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ», απάντησε.
Και αν από την αναμέτρηση του Άρη ή του Ατρόμητου κρίνεται
ο πρωταθλητής, ρωτήθηκε. «Θα δούμε», ήταν η απάντηση που
έκανε τα στελέχη της Super League 1 να ανατριχιάσουν.
Επίσης, «βγήκαν από τα ρούχα τους» με το ύφος «χιλίων
καρδιναλίων» του Πορτογάλου. Αλλά και την αδιαφορία του
Γραμμένου.
Είναι υπάλληλος της ΕΠΟ ο Μέλο, άρα αντανακλά και την
εικόνα της. Δεν μπορεί να φέρεται με τέτοιο τρόπο και ο πρόεδρος, «αντί να του τραβήξει το αυτί», να «κάνει τον Κινέζο», έλεγαν έντονα εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι.
Θα έπρεπε, αμέσως μόλις τελείωσε η σύσκεψη, να τον καλέσει στο γραφείο του και –με παρόντες τους τοποτηρητές
FIFA/UEFA– να τον «βάλει στη θέση του». Μέχρι και να «του
δώσει τα παπούτσια στο χέρι», είπαν ορισμένοι.

σταυρούς στη Θεσσαλονίκη.
Το γεγονός ότι είναι αμόρφωτη δεν παίζει καμία
σημασία για την εκλογική
της πελατεία και το ξέρει
και η ίδια. Αρκεί να πουλάει… φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες ώστε να είναι
πρώτη στην καρδιά του κά-

θε ΠΑΟΚτσή.
Δεν είδατε τον… Τσακαλώτο;
Δεν είχε αφήσει κανένα
αντιλαϊκό μέτρο που να
μην εφαρμόσει εις βάρος
του Έλληνα μισθωτού και
ήταν… πρώτη μούρη στην
πορεία της απεργίας την
περασμένη βδομάδα στην

Αν όχι στο
ΟΑΚΑ, στην…
Τούμπα το
Ελλάδα-Βοσνία!

Θα γελάσει κι ο κάθε… Γραμμένος,
έτσι κι η Εθνική δεν βρίσκει γήπεδο
να παίξει με τη Βοσνία. Κλείνει το ΟΑΚΑ μετά το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, για
να βάλουνε καινούργιο χορτάρι οι
γεωπόνοι.
Μάλιστα. Κι αν πούνε ότι δεν μπορεί να είναι έτοιμο στις 15 του μήνα,
που η Εθνική πρέπει να παίξει με
τους Βόσνιους, τι θα γίνει; Γεωπόνοι
είναι αυτοί. Επιστήμονες. Θα πούνε
οι ομάδες, όταν θέλουν αυτοί.
Άσε που το καινούργιο το χορτάρι
το πληρώνουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Η Εθνική, πριν ακόμα τα ματς
του Nations League, έχει δηλώσει το
«Παγκρήτιο», που δεν παίζει, το γήπεδο της ΑΕΛ, τη Λεωφόρο και την
Τούμπα!
Τι χαμπάρια, πρόεδρε Γραμμένε;
Η Λεωφόρος ούτε τον Παναθηναϊκό
δεν μπορεί να φιλοξενήσει. Το χορτάρι στη Λάρισα είναι χειρότερο από
το ΟΑΚΑ.
Και τι μένει; Η Τούμπα! Ο Γραμμένος θα παρακαλάει τον Ιβάν κι ο Ιβάν τη Θ4. Μιλάμε για ξεφτιλίκι.

Αθήνα.
«Δεν είναι απλά γελοίο,
αλλά τραγικά γελοίο», σχολίασε η ΑΔΕΔΥ, την οποία
ως υπουργός Οικονομικών
ο Τσακαλώτος έκανε…
μήνες για να τη δεχθεί στο
γραφείο του.
Όχι αιδώς, Αργείοι, αλλά ντροπή, ρε, για να αντι-

ληφθούν η Νοτοπούλου
κι ο Τσακαλώτος την έννοια του όρου…

Έλληνας
πολιτικός
σε UEFA:
«Όχι στο ΟΡΕΝ
ο Περέιρα»
Μεγάλα ερωτηματικά προκαλούν
οι πληροφορίες που έρχονται
στην επιφάνεια ως προς το πήγαινε-έλα του Βίτορ Μέλο Περέιρα στον τηλεοπτικό σταθμό Open
και τη συνέντευξη που ήταν να
δώσει στην εκπομπή «η Δίκη της
Δευτέρας».
Η εφημερίδα «Live Sport» έγραψε ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ το οποίο δεν διαψεύστηκε, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι η απόφαση του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή να μην πάει τελικά στην εκπομπή (όπως
είχε προαναγγελθεί) προήλθε μετά από πίεση… πολιτικού προσώπου!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Περέιρα επέμενε να πάει ακόμη κι όταν ο Πετρ Φούσεκ του συνέστησε να
ακυρώσει τη συνέντευξη. Ο
Πορτογάλος απάντησε: «Αυτό
δεν γίνεται, έχω δώσει τον λόγο
μου ότι θα πάω και ανακοινώθηκε επίσημα».
Η συνέχεια είναι ακόμα πιο
ωραία…
Λέγεται ότι υψηλά ιστάμενο
πολιτικό πρόσωπο επικοινώνησε με ανώτατα στελέχη της
UEFA και τους ζήτησε να μεσολαβήσουν για να ακυρώσει τη
συνέντευξη, όπως κι έγινε!
Παρ’ όλα αυτά, ο Περέιρα άφησε να εννοηθεί ότι, κάποια
στιγμή μέσα στη σεζόν, θα…
πάει στην εκπομπή!
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ενικός ξεσηκωμός. Πατατράκ
στην πολιτική
ζωή του τόπου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ερώτηση
στη Βουλή για τον Μαρινάκη και τη NOVA.
Μετά απ’ αυτό, ο λαός ξημέρωσε καλύτερα την περασμένη
Τετάρτη το πρωί. Η ζωή έγινε καλύτερη. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε παρέμβαση στη Βουλή, ο λαός μπορεί να κοιμάται ήσυχος ότι δουλεύει το αντιπολιτευτικό ο Αλέξης
με τον Παππά. Δεν είναι μικρό
πράγμα, 43 βουλευτές να καταθέσουνε ερώτηση στη Βουλή.
Μάλιστα. Και γιατί μόνο 43; Οι
άλλοι πού πήγανε; Διπλάσιους
βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 86 σούμα. Οι άλλοι, δηλαδή, εγκρίνουνε
να πάρει ο Μαρινάκης τη NOVA;
Ερώτηση κάνω. Αφού υπογράψανε μόνο οι μισοί, πάει να πει ότι
οι άλλοι μισοί
συμφωνούνε. Ο
Ραγκούσης,
βουλευτής Πειραιώς, που έπεσε για ύπνο ΠΑΣΟΚ και ξύπνησε ΣΥΡΙΖΑ, δεν
υπόγραψε. Δεν
είναι κανέναν κορόιδο ο Γιαννάκης. Στη μεγάλη σχολή του Ανδρέα Παπανδρέου φοίτησε το
παλικάρι.
Σε μια μέρα, έβριζε τον Τσίπρα
στα πρωινάδικα της τηλεόρασης
και το απόγευμα τον Μητσοτάκη,
γιατί στο μεταξύ είχε πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έβρισε και τον δημοσιογράφο του real fm όταν τον ρώτησε
πώς έγινε από τη μια στιγμή στην
άλλη. Ούτε η Κασιμάτη υπόγραψε. Κανονικά υπόγραψαν ο Τρύφων κι ο Δρίτσας.
Δεν έχει σημασία, ρε, ποιος υπόγραψε και ποιος όχι. Αυτό λέω
εγώ. Άπαξ κι υπόγραψαν αυτή την
επίκαιρη ερώτηση, πώς τη λένε, η
Ραλία Χρηστίδου με τον Πάνο
τον Σκουρολιάκο, τον Παπαχριστόπουλο και την Πέρκα Θεοπίστη, τελείωσε. Αποκτάει άλλη βαρύτητα η επίκαιρη. Ολομέλεια πρέπει να κάνει ο Τασούλας για ν’ ακούσει ο ελληνικός λαός τη Ραλία
ν’ αγορεύει.
Να το σοβαρέψουμε. Έγινε αυτή
η κίνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, που συντάραξε το πανελλήνιο. Και ψάχνεις να βρεις τι έκαναν οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Έβαλαν την
υπογραφή τους; Άπαξ κι αφορά
στον Μαρινάκη, την έβαλαν, σου
λέει ο άλλος. Μάλιστα.
Και ψάχνεις στους βουλευτές
της Θεσσαλονίκης. Υπόγραψε ο

Γ

Τσακαλώτος
ατσαλάκωτος
Στη διπλανή στήλη, το
γράφει καθαρά ο Τουμπιώτης, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάθει ταράκουλο που χάσανε τις εκλογές και δεν βάλανε
τους Θεσσαλονικιούς
βουλευτές τους να υπογράψουνε επίκαιρη ερώτηση για τον Μαρινάκη
και τη NOVA.
Και γράφει ο Χάρης ότι
ούτε ο Τσακαλώτος την
υπέγραψε. Μάλιστα. Μιλάμε για τον Τσακαλώτο
τον ΠΑΟΚτσή στο φουλ.
Με τις αποφάσεις για τη
ΣΕΚΑΠ του Ιβάν και τα
ρέστα. Μάλιστα.
Και τι περίμενες, δηλαδή, από τον Ευκλείδη;
Να υπογράψει; Μιλάμε
για τον ίδιο άνθρωπου
που τάραξε στους φόρους τους Έλληνες, τους
ξέσκισε τα βάρδουλα όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, και την περασμένη Τρίτη, πότε ήτανε, κατέβηκε στην πορεία κατά του αναπτυξιακού νόμου.
Φρέσκος κι ωραίος κι ατσαλάκωτος. Λες και δεν
τρέχει τίποτα. Πιο λαϊκιστής, πεθαίνεις δυο φορές, όχι μονάχα μία. Αυτός ήταν ικανός το πρωί
να υπογράφει μειώσεις
μισθών και το απόγευμα
να κατεβαίνει στις πορείες κατά της απόφασής
του, ρε. Και περίμενες να
υπογράψει;

Τσακαλώτος,
Ζουράρις

«έγραψαν» τον Ιβάν
για τη NOVA
Ο Γιαννακόπουλος

τον Τσίπρα
για το γήπεδο
Ο Ευκλείδης, ο Ζουράρις, η Νοτοπούλου, ο Αμανατίδης κι
ο Τριανταφυλλίδης εγκατέλειψαν τον Ιβάν και δεν
υπέγραψαν ερώτηση για Μαρινάκη και NOVA, ενώ ο
Γιαννακόπουλος δήλωσε στον Τσίπρα ότι το γήπεδο στον
Βοτανικό προχωράει

Φάμελλος που έχτισε τη νέα Τούμπα στο μιλητό. Υπόγραψε ο Γιαννούλης. Μέχρι εκεί. Ούτε ο Φατσέας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νοτοπούλου, υπόγραψε, ούτε ο Αυλωνίτης Τριανταφυλλίδης, ούτε η Αυγέρη, ούτε ο Αμανατίδης.
Κι εντάξει, να πεις ότι δεν υπόγραψε η Αυγέρη με τη Νοτοπούλου, πάει κι έρχεται. Ο Ζουράρις;
Επιτρέπεται να μην υπογράψει;
Δεν είναι όποιος κι όποιος ο Κωνσταντίνος. Πλάκα κάνουμε τώρα;
Κάνει επίκαιρη ο ΣΥΡΙΖΑ κατά
του Μαρινάκη και λείπει ο Ζουράρις; Σαν να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. «Μεζέα ΠΑΟΚάρχης» το παίζει ο Ζουράρις,
βρίζει τον Άρη στα ράδια, αμολάει
παπαριές γενικώς για να πάρει κα-

μιά ψήφο, και δεν έβαλε την τζίφρα του; Είναι σοβαρά πράγματα
αυτά; Δεν είναι αχαριστία αυτό το
πράγμα;
Κανονικά, δηλαδή, ο Τασούλας έπρεπε να επιστρέψει στον

ΣΥΡΙΖΑ την επίκαιρη ερώτηση.
Να έλεγε, κύριε Παππά, είναι άκυρη η ερώτησή σας, εκτός πραγματικότητας.
Άπαξ και δεν υπάρχει μέσα το
όνομα του κυρίου Ζουράρι, επιστρέφεται ως απαράδεκτη και αβάσιμη. Να τη σουλουπώσετε και να
την ξαναφέρετε πίσω.
Έτσι είναι. Ανταρσία σημειώθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τους επτά
που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, μόνο οι δύο υπόγραψαν.
Τώρα, θα πεις ότι η Νοτοπούλου έτρεχε στα κανάλια για να τα
χώσει στον Θεοχάρη για τον
Thomas Cook. Στα κανάλια αποκάλεσε «τσέο» τον CEO της εταιρείας
που βάρεσε κανόνι και γελάνε και
τα τσιμέντα με την Κατερίνα.
Έτσι είναι. Την κοπανήσανε οι
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βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Ούτε
τον Κόλκα δεν σεβάστηκαν, που
δίνει αγώνα για τον ΠΑΟΚ και την
τσέπη του. Και εντάξει, το κόμμα το
σουτάρεις έτσι και δεν το γουστάρεις. Διαφωνείς και φεύγεις.
Με τον Κόλκα, σκέφτηκε κανένας απ’ αυτούς πώς θα καθαρίσουν; Πάλι για τον Μαρινάκη έγραφε ο Κόλκας, να δούμε, σου
λέει, πώς θα κυκλοφορούνε οι
βουλευτές της Θεσσαλονίκης στους
δρόμους, αφού δεν ξεσηκώνονται
για τη NOVA. Θα κοιτάνε πίσω
τους, όταν περπατάνε, γράφει ο
Σταύρακας.
Και πάνε αυτοί οι Τριανταφυλλίδηδες, Αυγέρη και Ιωαννίδηδες και τον γράφουνε κανονικά
τον Κόλκα. Τον Τσίπρα τον γράφεις, τον Κόλκα ποτέ. Διότι άπαξ
και γράφει κάτι ο Κόλκας και τον
γράφουνε οι άλλοι, είναι σαν να
γράφουνε τον Σαββίδη.
Εδώ γίνεται πόλεμος με τον
Μαρινάκη και οι πέντε στους επτά
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγανε
να υπογράψουνε. Κι ας έλεγε ο Ιβάν ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν
της Ελλάδας κι ο Μητσοτάκης δεν
θα κυβερνήσει ποτέ.
Και ξαναρωτάω τώρα, εγώ. Όταν κάθε μέρα το Σαββιδοτεχνείο
γράψει εκατομμύρια λέξεις για τον
Μαρινάκη, ότι είναι πρωθυπουργός και άλλες τέτοιες παπαριές, πά-

ει να πει ότι φέτος η ζωή μου και ο
θάνατός σου είναι το πρωτάθλημα.
Και αν οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης κρύβονται στη Βουλή, η
ΠΑΕ δεν έπρεπε να το στηλιτεύσει,
που λένε κι οι μορφωμένοι, στα δικά της τα Μέσα;
Κάτι να πετάξουνε στον αέρα,
ότι σας περιμένει ο Κόλκας και οι
άλλοι Σαββιδοτέχνες με αυτό που
κάνετε, γωνία Τσιμισκή και Αριστοτέλους. Φτάνει… Τουμπεκί.
Μέχρι κι ο Λευτεράκης ο Δούκας
που το ’χει το σπρέχεν, θα έπινε
καμιά φραπεδιά στο Καστέλο.
Πολύ σοβαρά μιλάμε τώρα. Καλή είναι η πλάκα, αλλά ο Ιβάν το
χάνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι. Άπαξ κι έκανε στην
άκρη εφέτος, δεν έχωσε φράγκα
για μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ δεν τσουλάει κι ο κόσμος άρχισε να κοζάρει ότι τον δουλεύουνε, ότι τον εγκατέλειψαν κι οι ΣΥΡΙΖΑίοι.
Αυτό λέω εγώ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πρώτοι και καλύτεροι έπρεπε να βάλουνε την τζίφρα τους οι
Σαλονικείς. Για τον Σαββίδη να το
έκαναν, όχι για τον Τσίπρα. Πάει
να πει ότι δεν τον έχουνε ανάγκη
τον Ιβάν. Αυτό έχω να πω εγώ.
Σ’ το πάω πιο μακριά. Ο Ευκλείδης ο Τσακαλώτος, που δίπλα στον Ιβάν στα επίσημα της
Τούμπας ανέμιζε το κασκόλ του
ΠΑΟΚ και την τραγιάσκα λες κι ή-

τανε σαν τον Πέτρο Φυσσούν, είναι στην Ελλάδα ή πήγε κανένα ταξιδάκι;
Άφαντος. Silver alert ο κύριος.
Έτσι, όμως, είναι η ζωή, τάβαριτς
Ιβάν. Όταν δεν τους χρειάζεσαι,
γιατί μιλάς κατ’ ευθείαν με το αφεντικό, τον Αλέξη, σου δίνουν ακόμα και τα παιδιά τους.
Όταν, όμως, τους έχεις ανάγκη,
εξαφανίζονται. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ο Νικολό Μακιαβέλι το γράφει αυτό, στο βιβλίο του «Ο Ηγεμών». Έτσι είναι. Λακίζουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι από τον Ιβάν.
Να σ’ το προχωρήσω. Ο Τσίπρας έπρεπε να τους βάλει στη λίστα και χωρίς να τους ρωτήσει.
Μπάλα πάει να παίξει με τους οπαδούς ο Τσίπρας. Δεν το έκανε. Δεν
πήγε το μυαλό του; Ο Τσίπρας είναι αριστερός, δεν του ξεφεύγουν
τέτοια πράγματα.
Συμφέρον είχε να πάρει μαζί
του τον λαό του ΠΑΟΚ. Και πώς θα
τον πάρει με τους δύο στους πέντε;
Με τη Θεοπίστη από τη Φλώρινα
και τον Κάτση από την Ηγουμενίτσα;
Εδώ, μιλάμε ότι ο Αλέξης έχει
υπαρξιακά προβλήματα από τότε
που έχασε τις εκλογές και το έριξε
στον αθλητισμό. Έκανε αυτή την επίκαιρη ερώτηση και του βγήκε
πατάτα, γιατί δεν το οργάνωσε σωστά το πράγμα.

Την περασμένη εβδομάδα
πήγε στο μπάσκετ, να δει τον Παναθηναϊκό, που έπαιζε με τη Μακάμπι. Έκατσε και δίπλα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φάτσα
μόστρα να τον τραβάνε οι φωτογράφοι.
Για το καλό του μπάσκετ ενδιαφέρεται ο Τσίπρας; Όχι βέβαια.
Για πάρτη του πήγε. Ότι και καλά,
τώρα που ο Μαρινάκης είναι άνθρωπος της κυβέρνησης, εγώ είμαι μαζί σας. Μάλιστα.
Έτσι κάνουνε πάντα οι πολιτικοί. Κάθε κίνηση είναι μελετημένη. Οφέλη θέλει να βγάλει ο πολιτικός, ακόμα κι όταν σου λέει «καλημέρα». Κι αριβάρει γα το κλειστό
του ΟΑΚΑ, να τιμήσει τη μνήμη
του Παύλου και του Θανάση
Γιαννακόπουλου και καλά.
Κι εκεί που είναι αραχτός στο
γραφείο του και σου λέει πέτυχε το
κόλπο με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, έρχεται ο Γιαννακόπουλος με δήλωσή του και τον αφήνει
ξερό τον Αλέξη.
Αγιασμό έκανε ο Ερασιτέχνης
και μετά τον ρωτήσανε τον Γιαννακόπουλο, πώς πάει με τον Βοτανικό. Και λέει ότι όλα προχωρούνε σύμφωνα με το πλάνο. Πάρ’
τον κάτω τον αράπη τον Αλέξη.
Έτσι είναι, Αλέξη. Για τον Γιαννακόπουλο μπορεί να λένε ό,τι
γουστάρουνε, αλλά κορόιδο δεν είναι. Ούτε ξεχνάει που άπλωνες στο
γραφείο σου τον χάρτη με το Γουδή
και τραβούσανε οι κάμερες να δείχνεις πού θα γίνει το γήπεδο του
Παναθηναϊκού.
Στα χάι του ήταν τότε ο Αλέξης,
νόμιζε ότι μπορεί να δουλεύει
σταυροβελονιά τον Γιαννακόπουλο. Μέχρι και προεκλογικά
τον κάλεσε στο γραφείο του ότι, και
καλά, θα προχωρήσει τον Βοτανικό. Στο μιλητό κι αυτό, όπως η νέα
Τούμπα. Παραμύθι φούρναρης.

