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Κόμμα
μοντέλο
το κάνανε…
• Σε ένα διήμερο
«στημένο» συνέδριο
η Φώφη Γεννηματά θα
προσπαθήσει να κλείσει
την κερκόπορτα στους
αμφισβητίες της
▶ ΣΕΛ. 12-13

 


 

• Οι πολίτες επιβραβεύουν
με σταλινικά ποσοστά
δημοφιλίας τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
• Επόμενο κρας τεστ για
υπουργείο και ΕΛ.ΑΣ.
η επέτειος
Γρηγορόπουλου
▶ ΣΕΛ. 2, 11

• Η επονομαζόμενη
και «θείτσα»
Ξ. Δημητρίου «έθαβε»
και «ξέθαβε»
υπομνήματα, με
σκοπό την ανανέωση
της θητείας της
εμφανιζόμενης ως
«οσιομάρτυρας»
Ελ. Τουλουπάκη
▶ ΣΕΛ. 4-5

 





• Τα στοιχεία αποδεικνύουν
πόσα προβλήματα λύθηκαν
και καθιστούν σαφές ότι πέρα
από τα 135 εκατ. ευρώ που
δόθηκαν στην πολιτεία μέσω
του τότε πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή, η Γιάννα
άφησε στην Ελλάδα μία
ανεκτίμητη παρακαταθήκη
▶ ΣΕΛ. 18

Ο Τσίπρας
στην πορεία,
ο Ιβάν στην
αγωνία…
• Ο Ιβάν που είδε τον Κυριάκο
για να «μπλοκάρει» τον Μαρινάκη, και ο μπερδεμένος Αλέξης που
υμνεί τον Τραμπ αλλά πάει και
στις συγκεντρώσεις εναντίον του
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άπου μεταξύ της μέσης και του τέλους της δεκαετίας του 2000 πρωτακούστηκε η αλησμόνητη διαφημιστική ατάκα «δεν
έτυχε, πέτυχε». Έκτοτε παπαγαλίζεται σχεδόν εμμονικά, κάθε φορά που μία περίσταση απαιτεί την πιστοποίηση ότι τα
ευχάριστα αποτελέσματα τα «γεννά» η σκληρή δουλειά και όχι η θεά Τύχη!
Έστω κι αν δεν μιλάμε για… τηλεπωλήσεις αλλά για πολιτική, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να επικαλεστεί το ίδιο μότο αναφερόμενος στην επιλογή που έκανε το καλοκαίρι να δώσει την ηλεκτρική καρέκλα του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ακόμη πιο δικαιολογημένος να τη χρησιμοποιήσει για το εαυτό του –έστω
κι αν δεν θα το έκανε ποτέ– θα ήταν ο ίδιος ο υπουργός, που μπορεί στο άκουσμα του ονόματός του να μην πίνει νερό όλος ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το κάνει η κοινωνία και αυτό αρκεί.
Ευτυχώς για όλους μας, ο Μ. Χρυσοχοΐδης δεν επέστρεψε στη λεωφόρο Κατεχάκη επαναπαυόμενος στις δάφνες του αμείλικτου διώκτη της τρομοκρατίας, όντας ο μόνος υπουργός Δημόσια Τάξης που επί θητείας του ξεδοντιάστηκαν και η 17Ν,
και ο ΕΛΑ και ο Επαναστατικός Αγώνας. Αντιθέτως, ήρθε για να κάνει τη «δουλειά» και να την κάνει σωστά και αποτελεσματικά. Πρόλαβε, δε, και σε τούτη εδώ τη
«γαλάζια» θητεία του που μετρά μόλις τέσσερις μήνες να παράξει έργο. Πρέπει, για
παράδειγμα, να είναι η πρώτη φορά στα
χρονικά που η πορεία για την επέτειο του
Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή με λαϊκή συμμετοχή,
παλμό, αλλά προπάντων δίχως τα γνωστά
παρατράγουδα των μπαχαλάκηδων, που
και τον συμβολισμό της ημέρας αμαύρωναν, αλλά και την εικόνα μίας πρωτεύουσας σε απόλυτο χάος συνέθεταν. Είχαν προηγηθεί η εξάρθρωση ακόμη ενός τρομοκρατικού θύλακα με το όνομα «Επαναστατική Αυτοάμυνα», το… σκούπισμα της «γιάφκας της ΑΣΟΕΕ» και το σπάσιμο εμβληματικών καταλήψεων του αντιεξουσιαστικού χώρου στα Εξάρχεια, δίχως να ανοίξει ρουθούνι! Για να μην πούμε για την
επική ανακοίνωση –τη λες και τρολάρισμα– του υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. που δίνει διορία 15 ημερών για την εκκένωση των
καταλήψεων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καλώντας τους παρανομούντες αν τα καταληφθέντα κτίρια είναι ιδιωτικά «να έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες και να συμφωνήσουν σε όρους μίσθωσης».
Με τέτοιες επιδόσεις, στην αξιολόγηση που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του στο τέλος της χρονιάς, δεν θα έχει κανέναν ενδοιασμό να βάλει «άριστα» στον έλεγχο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αναντίστοιχο με το κοινό περί… αποτελεσματικότητας αίσθημα, καθώς πριν από τον πρωθυπουργό οι πολίτες επιβραβεύουν
με σταλινικά ποσοστά δημοφιλίας τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Χαρακτηριστικό του ρεύματος και του γκελ που κάνει στους πολίτες ο Μ. Χρυσοχοΐδης είναι τελευταία δημοσκόπηση που πέραν του ότι ψηφίζεται ως ο πλέον επιτυχημένος
υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συγκρινόμενος με την προκάτοχό του Όλγα Γεροβασίλη θεωρείται ο καταλληλότερος για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με ποσοστά 61,5% έναντι 19,8%.
Αυτό που μένει πλέον για να δέσει το γλυκό της επιτυχίας είναι να κεφαλαιοποιήσει η κυβέρνηση το τεράστιο ατού αξιοπιστίας που της προσέφερε ο εκ των κορυφαίων υπουργών της. Το να γίνει, δηλαδή, πράξη σε χρόνο dt μία από τις εμβληματικότερες προγραμματικές δεσμεύσεις του Κυρ. Μητσοτάκη, όπως είναι η επανάκτηση και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες.

Κ

Δεν ήθελε κόπο,
ήθελε τρόπο…
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Η επονομαζόμενη και «θείτσα» Ξ. Δημητρίου «έθαβε» και
«ξέθαβε» υπομνήματα, με σκοπό την ανανέωση της θητείας
της εμφανιζόμενης ως «οσιομάρτυρας» Ελ. Τουλουπάκη

Η Ξένη Δημητρίου
σε ρόλο «νεκροθάφτη»
και η Ελένη Τουλουπάκη
ως «οσιομάρτυρας»
Με ευκολία... εσωρούχου έβαζε και έβγαζε από το αρχείο η πρώην εισαγγελέας
ΑΠ Ξένη Δημητρίου –με το
προσωνύμιο «θείτσα»– έγγραφα, που αφορούσαν όσα έγιναν στην έρευνα της
Novartis, πριν και μετά από το ταξίδι των εισαγγελέων Διαφθοράς στη Βιέννη,
που οδήγησε στην παραίτηση του αντιεισαγγελέα
ΑΠ, Γιάννη Αγγελή. από τη
θέση του επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Η ΑΠΟΨΗ

Ό

πως αποκαλύπτεται
τώρα, σχεδόν ένα
χρόνο μετά το περιβόητο ταξίδι στη
Βιέννη, η πρώην εισαγγελέας ΑΠ ανέπτυξε ικανότητες... νεκροθάφτη, προκειμένου
να μείνουν στο σκοτάδι οι καταγγελίες του αντιεισαγγελέα Γιάννη
Αγγελή, ο οποίος μετά την εκκωφαντική παραίτησή του, τον περασμένο Ιανουάριο, υπέβαλε την
πρώτη του αναφορά στην κα Δημητρίου, στις 7 Ιανουαρίου 2019.
Από τότε έδειξε τις προθέσεις
της η κα Δημητρίου για συσκότιση των καταγγελιών Αγγελή, κα-

θώς αντί να δώσει παραγγελία για
να ερευνηθούν σε βάθος, στις 23
Ιανουαρίου 2019 χρέωσε την υπόθεση στον αντιεισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, για να ψάξει μόνο
πώς διέρρευσαν τα περί συνάντησης των εισαγγελέων Διαφθοράς
με Αμερικανούς αξιωματούχους,
τα οποία αποκάλυψε ο Γιάννης
Αγγελής μετά την παραίτησή του
από τη θέση του επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Στο μεταξύ, ακολουθεί η υποβολή της συμπληρωματικής αναφοράς Αγγελή στον Γρηγόρη Πεπό-

νη, στις 21 Φεβρουαρίου, με 25
σελίδες καταγγελίες-βόμβα, για τα
τεκταινόμενα στην έρευνα της
Νovartis, περί μεθοδεύσεων και ανικανότητάς τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας Πεπόνη, η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, καταθέτει στις
4 Φεβρουαρίου 2019, ένα έγγραφο, το οποίο είχε χαρακτήρα ανωμοτί εξηγήσεων, όπως συνάγεται
από το περιεχόμενό του, χωρίς ο
χαρακτηρισμός αυτός να αναφέρεται στο κείμενο, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης.