Άλλος…
αυτώνει κι
άλλος
πλερώνει
Τώρα που το σκέφτομαι,
ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεγαλύτερη
ζημιά την έκανε στο ποδόσφαιρο μετά τη ΔΕΗ,
που την έριξε στα κατσάβραχα.
Όλα αυτά που γίνονται
με τις ομάδες της Super
League 1, της Super
League 2, που τους έκλεινε αβέρτα συμβόλαια, πάρε κόσμε με την
ΕΡΤ, ήτανε μαγκιές. Κι οι
μαγκιές πληρώνονται.
Μόνο που τις πληρώνει
άλλος τώρα. Σοφά το
λέει ο λαός ότι άλλος
αυτώνει κι άλλος πλερώνει. Αυτή είναι η διαφορά. Κι άντε, στη ΔΕΗ,
τη βρίσκουνε την άκρη
σιγά-σιγά. Στο ποδόσφαιρο έφτασε δυο μέρες πριν από τη σέντρα
για να κατέβουνε στο
γήπεδο αυτοί της Super
League 2.
Αφού, πρώτα, πλακώθηκαν μεταξύ τους και πέρασε οριακά η έναρξη.
Αντί να τους έλεγε όλους
μαζί, κύριοι, είσαστε ανώνυμες εταιρείες, κόψτε τον λαιμό σας να βρείτε κανάλια, ο Βασιλειάδης άνοιξε τη στρόφιγγα
κι έκοβε μονέδα.
Κανονικά, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να τρέχει να
τους βρει κανάλια και
χορηγούς κι ας είναι
στην αντιπολίτευση. Κι
αντί να τρέχανε όλοι
στον Αυγενάκη, να τη
στρώνανε κάθε μέρα έξω
από το σπίτι του Βασιλειάδη, σαν τους αγανακτισμένους.
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Αγρίεψαν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη από τους οπαδούς
του ΠΑΟΚ, που τελείωσαν με το… σανό μετά την ισοπαλία με τον
Άρη και τα βάζουν ανοικτά με την… «Πράβδα» του
Σαββιδοτεχνείου και, αν η ομάδα τους ηττηθεί από την ΑΕΚ
στο ΟΑΚΑ, θα την πληρώσει ο Ιβάν που παντελονιάζει όλο το
χρήμα με τα διαρκείας και το ΡΑΟΚ Tv και δεν έδωσε λεφτά
για μεταγραφές
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
άλ’ τα να πάνε, πήγανε, Κυριακή (29/9)
βράδυ στο ΟΑΚΑ.
Μελισσανίδης εναντίον Σαββίδη.
Από Δευτέρα βράδυ ετοιμάστηκαν οι ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ.
Κάθισαν όλοι στο Πολίτμπιρο του
Λευτεράκη του Δούκα κι αρχίσανε
τα μερεμέτια πώς θα το πάνε το έργο έτσι και κάτσει καμία στραβή.
Τύφλα να ’χει ο Λαβρέντι Μπέρια. Μιλάμε για καθεστώς κανονικό. Ο Λαβρέντι δίνει διαταγές και
το Σαββιδοτεχνείο εκτελεί, σαν την
Πράβδα την εφημερίδα, για πλύση
εγκεφάλου.
Έτσι είναι. Τελειώνει το ματς με
τον Άρη και στήνεται ολόκληρο γαϊτανάκι. Είσαστε παράρτημα, λέει ο
instaGiorgis, για τους Αρειανούς.
Από τα κεντρικά στην Αθήνα η ανακοίνωση του Άρη, σου λέει ο Λαβρέντι. Και καλά, ο Ολυμπιακός
βρίσκεται από πίσω. Εύκολα πράγματα είναι αυτά. Μάλιστα.
Και περιμένεις τώρα εσύ να διαβάσεις σχόλια. Και πλακώνουνε οι
ΠΑΟΚτσήδες στο δόξα πατρί. Μπάλα θα δούμε; σου λένε. Μας ζαλίσατε τον έρωτα με τον Μαρινάκη. Αυτός φταίει που ο Πασχαλάκης βάζει μπριγιαντίνη στα γάντια και του
γλιστράει η μπάλα κι ό,τι πάει μέσα
γράφει; Ή ότι ο Άκπομ θέλει τεμπεσίρι στο παπούτσι για να βάλει γκολ;
Έτσι είναι, μάστορα. Κανένας δεν
μπορεί να δουλεύει ψιλό γαζί όλους
και για πάντα. Μια, δυο, τρεις, πάρ’
τον κάτω τον αράπη. Έχει ο άλλος
τον νταλκά του που ήρθε ο Άρης και
του πήρε ισοπαλία στην Τούμπα και
ο Κόλκας τού γράφει ότι ο Μαρινάκης είναι πρωθυπουργός κι η κυ-

Β

Ο Λάμπρου
«σώζει» τον
ΠΑΟΚ!
Να σου πω και ποια είναι
η ξεφτίλα του Σαββιδοτεχνείου; Γράφουν ότι ο
Λάμπρου με τον Στοχ αξίζουνε μια ευκαιρία. Κι
όχι μόνο αυτοί, αλλά
γράφουνε και για έναν
Γαϊτανίδη, ένα παλικαράκι 18 ετών!
Εκεί κατάντησε ο ΠΑΟΚ,
να περιμένει να τον σώσει ο Λάμπρου κι ο Στοχ
με τον Γαϊτανίδη. Άπαξ κι
ο Ιβάν το κράτησε σφραγιστό το πορτοφόλι, τρέχα να σε σώσει ο Λάμπρου.
Κι έτσι και με τον Ατρόμητο δεν είχε γίνει το
θαύμα στο 90 φεύγα να
βάλει γκολ ο Κρέσπο, θ’
αρχίζανε τα όργανα από
το Περιστέρι. Πού πας
μακριά. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν
κατάφερε να νικήσει τον
Άρη και οι Σαββιδοτέχνες ειρωνεύονταν τον
Ολυμπιακό που έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.
Βάρ’ του - δώσ’ του τα
λάθη του Μαρτίνς, που
δεν έκανε ροτέισον, η αλαζονεία του Μαρινάκη
έφερε ισοπαλία, σου λέει
ο άλλος, πιάσε το αυγό
και πέτα το. Ενώ ο Φερέιρα που δεν νίκησε τον
Τερζή είναι ακόμα στην
αρχή, πρέπει ν’ αλλάξει
το σύστημα και άλλες τέτοιες παπαριές.

Με ήττα στο ΟΑΚΑ,
στη σπηλιά του
Νταβέλη ο Ιβάν

βέρνηση στοχοποιεί τον ΠΑΟΚ για
να λεηλατήσουν την εθνική οικονομία.
Έχει βαρύτητα η Σταύρακας. Και
στην προετοιμασία έλεγε ότι ο Πασχαλάκης κάνει μια-δυο γκέλες τη
χρονιά, αλλά στα φιλικά. Κι ο Πασχαλάκης κάνει δυο γκέλες σε κάθε ματς.
Κι επειδή ο Κόλκας νομίζει ότι
είναι βοηθός κυβερνήτη στη Θεσσα-

λονίκη, το αριστερό του Σαββίδη,
λέει και το φοβερό: «Ήδη οι Θεσσαλονικείς βουλευτές της αντιλαμβάνονται πως έρχονται δύσκολες μέρες.
Γιατί δεν είναι απλά πως θα τους μαυρίσουν στις επόμενες εκλογές.
»Ουσιαστικά θα αποβληθούν από
τη βάση της πόλης. Ούτε για έναν καφέ δεν θα μπορούνε να πάνε χωρίς
να κοιτάνε γύρω τους».
Κατάλαβες, μάστορα; Η κυβέρνηση πολεμάει τον Σαββίδη, γι’ αυτό
δεν παίζει καλά ο Πέλκας. Άχυρο.
Όσο για τον μικρό Γιωργάκη,
αυτός τη βρήκε την άκρη. Κάθε μέρα
στο instagram, έτσι και παιδέψεις
το μυαλό σου, κάτι θα βγάλεις. Μάγκεψαν και τα τούβλα, σου λέει, και
σφυρίζουν από τις τρύπες. Αυτή είναι η κριτική για τον instaGiorgis
για το 2-2 με τον Άρη. Γεια σου,
Γιώργο, κουκιά σπέρνω. Έβαλε κι η
μύγα κώλο κι έχεσε τον κόσμο όλο.
Κι αυτό μπορεί να το γράψει ο μικρός Γιωργάκης.
Αλλά, πού το πας. Άπαξ κι ο άλλος ο Σαββιδοτέχνης γράφει ότι ο
ΠΑΟΚ είχε ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις, σ’ τα
είπε όλα το παλικάρι. Με το ζόρι,
δηλαδή, να τον στείλουνε στα νο-

σοκομεία τον ΠΑΟΚτσή για να του
πάρουνε τον σφυγμό.
Κι όχι μόνο αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε
17 τελικές, σου λέει, με τον Άρη. Αρχίσανε να μετράνε και τις τελικές.
Πέρυσι κοροϊδεύανε τον Ολυμπιακό που έλεγε τα ίδια. Περασμένα ξεχασμένα, όμως. Έτσι λέει το Σαββιδοτεχνείο και γι’ αυτό οι ΠΑΟΚτσήδες τούς παίρνουνε στον χαβαλέ σιγά-σιγά.
Πάμε παρακάτω. «Είναι βαριά,
βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα και όποιος
δεν μπορεί, να πάει στα μπουρδέλα».
Αυτό το σύνθημα ακούστηκε στην
Τούμπα, μόλις ο Άρης έβαλε το δεύτερο.
Έτσι και δεν το έγραφε στα ψιλά
ένας Σαββιδοτέχνης, χαμπάρι δεν
θα έπαιρνε ο κόσμος ότι αποδοκιμάστηκε ο ΠΑΟΚ και ότι ήτανε έτοιμοι της Θ4 να μπουκάρουνε στο γήπεδο.
Γι’ αυτά, ο Λαβρέντι δεν είπε τίποτα. Φάτε ανακοινώσεις, τάιζε όλη τη βδομάδα τους ΠΑΟΚτσήδες.
Κι όπως σου είπα, δεν περνάνε πια.
Ο λαός του ΠΑΟΚ τα έχει πάρει στο
κρανίο.
Ούτε μπάλα βλέπει κι αντί να του
πούνε τι γίνεται, βγάζουνε ανακοι-
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Μεταφυσικός
Φερέιρα

νώσεις για τον Άρη και μοστράρουνε ρεπορτάζ του Κυριάκου για έναν Αρεοπαγίτη που ανακατεύτηκε
με τα στημένα –προ πενταετίας – και
είναι υπό έλεγχο. Φάτε άχυρα, δηλαδή.
Ο Πασχαλάκης είναι τροχονόμος στον Λευκό Πύργο δεκαετία του
’70, ο Βαρέλα από τότε που έφυγε
ο Λουτσέκσου χορεύει τσιφτετέλια, ο Μπίσεσβαρ παίζει σαν παλαίμαχος με Κούδα και Σαράφη, ο
Μάτος αποβλήθηκε στο κέντρο με
τον Άρη, αλλά όλα καλά για το Λαβρέντι και τους Σαββιδοτέχνες.
Γράφουνε ότι υπάρχει πρόβλημα,
αλλά μέχρι εκεί. Ότι ο προπονητής
μαθαίνει, σου λένε.
Μάλιστα. Και τι είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή; Σχολείο για να μαθαίνει ο Φερέιρα; Να κάνει την πρακτική του;
Μηχανουργείο, να κοιτάει το τσιρά-

κι τι κάνει ο μάστορας στα ημιαξόνια
και τα τακάκια στα φρένα;
Για να μάθει τον πήρε τον Φερέιρα ο Σαββίδης, ή για να φτιάξει ομάδα να ξαναπάρει το πρωτάθλημα
και το νταμπλ και να μπει τους ομίλους τους Champions League;
Και στο συνεργείο αυτοκινήτων,
υπάρχει ο μάστορας, ο έμπειρος για
να μάθει το τσιράκι. Στον ΠΑΟΚ,
ποιος είναι ο μάστορας; Λογικά είναι ο μικρός Γιωργάκης, που κάνει
αυτός τις μεταγραφές και διώχνει
στα ίσια τον Λουτσέσκου.
Άμα είναι για να μάθει, αλλάζει
το πράγμα. Και βγάζει ανακοίνωση
η ΠΑΕ, ο Λαβρέντι Δούκας δηλαδή, και πάμε όλοι μαζί. Μάλιστα.
Κατ’ αρχάς, δεν λέει προς τα πού να
πάνε. Ύστερα, τι θα πει, ρε, όλοι μαζί;
Τι είναι ο ΠΑΟΚ;
Καμία δημοτική παράταξη του
δήμου Κορδελιού με σλόγκαν όλοι
μαζί; Ή, μήπως, ο ΣΚΑΪ όλοι μαζί
μπορούμε να μαζέψουμε μακαρόνια, ζάχαρη κι αλεύρι για τους άπορους; Λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε όλοι μαζί. Κι άμα
πάει για πνίξιμο, πάλι όλοι μαζί;
Κι εγώ είμαι ο μοναδικός που σ’
το έγραψα από την αρχή της χρονιάς. Ότι άπαξ κι ο ΠΑΟΚ δεν περπατάει, οι ΠΑΟΚτσήδες είναι από
άλλο ανέκδοτο. Δεν πα’ να λέγεσαι
Σαββίδης; Είσαι απέναντι.
Εδώ, ρε, τα έβαλαν με ολόκληρο
Παντελάκη και τον ανάγκασαν να
φύγει, και θα κωλώσουνε στον
Σαββίδη; Και μην πει κανένα κορόιδο ότι αυτό έγινε πριν από 40 χρόνια. Οι ίδιοι είναι που αναπαράγο-

νται.
Έτσι είναι. Αν γίνει καμιά στραβή
με την ΑΕΚ, ο Λαβρέντι θα τρέχει
να κρυφτεί όπως τότε επί Ζαγοράκη στην προεδρία. Και του Κόλκα
του γράψανε στα social ότι από τότε
που μπήκες στο pay roll, καταφέρνεις και το στρογγυλεύεις το τετράγωνο. Έτσι ακριβώς. Βάρδα μη φύγουνε καθαρά με ήττα από το ΟΑΚΑ. Σεπτεμβριανή επανάσταση θα
γίνει στη Θεσσαλονίκη.
Σου λέει, μας πήρες ένα νταμπλ,
τιγκάραμε στα διαρκείας, το «PAOK
TV» πουλάει με τη σέσουλα τα μηχανάκια, κονομάς, και μας άφησες
με τον Ντόγκλας και τον Άκπομ;
Δεν θα περπατήσει άλλο το παραμύθι.
Άπαξ κι οι ΠΑΟΚτσήδες είναι
φτιαγμένοι από τη Σλόβαν και την ισοπαλία με τον Άρη κι έρθει κατραπακιά, όποιος πρόλαβε μπήκε, στη
σπηλιά του Νταβέλη για να κρυφτεί.
Έτσι είναι. Πήρε ένα νταμπλ ο ΠΑΟΚ και οι Σαββίδηδες μόνο εισπράττουν. Μία δεν δώσανε για
παιχταράδες.
Πάμε παρακάτω. Είναι βαριά η
φανέλα του ΠΑΟΚ, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες. Μάλιστα. Πόσα κιλά είναι, δηλαδή; Πέντε; Δέκα; Κι από πότε έγινε βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ;
Από τις διακρίσεις στην Ελλάδα ή
την Ευρώπη, που ο Σαββίδης ψάχνει ακόμα να βρει τι έγινε με τη
Σλόβαν κι αποκλείστηκε;
Κι άντε, σου λέω εγώ, είναι πολύ
βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ, δεν θα
τα χαλάσουμε εκεί. Και Μεγαλέξανδρο Κούδα έχει βγάλει και όλη ε-

κείνη τη φοβερή φουρνιά που σκορπούσε τρόμο με Ιωσηφίδη, Παρίδη, Ασλανίδη, Αναστασιάδη,
Τερζανίδη. Μάλιστα. Ο Ελ Καντουρί είναι υποχρεωμένος να το
ξέρει; Ο Ζαμπά; Ο Άκπομ; Άλλο θέλω να σου πω.
Ότι άπαξ και λες εσύ, ο Σαββιδοτέχνης, ότι είναι βαριά η φανέλα του
ΠΑΟΚ, ταΐζεις αχυρόμπαλες τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άπαξ και στο ρόστερ
παίζουνε μονάχα ο Πασχαλάκης,
ο Πέλκας κι ο Γιαννούλης, άντε
και καναδυό-τρεις ακόμα, πού θες
να ξέρουνε οι άλλοι πόσο βαριά είναι η φανέλα; Ο Μπίσεσβαρ γεννήθηκε στην Ολλανδία, ο Μάτος
στη Βραζιλία. Με την ιστορία του
ΠΑΟΚ στα χέρια, δηλαδή, μεγάλωσε
ο Εσίτι;
Ή, μήπως, ο Κρέσπο με τον Βαρέλα βλέπανε βίντεο τον Πάπριτσα και τον Δαμανάκη με τον
Σκαρτάδο να σηκώνουνε το πρωτάθλημα του ’85; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Όταν όμως ο Ιβάν με τον μικρό Γιωργάκη έφερναν ξένους, δεν
μιλούσε κανένας ότι δεν ξέρουνε αν
είναι βαριά η φανέλα.
Ας τους κάνανε κάθε μέρα δίωρο φροντιστήριο, στο φινάλε. Να
βρει αντικείμενο κι ο Γιώργαρος ο
Μίνος, μέγας ιστοριοδίφης του ΠΑΟΚ. Δυο ώρες πριν από την προπόνηση και δυο μετά. Και γραπτές εξετάσεις στο τέλος για να πάρουνε το
πτυχίο. Έτσι λειτουργούνε οι σοβαροί οργανισμοί στην Ευρώπη. Πώς
να παίξει μπάλα ο Ελ Καντουρί, άπαξ και δεν ξέρει για τις χαμένες πατρίδες;

Αυτός ο Φερέιρα του
ΠΑΟΚ πρέπει να είναι
περίπτωση. Τελειώνει το
ματς και τον ρωτάνε πώς
έφαγε ο ΠΑΟΚ το διπλό
γκολάκι. Και τι λέει; Δεν
μπορώ να δώσω λογική
εξήγηση.
Μάλιστα. Αφού δεν μπορεί να δώσει λογική, ας
έδινε μια μεταφυσική.
Μέσα στο ποδόσφαιρο
είναι και το μεταφυσικό.
Άμα για παράδειγμα ο Ιντέγε δεν ήταν μονάχος
του στο πέναλτι κι έκανε
σαφάρι στο χωριό του
στην Αφρική, δεν θα έβαζε το γκολ.
Άμα ο Πασχαλάκης είχε
χέρια σαν του Αντετοκούνμπο με άνοιγμα
2μ.21 θα την έβρισκε την
μπάλα και θα την έδιωχνε κόρνερ. Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε. Τι θα πει
δεν μπορείς να δώσεις εξήγηση, ρε μίστερ.
Απλά πράγματα είναι
αυτά. Ο Βαρέλα με τον
Κρέσπο άφησαν ένα κενό τέσσερα επί τέσσερα
στην πεναλτιέρα, βρέθηκε εκεί ο Ιντέγε, πάρ’ το.
Φιλοσοφία θέλει; Το θέμα σου, προπονητά, είναι
γιατί άφησαν ένα δωμάτιο ανοιχτό στη μεγάλη
περιοχή. Και για το δεύτερο γκολ, αφού δεν
μπορούσε να δώσει εξήγηση ο Φερέιρα, ας ρωτούσε τον Κόλκα. Ξέρει
αυτός γιατί ο Πασχαλάκης ό,τι πάει μέσα κλάψε
με μάνα. Κολλητοί είναι,
λένε και τα οικογενειακά
τους.
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Του Ανέστη Αγγελιάδη

Ο… άλλος
Γιώργης
(που μας
αρέσει)
Γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου του 1991 και επί της
ουσίας είναι μαζί με τον
αδελφό του Νίκο οι δύο
μεγαλομέτοχοι της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, καθώς σε αυτούς
ανήκουν οι μετοχές, με
ενεργή συμμετοχή τα τελευταία χρόνια σε πολλά
θέματα που αφορούν τη
διοίκηση και το αγωνιστικό κομμάτι του Συλλόγου.
Ποιος είναι, τελικά, ο
Γιώργος Σαββίδης; Ο
πρωτότοκος γιος τού Ιβάν Σαββίδη δεν είναι
μόνο αναρτήσεις στο
Instagram και επιθετικά
σχόλια.
Δηλώνει «ΠΑΟΚτσής μέχρι το κόκαλο» και είναι
αυτός που στα χρόνια
της κρίσης μοιράζει δωρεάν εισιτήρια διαρκείας
στους ανέργους, αυτός
που ενεργοποιείται και
δίνει λύσεις σε κοινωνικά θέματα, όπως τελευταία το περιστατικό με
την 90χρονη γιαγιά που
συνελήφθη γιατί πουλούσε τερλίκια στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο
πρόβλημα υγείας του
Θωμά ή Μάκη «Μανάβη»
Μαυρομιχάλη.
Τα προηγούμενα χρόνια
ζούσε τον περισσότερο
χρόνο στο Ροστόφ, αλλά
εδώ και ένα σχεδόν χρόνο βρίσκεται ολοένα και
πιο τακτικά στη Θεσσαλονίκη δίπλα στην ομάδα.
Έχει σπουδάσει οικονομικά στη Μόσχα και ακολούθως μάνατζμεντ στο
Λονδίνο και από το καλοκαίρι του 2016 έχει
παντρευτεί την εκλεκτή
της καρδιάς του, Γιάννα
Κουντιάκοβα.