Στο έγγραφο της, που διαβιβάστηκε από την Ξένη Δημητρίου
στον Γρηγόρη Πεπόνη, η εισαγγελέας Διαφθοράς αρνείται κάθε
συμμετοχή στη διαρροή των πληροφοριών, για το ταξίδι στη Βιέννη
και προχωρεί σε καταγγελίες κατά
Αγγελή ότι στις «10.12.2018 κι ενώ
απουσίαζε σε επαγγελματική υποχρέωση στο εξωτερικό, ο κ. Αγγελής ζήτησε εν αγνοία της και πήρε από τη
γραμματεία σειρά αρχείων και εγγράφων της Διαφθοράς».
Κι ενώ η κα Τουλουπάκη στο
έγγραφό της κάνει λόγο για «άτυ-

πη κατάσχεση» των εγγράφων της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, ούτε αυτό... «συγκινεί» την κα Δημητρίου, η οποία υιοθετεί την άποψη
Πεπόνη περί αρχειοθέτησης της
έρευνας, περί διαρροής, για τα της
Βιέννης, και την 1η Μαρτίου
2019 αρχειοθετεί την έρευνα,
για τις καταγγελίες Αγγελή, ενώ
στο αρχείο θάβονται κατ’ επέκταση και τα αναφερόμενα σε
βάρος Αγγελή από πλευράς
Τουλουπάκη.
Όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος, ο στόχος της κας Δημητρί-
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ου είχε επιτευχθεί, και δεν ήταν
άλλος από το να μη φτάσει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
ΑΠ τίποτα από τα καταγγελλόμενα
από τον Γιάννη Αγγελή σε βάρος
της κας Τουλουπάκη, προκειμένου να παρατείνουν τη θητεία της
στην Εισαγγελία Διαφθοράς.
Όπως και έγινε.
Στις 12 Απριλίου 2019, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο,
στην 11μελή σύνθεσή του, αποφασίζει με ψήφους 8-3 να παραταθεί
η θητεία Τουλουπάκη στην Εισαγγελία Διαφθοράς.
Μετά τις ευρωεκλογές του
Μαΐου ωστόσο, όταν δημοσιεύτηκαν στο «Πρώτο Θέμα» οι καταγγελίες Αγγελή και άνοιξε ο Ασκός
του Αιόλου, τα έγγραφα, που είχαν
ενταφιαστεί από την κα Δημητρίου, ως διά μαγείας... νεκραναστήθηκαν.

Οι… εκταφές
Μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ τη βραδιά των ευρωεκλογών, όταν ο
πρώην πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας εξήγγειλε βουλευτικές εκλογές, η κα Δημητρίου, διαισθανόμενη το... τσουνάμι εξελίξεων
που πλησίαζε, άρχισε τις... εκταφές!
Στις 10 Ιουνίου 2019 ανέσυρε
από το αρχείο τις καταγγελίες Αγγελή και, ισχυριζόμενη ότι δεν τις
γνώριζε μέχρι τότε(!!!) –ενώ η ίδια
είχε εγκρίνει την αρχειοθέτηση του
φακέλου κατόπιν εισήγησης του
εισαγγελέα Πεπόνη–, έδωσε παραγγελία στον αντιεισαγγελέα ΑΠ,
Δημήτρη Δασούλα, για διπλή έ-