ο ντέρμπι ΠΑΟΚΆρη προσέφερε το
έναυσμα, ώστε ο
Γιώργος Σαββίδης,
πρωτότοκος γιος του Ιβάν, ν’ανεβάσει τόσο τους τόνους με χαρακτηρισμούς κι εκφράσεις που
αρμόζουν περισσότερο σε χούλιγκαν, παρά σε υπεύθυνα διοικητικά στελέχη.
Ακολούθησε η άμεση παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού
Γιώργου Αυγενάκη, καθώς την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να
χτυπήσει τη βία, έρχονται θεσμικά
πρόσωπα να ρίξουν λάδι στη φωτιά.
«Οι εμπρηστικές και απαξιωτικές
δηλώσεις/ανακοινώσεις παραγόντων και ΠΑΕ δεν συμβάλλουν στη
δημιουργία κλίματος βελτίωσης στο
ποδόσφαιρο και ασφάλειας στα γήπεδα.
»Δεν βοηθούν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας και της επιστροφής των φιλάθλων και των
οικογενειών στις
εξέδρες. Συντελούν
μονάχα
στην όξυνση και
στην καλλιέργεια
περαιτέρω απαξίωσης του αθλήματος», είπε χαρακτηριστικά ο
Λευτέρης Αυγενάκης.
Ο Γιώργος Σαββίδης ωστόσο
δεν είναι από τους παράγοντες που
μπορεί να χαλιναγωγήσει κάποιος.
Πολύ συχνά γίνεται επιθετικός σε
βαθμό που δεν αρμόζει στην παιδεία και τις σπουδές του. Κάποιοι
τον δικαιολογούσαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του.
Ο Γιώργης, όπως τον φωνάζουν
στην οικογένεια, έχει γίνει πλέον 28
και δεν είναι απ’ αυτούς που θα πρέπει να θεωρούν τη βία κοινωνικό
φαινόμενο, καθώς ως πρίγκιπας του
Ροστόφ έχει ζήσει ζωή βασιλική και
όλα ήταν και είναι στα... πόδια του.
Ο αδελφός του, Νίκος, είναι πιο
μικρός και δεν έχει δώσει ποτέ το
παραμικρό δικαίωμα.
Είναι ο φανατισμός αυτός που
τον ωθεί σε τέτοιες ενέργειες; Πολλοί χάριν αστειότητας επισημαίνουν
πως ο Γιώργης κοιμόταν με τη φωτογραφία του Κούδα στο δωμάτιό
του.
Γεγονός είναι πως είχε χρισθεί
ΠΑΟΚτσής, πολύ πριν αποφασίσει ο
πατέρας του να εμπλακεί και να πάρει τις τύχες της ομάδας στα χέρια
του.
Ο ίδιος έχει εξομολογηθεί πως:
«Όταν ήμουν έξι χρονών πήγαινα
σχολείο στο Κιλκίς για ένα χρόνο και

Τ

Γιώργης Σαββίδης:

Ο... εμπρηστήςπρίγκιπας
του Ροστόφ
Μπουρλότο κάθε λίγο και λιγάκι βάζει ο πρωτότοκος γιος
του Ιβάν Σαββίδη με αγαπημένο του... σπορ τις αναρτήσεις
στο instagram που προσβάλλουν και προκαλούν
είχα έναν ξάδελφο, που ήταν Άρης.
Παίζαμε μαζί, περνούσαμε αρκετό
χρόνο και εγώ φώναζα “ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ”, χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο για την ομάδα.
»Από έντεκα, δώδεκα χρονών άρχισα να βλέπω αγώνες. Όταν μου είπε
ο πατέρας μου ότι ήθελε να αγοράσει
τον ΠΑΟΚ, του είπα ότι ήταν μία πάρα
πολύ καλή ιδέα. Πριν γίνει η αγορά όμως, δεν είχα έρθει στην Τούμπα».
Από τότε που ήλθε κοντά στον
ΠΑΟΚ, ωστόσο, τον αγάπησε παθολογικά. Ακόμη και στα γενέθλιά του,
ο Γιώργος Σαββίδης έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα.
Συγκεκριμένα, το μέλος του ΔΣ
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού ανήρτησε στο
Instagram μία εικόνα από τον ίδιο
να πανηγυρίζει στο γήπεδο της Τούμπας αναφέροντας:
«Έγινα 28, όμως μυαλό δεν έβαλα ακόμα... Αλλά και μυαλό να είχα,
πάλι ΠΑΟΚ θα ήμουνα. ΠΑΟΚ λοιπόν

και τα μυαλά στο μίξερ».

Η κόντρα με τον Άρη
Ως... γνήσιος οπαδός του ΠΑΟΚ ο
Γιώργος Σαββίδης ξεχωρίζει για
τα αντι-Αρειανά του αισθήματα. Όταν λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση ο
Άρης που καταγγέλλει πως η αποστολή του δέχθηκε απειλές και ύβρεις στην Τούμπα κατά το ισόπαλο
ντέρμπι εναντίον του ΠΑΟΚ, ο

Γιώργος Σαββίδης προχώρησε σε
μονολεκτική- ανάρτηση στο
Instagram γράφοντας «παράρτημα» με την ερμηνεία της λέξης.
Δεν άφησε βέβαια στο απυρόβλητο τον ισχυρό άνδρα του Άρη,
Θόδωρο Καρυπίδη, που... ευχαρίστησε τον «Δικέφαλο» για τη φιλοξενία και υποσχέθηκε να ανταποδώσει κατά την αναμέτρηση του
δευτέρου γύρου της Super League
στο Χαριλάου. Ο Γιώργης έγραψε
στο Instagram: «Μάγκεψαν και τα
τούβλα και σφυράνε από τις τρύπες».
Πριν από δύο χρόνια, ο Γιώργος
Σαββίδης, σε βίντεο που ανέβασε
στο Instagram, περνούσε έξω από
το γήπεδο του Άρη «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά το ματς ΠΑΟΚ-Έστερσουντ, ακούγοντας ηχογραφημένα
συνθήματα της ομάδας του και με
αυτό τον τρόπο ήθελε να... πικάρει
τον «αιώνιο» αντίπαλο στη συμπρωτεύουσα. Μάλιστα, βγήκε κάποια στιγμή από το αυτοκίνητό του



και τα τραγούδησε δυνατά.
Αναμενόμενα, αυτό προκάλεσε
αντιδράσεις των φίλων του Άρη στα
social media για την απρεπή και
προκλητική ενέργεια του γιου τού Ιβάν Σαββίδη, ενώ και η διοίκηση
της ΠΑΕ Άρης εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, στην οποία χωρίς να αναφέρει καν το όνομα του Γιώργου
Σαββίδη τον χαρακτήριζε «χαϊδεμένο γιο του μπαμπά» και καλούσε να
τον μαζέψουν πριν να είναι αργά.
«Τόσο καιρό δεν ασχολούμασταν
με τις ανοησίες και τις προκλήσεις
του χαϊδεμένου γιου του μπαμπά, διότι δεν θέλαμε να κατέβουμε στο δικό
του επίπεδο. Άλλωστε, η βλακεία είναι ανίκητη. Το κακό, όμως, παράγινε.
»Μαζέψτε τον, πριν να είναι αργά...
Αυτή είναι η τελευταία μας προειδοποίηση... Για το οτιδήποτε, λοιπόν,
συμβεί από εδώ και στο εξής είναι ο
φυσικός και ηθικός αυτουργός», είχε αναφέρει ο Άρης πριν…. χαρακτηριστεί παράρτημα.
Η συνήθεια του Γιώργου Σαββίδη να ανεβάζει μηνύματα στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
έχει προκαλέσει κλίμα έντασης, με
πολλές από τις αναρτήσεις να έχουν
εμπρηστικό περιεχόμενο.
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε πει ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Μπορεί ο
θαυμαστής του Αλέξη Τσίπρα να
διαψεύστηκε, αλλά τον Κυριάκο
Μητσοτάκη είχε... φροντίσει να
στοχοποιήσει και ο Γιώργης.
Από πού; Μα από τον επίσημο
λογαριασμό του στο instagram βέβαια. Μάλιστα, με κάθε ευκαιρία
φροντίζει να βάζει φωτογραφίες
του πρωθυπουργού με το κασκόλ
του Ολυμπιακού, προκειμένου να
τον χτυπήσει πολιτικά. Ποτέ δεν ανέβασε τον Τσίπρα με το κασκόλ
του Παναθηναϊκού, ή τον Καμμένο
με αυτό της ΑΕΚ….
Μεταξύ άλλων ανέφερε για τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τα
εξής: «Κ. Μητσοτάκη, είναι πολύ εύκολο, αλλά συνάμα υποκριτικό κι ανεύθυνο να επιρρίπτετε ευθύνες για
τα δεινά του δύσμοιρου ελληνικού
ποδοσφαίρου σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει επενδύσει εκατομμύρια
ευρώ στον χώρο του αθλητισμού.
Στον άνθρωπο που από την πρώτη
στιγμή επιθυμούσε την κάθαρση και
έκανε τόσες κινήσεις για αυτό.
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»Την τελευταία πενταετία έχουν
συμβεί σημεία και τέρατα στο χώρο
του ποδοσφαίρου, αλλά εκεί δεν σας
είδα να τα αντιμετωπίζετε με το ίδιο
θάρρος και σθένος. Μήπως ανασταλτικός παράγοντας είναι οι ιδιαίτερες και συγγενικές σχέσεις που έχετε με μεγαλοπαράγοντα;»

σα στην υγεία του πατέρα μου και σε
ένα πρωτάθλημα που παίζεται παρασκηνιακά και σε αίθουσες δικαστηρίων, να είστε σίγουροι ότι θα επιλέξω το πρώτο».
«Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου αλλά ο
πατέρας μου είναι ο Θεός μου», τόνισε κλείνοντας την ανάρτησή του.

Υποστηρικτής των
αντιπάλων

Βάλτε το κύπελλο στον
κ.. σας

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν
πως πετυχαίνουν αν… ψοφήσει η
κατσίκα του διπλανού. Ο Γιώργος
πάντως τον Ιούλιο του 2017 επιστράτευσε το Instagram, για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στις
αντίπαλες ομάδες των ελληνικών
συλλόγων στο Champions League.
Ο γιος του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ
ανέβασε στο insta stories τα σήματα των Παρτιζάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας
μαζί με αυτό του ΠΑΟΚ, ευχόμενος
«καλή τύχη».
Παρτιζάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας επρόκειτο να αντιμετωπίσουν Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα στον 3ο
προκριματικό γύρο του
Champions League, ενώ ο
ΠΑΟΚ έπαιζε με την Ολιμπίκ
Ντόνετσκ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στις 13 Μαρτίου 2018, μετά τα όσα
είχαν συμβεί με πρωταγωνιστή τον
πατέρα του, Ιβάν, ο Γιώργος Σαββίδης ξέφευγε στο Instagram:
«Δείξτε μας ένα video, που τρέχει
με το όπλο στα χέρια και απειλεί κάποιον. Σε ποια γλώσσα ήταν οι απειλές;
»Σίγουρα οι κάμερες της Nova είχαν μικρόφωνο και κατέγραψαν όλα
όσα έγιναν! Βάλτε όλη αυτή την προπαγάνδα και το Κύπελλο στον κ....
σας. Μετρήστε ψήφους, προστατέψτε τους φίλους σας και συνεχίστε να
κάνετε φάουλ», έγραψε.
Τρεις ημέρες μετά τα όσα έγιναν

Η εισβολή με το όπλο
Ακόμη και όταν ο πατέρας του
Ιβάν Σαββίδης εισέβαλε με
το όπλο στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας στον αγώνα
πρωταθλήματος με την ΑΕΚ,
τότε που ο δράστης επέδειξε
μεταμέλεια, ο Γιώργος Σαββίδης είδε τα πράγματα από
άλλη οπτική γωνία με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
«Παίζετε με τα νεύρα μας και
τις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων... Για πρώτη φορά στη
ζωή μου φοβήθηκα για την υγεία του πατέρα μου... Φτάνει,
ως εδώ. Βάλτε το εκεί που ξέρετε τέτοιο τρόπαιο», έγραψε
μεταξύ άλλων ο Γιώργος
Σαββίδης.
«Αν είναι να επιλέξω ανάμε-

στην Τούμπα με την εισβολή με όπλο, ο Γιώργος Σαββίδης έστειλε ένα
προκλητικό μήνυμα «προς όλους τους εχθρούς μας».
«Φεύγουμε για Ρωσία. Ένα
μήνυμα σε όλους τους εχθρούς
μας πριν φύγω…» έγραψε και έβαλε μία αρκούδα που δείχνει τα γεννητικά της όργανα.
Πάντως τους φίλους του φροντίζει να τους στηρίζει. Και βέβαια ενοχλήθηκε με την απομάκρυνση του
Άγγελου Αναστασιάδη από την
Εθνική μας ομάδα.
Όταν λοιπόν βρήκε την ευκαιρία,
και συγκεκριμένα την επομένη της
ήττας του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος με 1-0 από τη Φινλανδία με τον Ολλανδό Φαντ Σιπ
στο τιμόνι, το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ ανήρτησε μία εικόνα στο
Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Αναστασιάδης φταίει».
Από την... πένα του Γιώργη δεν
ξέφυγε ούτε ο Ντέμης Νικολαΐδης. Όταν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, που διατέλεσε πρόεδρος στην ΑΕΚ τον Απρίλιο του
2017, χαρακτήρισε τον Ιβάν Σαββίδη «νέο “αυτοκράτορα” του ελληνικού ποδοσφαίρου», με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο ισχυρός άνδρας
του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του δεύτερου ημιτελικού Κυπέλλου με τον
Παναθηναϊκό, ο υιός με ανάρτησή
του στο Instagram χαρακτήρισε τον
Ντέμη «υπάλληλο του μήνα», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται
πραγματικό ταλέντο για να καταλήξεις από Πρωταθλητή Ευρώπης και
πρόεδρος ενός μεγάλου συλλόγου,
υπάλληλος του μήνα. Μπράβο».

Φρούδες υποσχέσεις
Ο Γιώργος Σαββίδης δέχθηκε τα
πυρά του Φιλ Γκος, ο οποίος μιλώντας για όσα έζησε στον ΠΑΟΚ αποκάλυψε το μεγάλο του παράπονο:
«Είμαι εκνευρισμένος από τον τρόπο
που τελειώσαμε, αλλά και γιατί μου
είχε πει ο κύριος Γιώργος Σαββίδης
ότι θα σώσει την ομάδα και δεν έκανε
αυτό που είπε. Αυτό μ’ ενόχλησε. Πήγα σπίτι γιατί δεν πληρωνόμουν. Ο
γιος του κυρίου Σαββίδη μου είπε να
γυρίσω και ότι θα τα τακτοποιούσε.
Αυτό έκανα. Πλήρωσε τα οφειλόμενα, αλλά όχι τη συνέχεια. Δεν πήρα
τίποτε μετά, όπως και κανένας άλλος.
Μ’ αυτό είμαι εκνευρισμένος γιατί καταλαβαίνω ότι χάθηκε μια σπουδαία
ευκαιρία», τόνισε χαρακτηριστικά ο
έμπειρος γκαρντ του «Δικέφαλου»
στις 24 Μαΐου.
Ο Γιώργης θα μπορούσε με τόσο χρήμα που έχει να σώσει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όμως προσέφερε
την ευκαιρία σε άλλους ΠΑΟΚάρχες.

Η κοινή
αγάπη για
την Τσέλσι
Ο Γιώργος Σαββίδης ήλθε σε μετωπική σύγκρουση με τον αντιπρόεδρο
της ΠΑΕ Ολυμπιακός,
Κώστα Καραπαπά. «Νάνο» τον αποκάλεσε ο
δεύτερος, «χοντρό» τον
είπε ο πρώτος.
Κι όμως, οι δυο τους είναι υποστηρικτές της ίδιας ομάδας. Όχι βέβαια
στην Ελλάδα αλλά στην
Αγγλία.
«Πριν τον ΠΑΟΚ μπορώ
να πω πως ήμουν οπαδός της Τσέλσι. Αλλά μετά την ενασχόλησή μας
με τον ΠΑΟΚ, σταμάτησα να ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο πέρα από
αυτό.
»Κάθε μέρα, όλη μέρα,
διαβάζω για τον ΠΑΟΚ,
ανανεώνω τη σελίδα για
νέα του ΠΑΟΚ, έχω τα
πάντα στο κινητό μου και
τα παρακολουθώ όλα»,
έχει δηλώσει ο Γιώργος
Σαββίδης.
Γνωστός για την αγάπη
του στους «μπλε» είναι
και ο αντιπρόεδρος της
ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τον οποίο έχει αποκαλέσει
Κώστα-Τσέλσι, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λευτέρης
Δούκας.
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Γι ώ ρ γ ο ς
Σαββίδης δεν
είναι μόνο… γήπεδο και
ΠΑΟΚ. Έχει τη δική του λαμπερή ιδιωτική ζωή, που
περνάει με το έτερον ήμισυ.
Τον άνθρωπό του. Τη Ρωσίδα
καλλονή Γιάννα Κουντγιάκοβα, η οποία στο Instagram εμφανίζεται με το νέο της επώνυμο, ως Γιάννα Σαββίδη.
Στις 11 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη έγινε ο γάμος της χρονιάς. Ο
μεγάλος γιος του Ιβάν Σαββίδη,
Γιώργος, παντρεύτηκε την καλλονή
σύντροφό του σε εκκλησία στο Πρόχωμα, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο επονομαζόμενο «παλατάκι», στο Κυβερνείο Θεσσαλονίκης. Τη
διασκέδαση των καλεσμένων, που ήταν μεταξύ άλλων επιχειρηματίες,
τόσο Έλληνες όσο και Ρώσοι, αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης
και φυσικά εκατοντάδες φίλοι και
συγγενείς της οικογένειας, ανέλαβε

Ο

Ο πρίγκιπας
στο
Παλατάκι
Ο Ιβάν Σαββίδης τον Ιούνιο του 2016 απαίτησε
και τελικά κατάφερε να
νοικιάσει το «Παλατάκι»
της Θεσσαλονίκης, ώστε
να γίνει εκεί το… γαμήλιο γλέντι του γιου του,
Γιώργου, με την εκλεκτή
της καρδιάς του, την πανέμορφη Ρωσίδα Γιάννα
Κουντγιάκοβα! Το οίκημα ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, αλλά τη διαχείριση έχει το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Το «Παλατάκι», το οποίο βρίσκεται στην πιο προνομιακή θέση της Θεσσαλονίκης, στο μικρό έμβολο και έχει μια απίστευτη
θέα της πόλης, κτίστηκε
αρχικά ως κυβερνείο.
Μετά έγινε ανάκτορο και
έπειτα πέρασε στα χέρια
του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Εκεί έμενε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής ως πρωθυπουργός αλλά και μετέπειτα ως Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Στους κήπους, όπου ο εθνάρχης
περπατούσε και έκανε
τις επαφές του με πολιτικούς, λικνίζονταν και
χόρευαν τσιφτετέλια οι
καλεσμένοι της οικογένειας Σαββίδη.