ρευνα, σχετικά με τις αλληλοκαταγγελίες Αγγελή - Τουλουπάκη.
Για να το επιτύχει... «βάφτισε»
μηνυτήρια αναφορά κατά Αγγελή
τις εξηγήσεις που είχε δώσει η κα
Τουλουπάκη στον Γρηγόρη Πεπόνη και έδωσε εντολή στον Δημήτρη Δασούλα για διπλή έρευνα σε βάρος Αγγελή - Τουλουπάκη.
Δεν είναι δύσκολο, να καταλάβει κάποιος ότι, με τον τρόπο αυτό, της... απόψυξης των
αρχειοθετηθέντων εγγράφων,
στόχος της κας Δημητρίου ήταν
να ασκηθεί ποινική δίωξη σε
βάρος Αγγελή με βάση το έγγραφο Τουλουπάκη, που ενώ αρχικά είχε «θαφτεί», ανασύρθηκε και βαφτίστηκε «μηνυτήρια
αναφορά».
Η 20ή Ιουνίου 2019 είναι μια
μέρα, που θα μείνει στην ιστορία της έρευνας, για τα τεκταινόμενα στη Novartis, καθώς:
O Γιάννης Αγγελής, αντιλαμβανόμενος την παγίδα που στήνεται σε βάρος του, αρνείται να
δώσει ανωμοτί εξηγήσεις στον συνάδελφό του Δασούλα και υποβάλλει αίτημα, ζητώντας από τον ίδιο και από την πρώην εισαγγελέα
ΑΠ να απέχουν από την υπόθεση,
ζητώντας ταυτόχρονα την εξαίρεσή
τους.
Την ίδια ημέρα, ο κ. Αγγελής υποβάλλει αίτηση στην κα Δημητρίου, ζητώντας να ανασυρθούν από το αρχείο, που ο ίδιος είχε βάλει, οι μηνύσεις Σαμαρά - Βενιζέλου - Αβραμόπουλου.
Στις 31 Ιουνίου 2019, η κα Δη-
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μητρίου αποχωρεί από τον Άρειο
Πάγο λόγω συνταξιοδότησής της.
Ο προσωρινός αντικαταστάτης
της Δημήτρης Δασούλας ενώνει
τη διερεύνηση των καταγγελιών
Αγγελή σε βάρος Τουλουπάκη,
με την έρευνα για τις μηνύσεις Σαμαρά - Βενιζέλου - Αβραμόπουλου και την αναθέτει στους αντιεισαγγελείς ΑΠ Ευάγγελο Ζαχαρή
και Λάμπρο Σοφουλάκη.
Παράλληλα, αναθέτει τη διερεύνηση των καταγγελιών Τουλουπάκη σε βάρος Αγγελή στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο
Παππά, στον οποίο αναμένεται να
καταθέσει υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων ο κ. Αγγελής.

Οι ποινικές ευθύνες
της Ξ. Δημητρίου
και η «οσιομάρτυρας»
Ελ. Τουλουπάκη
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω γραφόμενα, η κα Δημητρίου αρχικά αρχειοθέτησε τις εκατέρωθεν καταγγελίες Αγγελή Τουλουπάκη, με σκοπό να ανανεωθεί η θητεία της εισαγγελέως
Διαφθοράς.
Όταν πέτυχε τον σκοπό της, αποκρύπτοντας τις βάσιμες καταγγελίες Αγγελή, και με δεδομένο ότι μετά τη δημοσιοποίηση του 2ου
υπομνήματός του τον Φεβρουάριο
του 2019 θα προέκυπταν ευθύνες
εις βάρος της, ανέσυρε από το αρχείο τις εκατέρωθεν καταγγελίες –
που η ίδια είχε αρχειοθετήσει– με
σκοπό να αποφύγει τις ευθύνες της
για την απόκρυψη των καταγγελιών και συγχρόνως να εκδικηθεί

τον Γιάννη Αγγελή, βαφτίζοντας
τις καταγγελίες της Τουλουπάκη
εις βάρος του «μηνυτήρια αναφορά».
Μπροστά σε αυτήν την έκδηλα
παράνομη διαδικασία και με διαπιστωμένες ήδη τις ποινικές ευθύνες της κας Δημητρίου, ενδιαφέρον πλέον παρουσιάζει η στάση
του υπουργού Δικαιοσύνης κ.
Τσιάρα, αν δηλαδή θα επιληφθεί
του θέματος και θα ζητήσει ερευνηθούν οι ποινικές πλέον ευθύνες
της κας Δημητρίου ή θα τηρήσει
σιγή ιχθύος, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα για τις ευθύνες της κας
Τουλουπάκη.
Τελειώνοντας, παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο της κας Τουλουπάκη προς την κα Δημητρίου, το περιεχόμενο του οποίου
προκαλεί ευθυμία, αφού η υπογράφουσα αυτοανακηρύσσεται «ο-

σιομάρτυρας», που «δέχεται επιθέσεις χωρίς να αντιδράσει», «προσηλωμένη στο καθήκον της», και «επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση», ενώ
δηλώνει μετά παρρησίας ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική σκευωρία στη
Novartis».
Μάλλον δεν έχει εμπεδώσει το
νόημα των καταγγελιών του Ν.
Μανιαδάκη, του Γ. Αγγελή, του
Ν. Φρουζή, και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση. «Παίζει» και το
ενδεχόμενο να θεωρεί ηλιθίους το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
της χώρας μας.