ο Λευτέρης Πανταζής.
Ο πρωτότοκος γιος του Ιβάν
Σαββίδη, στον οποίο έχουν κολλήσει τον τίτλο «Golden boy of
Rostof», ήταν μέχρι πρότινος ένας
από τους πιο περιζήτητους εργένηδες. Ο Γιώργης μεγάλωσε στο Ροστόφ, σπούδασε οικονομικά στη
Μόσχα και ακολούθως μάνατζμεντ
στο Λονδίνο.
Από την ηλικία των 23 ετών ο
Γιώργης ανέλαβε σημαντική θέση
στην ομάδα του «δικέφαλου», εμ-

Ο γάμος
του πρίγκιπα
με την Ρωσίδα
καλλονή
φανίζεται πολύ συχνά και στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ δεν χάνει κανέναν αγώνα της.
Ο ίδιος, μέσω του προσωπικού
προφίλ σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνει «ΠΑΟΚτσής μέχρι το κόκαλο».
Ο Γιώργος γνώρισε τη Γιάννα
στο Ροστόφ, όταν ήταν ακόμη έφηβος. Η νεαρή με τις αναλογίες μοντέλου έκανε την πρώτη δημόσια
εμφάνισή της στο πλευρό του πρωτότοκου γιου Σαββίδη σε έναν α-

γώνα του μπασκετικού «δικεφάλου»
με τον Ολυμπιακό.
Το ζευγάρι κρατά ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις και, όπως διαπιστώνει κανείς ρίχνοντας μια ματιά στους
λογαριασμούς τους στο Instagram,
φαίνεται να απολαμβάνει τις εξόδους σε εστιατόρια και τα ταξίδια με
φίλους τους. Από τις λίγες προσωπικές στιγμές που έχουν μοιραστεί
στο Instagram πάντως, είναι η ανταλλαγή δαχτυλιδιών, καθώς ο

Γιώργος Σαββίδης είχε ποστάρει
μια εικόνα από τη στιγμή που περνούσε το δαχτυλίδι στο χέρι της καλής του, ενώ η όμορφη Γιάννα είχε
ποστάρει μια ακόμη φωτογραφία με
το υπέροχο δαχτυλίδι της, δίπλα στο
χέρι του συντρόφου της.
Πλήθος κόσμου προσήλθε στο
Πρόχωμα της Θεσσαλονίκης και
στον ιερό ναό Αγίου Πνεύματος, όπου τελέστηκε ο γάμος του Γιώργου Σαββίδη από τον πατριάρχη
Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β΄.
Ένα μικρό ήσυχο χωριό του δήμου Χαλκηδόνας πολύ κοντά στα
Κουφάλια και δίπλα στις όχθες του
Αξιού ποταμού υποδέχθηκε τους
600 επίσημους προσκεκλημένους
της οικογένειας Σαββίδη.
Στην εκκλησία βρέθηκε ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο τότε υπουργός Εθνικής
Άμυνας Πάνος Καμένος, ο πρώην
πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Θόδωρος Ζαγοράκης, ο τότε πρόεδρος
της ΚΑΕ Μπάνε Πρέλεβιτς και
πολλοί ακόμη επίσημοι.
Η γαμήλια δεξίωση για τον… πρίγκιπα γιο τού Ιβάν Σαββίδη, που
φαίνεται ότι αισθάνεται «βασιλιάς»
στην πόλη και ίσως όχι άδικα, δεν
θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο σε
ανάκτορο. Ο λόγος για τα γνωστά
θερινά ανάκτορα της Θεσσαλονίκης, το περίφημο Παλατάκι (Κυβερνείο για τους νεότερους).
Η νεαρή Γιάννα δείχνει πάντα ευτυχισμένη δίπλα στον καλό της. Έναν
χρόνο μετά το μυστήριο, το ζευγάρι
απόλαυσε τις διακοπές του σε πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό. Ο Γιώργος Σαββίδης και η Γιάννα Γκουντγιάκοβα δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Instagram από τις στιγμές
που βίωσαν στο ονειρικό ταξίδι.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο βοηθός Δάλλας, ο Τάσος Παπαπέτρου
και τα παιχνίδια του Περέιρα…
ίναι από τα παράδοξα που
δεν συμβαίνουν στη διαιτησία, αλλά ο Περέιρα
φαίνεται πως έχει λόγους
ν’ ακολουθεί.
Στον αγώνα Παναιτωλικού-ΑΕΚ
όρισε παρατηρητή του διεθνή διαιτητή, Τάσου Παπαπέτρου, τον Κώστα
Δάλλα από την Ήπειρο. Ο Δάλλας

Ε

έκανε καριέρα ως… βοηθός και κλήθηκε να κρίνει έναν διαιτητή για τις
αποφάσεις του.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Πορτογάλος αρχιδιαιτητής πήρε τη
συγκεκριμένη απόφαση. Είχε βάλει
τον Δάλλα από την Ήπειρο – εκεί
που το πάνω χέρι έχει ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Γραμμένου,
Κώστας Βρακάς– παρατηρητή του
Τάσου Παπαπέτρου και στο περσινό ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού.
Εκεί ο παρατηρητής διαιτησίας,
Κώστας Δάλλας, είχε τυλίξει σε μια
κόλλα χαρτί τον Παπαπέτρου καθώς του έβαλε βαθμό 7,40. Του είχε
καταλογίσει δύο σοβαρά λάθη.
Το πρώτο ότι στο 17ο λεπτό ο
Βράνιες έκανε πέναλτι στον Μποτία που δεν καταλογίστηκε. Επίσης
γιατί στις καθυστερήσεις ο Μποτία

Δύσκολοι καιροί για τον προπονητή του
ΠΑΟΚ, τον Άμπελ Φερέιρα. Οι περσινοί
πρωταθλητές ξεκίνησαν με τις χειρότερες
προϋποθέσεις τη χρονιά.
Έμειναν έξω από την Ευρώπη και παρά
την επικοινωνιακή προσπάθεια να ρίξουν
όλο το βάρος του αποκλεισμού τους στη…
«μαφία της UEFA», ήρθαν και οι… αναποδιές στο πρωτάθλημα.
Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε στα τρία πρώτα
ματς του πρωταθλήματος (δύο εκ των οποίων έγιναν στην Τούμπα και ένα με τον
Ατρόμητο στο Περιστέρι), ενώ παραλίγο
να έχανε από τον Άρη, τον οποίο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και με… σπρώξιμο.
Ο Φερέιρα έχει καταλάβει ότι κάθε Κυριακή παίζει το κεφάλι του. Με τον Άρη…
γλίτωσε φτηνά την απόλυση. Με την ΑΕΚ
όμως, μια ήττα δεν θα εμποδίσει τον Σαββίδη να του δείξει την πόρτα της εξόδου.
Άλλωστε, έχουν γίνει ήδη επαφές με
άλλους προπονητές!

Πρόβλημα Περέιρα:
Από το κάτω ράφι
οι ξένοι διαιτητές

δεν αντίκρισε απευθείας την κόκκινη
κάρτα αλλά δεύτερη κίτρινη ενώ έσπρωξε τον Παπαπέτρου.
Λόγω Δάλλα η ΚΕΔ είχε βάλει
τον Παπαπέτρου στο ψυγείο, γιατί
θεωρήθηκε ότι ευνόησε την ΑΕΚ. Το
μήνυμα που έπρεπε να λάβει ο Αθηναίος διαιτητής φαίνεται πως ήταν
ξεκάθαρο με τον ορισμό του παρατηρητή του στο Αγρίνιο.

Με τους...
νάνους
ανατρέπονται
οι ισορροπίες

«Παίζει» το κεφάλι
του ο Φερέιρα
με ΑΕΚ
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Μια ανάρτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός,
Κώστα Καραπαπά, έβαλε
φωτιά μεταξύ των παραγόντων του πρωταθλήματος.
«Νάνε πονάς και φταίει ο Πειραιάς», έγραψε ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της πειραϊκής ΠΑΕ.
Αυτές οι αιχμές για το ύψος μπορεί να προκαλέσουν τριγμούς σε ισορροπίες. Φήμες λένε ότι στη Λάρισα παρήγγειλαν… μεζούρες. Ο Αλέξης πάντως όσο
πάει όλο και περισσότερο συμπαθεί την οικογένεια
Σαββίδη.
Θέλει συνέχεια να φωτογραφίζεται με τον Ιβάν
και τον Γιώργο. Κάτσε και Ουάρντα έκαναν την αρχή.
Έπεται συνέχεια για να τιμωρήσει ο Αλέξης αυτούς που… πριν θίξουν ύψη, θα πρέπει να σκέφτονται λίγο παραπάνω τις επιπτώσεις των λεγομένων
τους.

Οι επιλογές από το… κάτω ράφι του Βίτορ Μέλο Περέιρα στη μετάκληση ξένων διαιτητών σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, ανέδειξε το πρόβλημα που έχει ο
Πορτογάλος να βρει ανά την Ευρώπη ικανούς διεθνείς
διαιτητές.
Θέλοντας και μη, ο πρόεδρος της ΚΕΔ θα υποχρεωθεί
να περιορίσει τον αριθμό των ξένων που θα φέρνει στην
Ελλάδα. Ο Περέιρα θα έχει μεγάλο πρόβλημα στα play
offs.
Εκεί που θα παίζονται τα… πάντα
και θα πρέπει να επιλέξει ικανούς ξένους διαιτητές. Εκτός αν αρχίσει από
τώρα το ποίημα υπέρ των Ελλήνων
στους οποίους έχει
εμπιστοσύνη και
δεν συμμαζεύεται.

Παραγωγή
του ΡΑΟΚ TV
Ξέχασαν
τη λευκή γραμμή
στο οφ σάιντ…

Μιας και το Σαββιδοτεχνείο διερρήγνυε τα
ιμάτιά του ότι το «ΡΑΟK TV» δεν είχε κανένα πρόβλημα με την παραγωγή των αγώνων, να θυμηθούμε κάτι;
Στο ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ, στο
ματς με τον Άρη, ο βοηθός σηκώνει τη σημαία και υποδεικνύει οφ σάιντ. Ξαναδείχνει τη φάση, χωρίς όμως την άσπρη γραμμή. Γιατί όχι, όπως η Nova;
Διότι μόνο η άσπρη γραμμή θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. Γιατί δεν την τράβηξαν από την παραγωγή; Μήπως γιατί θα
έπαιρνε θέση ο Τάσος ο Κάκος το βράδυ
στην εκπομπή; Όπως κι έγινε. Ο Κάκος είπε ότι δεν υπήρχε κανένα οφ σάιντ. Προβλέψιμοι, όσο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Ο Τάσος ξέρει
γιατί πήγε στο
«OPEN TV»
Τον Τάσο τον
Μητρόπουλο τον
αποκαλούν «ρόμπα»
από «Ράμπο», γιατί πήγε
στο κανάλι του
Σαββίδη. Ένα πράγμα
μόνο για τον Τάσο.
Όταν έπαιρνε την
απόφαση να πάει, ήξερε
τι τον περίμενε.
Δεν θα το άφηναν έτσι
από τον Ολυμπιακό.
Σου λένε, κύριε, είσαι
σύμβολο και πας στον
Ιβάν κι ακούς να
βρίζουνε τον
Ολυμπιακό; Το ήξερε ότι
θα παιχτεί έτσι το έργο.
Και πήγε. Ο Τάσος είναι
μάγκας, της πιάτσας
παιδί. Ξέρει τι κάνει και
γιατί πήγε στον Ιβάν.
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ΘΕΜΑ
Ο… αόμματος
Πίκελ και ο
κρασοπατέρας
Άσμουθ
Υπό άλλες συνθήκες δεν
θα είχε ασχοληθεί κανείς
μαζί του. Aλλά ο βοηθός
Μάικ Πίκελ λίγο έλειψε
να τινάξει στον αέρα το
ντέρμπι ΠαναθηναϊκούΟλυμπιακού.
Ως α΄ βοηθός στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ υπέδειξε
ότι έπρεπε να επαναληφθεί η εκτέλεση πέναλτι
υπέρ του Μακέντα στο
58΄ που αποκρούστηκε
από τον Σα.
Ο διαιτητής αρχικά διέταξε επανάληψη και τιμώρησε με κίτρινη κάρτα
τον τερματοφύλακα του
Ολυμπιακού, επειδή κατά τον βοηθό, την ώρα
που εκτελούνταν το πέναλτι, δεν είχε το ένα πόδι του πάνω στη γραμμή
του τέρματος.
Στη συνέχεια πήγε στο
VAR και είδε ότι δεν υπήρχε παράβαση και ο
τερματοφύλακας πάταγε
τη γραμμή και πήρε πίσω
την αρχική απόφαση.
Ο β΄ βοηθός, Φρεντερίκ
Άσμουθ –που έμοιαζε περισσότερο με κρασοπατέρα παρά με διαιτητή–
εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ
χωρίς να έχει καν σήμα.
Όχι της FIFA, γιατί δεν
δικαιούται, αλλά ούτε
του… «σπιτιού» του.
Ο Περέιρα –που είχε ορίσει τον εαυτό του παρατηρητή του ντέρμπι–
μάλλον θα καλέσει ξανά
τους Πίκελ και Άσμουθ.
Καθώς δεν βρίσκει άλλους βοηθούς διαθέσιμους.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι έκανε επιλογές
από το καλάθι της χαμηλότερης κατηγορίας διαιτητών…

Η αξιοπιστία
του πρωταθλήματος
κινδυνεύει αν πάρει
ο Μαρινάκης
τη Forthnet,
όταν όμως
ο Σαββίδης
έκανε χορηγό
της Super League
τη Σουρωτή,
όλα καλά...
Παπαριές για Μαρτίνς, Καρντόσο
περί «κουρασμένων» παικτών
πειδή πολλές σαχλαμάρες ακούγονται και γράφονται για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σχετικά με την κούραση των ποδοσφαιριστών, η
αλήθεια είναι μία. Δεν γίνεται μία ομάδα να έχει κουρασμένους όλους τους παίκτες της, όπως γράφτηκε για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό.
Ούτε ισχύει ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν έτοιμοι να… σκάσουν από την προπόνηση που τους έκανε ο Καρντόσο. Αυτά, γραφόντουσαν τη δεκαετία του ’60.
Σήμερα, με την ιατρική παρακολούθηση, ο προπονητής με τις μετρήσεις
των αθλητιάτρων ή εργοφυσιολόγων, γνωρίζει ποιοι παίκτες είναι κουρασμένοι μετρώντας το γαλακτικό οξύ ή τον μυϊκό κάματο.
Ο οργανισμός του κάθε παίκτη αντιδρά διαφορετικά στην ίδια προπόνηση. Άλλος κουράζεται περισσότερο κι άλλος λιγότερο. Να σταματήσουν, λοιπόν, οι παπαριές ότι ο Μαρτίνς έπρεπε να κάνει ροτέισον κι ο Καρντόσο τους «διέλυσε».

Ε

Να, γιατί οι τακτικοί δικαστές «γράφουν»
FIFA/UEFA για τα «στημένα»
υο πράγματα για την επιτροπή δεοντολογίας, που με βάση μόνο ενδείξεις θα μπορούσε να υποβιβάσει όλες τις ομάδες –που αναφέρονται στους φακέλους της Sportsradar και– τα στελέχη των οποίων εμπλέκονται σε «στημένα» παιχνίδια.
Το πρώτο είναι ότι κανένας τακτικός δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει υποβιβασμό (σχεδόν των μισών ομάδων της Super League1, Super
League2), με βάση της ενδείξεις.
Διότι, τι θα γίνει αν δικαιωθούν στα ποινικά δικαστήρια; Θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό κάτι
συνταξιούχοι με δικηγοράκους. Όμως, από τη στιγμή που FIFA/UEFA δέχτηκαν τακτικούς δικαστές, όπως απαιτούσε ο Κοντονής, ας τους… λουστούν.
Διότι οι τακτικοί δικάζουν με αποδείξεις, όχι με ενδείξεις. Κι αφού το ξέρουν αυτό οι FIFAτζήδες/UEFAτζήδες, γιατί δεν στέλνουν φιρμάνι αυτοί ώστε να υποβιβαστούν οι «ύποπτες»; Αυτό είναι το ένα ερώτημα.
Το άλλο είναι γιατί αργούν FIFA/UEFA να στείλουν τον φάκελο με το παιχνίδι Αήττητου - ΠΑΟΚ
0-6; Μήπως φοβήθηκαν από αυτά που έγραφε ο Κόλκας για #uefamafia;

Δ

«Κωλοτούμπας» και
«καρτάκιας ο διαιτητής
του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Ο Στέφαν Κλόσνερ, Ελβετός
διαιτητής που τον έφερε ο Περέιρα για να υπηρετήσει την
«εξυγίανση» στο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, είναι από το τρίτο ράφι
της UEFA.
Τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή. Είναι και μέγας «καρτάκιας». Σ’ ένα ματς U19 Ρουμανίας - Σερβίας είχε αποβάλει κατ’ ευθείαν τρεις Ρουμάνους, έδωσε τρία πέναλτι στους Σέρβους και διέκοψε το ματς 41 φορές!
Ο Κλόσνερ, καθηγητής Βιολογίας στο πανεπιστήμιο
της Βέρνης με έρευνα στις μηχανικές πιέσεις του μυοσκελετικού, τον Μάιο του ’19 δήλωσε ότι εγκαταλείπει τη διαιτησία, για λόγους ευθιξίας.
Σε ματς Ξαμάξ - Ααράου είχε αποβάλει τον Ράφαελ
Νουτζόλο των γηπεδούχων με την αιτιολογία ότι τον
έφτυσε. Ο Νουτζόλο είχε μόνο διαμαρτυρηθεί για ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε.
Τιμωρήθηκε τέσσερις αγωνιστικές, η ομάδα του έκανε
έφεση και ο Νουτζόλο αθωώθηκε! Από πουθενά,
φωτογραφία ή βίντεο, δεν προέκυπτε ότι είχε φτύσει τον Κλόσνερ.
Στις 16 Ιουλίου ο Κλόσνερ έλαβε mail από την πειθαρχική επιτροπή, ότι τα μέλη της τον ήθελαν παρόντα ή μέσω τηλεφώνου στη διαδικασία εκδίκασης. Τελικά, δεν τον κάλεσαν ποτέ! Κι έτσι δήλωσε ότι σταματάει τη διαιτησία. Επειδή το έφερε βαρέως.
Επανήλθε, κάτω από άγνωστες συνθήκες. «Κωλοτούμπα», δηλαδή. Φήμες αναφέρουν ότι τον «έψησε» ο
Περέιρα, ότι τον υπολόγιζε για την «εξυγίανση».
Εδώ θα σφυρίξει, θα τσεπώσει, θα φύγει. Δεν θα γίνει
«ρόμπα», όπως στην Ελβετία, ο «βράχος» της αξιοπρέπειας, Στέφαν Κλόσνερ.








Αυτό είναι το πρώτο ιστορικό δημοσίευμα στην Ελλάδα
από την εφημερίδα «Μακεδονία», που αφορά τον
ποδοσφαιρικό Άρη καλώντας τα μέλη του σε γενική
συνέλευση, την 31η Ιανουαρίου 1916. Ο Άρης
Θεσσαλονίκης ιδρύεται την 25η Μαρτίου 1914, σύμφωνα
με τα πρακτικά του Συλλόγου. Όμως, αγωνιστική δράση
δεν υπάρχει γιατί πλησίαζε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Ξεμπροστιάστηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά «κάνουν τον Κινέζο»
ην προπερασμένη Τετάρτη (18/9)
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου σύσκεψη –υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη– για
το μίνι αθλητικό νομοσχέδιο.
Το οποίο θα αφορά την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των
αθλητικών αγώνων με την κύρωση της σύμβασης Μακόλιν
και τη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και την
ασφάλεια στα γήπεδα.
Ανάμεσα στα μέτρα που αποφασίστηκαν –όπως έγινε γνωστό, μέσω του ενημερωτικού δελτίου που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού– είναι και η «ενεργοποίηση
του νόμου περί νόμιμης λειτουργίας λεσχών οργανωμένων φιλάθλων και η δημιουργία μητρώου φιλάθλων των ομάδων για
την προστασία του αθλήματος».
Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει όσα ορίζονται σ’ έναν νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ
στη θητεία του, αλλά δεν εφάρμοσε ποτέ... Αρκούνταν σε μεγαλόστομες δηλώσεις για
την καταπολέμηση της βίας
και την επαναφορά στην κανονικότητα.
Πάλι καλά που μετά τη σύσκεψη δεν βγήκε η Γεροβασίλη να πανηγυρίσει για τον
νόμο που ψήφισε –αλλά δεν
εφάρμοσε– ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τ

«Αν πας στο ένας με έναν, απέναντί του είσαι χαμένος.
Θα πέσεις στο έδαφος μετά από μία τέτοια μονομαχία.
Ο μόνος τρόπος για να τον σταματήσεις είναι να του
δώσεις δέκα μπανάνες». Αυτό ανέφερε ο Ιταλός
δημοσιογράφος Λουτσιάνο Παζιράνι για τον έγχρωμο
διεθνή Βέλγο φορ της Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου. Κι
απολύθηκε. Δικαίως.