ΣΗΜ: Ολόκληρο το υπόμνημα της
Ελένης Τουλουπάκη προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη
Δημητρίου, είναι αναρτημένο στον
ιστοτοπο της εφημερίδας μας
www.iapopsi.gr
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«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου,
πρέπει να είναι οπωσδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Ένα
πρόσωπο που καταλαμβάνει το ανώτατο πολιτειακό
αξίωμα, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς γνώση τού
πώς λειτουργεί το πολιτικό
σύστημα, το κοινοβουλευτικό σύστημα, πώς λειτουργεί η πολιτική πρακτική διεθνώς, ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς, μετέχει στην άσκηση
της εξωτερικής πολιτικής,
δεν τη χαράσσει, τη χαράσσει η κυβέρνηση, αλλά ο
Πρόεδρος εν τοις πράγμασι
ασκεί εξωτερική πολιτική,
δεν μπορεί να είναι άμοιρος
πολιτικής».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτή η φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου
από την τηλεοπτική
συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 την Τρίτη το βράδυ «δείχνει» τον δρόμο
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελική του επιλογή σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα
προτείνει λίγο μετά τις γιορτές των
Χριστουγέννων, όπως ο ίδιος είχε
πει προ δύο περίπου μηνών στη
Φώφη Γεννηματά κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου.
Από τότε έχει περάσει πυκνός
πολιτικός χρόνος. Οι εξελίξεις
στην οικονομία τρέχουν και δικαιώνουν τις επιλογές του πρωθυπουργού (εγκρίθηκε το σχέδιο
προϋπολογισμού από την Κομισιόν), όπως επίσης και στο θέμα
της ασφάλειας που θεωρείται κομβικό για την ελληνική κοινωνία.
Τουναντίον, εκρηκτικό παραμένει
το τοπίο στο μεταναστευτικό, με
την κυβέρνηση να παλεύει να διαχειριστεί ένα πρόβλημα που κληρονόμησε, αλλά που ημέρα με την
ημέρα διογκώνεται, καθώς έχουν
αυξηθεί οι ροές.
Ο πρωθυπουργός έχει βάλει σε
δεύτερη μοίρα την επιλογή προσώπου για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, εν τούτοις
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα υπάρχουν ρεπορτάζ σε διάφορα ΜΜΕ που... αποκαλύπτουν τον
διάδοχο του Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς ακόμη και οι άπιστοι Θωμάδες πλέον έχουν πειστεί
ότι ο κ. Πάκης σε λίγους μήνες θα
απολαμβάνει τη σύνταξή του.
Βέβαια, οι «δηλωμένοι»... γνώστες υποστηρίζουν ότι το πρωθυπουργός επιθυμεί μία γυναίκα για
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Γιατί όχι;
Υπάρχει καλύτερος;
• Με την τεράστια εμπειρία του μπορεί να είναι πραγματικός αρωγός
της κυβέρνησης στο εξωτερικό και να μην έχει διακοσμητικό ρόλο
το ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Έτσι
έχουν ακουστεί τα ονόματα της
πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ,
πρώην προέδρου του Συνασπισμού και πρώην Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη.
Έχει ακουστεί το όνομα μία άλλης πρώην Επιτρόπου και πρώην
υπουργού του ΠΑΣΟΚ, της Άννας
Διαμαντοπούλου. Επίσης κάποιοι γράφουν ότι έχει κλειδώσει το
όνομα της προέδρου του ΣτΕ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Φυσικά, στα διάφορα δημοσιεύματα
έχουν παίξει τα ονόματα του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Παναγιώτη Πικραμένου, Λουκά Παπαδήμου και του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου.
Επιπλέον, υπάρχουν και τα
ΜΜΕ που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρουν πως ο Κώστας
Καραμανλής, αν το Μαξίμου τού
έκανε πρόταση, μάλλον θα την αποδεχόταν. Ωστόσο, θα πρέπει να
τονιστεί ότι υπουργοί όπως ο Μάκης Βορίδης, βουλευτές της Ν.Δ.
(βλ. Κώστας Καραγκούνης, Ανδρέας Κατσανιώτης), ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιώργος
Κύρτσος («Και εγώ θα ήμουν πολύ
ικανοποιημένος αν ο Σαμαράς γινόταν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας» είπε) και
άλλοι έχουν ταχθεί μέσω τηλεοπτικών συνεντεύξεών τους υπέρ του
Αντώνη Σαμαρά. Τελευταίο παράδειγμα ο ο βουλευτής Σάμου της
Ν.Δ., καθηγητής καρδιολόγος,
Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο οποίος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra δήλωσε
ότι «το θέμα αφορά τον Κυριάκο. Όμως ο Αντώνης Σαμαράς είναι κορυφή πολιτικής προσωπικότητας», δείχνοντας έτσι την προτίμησή του.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρώην
πρωθυπουργός τηρεί σιγή ιχθύος.
Στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που το καταλαβαίνουν από το πρώτο πεντάλεπτο οι συνομιλητές του, καθώς εκτιμά ότι κι-

νείται πολύ σωστά και μεθοδικά
στα περισσότερα καυτά ζητήματα,
όπως την οικονομία. Δικαιολογεί
την κυβέρνηση στο εθνικό θέμα
του Μακεδονικού, όπως και στο
μεταναστευτικό.

Ποιοι δεν έχουν τύχη
Πριν από τις εκλογές, ο Αλέξης
Τσίπρας έχει πει πως ο ΣΥΡΙΖΑ
θα προτείνει τον Προκόπη Παυλόπουλο. Κάτι που επανέλαβε και
στη συνέντευξη που παραχώρησε
στον τηλεοπτικό σταθμό τού Ιβάν

Σαββίδη την Τρίτη το βράδυ. Αυτή
η εμμονή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Παυλόπουλο, μάλλον εκνευρίζει τους νεοδημοκράτες, αλλά και τους ΠΑΣΟΚους. Ας
μη λησμονούμε ότι στις κρίσιμες
ημέρες του καλοκαιριού του 2015,
όπου ο κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ
έπαιξαν στα ζάρια την τύχη της χώρας με το δημοψήφισμα και τη δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση, ο
κ. Παυλόπουλος παρέμεινε απλός θεατής των εξελίξεων. Λες
και δεν είχε την πολιτική εμπειρία

να καταλάβει ότι θα κλείσουν οι
τράπεζες.
Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν αφού είχε γίνει ήδη το κακό να
γραφτεί στον Τύπο ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους.
Μάλιστα, οι «καραμανλικοί» ακόμη και σήμερα εξάρουν τη στάση του κ. Παυλόπουλου για τα τηλεφωνήματα που έκανε στον
Φρανσούα Ολάντ, προκειμένου
να τον πείσει να στηρίξει την Ελλάδα. Όμως πολιτικός αρχηγός που
μετείχε στον τότε σύσκεψη υπό τον
κ. Παυλόπουλο περιγράφοντας
αυτά τα τηλεφωνήματα έλεγε πρόσφατα σε συνομιλητή του:
«Μου θύμιζε ικέτη από αρχαία ελληνική τραγωδία. Μόνο που δεν γονάτισε για να παρακαλέσει τον Γάλλο
πρόεδρο».
Στη θητεία του ο κ. Παυλόπουλος αρκέστηκε σε κορώνες σε διάφορες εορτές ανά την επικράτεια
υποτίθεται στέλνοντας μηνύματα
στους Τούρκους. Όμως θυμόμαστε
ότι κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ

Η μόνη αξιόπιστη επιλογή
πότε η μόνη αξιόπιστη λύση για έναν Πρόεδρο που να είναι ενεργός πολιτικός είναι ο Αντώνης
Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει να επιδείξει μία επιτυχημένη θητεία από τον Ιούνιο του
2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, όταν η χώρα βρισκόταν μεταξύ σφύρας και άκμονα.
Τότε ο κ. Σαμαράς απέδειξε στην πράξη τι σημαίνει συνεργασία. Έβαλε στην άκρη τις από δεκαετίες σφοδρές ιδεολογικές διαφορές της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεργάστηκε και με τη ΔΗΜ.ΑΡ. του
Φώτη Κουβέλη, προκειμένου να σωθεί η χώρα από τον γκρεμό. Και μόνο αυτή η συνεργασία καταρρίπτει
όλους τους ισχυρισμούς της Κουμουνδούρου και των ΣΥΡΙΖΑικών ΜΜΕ που τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό. Διότι ας μη λησμονούμε ότι επί ημερών Σαμαρά η Δικαιοσύνη έχοντας λυμένα τα χέρια εξάρθρωσε τη
«συμμορία» της Χρυσής Αυγής. Κάτι που είπαν στο δικαστήριο κατά την απολογία τους ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Ο κ. Σαμαράς έχει την εμπειρία για να αντιμετωπίσει ανάλογα περιστατικά με αυτό που συνέβη στον
Προκόπη Παυλόπουλο με τον Ερντογάν.
Διότι ας μην ξεχνάμε ότι σαν πρωθυπουργός είχε να αντιμετωπίσει τη Μέρκελ και τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι ήταν καχύποπτοι με την Ελλάδα.
Ποιος άραγε δεν θυμάται τι αντιμετώπισε, όταν αποφάσισε να μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση;
Όλοι οι Ευρωπαίοι τον πίεζαν να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, και όμως το έκανε και δικαιώ-

Ο
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ποίο επιτρέπει την επικαιροποίηση συμφωνιών.