Ο Ιντέγε «κατούραγε» και το
PAOK TV έκοψε το πλάνο…
πως πριν από μερικά χρόνια (σε αγώνα του Ολυμπιακού στην Τούμπα το 2015) έτσι και τώρα
ο Μπράουν Ιντέγε επανέλαβε με τον Άρη τον ίδιο πανηγυρισμό.
Ο Νιγηριανός, μόλις σκόραρε το πρώτο γκολ των φιλοξενουμένων, πανηγύρισε με τον γνωστό, αγαπημένο του τρόπο.
Ο 30χρονος επιθετικός γονάτισε, σήκωσε το ένα πόδι και… «κατούρησε» στο
χορτάρι της Τούμπας!
Το πλάνο όμως. κόπηκε από το PAOK TV . Έπεσε λογοκρισία. Διότι προφανώς
δεν ταίριαζε στην αισθητική των ανθρώπων του ΠΑΟΚ να τρώνε γκολ και να
πηγαίνει ο καθένας και να… πανηγυρίζει όπως του… κατουρήσει!
Έτσι, το κανάλι του Σαββίδη… έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια
τηλεοπτικά χρονικά μπήκε γκολ και δεν παίχτηκε το πλάνο του πανηγυρισμού
του σκόρερ.
Τέτοια κάνουν και στο VAR; Κόβουν τα πλάνα;

Ό

25
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
28/29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΘΕΜΑ

Αντί να
απαντήσουν
για το Μάτι,
κάνουν
επερωτήσεις
για τον
Μαρινάκη
στον ΣΥΡΙΖΑ
Λαλίστατοι οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που είναι στην αντιπολίτευση.
Άρχισαν να ενδιαφέρονται για τον… λαό.
Μέχρι στους δρόμους
βγήκε ο …Τσακαλώτος
(που δεν άφησε μέτρο
για μέτρο κατά της κοινωνίας που να μην το υπογράψει και να το εφαρμόσει) να διαμαρτυρηθεί στην πρόσφατη απεργία που… κανείς δεν
κατάλαβε για ποιο λόγο
έγινε!
Ξαφνικά, τους έπιασε
μια… ευαισθησία την οποία είχαν ξεχάσει όσο
καιρό κυβερνούσαν.
Μέχρι και για την… αξιοπιστία του πρωταθλήματος άρχισαν να ενδιαφέρονται (εδώ… γελάνε),
γιατί λένε ότι θίγεται από τη στιγμή που ο Μαρινάκης διαπραγματεύεται
την εξαγορά της
Forthnet.
Όταν η ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ
έσπρωχνε τα λεφτά του
ελληνικού λαού για να
πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι 43 βουλευτές του Τσίπρα (με πρώτον τον… Παππά) έκαναν
τον… μουγγοθόδωρο.
Τώρα τους έπιασε η κάψα που γίνεται μια διαπραγμάτευση ανάμεσα
σε επιχειρηματικούς ομίλους.
Αλλά έτσι είν’ αυτά με
τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
Εδώ, αντί να απολογηθούν για το Μάτι και
τους 100 νεκρούς απαιτούν από τον… Μητσοτάκη να ζητήσει «συγγνώμη»!
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Το Παγκρήτιο και
ο Φαν’τ Σιπ

Οι θείοι από την Κορώνη κρατούν
στην ΕΠΟ τις ανιψιές
υνεχίζεται η αξιολόγηση των
υπαλλήλων στην ΕΠΟ, αλλά
όπως έχει επισημάνει η «Άποψη» η διαδικασία αφορά
στους κοινούς θνητούς.
Για όσους και όσες έχουν «μπάρμπα
στην Κορώνη» οι κρίσεις γίνονται διακρίσεις. Και καταλήγουν σε μονιμοποιήσεις!
Καλή ώρα όπως έγινε πρόσφατα με μία υπάλληλο που προσλήφθηκε επειδή ήθελε
ο Βαγγέλης Γραμμένος να βρει στηρίγματα και στο μπλοκ του Νότου.
Για να ’χει κάπως ήσυχο το κεφάλι του.
Έτσι, όχι μόνο ικανοποίησε το αρχικό αίτημα για την πρόσληψη της κοπελιάς, αλ-

Σ
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λά προχώρησε ακόμα πιο πέρα.
Την έκανε μόνιμη όταν διαπίστωσε ότι το μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής κινδύνευε
να πέσει σε κατάθλιψη από τη σκέψη πως μπορούσε να απολυθεί η… ανιψιά
του.
Εκτός από τη λεγάμενη, βέβαια, κλήθηκαν και άλλοι υπάλληλοι για υπογραφή
σύμβασης αορίστου χρόνου. Επιβεβαιώθηκε έτσι το ρεπορτάζ μας για τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο Γραμμένος.
Προκειμένου να αποτρέπει τις αντιδράσεις σε σοβαρά ζητήματα παρά τις ξεκάθαρες διαφωνίες που έχουν όσοι επενδύουν στο ποδόσφαιρο και στηρίζουν τα
μπλοκ, τα οποία απαρτίζουν τη διοίκηση
της ΕΠΟ.
Με τα ρουσφέτια κλείνουν τα στόματα
των διαμαρτυρόμενων που ακολουθούν
πλέον τη λογική «ό,τι πει ο πρόεδρος».

εδομένη θεωρούν στην ΕΠΟ
τη μετακόμιση της Εθνικής
στο Ηράκλειο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα αρχίσει το δεύτερο Nation League.
Αν και ακόμα εκφράζονται διαφωνίες
για το μήκος που θα ’χει το σκέπαστρο στο
Παγκρήτιο, το προσωπικό ενδιαφέρον του
Λευτέρη Αυγενάκη οδηγεί στη λύση του
προβλήματος.
Στο πάρκο Γουδή θεωρούν επιτακτική ανάγκη την αποχώρηση της Εθνικής από το
ΟΑΚΑ, και το Ηράκλειο μοιάζει ιδανική επιλογή από τη στιγμή που η διοίκηση του
Βαγγέλη Γραμμένου πήγε σε σύγκρουση

Δ

με τον Ολυμπιακό και στέρησε από τους
διεθνείς τις ανέσεις που απολάμβαναν στο
«Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Και στο θέμα του Παγκρήτιου έχουν τη
στήριξη της πολιτείας, όπως τόνισε και ο υφυπουργός Αθλητισμού έπειτα από την
πρόσφατη συνάντησή του με τους φορείς
του Ηρακλείου.
Για τη μετακόμιση στην Κρήτη είναι ενήμερος και ο Τζον Φαν’τ Σιπ. Ο Ολλανδός
τεχνικός, μάλιστα, έδειξε ικανοποιημένος
από την εξέλιξη, διότι αντιλήφθηκε κι εκείνος πως στο ΟΑΚΑ δεν υπάρχει προκοπή
για την Εθνική ομάδα.
Αν και με τις δηλώσεις για παίκτες τύπου Κάι Σιρχάουζ, ο Φαν’τ Σιπ ενδέχεται και να μην προλάβει τα ματς του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.

Χαμός στο ΠΑΟΚ-Άρης
Σιδηρόπουλος και Super League
δεν είδαν, δεν άκουσαν…
Της κακομοίρας έγινε στην Τούμπα, ΠΑΟΚ-Άρης. Μπούκες όταν
προηγήθηκε ο Άρης, κροτίδες και
τα ρέστα.
Με το ίδιο κατηγορητήριο ο
ΠΑΟΚ πέρυσι θα έπαιζε χωρίς κόσμο σε ένα-δυο παιχνίδια. Ωραία.
Εφέτος θα τη βγάλει με κανένα
προστιματάκι, για να μην το ξανακάνουν τα παιδιά.
Κι όλα αυτά, γιατί κάποιοι πο-

νόψυχοι έκαναν πιο light εφέτος
τον πειθαρχικό κώδικα.
Το είδαν αυτό τα αλάνια και ξαμολύθηκαν, σου λένε, ο Ιβάν έχει
ρευστό.
Όταν ο κώδικας ήταν αυστηρός, όλοι έλεγαν ότι τα πρωταθλήματα δεν πρέπει να κρίνονται
στα δικαστήρια. Μήπως πρέπει να
δει το θέμα ο Λευτέρης; Όχι ο
Πανταζής…

«Χάδι» στον
Απόλλωνα
Πόντου
Το «αντικειμενικό» «PAOK TV»
τίποτα για τα επεισόδια
Μιας κι ο λόγος περί «αντικειμενικότητας» του «PAOK TV», δεν ακούσαμε πουθενά από το… pay roll ότι μπούκαραν οι οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο.
Ούτε ότι έπεφταν κροτίδες όπως γίνεται σε τίποτα εγκαίνια.
Ούτε πως οπαδός του ΠΑΟΚ έχασε τα δάκτυλά του από κροτίδα
που έσκασε στα χέρια του. Ούτε
για τα καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο.
Ούτε, βέβαια, ο Σιδηρόπουλος
ο «εξυγιαντής» έγραψε με το νι και
με το σίγμα. Κατά τα άλλα, επέστρεψαν οι Κυριακές μας κι οι Σαββιδοτέχνες πουλάνε άποψη και μούρη με βαθυστόχαστα σανοσχόλια.

Ο Απόλλων Πόντου κάθισε
στο εδώλιο του κατηγορούμενου για χρήση πλαστής ενημερότητας. Παράβαση η οποία,
σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε υποβιβασμό.
Όμως την Πέμπτη (26/9) η
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ αποφάνθηκε πως η τιμωρία που αρμόζει στην υπόθεση
είναι η αφαίρεση 6 βαθμών.
Με την ομάδα της Καλαμαριάς
να έχει το δικαίωμα έφεσης
στο Διαιτητικό Δικαστήριο της
ΕΠΟ.
Άρα, όποιος δεν έχει να
πληρώσει σε χρήμα, δίνει κατιτίς σε βαθμούς και «καθαρίζει».
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όνο τον Χορστ Χούμπελ υπολογίζουν στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού από τους απεσταλμένους
της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ στην Ελλάδα.
Τον άλλο πόλο εξουσίας, τον Πετρ
Φούσεκ, ούτε που τον λογαριάζουν. Σύμφωνα με την εντύπωση που έχουν σχηματίσει ο Λευτέρης Αυγενάκης και οι συνεργάτες του, το μέλλον του Τσέχου υπερσύμβουλου στη χώρα μας είναι περιορισμένο. Ουσιαστικά, τον θεωρούν τελειωμένο. Και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία.

Μ

ΚαμένοχαρτίοΦούσεκ
Ανάλογη άποψη έχουν σχηματίσει για
τον Φούσεκ και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ακόμα και παράγοντες ομάδων.
Ειδικά στο πάρκο Γουδή λένε ότι ο Φούσεκ απέτυχε παταγωδώς ακόμα και σε ασήμαντα ζητήματα, όπως ο τρόπος λειτουργίας της ΕΠΟ. Για μεγάλο διάστημα ο
Τσέχος έκανε βόλτες στα γραφεία και κατέγραφε τα πάντα. Απουσίες, παρουσίες,
παρέες. Επίσης ήλεγχε τις υπερωρίες που

πλήρωνε η Ομοσπονδία, τις άδειες.
Ο Βαγγέλης Γραμμένος, όμως, τα αγνόησε όλα και όπως αναφέραμε έδωσε εντολή στους τμηματάρχες να αξιολογήσουν το προσωπικό.
Οπότε όλοι θεωρούν τον Φούσεκ ένα
«καμένο χαρτί», που απλά εξαντλεί τα χρονικά περιθώρια για εισπράττει τον παχυλό
μισθό του επειδή τάχα μου βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τσίπρας
καιΓιαννακόπουλος
γιαΑλαφούζοκαι
Αγγελόπουλους

«Μαύροπανί»
οΠερέιραγια
τονΟλυμπιακό
ύτε να βλέπουν, αλλά ούτε να ακούνε για τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, Μέλο Περέιρα, θέλουν
στον Ολυμπιακό.
Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Σάββα Θεοδωρίδη πρόσφατα, όταν είπε ότι «ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο πρωταθλήματα από τον Περέιρα».
Ο Καραπαπάς έκανε μετωπική επίθεση στον
Πορτογάλο της ΚΕΔ, ενώ ολόκληρος ο Ολυμπιακός «έβραζε» όταν
αντιλήφθηκαν στο
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ότι ο Περέιρα
(που επέλεξε το γερμανικό τρίο) ήταν και…
παρατηρητής διαιτησίας!
Δηλαδή, αυτός τους
έφερε, αυτός τους έκρινε κιόλας.
Άσε που, ενώ ο διαιτητής και ο δεύτερος επόπτης ήταν διεθνείς, ο πρώτος δεν είχε καν σήμα της FIFA …
Όλα στο πόδι, αρκεί να πέφτει το χρήμα στον
λογαριασμό του Περέιρα…

Ο

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
28/29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στο ΟΑΚΑ βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, την περασμένη
βδομάδα, για να παρακολουθήσει μερικά από τα παιχνίδια
που έγιναν στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
Ο πρώην πρωθυπουργός πήγε την Κυριακή και είδε τον
αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα,
κάθισε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για αρκετή ώρα συζήτησαν ενώ παρακολουθούσαν τον αγώνα.
Η στήλη έμαθε από άνθρωπο που βρισκόταν στο ΟΑΚΑ
ότι ο πρώην πρωθυπουργός (που ουδέποτε έκρυψε την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό) ζήτησε να μάθει δύο πράγματα.
Το ένα ήταν τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και το άλλο γιατί οι Αγγελόπουλοι έριξαν τον Ολυμπιακό στην Α 2…
Ο Γιαννακόπουλος, που συζητούσε μαζί του γι’ αρκετή
ώρα, φάνηκε μερικές φορές να βγαίνει από τα… ρούχα του
με όσα έλεγε στον Τσίπρα με τον οποίο στην αρχή διατηρούσε άριστες σχέσεις. Αργότερα, όταν πήγε στο συλλαλητήριο για τις Πρέσπες, οι σχέσεις χάλασαν…

Ξεχασιάρηςο…ΝίκοςΠαπάς
Ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι ένας από τους 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν την επερώτηση στη Βουλή για την πιθανή εξαγορά
της Nova από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη
Μαρινάκη, έφθασε στο σημείο να μιλήσει για… άνιση μεταχείριση.
Προφανώς ξεχνάει ποιοι ήταν οι μάγοι με τα δώρα που έραναν με κρατικό χρήμα την πλειοψηφία των ΠΑΕ.
Γιατί οι ομάδες της… ΕΡΤ πήραν πολλά περισσότερα από όσες νωρίτερα είχαν δώσει μάχη να βρουν τηλεοπτική στέγη. Τα
χρήματα αυτά οι κρατικοδίαιτες ΠΑΕ τα αξιοποίησαν κατά το
δοκούν και διέγραψαν εντυπωσιακή πορεία απέναντι στους υπόλοιπους.
Ο Άρης και ο Ατρόμητος βγήκαν στην Ευρώπη, η Ξάνθη, ο
Παναιτωλικός και η Λαμία πέτυχαν τον στόχο της παραμονής, ο
Παναθηναϊκός με τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ στάθηκε στα πόδια
του και μόνο ο Απόλλων Σμύρνης που άλλαζε προπονητές σαν
τα πουκάμισα δεν αξιοποίησε το 1,45 εκατ. ευρώ το οποίο εισέπραξε και υποβιβάστηκε.
Αντίθετα ΠΑΣ Γιάννινα και Λεβαδειακός που είχαν μικρότερα
έσοδα υποβιβάστηκαν, ενώ μια ακόμη ομάδα που ήταν στη
NOVA, o ΟΦΗ, έμεινε στη μεγάλη κατηγορία μετά από διπλό αγώνα μπαράζ με τον Πλατανιά.
Η παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν τέτοια που αναμφισβήτητα νόθευσε τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος. Δεν περιορίστηκε σε ενίσχυση, αλλά το… αφεντικό τρελάθηκε και μοίραζε αφειδώς χρήμα σε συγκεκριμένες ομάδες.
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Ο Τάσος δεν άκουγε, δεν έβλεπε...

Στο στόχαστρο
του Καρυπίδη
ο Σιδηρόπουλος
χει διπλή ανάγνωση η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άρης για
τη φιλοξενία στην Τούμπα. Από τη μία, ήθελε ο Καρυπίδης
να αναδείξει τις καταστάσεις που επικρατούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να
στείλει παντού το μήνυμα ότι στην
Τούμπα ισχύουν άλλοι νόμοι και κανονισμοί.
Από την άλλη πλευρά, ήθελε το αφεντικό του Άρη να αναδείξει και την ανεπάρκεια του Σιδηρόπουλου. Ο Θόδωρος
χρεώνει στον Τάσο την απώλεια των δύο
βαθμών στο ντέρμπι. Τόσο για την αποβολή του Λούκας Σάσα που «δεν θα του έβγαζε κόκκινη ούτε ο Σαββίδης», όπως έλεγαν οι «κίτρινοι» μετά τη λήξη του ματς.
Όσο και για την επτάλεπτη καθυστέρηση που έφερε και την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. Ξέρει, βέβαια, ο Καρυπίδης ότι με τέτοια επιχειρήματα δεν μπορεί να πετύχει
κάτι κόντρα στον Σιδηρόπουλο.
Γι’ αυτό ανέδειξε στην ανακοίνωσή του
την αδράνεια του ρέφερι από τη Ρόδο στο

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

όλις ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες
«ξέραμε ότι ο διαιτητής θα μας άφηνε κι εμάς με δέκα…» σχολίασε ο
Λούκας Σάσα, ο παίκτης του Άρη που αποβλήθηκε στο ντέρμπι της Τούμπας για να…
επανέλθει η ισορροπία στο γήπεδο και οι
δύο ομάδες να παίξουν «δέκα έναντι δέκα».
Και να ’ταν μόνο αυτό το… κατόρθωμα
του Σιδηρόπουλου.
Στον Άρη διαμαρτύρονταν ότι μετά το
γκολ της ομάδας τους (το 1-2) μπήκε κόσμος του ΠΑΟΚ στο γήπεδο και ο Σιδηρόπουλος αντί να το γράψει στο «φύλλο α-

Μ
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γώνος», έτρεχε να αποβάλει τον Κολτσίδα του Άρη επειδή… διαμαρτυρόταν για
την εισβολή.
Το χειρότερο για τον Σιδηρόπουλο είναι αυτό που έγραψε ο Άρης στην επίσημη
ανακοίνωσή του. Ότι δηλαδή… «Κανείς δεν
άκουγε τις κροτίδες που “έσκαγαν” επί 45
λεπτά στο πρώτο μέρος πίσω από την εστία
του τερματοφύλακά μας; Ούτε μια διακοπή
για σύσταση δεν έγινε, έστω για τα μάτια του
κόσμου. Ούτε μια...»
Στο Champions League έτσι παίζει ο Σιδηρόπουλος;

θέμα των κροτίδων κατά του Κουέστα,
αλλά και στο γεγονός ότι επέτρεψε την εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο όταν προηγήθηκε ο Άρης 1-2.
Το ίδιο επιχείρημα θα χρησιμοποιήσουν
και οι άλλες ομάδες που έχουν πρόβλημα
με τον Σιδηρόπουλο και θέλουν την αποπομπή του από τους πίνακες.
Όσο, βέβαια, παραμένει διεθνής, δεν
μπορεί να αποπεμφθεί. Με τέτοιες παραλείψεις, οι ορισμοί του Σιδηρόπουλου θα
περιοριστούν σημαντικά.

Σιδηρόπουλος και Διακοφώτης

Καραγκιόζ μπερντέ
ο Κάκος για 8.000 τον μήνα
Ο Τάσος ο Κάκος είναι ο περσινός. Ανέκφραστος, σκέτος
μάρινερ του αμερικάνικου ναυτικού.
Δεν είναι μόνο ότι βρήκε καθαρό το γκολ του ΠΑΟΚ που
ακυρώθηκε, είπε ότι ο Σιδηρόπουλος σωστά απέβαλε τον
Σάσα του Άρη με δεύτερη κίτρινη. Είναι χτύπημα από πίσω,
είπε ο Τάσος ο Κάκος.
Κι ο Βαρούχας έπιανε την κοιλιά του από τα γέλια στην
ΕΡΤ. Ένα απλό φάουλ, σου λέει, καμία κίτρινη. Α, ο «Γκιούλ
Μπρίνερ» είπε, ακόμα, το φοβερό.
Ότι την αποβολή του Μάτος περισσότερο την κερδίζει ο
παίκτης του Άρη και λιγότερο κάνει φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Καραγκιόζ μπερντέ για 8.000… ψωροευρώ τον μήνα, ρε
φίλε.