Το Μακεδονικό

Ταγίπ Ερντογάν, τον Δεκέμβριο
του 2017, επέτρεψε στον Τούρκο
Πρόεδρο να κάνει τη δική του σπέκουλα στο προεδρικό μέγαρο.
Τότε, λοιπόν, ο κ. Παυλόπουλος λαμβάνοντας τον λόγο για δεύτερη φορά, επικαλούμενος την ιδιότητα ως καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, αναφερόμενος στη
συνθήκη της Λωζάννης υπογράμμισε πως «οι Συνθήκες δεν αναθεωρούνται αλλά ερμηνεύονται». Κάλεσε, μάλιστα, τον κ. Ερντογάν να αποφεύγει νομικές εκφράσεις που

επιβαρύνουν το κλίμα και να
συζητήσει με τους έμπειρους νομικούς του συμβούλους.
Μέχρι εδώ καλά. Διότι στη συνέχεια κατάπιε τη γλώσσα του, όταν ο Ερντογάν επανήλθε απαντώντας πως τοποθετήθηκε για τη
Λωζάννη μόνον επειδή το θέμα άνοιξε ο κ. Παυλόπουλος, διαφορετικά θα τα συζητούσε με την κυβέρνηση.
Κατέληξε, δε, πως μπορεί να
μην είναι καθηγητής Νομικών, αλλά γνωρίζει Πολιτικό Δίκαιο, το ο-

Άραγε πού... έβοσκε ο κ.
Παυλόπουλος κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων Τσίπρα για το
Μακεδονικό και τη συνθήκη των Πρεσπών;
Διότι με τον τρόπο που
κινήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός –θέλοντας να
εργαλιοποιήσει ένα εθνικό ζήτημα– δίχασε πρωτίστως την κοινωνία.
Κατά τα άλλα, ο κ.
Παυλόπουλος, κατά τη
ρήση Νικήτα Κακλαμάνη, «είναι ένας πολύ
καλός πρόεδρος και πρέπει
να εκλεγεί και για δεύτερη
θητεία». Φυσικά, ο κ. Κακλαμάνης αποτελεί έναν
από τους συχνούς βραδινούς επισκέπτες και
συνομιλητές του Πρόεδρου (δειπνούν συχνάπυκνά στο προεδρικό μέγαρο).
Οι φιλικά προσκείμενοι στον κ. Παυλόπουλο δημοσιογράφοι δεν
χάνουν την ευκαιρία να
υπενθυμίζουν την πράξη... αντίστασης να μην
υπογράψει την υπουργική
απόφαση για την επιλογή
της δικαστικής ηγεσίας λίγο πριν
από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Κι όπως έλεγε πρόσφατα
παλιά πολιτική καραβάνα από το
ΠΑΣΟΚ, «λες κι έκανε κάποια ηρωική πράξη».

λευτικό status quo δεν έχει πολλές
συμπάθειες.
Είναι βέβαιο ότι ακόμη και βουλευτές της Ν.Δ. δεν θα είναι τόσο
πρόθυμοι να την ψηφίσουν, κυρίως για το ότι μετά τη λήξη τη θητείας της ως επιτρόπου Αλιείας το
2014, ανέλαβε πόστο στο Διεθνές
Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη
Διάσωση των Θαλάσσιων Ειδών,
στο Λονδίνο. Παράλληλα, εκλέχθηκε στο Συμβούλιο του Ιδρύματος του πρίγκιπα Αλβέρτου του
Μονακό.
Ακόμη πιο δύσκολα θα είναι τα
πράγματα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Διότι μπορεί η πρώην Επίτροπος και πρώην υπουργός να
βρίσκεται σε έντονη πολιτική δράση, καθώς έχει ένα πανευρωπαϊκό
think tank, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την
Ευρώπη, με το οποίο βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με τους Ευρωπαίους, κάτι που της επιτρέπει να υπερηφανεύεται ότι είναι μία πολίτης
του κόσμου, αλλά μία πιθανή υποψηφιότητά της θα ξεσήκωνε αντιδράσεις στο «καραμανλικό» μπλοκ
και ίσως κάποιοι βουλευτές δεν
την ψήφιζαν ενθυμούμενοι τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το
2015, όταν απείχε από την ψηφοφορία παρακούοντας την επίσημη
γραμμή της Ν.Δ.
Θα πρέπει, όμως, να σημειώσουμε ότι ο πρώην στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ν.Δ. και από τον Ιούνιο
του 2018 Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος
Καραμανλής».