Σχοινί κορδόνι τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ παίρνει ο διεθνής διαιτητής Τάσος Σιδηρόπουλος.
Ο Ροδίτης ρέφερι είχε οριστεί από τον Περέιρα στο παιχνίδι της
Τούμπας, όπου ο «δικέφαλος του
βορρά» υποδέχτηκε τον Άρη.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής όρισε τον Σιδηρόπουλο υπεύθυνο
του VAR στο κυριακάτικο ντέρμπι
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Τον άνθρωπο του στε-

νού συνεργάτη του «δικού μας»
Βαγγέλη Γραμμένου, προέδρου
της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, Παναγιώτη Διακοφώτη.
Ποιος ξεχνάει ότι ο Διακοφώτης ήταν παρατηρητής στον τελικό της ντροπής του Πανθεσσαλικού σταδίου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και δήλωνε σε ραδιοφωνικό σταθμό της
Θεσσαλονίκης ότι: «Δεν ήταν παρούσες οι δύο ομάδες όταν έγιναν
τα επεισόδια. Αυτό τις απαλλάσσει από ενδεχόμενη αφαίρεση
βαθμών…»
Είχε βγάλει απόφαση ο πρόεδρος, ο κολλητός του Σιδηρόπουλου, πριν από την Πειθαρχική Επιτροπή.
Τρίβουν λοιπόν
τα χέρια τους
στον ΠΑΟΚ…

ΠΑΟΚ
Φέτος 14 γκολ
σε έξι ματς,
όσα πέρυσι
στο πρωτάθλημα!
Για να καταλάβετε τη διαφορά την περσινή, όπου ο ΠΑΟΚ πέταξε με τον φετινό που δεν περπατάει, κοιτάξτε τον πίνακα. Σε οκτώ επισήμους αγώνες έχει
δεχτεί 14 γκολ! Πέρυσι, τον ίδιο αριθμό
γκολ είχε φάει σε 30 ματς.
Εκεί που ο Λουτσέσκου είχε φτιάξει
άμυνα από γρανίτη, ο μικρός Γιωργάκης έδιωξε τον Κάνιας και τον Σάκχοφ,
τραυματίστηκε ο Μαουρίτσιο με το Βιεϊρίνια, αντίο και να μας γράφετε.
Με Άγιαξ: 5 γκολ, με Σλόβαν: 3 γκολ,
με Παναιτωλικο: 1 γκολ, με Πανιώνιο: 1
γκολ, με Ατρόμητο: 2 γκολ, με Άρη: 2
γκολ. Σύνολο: 14 γκολ.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ ΤΟ… ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

Επιστροφή των καταθετών
στα γκισέ των τραπεζών
Η πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε στην Ελλάδα
στις 7 Ιουλίου και οι προσδοκίες που αυτή δημιούργησε πριν καν ανοίξουν οι κάλπες, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται πλέον και στους οικονομικούς δείκτες.
τσι, μετά την έντονα
ανοδική πορεία που
κατέγραψε τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
(σ.σ. από τις 101,0 μονάδες του
Ιουνίου σκαρφάλωσε στις
105,3 μονάδες που αποτελεί
την υψηλότερη επίδοση από
τον Μάρτιο του 2008) ήρθαν τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τραπεζικές καταθέσεις να αποδείξουν του λόγου
το αληθές.
Συγκεκριμένα, το συνολικό
υπόλοιπο έφθασε στα 114,2
δισ. ευρώ, με την εισροή νέων
καταθέσεων που για το τρίμηνο
Ιούνιος - Αύγουστος άγγιξε τα
2,7 δισ. ευρώ.
Ειδικά τον Αύγουστο, δηλαδή τον κλασικό μήνα διακοπών
όπου κορυφώνονται και τα τουριστικά έσοδα της εγχώριας
βιομηχανίας, τα στοιχεία της
ΤτΕ καταδεικνύουν αύξηση των

Έ
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καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 1,021 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,604 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,2% από 6,5%
τον προηγούμενο μήνα. Το συνολικό τους υπόλοιπο διαμορφώθηκε στο τέλος Αύγουστο σε
139,7 δισ. ευρώ.

Αντίστροφη τάση στις
χορηγήσεις
Τις καλές «επιδόσεις» των καταθέσεων δυστυχώς δεν ακολουθούν οι χορηγήσεις που συνεχίζουν να φέρουν αρνητικό
πρόσωπο, διατηρώντας τις συνθήκες ασφυξίας στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Στο σκέλος των χορηγήσεων
τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι
τον Αύγουστο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της

εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,7% από -0,4%
τον προηγούμενο μήνα, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 555 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής
908 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης
του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -0,1%, αμετάβλητος σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της
συνολικής χρηματοδότησης

προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν
αρνητική κατά 402 εκατ. ευρώ,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής
721 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι χορηγήσεις ανά
κλάδο
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του
2019, ήταν αρνητική κατά 189
εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 437 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετή-

σιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 2,7% από 2,8% τον
προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα,
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
διαμορφώθηκε στο 2,9%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής
τους ήταν αρνητική κατά 138 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 476 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -0,2% από 0,9% τον
προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά
51 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 38 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.
Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 35 εκατ. ευρώ
Αρνητική κατά 178 εκατ. ευρώ ήταν, τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Αύγουστο του 2019,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής
228 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής
τους διαμορφώθηκε στο -2,8%.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: Αύξηση-φωτιά για
7.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου
α πάνω-κάτω στις τιμές και τους φόρους των
ακινήτων αναμένεται να έρθουν από το νέο έτος, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων βάσει του σχετικού σχεδίου που έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομικών και το οποίο έχει τη σύμφωνη
γνώμη των δανειστών.
Βασικότερη αλλαγή αυτού του σχεδίου είναι η επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 7.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Πρόκειται για
περιοχές-«φιλέτα» σε Μύκονο, Σαντορίνη ακόμα και
στην Αττική, οι οποίες παραμένουν μέχρι σήμερα ε-
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κτός αντικειμενικού συστήματος, με αποτέλεσμα βίλες και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες να φορολογούνται ελάχιστα μόνο και μόνο γιατί βρίσκονται σε
οικισμούς στους οποίους δεν υπάρχουν τιμές ζώνης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕΝΦΙΑ που επιβαρύνει
τους κατόχους πολυτελών ακινήτων που έχουν κτιστεί σε αγροτεμάχια ανέρχεται σε €1/στρέμμα, ενώ
ταυτόχρονα αυτά τα κτίσματα εξαιρούνται από τον
συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος επιβαρύνει πολλαπλάσια την εντός σχεδίου αστική ιδιοκτησία.
Η εικόνα αυτή σύντομα θα αλλάξει, οπότε τα ακίνητα
που βρίσκονται στις 7.000 περιοχές θα αποκτήσουν

νέες υψηλότερες αξίες
που θα αποτελέσουν τη
βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και όλων των φόρων που επιβάλλονται στις αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων στις περιοχές αυτές.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από την ολοκλήρωση της
προσαρμογής από τις 10.214 τιμές ζώνης σε όλη τη
χώρα, το 20% μειώνονται το 40% παραμένει αμετάβλητο και το 37% αυξάνεται.
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Deal…
καλλωπισμού
(και των εσόδων)
από τη NOTOS
Τo «άπλωμα» της συνεργασίας
της με τη SHISEIDO ΕΜΕΑ ανακοίνωσε η NOTOS COM
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε., με τον όμιλο NOTOS να αναλαμβάνει
την αποκλειστικότητα της διανομής των brands SHISEIDO
και DOLCE & GABBANA στην
εγχώρια αγορά.
To deal έχει για τη NOTOS σημαντικότερες πτυχές από την
προφανή προσθήκη ακόμη
δύο brands στο ήδη πλούσιο
χαρτοφυλάκιο της με καταξιωμένα brands (βλ. CHANEL,
GUERLAIN, HERMES,
BVLGARI κ.λπ.) στην αγορά
των ειδών προσωπικής φροντίδας και περιποίησης. Έχει
πρωτίστως την οικονομική
πτυχή που αφορά την προσδοκία ότι η νέα συνεργασία θα αυξήσει τα συνολικά έσοδα του Ομίλου NOTOS κατά 10-12%,
συμβάλλοντας καθοριστικά
στην επιτυχή υλοποίηση του
πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου που έχει καταρτίσει η
NOTOS, σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι
στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η NOTOS με αφορμή
τη συμφωνία με τη SHISEIDO
γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε πελάτες, προμηθευτές και τους
1.500 υπαλλήλους που στήριξαν –όπως υπογραμμίζεται–
τον όμιλο καθ’ όλη τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης. Παραλήπτες των ευχαριστηρίων της
NOTOS COM είναι και οι πιστώτριες τράπεζες, που σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου συνέβαλαν με τη στάση
τους στη βιωσιμότητα της εταιρείας, συνεκτιμώντας τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που επηρέασαν την οικονομική αποσταθεροποίησή
της.
Ν.ΤΣ.

Δωρεάν WiFi από
την Cosmote σε
1.000.000 σημεία
σε όλη την Ελλάδα
η δυνατότητα να
συνδέονται δωρεάν
στο μεγαλύτερο WiFi
δίκτυο στην Ελλάδα,
προσφέρει η Cosmote σε όλους τους συνδρομητές
Cosmote Double Play με
σύνδεση κινητής, μέσα από
τη νέα, εξελιγμένη εφαρμογή «Cosmote Best Connect».
Το Cosmote WiFi περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο σημεία
δωρεάν πρόσβασης στο

Τ

Internet σε όλη τη χώρα, όπου
οι συνδρομητές μπορούν να
συνδέονται αυτόματα, χωρίς να
απαιτούνται κωδικοί ή άλλα
προσωπικά στοιχεία, αλλά και
με ασφάλεια, καθώς κάθε επισκέπτης έχει ξεχωριστή προστατευμένη πρόσβαση.

Πώς δημιουργείται το
δίκτυο Cosmote WiFi
Το δίκτυο Cosmote WiFi βασίζεται στη λογική του crowd

«Άγνωστη γη» για τις ελληνικές επιχειρήσεις
erra incognita μοιάζουν
να είναι για το ελληνικό επιχειρείν τα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν
σχετικές πρακτικές. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας
του Κέντρου Αειφορίας (CSE)
για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους

T

2018, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης
(CRI) και της Ελληνικής Ένωσης
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).
Το δείγμα των 90 εταιρειών
που μελετήθηκαν δεν είναι ευκαταφρόνητο, δεδομένου ότι
στο σύνολό τους απασχολούν
περισσότερους από 170.000
εργαζόμενους και ο τζίρος
τους ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ

της χώρας. Κι όμως, από αυτό
το δείγμα τα συμπεράσματα είναι μάλλον απογοητευτικά, ειδικά αν συνυπολογιστεί το τεκμήριο… αποτελεσματικότητας
που έχει για τις επιχειρήσεις η
στρατηγική και στοχοθετημένη
εταιρική υπευθυνότητα. Έτσι,
με εξαίρεση τις πολύ μεγάλες
εταιρείες, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη χώ-

ρας μας, εξακολουθούν να αγνοούν τη σημασία της εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης
στις λειτουργίες τους. Αγνοούν, έτσι, και τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει κάτι τέτοιο
στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη του κοινού, αλλά και στην
ενδεχόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Μεταξύ των κλάδων που παρά
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Σε 95 λεπτά εξαντλήθηκαν οι πόροι τού «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για την Αττική
όλις 95 λεπτά χρειάστηκαν για να
εξαντληθούν οι πόροι του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
ΙΙ» που αφορά την Αττική, επιβεβαιώνοντας
τη ζήτηση των πολιτών. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος
άνοιξε στις 10:00 το πρωί της περασμένης
Δευτέρας (23/9) και οι διαθέσιμοι πόροι εξαντλήθηκαν στις 11:35 την ίδια ημέρα. Υποβλήθηκαν 5.345 αιτήσεις και δεσμεύθη-
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καν περίπου 55,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά για
την εν λόγω Περιφέρεια καταχωρήθηκαν
10.168 αιτήσεις.
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγινε γνωστό ότι καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν
πρόσθετοι πόροι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, και
στο πλαίσιο αυτό θα εξαντληθούν –σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Ανά-

πτυξης– οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης
από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον
Β΄ Κύκλο του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
συνεχίστηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
για τις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 26
Σεπτεμβρίου, με την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
Ν.ΤΣ.

sourcing: τα router των συνδέσεων Cosmote Double Play μετατρέπονται σε WiFi spots, προσφέροντας στους συνδρομητές πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο δωρεάν
WiFi, που συνεχώς επεκτείνεται
τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως.
Το βασικό πλεονέκτημα του δικτύου Cosmote WiFi είναι ότι αξιοποιεί μόνο το ελεύθερο
bandwidth (εύρος ζώνης) κάθε
σύνδεσης, δηλαδή το bandwidth
που δεν χρησιμοποιείται από τον
συνδρομητή την εκάστοτε στιγμή,
αφήνοντας έτσι ανεπηρέαστες την
ταχύτητα της οικιακής γραμμής και
την εμπειρία πλοήγησης του συνδρομητή.

Πρόσβαση στο δίκτυο
Cosmote WiFi με τη νέα
εφαρμογή Cosmote Best
Connect
Για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο
Cosmote WiFi, οι συνδρομητές
Cosmote Double Play με σύνδεση
κινητής θα πρέπει να κατεβάσουν
την εφαρμογή Cosmote Best
Connect στο smartphone τους
(iOS και Android). Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα το WiFi spot,
που βρίσκεται στην εμβέλεια της
συσκευής των συνδρομητών, και
τους συνδέει σε αυτό. Μέσα από
το app, οι χρήστες μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται για όλα τα

διαθέσιμα WiFi σημεία στην περιοχή τους, αλλά και για τη χρήση
δεδομένων που πραγματοποιούν.

Cosmote WiFi Calling:
επικοινωνία και στα πιο
δύσκολα σημεία
Οι συνδρομητές Cosmote έχουν
τη δυνατότητα να πραγματοποιούν
κλήσεις από το κινητό τους ακόμα
και στα πιο δύσκολα σημεία, όπως
είναι οι υπόγειοι χώροι, μέσω της
δωρεάν υπηρεσίας WiFi Calling.
Η υπηρεσία αξιοποιεί τα δίκτυα
(σταθερής & κινητής) και δρομολογεί αυτόματα τις κλήσεις φωνής

από το δίκτυο της κινητής προς το
δίκτυο WiFi και αντίστροφα. Οι
συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν σε ακόμη περισσότερα σημεία την υπηρεσία αξιοποιώντας το δίκτυο Cosmote WiFi.
Η υπηρεσία Cosmote WiFi
Calling είναι διαθέσιμη δωρεάν
για όλους τους συνδρομητές συμβολαίου Cosmote Mobile ή Καρτοκινητής/What’s Up/Καρτοσυμβολαίου. Για την ενεργοποίηση
της υπηρεσίας οι συνδρομητές
μπορούν να στείλουν SMS γράφοντας «WIFICALL» στο 1333.
Ν.ΤΣ.

οι πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης
το γεγονός ότι δείχνουν να αντιδρούν θετικά σε καλές αναπτυξιακές πρακτικές, εντούτοις δεν έχουν
υιοθετήσει στην πλειονότητά τους
ολοκληρωμένες στρατηγικές και
διεθνή standards, είναι ο τουριστικός και ο ναυτιλιακός κλάδος.
Αντίθετα, περισσότερο ενεργοί σε
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης είναι
οι κλάδοι της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της υγείας.
Ν.ΤΣ.

Ευρωπαϊκή διάκριση
του Public στα
European Business
Awards 2019
Ως National Winner στα διεθνούς κύρους ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία European Business Awards στην κατηγορία
«The Business of the Year Award with Turnover €150M or higher»
διακρίθηκε το Public. Η διάκριση αποκτά… έξτρα αξία αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε
το 2005, διακρίθηκε στην κατηγορία του μεταξύ 120.000 εταιρειών από όλη την Ευρώπη και 192 από την Ελλάδα.
Η επιλογή του Public ως «Εθνικού Νικητή» για την Ελλάδα έγινε από έναν θεσμό που έχει ως πρώτιστο σκοπό την ανάδειξη επιχειρήσεων, όπου η ανάπτυξη και η καινοτομία τους προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία. Η επιλογή των National
Winners έγινε από περισσότερες από 2.500 εταιρείες, οι οποίες είχαν προκριθεί και αποτελούσαν την «Ones to Watch» λίστα
επιχειρηματικής αριστείας των European Business Awards. Η
τελική απόφαση για την ανάδειξη έγινε από 50μελή κριτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών ηγετών, πολιτικών και ακαδημαϊκών.
Επόμενο στάδιο για το Public είναι η συμμετοχή του στην τελική
φάση του διαγωνισμού στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019 στη Βαρσοβία, για την κατάκτηση του πανευρωπαϊκού τίτλου, στην κατηγορία «Business of the Year» για εταιρείες που παρουσιάζουν
ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω των €150.000.000. Το
Public θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και θα διαγωνιστεί μαζί με
άλλες αξιόλογες εταιρείες από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ν.ΤΣ.
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• Δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ
οι ζημιές για ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις και τους
προμηθευτές αυτών

Πόνεσε τον ελληνικό
τουρισμό το «κανόνι»
της Thomas Cook
Από το «Δόξα σοι ο Θεός» στο «Βοήθα, Παναγιά». Κάπως
έτσι βιώνουν τη φετινή χρονιά όλοι οι εμπλεκόμενοι στον
τουρισμό. Προ δέκα ημερών ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, εκτιμούσε ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει
με αύξηση των εσόδων κατά 500 εκατ. ευρώ σε σύγκριση
με το 2018, αλλά υπολόγιζε δίχως την Thomas Cook.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι όλα αυτά σε μία δύσκολη περίοδο, καθώς
καταμεσής του καλοκαιριού είχαμε εκλογές, κάτι που ανησύχησε τους τουριστικούς παράγοντες.
Επίσης ήταν γνωστό σε όλο τον
κόσμο ότι η Thomas Cook αντιμετώπιζε προβλήματα, αλλά η επίσκεψη του διευθύνοντα συμβούλου της Thomas Cook, Πίτερ Φανκχάουζερ, στον Χάρη Θεοχάρη
και η υπόσχεση για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα καθησύχασε όλους όσοι κάθονταν σε αναμμένα
κάρβουνα.
Πλέον μετά την πτώχευση ενός
από τους μεγαλύτερους παίκτες
παγκοσμίως των υπηρεσιών τουρισμού, όχι μόνο δεν επιτρέπει
στην Ελλάδα να πανηγυρίσει για τα
αυξημένα έσοδα, αλλά δημιουργεί
πληθώρα προβλημάτων όχι μόνο
στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και στους προμηθευτές τους. Η
πλήρης έκταση της ζημίας, τόσο
για τις επιχειρήσεις με μεγάλη εξάρτηση από την Thomas Cook –
ξενοδοχεία με αποκλειστικά συμβόλαια, εργαζομένους σε αυτά,
προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών–, όσο και για τα μερίδια που
χάνει ο ελληνικός Τουρισμός από
το «κενό» των τουριστών που θα

διακινούσε ο tour operator έως το
τέλος της σεζόν, θα γίνεται όλο και
πιο καθαρή όσο περνούν οι ημέρες και αποτυπώνονται οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η κατάρρευση του τεράστιου αυτού ταξιδιωτικού οργανισμού.
Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, οι απώλειες μπορεί να φθάσουν μέχρι

και τα 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο οργανισμός είχε ευρύ πρόγραμμα κρατήσεων και πολύ μεγάλη παρουσία σε όλους τους δημοφιλείς προορισμούς, και ειδικότερα σε Κρήτη, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα
και Ζάκυνθο. Το πλήγμα όμως για
την οικονομία, λόγω των τουριστών που δεν θα έρθουν, των χαμένων μεριδίων, των προμηθευτών κ.ά., ενδεχομένως να φτάσει
και το ένα δισ. ευρώ. Σε αυτό προστίθενται και οι επενδύσεις του ομίλου σε νέα ξενοδοχεία που δεν
θα υλοποιηθούν (150 εκατ. ήταν
το πλάνο για φέτος).
Οι προεκτάσεις από την κατάρρευση της Thomas Cook για την
ελληνική αγορά είναι πολλές και
πολύπλοκες, με πρώτη την απο-

πληρωμή των οφειλών προς τα ξενοδοχεία από τα μέσα Ιουλίου. Οι
πληρωμές γίνονταν μετά από διάστημα 60 ημερών, και στις αρχές
Οκτωβρίου θα έπρεπε κανονικά να
αποπληρωθούν ο Αύγουστος και
ο Σεπτέμβριος, δύο από τους πιο
«δυνατούς» μήνες της τουριστικής
περιόδου. Σε αρκετές περιπτώσεις
δεν έχει εξοφληθεί ούτε ο Ιούλιος.
Μόνο στην Κρήτη, η ζημιά για

τα ξενοδοχεία υπολογίζεται σε 80
με 100 εκατ. ευρώ, αφού μεγάλο
ποσοστό των ξενοδόχων του νησιού συνεργάζονταν με την
Thomas Cook. Στην Κω οι απώλειες αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ. Στη
Ζάκυνθο, οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για «άνοιγμα» ύψους 50 εκατ.
προς τις επιχειρήσεις. Εξίσου μεγάλο είναι το πλήγμα που έχει δεχθεί η Ρόδος, όπου ο οργανισμός
διαχειριζόταν, πέραν των συμβολαίων, και δύο μονάδες. Στη Σκιάθο επιχειρηματίες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων έκαναν λόγο
για καταστροφή και για ένα αβέβαιο αύριο στην τουριστική βιομηχανία.
Για να δοθεί μια ευρύτερη εικόνα των οφειλών, όπως εξηγούν επιχειρηματίες ξενοδόχοι, κατά μέσο όρο το έσοδο ανά επισκέπτη
της Thomas Cook υπολογίζεται στα
50 ευρώ και έφτανε μέχρι και τα
90 το άτομο ανάλογα με τον προορισμό, την κατηγορία του καταλύματος, την εποχή της κράτησης και
τις παροχές. Ξενοδόχοι σημειώνουν πως οι οφειλές από την
Thomas Cook Βρετανίας έχουν πια
χαθεί, όμως οι αντιπρόσωποι του
οργανισμού σε Γερμανία και Σκανδιναβικές χώρες έχουν αποστείλει
ήδη επιστολές στους Έλληνες ξενοδόχους, με τις οποίες ζητούν να
γίνει ρύθμιση των χρεών. Αν τελικά αυτό ισχύσει, τότε όλοι κάνουν
λόγο πως θα μπορέσουν να μετριάσουν τις απώλειές τους.

Δικά του ξενοδοχεία
Η Thomas Cook λειτουργούσε
στην Ελλάδα 48 ξενοδοχειακές μονάδες με οκτώ διαφορετικά σήματα. Τέσσερα εξ αυτών ήταν ιδιό-



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 28/29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 33

Τα πρώτα μέτρα
ώρα πλέον όλος ο τουριστικός κλάδος αναμένει την αρωγή του κράτους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα,
που για κάποιους από τους επιχειρηματίες έχει εξελιχθεί
σε ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η πρώτη σκέψη για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους διαμονής για συγκεκριμένη περίοδο και εταιρείες, λόγω του πλήγματος που δέχτηκε
η τουριστική αγορά, είναι αναμφίβολα ένα θετικό μέτρο, εάν τελικά οριστικοποιηθεί. Το τέλος διαμονής είναι της τάξης των
0,50-4 ευρώ ανά διανυκτέρευση και όπως ισχυρίζονται στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος.
Ο μπούσουλας φαίνεται ότι θα είναι εγκύκλιος του 2015, που
εφαρμόστηκε σε άλλο… τουριστικό «κανόνι». Το 2014 πτώχευσε
ο Ισπανικός διαδικτυακός tour
operator «TRANSOTEL», καθώς
και πολλά ρωσικά τουριστικά
πρακτορεία. Με αυτούς τους
τουριστικούς πράκτορες είχαν
συνάψει συμβάσεις συνεργασίας
και σε αρκετές περιπτώσεις κατ’
αποκλειστικότητα πολλές ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η εξόφληση των τιμολογίων που είχαν εκδοθεί επί πιστώσει προς τα υπόψη πρακτορεία να καταστεί πρακτικά αδύνατη, όπως δηλαδή ακριβώς
συμβαίνει τώρα με την περίπτωση της Thomas Cook.
Από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος τονίσθηκε
τότε ότι προκειμένου για την απόδειξη της αφερεγγυότητας
των Ρώσων και Ισπανών οφειλετών, η προσκόμιση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης σε βάρος
των οφειλετών τους –όπως ζητούσε η διάταξη του Κώδικα– αποτελεί μία διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και κοστοβόρα
και επιπλέον δεν δημιουργεί καμία προσδοκία είσπραξης των
οφειλομένων. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να σχηματισθούν προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το σύνολο
των οφειλών των αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων εντός
του 2014 και επειδή οι ζημίες που υπέστησαν οι ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη μη είσπραξη των απαιτήσεών
τους οφείλονταν σε οριστικό γεγονός (πτώχευση αλλοδαπών
οφειλετών), το οποίο μάλιστα θέτει ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεων αυτών λόγω του μεγάλου ύψους των υπόψη ζημιών,
έγινε δεκτό από το υπουργείο Οικονομικών ότι οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που παρουσίασαν επισφαλείς απαιτήσεις λόγω
πτώχευσης των τουριστικών πρακτορείων, μπορούν να διαγράψουν οριστικά τις απαιτήσεις αυτές μέσα στο φορολογικό έτος
2014 και να εκπέσουν τα σχετικά ποσά από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού αυτού έτους.
Προς το παρόν γίνεται καταγραφή και τις επόμενες ημέρες
θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξάλλου, όλοι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το πώς θα επιστρέψουν ασφαλείς στις εστίες
τους οι 50.000 Βρετανοί που είναι στην Ελλάδα και έχουν μετακινηθεί με Thomas Cook.
Όμως και στις εκτιμήσεις για τη ζημία προς το παρόν δεν συμφωνούν όλοι. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ ο ΣΕΤΕ ανεβάζει τη ζημιά
έως τα 500 εκατ. ευρώ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, έκανε λόγο για 160-170 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι ειδικά για την επόμενη σεζόν βαρύνουσα σημασία έχει ποιοι
θα καλύψουν το «κενό» της Thomas Cook, που έφερνε στην Ελλάδα περί τα 3 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως.

Τ
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κτητα, το Sunwing Kalithea Beach
στη Ρόδο, το Sunwing Makrigialos
στην Κρήτη, το Sunprime
Miramare στην Ιξιά της Ρόδου και
το Casa Cook στην Κω. Τα υπόλοιπα λειτουργούσαν με τη μέθοδο
franchise.
Και πλέον περί τους 1.700 εργαζόμενους σε αυτές τις ξενοδοχειακές μονάδες είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), Γιώργος
Χότζογλου, υποστηρίζει πως «αν
δεν αποδοθούν τα συμβόλαια και οι
οφειλές που έχει η Thomas Cook
προς τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, τότε θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και
εκεί».
Η ΠΟΕΕΤ ήδη από τη Δευτέρα
επικοινώνησε με το υπουργείο

Τουρισμού, ενώ αναμένεται να έχει επαφές και με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, καθώς υπάρχει η πληροφορία ότι υπάρχει καθυστέρηση στη μισθοδοσία και, όπως επισημαίνει ο κ. Χότζογλου,
«στην καλύτερη των περιπτώσεων οι
συνάδελφοί μας θα χάσουν μέχρι και
δύο μισθούς».
Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα
είναι ότι μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν αναμενόταν να έρθουν στην Ελλάδα περί τους
500.000 επισκέπτες, οι οποίοι φυσικά μετά την κατάρρευση του ταξιδιωτικού οργανισμού δεν πρόκειται να κάνουν το ταξίδι αυτό στη
χώρα μας. Το χειρότερο όλων για
την Ελλάδα από την κατάρρευση
της Thomas Cook, είναι ότι οι τουρίστες που μετακίνησε στη φετινή
χρονιά ήταν υψηλότερου εισοδη-

ματικού επιπέδου έναντι των
προηγούμενων τουριστικών περιόδων.
Οι αποζημιώσεις, σύμφωνα με
τους ξενοδόχους, αφορούν το
διάστημα από το κλείσιμο του
tour operator, μέχρι και να ολοκληρωθούν τα τουριστικά πακέτα
στο τέλος Οκτωβρίου. Θα συνεχιστούν εκείνα που έχουν ασφαλιστεί. Τα μη ασφαλισμένα τουριστικά πακέτα θα ακυρωθούν, γεγονός
που θεωρείται πως θα περιορίσει
αισθητά τα μερίδια της Ελλάδας σε
τουρίστες, σε μια ούτως ή άλλως
δύσκολη περίοδο σε επίπεδο αφίξεων. Επίσης μία ακόμη οδυνηρή
παράμετρος είναι ότι σε μεγάλο
ποσοστό είχαν κλειστεί τα συμβόλαια και για την τουριστική περίοδο του 2020.
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο
Τουρισμού πάγωσε το πρόγραμμα
που τρέχει ο ΕΟΤ σε συνεργασία
με την Thomas Cook. Το πρόγραμμα είχε συνολική αξία 1,5 εκατ. ευρώ και δεν έχει καταβληθεί ποσό
1,1 εκατ. ευρώ.
Το μεγάλο ερώτημα είναι το ποιος θα καλύψει το κενό που αφήνει
ο μεγάλος τουριστικός οργανισμός
Thomas Cook Group. Διότι μιλάμε για έναν τουριστικό οργανισμό
με 178 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1841 και το 2018 είχε πωλήσεις 9,6 δισεκατομμυρίων λιρών. Διέθετε 200 ξενοδοχεία και
είχε δραστηριότητα σε 16 βασικές
αγορές, με περισσότερα από
40.000 δωμάτια, σε 47 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.
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Βήμα προσέγγισης της Τεχεράνης στην Ουάσινγκτον για το
πυρηνικό πρόγραμμα
ναν και πλέον χρόνο από την αμερικανική απόσυρση από
τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναφορά των κυρώσεων που επέβαλαν τον
περσινό Μάιο οι ΗΠΑ στους Πέρσες, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα
της Τεχεράνης να κάνει ένα μικρό βήμα επαναπροσέγγισης των
δύο πλευρών.
«Αν οι κυρώσεις τερματιστούν και υπάρξει επιστροφή στη συμφωνία, τότε υπάρχει χώρος για να δώσουμε διαβεβαιώσεις προς την
κατεύθυνση της άρσης του αδιεξόδου, ενώ ο πρόεδρος (σ.σ. του Ιράν Χασάν Ροχανί) έχει ακόμη και μια πρόταση για μικρές αλλαγές στη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τη-

Έ

Συνομιλίες και… μπίζνες
Μαδούρο στη Μόσχα
ια πολιτική… κουβεντούλα αλλά και μπίζνες, όπως είπε ο ίδιος,
βρέθηκε στη Μόσχα μεσοβδόμαδα ο Νικολάς Μαδούρο, με τον
Βλαντιμίρ Πούτιν να επανεπιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη
νόμιμη –όπως τη χαρακτηρίζει– κυβέρνηση της Βενεζουέλας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντρών ο «Τσάρος» τάχθηκε υπέρ
του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης Μαδούρο και των οργανώσεων της αντιπολίτευσης, τις οποίες είχε απορρίψει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και κύριος αντίπαλος του Μαδούρο, ο Χουάν Γκουαϊδό.
«Θεωρούμε την οποιαδήποτε άρνηση για διάλογο ανορθολογική και επιβλαβή για
την χώρα, καθώς δημιουργεί απειλές για την ευημερία του λαού», δήλωσε ο Πούτιν
υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα υποστηρίζει πάντα τους νόμιμους θεσμούς της εξουσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Νικολάς Μαδούρο είπε:
«Φυσικά και υποστηρίζουμε τον διάλογο, τον οποίο εσείς, Κύριε Πρόεδρε, και η κυβέρνηση σας κάνετε με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης».
Την περασμένη εβδομάδα ομάδα κομμάτων της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αρχίσουν συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μαδούρο. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, των οποίων ηγείται ο Χουάν Γκουαϊδό, απέρριψαν την πρωτοβουλία.
Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας,
επεσήμανε τη συνεργασία της Μόσχας με το Καράκας στον στρατιωτικό και τεχνολογικό τομέα, ενώ χαρακτήρισε ανθρωπιστική συνεργασία, τις προμήθειες σε ρωσικά σιτηρά και φάρμακα που στέλνει η Ρωσία στη Βενεζουέλα. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι σύντομα η Ρωσία θα στείλει 1,5 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια,
ενώ αναφερόμενος στις μεγάλες ρωσικές επενδύσεις που γίνονται στον ενεργειακό τομέα στη Βενεζουέλα, υπογράμμισε ότι «η Ρωσία συνολικά έχει επενδύσει
περίπου 4 δισεκατομμύριο δολάρια στην οικονομία της Βενεζουέλας».
Από την πλευρά του ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η Ρωσία και η Βενεζουέλα έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να ξεπερνούν μαζί τις όποιες δυσκολίες, ενώ, αφού επισήμανε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, κατέληξε λέγοντας: «Πάντα νοιώθουμε άνετα στην
Μόσχα και πάντα χαιρόμαστε να είμαστε εδώ».

Γ

λεόραση του Ιράν ο εκπρόσωπος Αλί Ραμπιεΐ. Τέτοιου είδους
παραχώρηση θα ήταν για παράδειγμα να συμφωνήσει το Ιράν
στη διενέργεια αναβαθμισμένων επιθεωρήσεων.
Σημειώνεται ότι υπέρ της
έναρξης διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία τάχθηκε προ ημερών
και ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας,
Μπόρις
Τζόνσον.
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Μαζί με τον «Τζόκερ» επιστρέφουν και οι μνήμες
του μακελειού στο Κολοράντο
ο καλοκαίρι του 2012 η προβολή της ταινίας Μπάτμαν
«Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» σε κινηματογράφο
του Κολοράντο των ΗΠΑ βάφτηκε στο αίμα, όταν ο
27χρονος Τζέιμς Χολμς ξεκίνησε να πυροβολεί στα τυφλά
κατά τη διάρκεια της ταινίας, σκοτώνοντας 12 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 50.
Θέλοντας και μη, η πρεμιέρα της ταινίας «Τζόκερ» στις αμερικανικές αίθουσες που είναι προγραμματισμένη για τις 4
Οκτωβρίου γεννάει ζοφερές μνήμες στους συγγενείς των θυμάτων του μακελειού, οι οποίοι μάλιστα έστειλαν επιστολή
στη διευθύνουσα σύμβουλο της Warner Bros, Αν Σαρνόφ.

Τ

Οι οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά τού
ψυχικά ασθενούς –όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του–
δράστη εκφράζουν στην επιστολή τους την εκτίμηση και κατ’
επέκταση την ανησυχία τους ότι η ταινία προβάλλει με θετικό
τρόπο έναν διαταραγμένο χαρακτήρα όπως ο «Τζόκερ».
Στη σχετική απάντηση της Warner Bros επισημαίνεται πως
«ούτε το μυθοπλαστικό πρόσωπο του Τζόκερ ούτε η ταινία στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη βία στην πραγματική ζωή». Συμπληρώνουν δε ότι «δεν είναι η πρόθεση της ταινίας, ούτε των
δημιουργών της και του στούντιο να παρουσιάσουν το πρόσωπο
αυτό ως ήρωα».

Πολιτικο-δικαστικό
δράμα made in USA
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ «ΠΡΟΔΟΣΙΑ» ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΠΕΛΟΖΙ,
ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ!»
ο δικό του πολιτικο-δικαστικό δράμα ζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά
από την ανακοίνωση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι
Πελόζι, ότι το σώμα ξεκινά μια επίσημη έρευνα σε βάρος του προέδρου με το ερώτημα της παραπομπής. Με τη Ν. Πελόζι να δηλώνει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, η Βουλή –όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Δημοκρατικοί– θα εξετάσει αν ο Τραμπ επεδίωξε
τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο
Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο
για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του
με την πρόεδρο της Βουλής, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας, Ρίτσαρντ
Νιλ, είπε ότι εκείνη αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για κάτι
τέτοιο, μια θέση που συμμερίζονται και οι πρόεδροι άλλων Επιτροπών. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη
Τρίτη, η Πελόζι κατηγόρησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζόζεφ Μαγκουάιρ, ότι –με εντολή
της κυβέρνησης Τραμπ– παραβιάζει τον νόμο, επειδή
δεν παραδίδει στο Κογκρέσο την καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.
Η καταγγελία, που υποβλήθηκε τον Αύγουστο, αφορούσε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στα τέλη Ιουλίου ο Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορείται ότι
πίεσε τον Ζελένσκι να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του
Τζο Μπάιντεν. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις
προεδρικές εκλογές του 2020.

Τ

Έγκριση Τραμπ για δημοσιοποίηση της
συνομιλίας
Στο μεταξύ, την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε

Υπάρχει ζωή μετά
τα like;
απάντηση στο ερώτημα «Αν υπάρχει ζωή μετά τα
like;» θα δοθεί άμεσα όπως φαίνεται, καθώς το
Facebook έχει επιβεβαιώσει ήδη από τις αρχές
Σεπτεμβρίου ότι ενδέχεται να μην προβάλει πλέον δημοσίως τον αριθμό των «likes» που συνοδεύουν αναρτήσεις των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, θα
«κρύψει» τα likes!
Όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται απλά για μια τεχνική αλλαγή, αλλά για αλλαγή φιλοσοφίας της πλατφόρμας, αφού
οι χρήστες θα μπορούν να κλικάρουν το εικονίδιο του «like»
σε κάποια φωτογραφία, κείμενο ή video που αναρτάται στην
πλατφόρμα, αλλά μόνο ο δημιουργός της ανάρτησης θα μπορεί να ξέρει πόσοι άνθρωποι έχουν πατήσει like στην ανάρτησή του.
Ουσιαστικά, σε μια προσπάθεια μείωσης της ματαιοδοξίας
των social media, oι χρήστες μπορούν να γνωρίζουν πόσα
likes έχει αποσπάσει η φωτογραφία που έχουν αναρτήσει
και πόσες φορές έχουν προβληθεί τα video τους, αλλά αυτά
τα αριθμητικά στοιχεία δεν θα εμφανίζονται πλέον δημόσια.
Το Facebook ήδη δοκιμάζει σε ορισμένες χώρες αυτήν τη
δυνατότητα και στην πλατφόρμα Instagram. Το Twitter επίσης δοκίμασε αυτήν τη μέθοδο, αλλά διαπίστωσε ότι οι χρήστες του μέσου αυτού ενδιαφέρονται λιγότερο για tweets όταν δεν συνοδεύονται από στατιστικά στοιχεία της δημοτικότητάς τους.
Όσοι ασχολούνται με τα social media σε επαγγελματικό επίπεδο, προσπαθούν να έχουν ισχυρούς λογαριασμούς, ενώ
πολλοί αποκτούν εισόδημα μέσα από την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτοί είναι και οι πρώτοι που έχουν
αντιδράσει αρνητικά σε αυτήν την απόφαση.
Το μόνο που μένει να δούμε είναι στην περίπτωση εφαρμογής και πρακτικά αυτής της ιδέας, αν οι δείκτες αυτοί θα επηρεάσουν αρνητικά τη συμμετοχή των χρηστών.
ΚΕΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ

Η

ότι έδωσε το «πράσινο φως», προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ζελένσκι.
«Βρίσκομαι αυτήν τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη όπου εκπροσωπώ τη χώρα μας, όμως ενέκρινα τη δημοσιοποίηση αύριο
(Τετάρτη) του πλήρους απομαγνητοφωνημένου κειμένου της
τηλεφωνικής συνομιλίας μου με τον Ουκρανό πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι έτσι θα αποδείξει ότι δεν άσκησε πιέσεις στον Ζελένσκι, ενώ κατηγόρησε ξανά τους Δημοκρατικούς ότι επιδίδονται σε
κυνήγι μαγισσών.

Μπάιντεν: «Αν συνεχίσει να χλευάζει τον
νόμο, δεν αφήνει επιλογές
Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε να συμμορφωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τις έρευνες στο Κογκρέσο,
για την επικοινωνία του με τον Ζελένσκι. «Αν συνεχίσει να
χλευάζει τον νόμο, κατά την άποψή μου, ο Ντόναλντ Τραμπ
δεν θα αφήσει στο Κογκρέσο άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει
τη διαδικασία παραπομπής του», δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
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Πρεμιέραμετο

κέφικαιτογνωστόμπρίοτουΝίκου
Μουτσινά έκανεπρόσφατα ηεκπομπήτου
«ΚαλόΜεσημεράκι»
στονΣΚΑΪ,ωστόσουπήρξεκαιένααπρόοπτο,πουδενεπέτρεψε
ναολοκληρωθείηεκπομπήεκείνητην
ημέρα.ΟίδιοςέγραψεστοInstagram:
«Παιδιά κακά τα ψέματα, πέσαν τα ρεύματα, αλλά αύριο, αύριο εδώ».Οκαλόςοκαπετάνιοςστηφουρτούναφαίνεται…

media
Έρχεται
τονΟκτώβριο
ένας
«ιππότης»
γιατηΦαίη!

τηςστο«GNTM2»καιμοιράστηκετηνιστορίατηςπώςήρθε
στηνΕλλάδαωςμετανάστρια:«Θυμάμαι ότι
ήρθα στην Ελλάδα μέσα
σε ένα σακί με πατάτες.
Και η αδελφή μου το ίδιο και η μαμά μου. Ήμουν πρόσφυγας. Μου
έχουν στείλει στο
Instagram πάρα πολλά κορίτσια από το Ιράν και μου λένε ότι τις έχω κάνει υπερήφανες!» Μπράβοσεόλουςεκείνουςπου
οιδυσκολίεςστηζωήτούςκάνουνακόμηπιοδυνατούς!
Μέσααπότηνεκπομπήτου,ο

Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε
στοότιμοιράστηκετοίδιοκαμαρίνι

Χαράςευαγγέλιαγιατουςφανατι
κούςθαυμαστέςτηςθρυλικήςσαπουνόπερας«ΤόλμηκαιΓοητεία»,καθώςοΑνδρέας Γεωργίου κατάφερε να
πείσειτην«Μπρουκ» ήαλλιώςΚάθριν
Κέλι Λανγκ γιανασυμμετάσχειγιαμία
γκεστεμφάνιση στηνέατουσειρά«8
Λέξεις».Ηίδιαδήλωσεσχετικά:«Είμαι
πολύ ενθουσιασμένη που θα έρθω στην Ελλάδα και θα παίξω σε μία εξαιρετική ελληνική σειρά!» Καλώςναμαςέρθει, λοιπόν!
Μακάριναερχότανμαζίκαι
ο«Ριτζ» (Φόρεστερ)..!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Τα… άστρα μίλησαν

Ηπρώηνυποψήφιατου«Greece’s

NextTopModel»,Μπίτα,μίλησε
γιατηνεμπειρίατηςαπότησυμμετοχή

στονΣΚΑΪ μετονΤούρκοηθοποιό,
Τζαν Γιαμάν,οοποίοςεπισκέφθηκετις
προηγούμενεςημέρεςτηνΕλλάδα:«Επειδή τα πλατό είναι
καινούργια και δεν είχε
άλλο καμαρίνι, μου είπαν από την παραγωγή
αν μπορεί να πάρει το
δικό μου. Όταν ξεκινήσαμε, μου είχαν φέρει
κάποιοι δύο μπουκάλια
ουίσκι. Δίνω το καμαρίνι μου στον Τούρκο και την επόμενη ημέρα είναι τελειωμένα και τα δύο. Ποιος τα
ήπιε, παιδιά;» Ιδούηαπορία…

Ο ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ «ΔΕΥΤΕΡΑΤΖΕΣ»! Μετάαπόαρκετά
χρόνιασυνεργασίαςμετοντηλεοπτικόσταθμόΣΚΑΪ,οΤάκης Χατζής μετακόμισεφέτοςστην
πρωινήζώνητουAlpha.ΣτοπλατότηςνέαςτουεκπομπήςτονσυνάντησεηΤίνα Μεσσαροπούλου μετηνκάμερατου «HappyDay»και,όπωςφάνηκε,τονπέτυχεσεδιάθεσηναμιλήσει
χωρίςπεριστροφές:«Από τον ΣΚΑΪ έφυγα με ευγνωμοσύνη για τον Γιάννη Αλαφούζο, για τη στήριξη
που με βοήθησε πολλά χρόνια. Όμως, δεν γινόταν γιατί ήταν επτά ημέρες την εβδομάδα η δουλειά εκεί,
δεν μπορούσα άλλο! Επίσης, είναι και πρόσωπα που πήγαν τελευταίως εκεί, τα οποία δεν παίζουν καλό
ρόλο, κάτι δευτεράτζες…» Υπάρχει«αγάπη»εδώ…

ταναποφασισμένηναμάθεικαιέτσιακριβώςσυνέβη!Έμαθε,ωστόσο,μεέναντόσοευθύτρόπο,που
όχιμόνοαιφνιδιάστηκεαλλάακόμητο…φυσάεικαιδενκρυώνει,
καθώςταάστρατην…έδωσανστεγνάκαι
μάλισταonair!
Αναφερόμαστεστη Φαίη Σκορδά,η
οποίαπροημερώνπήρεωςσυνήθωςτη
θέσητηςστονκαναπέτου«Πρωινού»
στονAnt1δίπλαστη γνωστήαστρολόγο,
Λίτσα Πατέρα,προκειμένουναακούσει

H

Το επιβεβαίωσε
κοτζάμ
Λίτσα Πατέρα
και μάλιστα on air!
μαζίμετουςτηλεθεατέςτιςπροβλέψεις
τηςημέρας.Ότανησειράέφτασεστοδικότηςζώδιο,ηΘεσσαλονικιάπαρουσιάστριαήθελεοπωσδήποτεναμάθειανθα
έρθεισύντομαστηζωήτηςο άνδραςτων

ονείρωντης, καιτότεήτανπουηΛ. Πατέρα πέταξετη«βόμβα»!«Παρακαλώ τους
κυρίους δημοσιογράφους γύρω στις 29-31
Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου θα είστε πίσω
από τη Φαίη. Σας διαβεβαιώ ότι θα βγάλετε
λαγό! Έτσι για να μάθεις!» αποκάλυψε η
«Πυθίατωνζωδίων»αφήνονταςτη Φ.
Σκορδά μεανοιχτότοστόμααπότηνέκπληξη!
Τιτο ’θελες,Φαίη μας, ναμάθεις
μπροστάστηνκάμερατοπότεθαεισβάλειστηηζωήσουονέος«ιππότης»σου..;
Τορίσκοείναιρίσκο…

Η «προξενήτρα» της Μπακοδήμου
ακούει στο όνομα… Google
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Power
of Love», Μαρία Μπακοδήμου, απάντησε για πρώτη φορά ανοιχτά στα δημοσιεύματα που την ήθελαν σε σχέση
με Τούρκο μεγιστάνα.
Μιλώντας στο περιοδικό «People»,
όπου παραχώρησε συνέντευξη, διέψευσε τα παραπάνω δημοσιεύματα, το-

νίζοντας ότι τον ξέρει μόνο από το διαδίκτυο και δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ
στη ζωή της.
«Προφανώς βρήκαν έναν άνθρωπο
από το Google και μου τον χρέωσαν. Ήταν αστείο όλο αυτό, όπως και η έμπνευση ορισμένων ανθρώπων», ανέφερε η
ίδια. Αχ, αυτή η «έμπνευση»…



ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 28/29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

•

Η ΑΠΟΨΗ

| 37

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ… «Ο ΤΣΙΦΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ»
Ο Έλληνας σχεδιαστής και κριτής του «GNTM 2», Άγγελος Μπράτης, εκτός από τη μόδα φαίνεται πως αγαπά πολύ και τον χορό. Αυτό είχε μάλλον
στο μυαλό του ο Νίκος Μουτσινάς και πρόβαλε στην εκπομπή του βίντεο με
τον σχεδιαστή να χορεύει pole dancing και τσιφτετέλι! Για να υπογραμμίσει
του λόγου το αληθές, στο σχετικό απόσπασμα που αναρτήθηκε σε Instagram
Story της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι», σχολίασε: «Ο τσίφτης της σεζόν». Άλα του!

Inside

STorIeS
Το Σάββατο 5 Ο
κτωβρίου κάνει
πρεμιέρα η εκπομπή «Ο-

Θέλει και η συμμετοχή
στα ριάλιτι τις θυσίες
(και την απώλεια κιλώ
ν) της…

Άννα-Μαρία Λουκουκίδη:

Έμεινε… μισή σε 15 ημέρες
για χάρη του «GNTM»!
Άννα-Μαρία Λουκουκίδη είναι μια από τις υποψήφιες που τα
έδωσε στην κυριολεξία όλα, έτσι ώστε να τα καταφέρει να εξασφαλίσει την είσοδό της στο πολυπόθητο σπίτι του ριάλιτι μοντέλων του Star, το «Greece’s Next Top Model». Γιατί το λέμε αυτό, θα αναρωτηθείτε και θα έχετε και δίκιο. Γι’ αυτόν τον λόγο
σπεύδουμε να το κάνουμε πιο… λιανά για να διαλυθεί κάθε είδους απορία!
Η πανέμορφη Άννα-Μαρία μπήκε στη διαδικασία να χάσει 10 κιλά σε 15
ημέρες(!) από το διάστημα που μεσολάβησε από τις οντισιόν του ριάλιτι, μέχρι
το bootcamp (στάδιο εκπαίδευσης για να περάσει κανείς στην επόμενη φάση).
Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» αναφέροντας τα εξής:
«Τα κιλά τα έχασα, γιατί μου είπε ο κύριος Μπράτης πως αν τα χάσω μπορώ να
πάω ψηλά. Οπότε πείσμωσα και έβαλα στόχο να χάσω κάποια κιλά. Και έχασα 10 κιλά σε 15 ημέρες. Ό,τι έτρωγα το έβγαζα για δυο εβδομάδες. Ήταν ψυχοσωματικό από
το άγχος».
Παρά τη συγκεκριμένη «θυσία», το νεαρό μοντέλο δεν πέρασε τελικά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, καθώς μία από τις ημέρες των γυρισμάτων
συνέπιπτε με την ημέρα που έδινε το τελευταίο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ωστόσο, αλλού βρίσκεται το δικό μας ζητούμενο: στο πόσες υπερβάσεις
και σωματική και ψυχική καταπόνηση χρειάζεται να υποστεί κανείς για να
συμμετάσχει σε αντίστοιχα σόου εικονικής πραγματικότητας. Και κάτι ακόμη: πόσες φορές πρέπει να κλείσει τα αυτιά του στην εσωτερική εκείνη φωνούλα που αναρωτιέται αν όλα αυτά αξίζουν τελικά τον κόπο…

Η

Η πρεμιέρα του «Λόγω τιμής: 20

χρόνια μετά» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 980.203 τηλεθεατές και ποσοστό
25,6% στο σύνολο του κοινού και 25,4%
στο κοινό ηλικίας 18-54%. Στη δεύτερη
θέση με 869.363 τηλεθεατές «Οι 8 λέξεις» στον ΣΚΑΪ με ποσοστά 20% και
13,9% αντίστοιχα.

Μετά από αρκετά μεγάλη περιπέτεια

ανεύρεσης τέταρτου μέλους στην
κριτική επιτροπή του μουσικού σόου
«The Voice», η Ελεονώρα Ζουγανέλη
είναι (επιτέλους) αυτή που προστέθηκε
στο team μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, την Έλενα
Παπαρίζου και
τον Σάκη Ρουβά. Η εκπομπή –
που συνεχίζει για
τέταρτη για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά– θα κάνει
πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 27
Σεπτεμβρίου στις 21:00.
Aπό την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου, η Ε
λεονώρα Μελέτη και η εκπομπή
της «Μετά τα Μεσάνυχτα» έρχονται στις

Η πρεμιέρα της σειράς «Room Service, πλιζ»… άργησε μια μέρα
Ήταν από τις σειρές που αναμενόταν με
τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς το «Room
Service Πλιζ» σηματοδοτούσε την επιστροφή του Αλέξανδρου Ρήγα στην τηλεόραση.
Τι συνέβη, όμως, και ενώ η πρεμιέρα
της ήταν προγραμματισμένη γι’ αυτήν
την εβδομάδα, αυτή αναβλήθηκε επ’ αόριστον;

δηγός καλής ζωής» με
τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον Alpha. Η
εκπομπή υγείας και ευεξίας θα μεταδίδεται στις 09:00 π.μ. και
κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα. Προσεχώς, στις οθόνες μας!

Όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Μελάς,
στο newsit.gr, ο ΣΚΑΪ δεν έχει στα χέρια του ούτε ένα επεισόδιο, και παρόλο
που τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει εδώ
και καιρό και έχουν γυριστεί πέντε επεισόδια, κανένα δεν είναι τελείως έτοιμο
αφού εκκρεμούν κάποιες εργασίες. Ευχόμαστε όποιο κι αν είναι το πρόβλημα
να λυθεί σύντομα!

23:40 και κάθε Τρίτη και Τετάρτη την ίδια
ώρα, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Alpha. Ιστορίες
προσώπων της επικαιρότητας φιλοδοξούν να μας
φέρουν σε επαφή με βαθιά συναισθήματα, μέσα
από συνεντεύξεις και την
ιδιαίτερη ματιά της παρουσιάστριας.
Είκοσι χρόνια ζωής συμπληρώνει

φέτος το ριάλιτι παιχνίδι που άλλαξε
την τηλεόραση, το «Big Brother». Στην
Ελλάδα βέβαια μπορεί να τελείωσε νωρίς, στις χώρες της Ευρώπης όμως παραμένει στην κορυφή. Η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε
πως αυτό θα επανέλθει φέτος
στη Γερμανία,
την Πολωνία και
τη Φινλανδία, ενώ προβάλλεται ήδη σε 18 χώρες συνολικά, με τη μεγαλύτερη επιτυχία στις ΗΠΑ και τις Φιλιππίνες.



Ο «κακός»
του ελληνικού σινεμά
πάντρεψε την κόρη του

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Χαρά και συγκίνηση ήταν κάποια από τα ανάμεικτα
συναισθήματα που βίωσε ο «κακός» του ελληνικού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια του γάμου
της εντυπωσιακής κόρης του.
Ο σπουδαίος ηθοποιός, Ανέστης Βλάχος, δάκρυσε
όταν παρέδωσε την κόρη του, Έλλη, στον γαμπρό
Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο, και τους ευχήθηκε βίον
ανθόσπαρτον!
Το μυστήριο έγινε στον Άγιο Αιμιλιανό στο Πόρτο
Χέλι με την όμορφη νύφη να μοιάζει με πριγκίπισσα μέσα στο υπέροχο, ολόλευκο νυφικό της. Να
ζήσουν!
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• Ο γοητευτικός τραγουδιστής «λύνει» τη σιωπή του για
τη φημολογούμενη σχέση του με την Τουρκάλα τραγουδίστρια

Κωνσταντίνος Αργυρός

«Με την Ιρέμ Ντεριτζί συζητάμε
για μελλοντική συνεργασία»

Α

ποφάσισε (επιτέλους) να ανοίξει το στόμα του ο Κωνσταντίνος Αργυρός και της κάμερας
πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής
να μας τα πει όλα με το νι και με
το σίγμα για την Τουρκάλα τραγουδίστρια
Irem Derici, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Hurriyet»
είναι η νέα του σύντροφος.
«Η Irem Derici είναι μία καταπληκτική τραγουδίστρια. Από τις μεγαλύτερες φωνές στην
Τουρκία αυτή τη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά ο γοητευτικός τραγουδιστής και συνέχισε
λέγοντας «συζητάμε κάποια πράγματα για μία
συνεργασία, κάποια στιγμή, στο μέλλον», αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους –προς το παρόν– βρίσκεται σε επαγγελματικό επίπεδο.
Εσείς τον πιστεύετε..;

Και το παρατσούκλι
αυτού… «Bubba»!
ο ντεμπούτο του στις κάμερες έκανε πρόσφατα το μωρό της
Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, κάνοντας τους πάντες να το λατρέψουν και να παρατηρήσουν την εκπληκτική
ομοιότητα που έχει με τον πατέρα του.
Ο μικρός Άρτσι –όπως είναι το όνομά του– ταξίδεψε στην Αφρική μαζί με τους γονείς του, για το επίσημο τουρ τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας είναι που η πανευτυχής μητέρα αποκάλυψε και το παρατσούκλι του τεσσάρων μηνών γιου τους, το οποίο είναι «Bubba»!

Τ
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• Λίγους μήνες μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, ο ηθοποιός προσπαθεί
να κάνει μια νέα αρχή

Ο Ερρίκος Πετιλόν
γράφει βιβλίο μέσα
από την ψυχιατρική
κλινική Αθηνών

H

ταν πριν από κάποιους μήνες, όταν έσκασε σαν «βόμβα» η είδηση ότι ο γνωστός ηθοποιός, Ερρίκος Πετιλόν, συνελήφθη στο Σύνταγμα μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια ο ίδιος να οδηγηθεί στην ψυχιατρική κλινική Αθηνών όπου
μπαινοβγαίνει, και σύμφωνα με πληροφορίες φιλοξενείται στο τμήμα της Αγίας Μαρκέλλας.
Μετά την πολυτάραχη ζωή του και με αφορμή το παραπάνω
γεγονός, αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγγραφή αυτοβιογραφικού
βιβλίου, το οποίο ήδη ετοιμάζει και αναμένεται να είναι έτοιμο
τους επόμενους μήνες.
Όλοι έχουν δικαίωμα να «εκτροχιαστούν» κάποια στιγμή στη
ζωή τους. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που τις περισσότερες φορές
δεν το επιλέγεις, αλλά είναι η ζωή που τα φέρνει έτσι. Δικαίωμα έχουν επίσης όλοι σε μια δεύτερη ευκαιρία, και ίσως αυτή είναι
που έρχεται τώρα για τον Ε. Πετιλόν μέσω της καταγραφής της
ζωής του από τον ίδιο, στο παραπάνω βιβλίο. Ας είναι αυτό η ευκαιρία να ξεκινήσει και επίσημα ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο
στη ζωή του αφήνοντας πίσω το άσχημο παρελθόν…

Κρατάει χρόνια (9!)
η… κολόνια
της Καλομοίρας!
Έχουν ξεπεράσει τον «επικίνδυνο» αριθμό 7, που
όπως λέγεται είναι ο κρίσιμος αριθμός όπου ένας
γάμος ή γίνεται ακόμη πιο όμορφος ή καταλήγει…
στην αίθουσα του δικαστηρίου για την έκδοση διαζυγίου.
Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, συμπλήρωσαν 9(!) χρόνια έγγαμου βίου και
η τραγουδίστρια θέλησε να του εκφράσει δημόσια
τον έρωτά της μέσω του προφίλ της στο Instagram.
«Πόσο ευγνώμων είμαι, που όλοι οι δρόμοι της ζωής
μου με οδήγησαν σε εσένα. Ευτυχισμένη επέτειο μωρό μου!» έγραψε και εμείς έχουμε να πούμε το εξής:
Κρατάει χρόνια αυτή η… κολόνια!

Έτοιμες να βάλουν «φωτιά»
στην πίστα Τζένιφερ Λόπεζ-Σακίρα
Στο ημίχρονο του δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνα του αθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου «Super Bowl 2020» πρόκειται να μοιραστούν την ίδια πίστα
δύο από τις πιο «εκρηκτικές» παρουσίες της παγκόσμιας ποπ σκηνής, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα.
Η επικείμενη συνεργασία
τους είναι πλέον επίσημη, όπως ανακοίνωσε η National
Football League, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το
όνειρο εκατομμυρίων θαυμαστών τους ανά τον κόσμο!
Ο αγώνας θα διεξαχθεί
στις 2 Φεβρουαρίου του
2020 στο Hard Rock
Stadium
στο
Miami
Gardens, της Φλόριντα. Ανυπομονούμε!
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▶ ΣΕΛ. 13





▶ ΣΕΛ. 15






Γιώργης Σαββίδης

Ο... εμπρηστής-πρίγκιπας
του Ροστόφ
Μπουρλότο κάθε λίγο και λιγάκι βάζει ο πρωτότοκος γιος
του Ιβάν Σαββίδη με αγαπημένο του... σπορ τις αναρτήσεις
στο instagram που προσβάλλουν και προκαλούν





▶ ΣΕΛ. 28

Τσακαλώτος, Ζουράρις

«έγραψαν» τον Ιβάν
για τη NOVA








▶ ΣΕΛ. 14






▶ ΣΕΛ. 25

Ο Γιαννακόπουλος

τον Τσίπρα
για το γήπεδο
Με ήττα στο ΟΑΚΑ,
στη σπηλιά του Νταβέλη ο Ιβάν
• Αγρίεψαν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη από τους
οπαδούς του ΠΑΟΚ, που τελείωσαν με το… σανό μετά
την ισοπαλία με τον Άρη και τα βάζουν ανοικτά με την…
«Πράβδα» του Σαββιδοτεχνείου και, αν η ομάδα τους
ηττηθεί από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, θα την πληρώσει
ο Ιβάν που παντελονιάζει όλο το χρήμα με τα διαρκείας
και το ΡΑΟΚ Tv και δεν έδωσε λεφτά για μεταγραφές
▶ ΣΕΛ. 18-19

• Ο Ευκλείδης, ο Ζουράρις, η Νοτοπούλου,
ο Αμανατίδης κι ο Τριανταφυλλίδης εγκατέλειψαν
τον Ιβάν και δεν υπέγραψαν ερώτηση
για Μαρινάκη και NOVA, ενώ ο Γιαννακόπουλος
δήλωσε στον Τσίπρα ότι το γήπεδο στον Βοτανικό
προχωράει ▶ ΣΕΛ. 16-17