Οι πρώην Επίτροποι
Σε ό,τι αφορά τη Μαρία Δαμανάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η κα Δαμανάκη έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, ενώ στο σημερινό κοινοβου-

θηκε από τα αποτελέσματα. Σε μία ομολογουμένως δύσκολη εποχή για την Ευρώπη με το Brexit να ακολουθεί, ο κ. Σαμαράς έχει την άνεση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως αρχηγός κράτους με τους ομολόγους του.
Και το σημαντικότερο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να τον υπερψηφίσει και το ΚΙΝΑΛ, καθώς τα περισσότερα από τα κορυφαία κοινοβουλευτικά του στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ήταν υπουργοί στην κυβέρνησή του και είχαν άριστη συνεργασία. Η κα Γεννηματά ήταν αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας,
ο κ. Κεγκέρογλου στο υπουργείο Εργασίας, ο κ. Λοβέρδος στο υπουργείο Παιδείας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Επίσης, ενδεχόμενη επιλογή Σαμαρά θα έδενε ακόμη περισσότερο την κοινοβουλευτική ομάδα της
Ν.Δ., διότι μπορεί η κυβέρνηση να βρίσκεται ακόμη στον μήνα του μέλιτος, αλλά όπως συμβαίνει με όλες
τις κυβερνήσεις θα έρθουν και οι δύσκολες ημέρες.
Τελειώνοντας, αξίζει να επισημάνουμε τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη του Σαμαρά στον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Τόσο στην εκλογή του για τη θέση του αρχηγού της ΝΔ –που το 28.5% στον πρώτο γύρο έγινε σχεδόν 52% στον δεύτερο–, όσο και στην ενεργό συμμετοχή του στις πρόωρες ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές που όργωσε όλη την Ελλάδα, ζητώντας από τους πολίτες τη στήριξη της παράταξης και
τον Κυριάκο πρωθυπουργό.
Ενέργειες που δεν επισημάνθηκαν στην τακτική του προγενέστερου προέδρου, που αρκέστηκε σε μόνο
μια παρουσία στη Θεσσαλονίκη, δέκα ημέρες προ των εκλογών.
Στην πολιτική, δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται…

Οι «σημιτικοί»
Δύο ονόματα που έπαιξαν με μικρότερη ένταση είναι αυτά του
Λουκά Παπαδήμου και του Νίκου Αλιβιζάτου. Και οι δύο θεωρούνται άνθρωποι του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Ο
Λουκάς Παπαδήμος διετέλεσε
για πολλά χρόνια στέλεχος στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην κυβέρνηση Νοεμβρίου 2011-Μαΐου 2012,
όπου συνέπραξαν ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.
και ΛΑΟΣ, προκειμένου να περάσει το PSI, το κούρεμα των ομολόγων τον Μάρτιο του 2012.
Το όνομά του ήρθε στην επικαιρότητα, καθώς ήταν καλεσμένος
στο γεύμα που παρέθεσε ο πρωθυπουργός στον απελθόντα πρόεδρο
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, κατά
την πρόσφατη επίσκεψη του Ιταλού στην Αθήνα.
Στο γεύμα παρακάθισε –όπως
ήταν λογικό– και ο διοικητής της
ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος ο κ. Παπαδήμος, πάντως,
μετά την τρομοκρατική επίθεση ε-
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ναντίον του, δεν θέλει να ακούει εμπλοκή του με τα κοινά.
Από την άλλη πλευρά, το όνομα
του Νίκου Αλιβιζάτου κυκλοφόρησε από κύκλους του ΚΙΝΑΛ. Ο
συνταγματολόγος ήταν υποψήφιος
και το 2015, όταν τον πρότεινε ο
Σταύρος Θεοδωράκης και το Ποτάμι, και τον ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Οι πρώην αρχηγοί
και η πρόεδρος του ΣτΕ
Δύο υποψήφιοι που έχουν την πολιτική εμπειρία να σταθούν στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας
είναι ο Κώστας Καραμανλής και
ο Ευάγγελος
Βενιζέλος.
Πιθανή υποψ η φ ι ό τ η τα
Καραμανλή
θα έφερνε το
ΚΙΝΑΛ στην
αγκαλιά του
ΣΥΡΙΖΑ. Και
παρά το γεγονός ότι ο
Τσίπρας είχε άριστη σχέση με τον
Κ. Καραμανλή δεν θα τον ψήφιζε
για να μη χάσει τη νέα συμμαχία με
το ΚΙΝΑΛ.
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναμφίβολα με τα πληθωρικά του προσόντα αποτελεί έναν Πρόεδρο,
που θα μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο. Ας μη λησμονούμε
ότι ο κ. Βενιζέλος στην τεράστια
πολιτική του καριέρα εκτός από αντιπρόεδρος των κυβερνήσεων
Παπανδρέου, Παπαδήμου και
Σαμαρά έχει θητεύσει και στην ηλεκτρική καρέκλα του υπουργού
Οικονομικών, αλλά και ως υπουργός Εξωτερικών.
Μάλιστα, ήταν αυτός που παρέδωσε τον Ιανουάριο του 2015
στον Νίκο Κοτζιά το υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, ο Ευάγγελος
σε νομικά και συνταγματικά θέματα
είναι αγύριστο κεφάλι.
Εάν κάποια νομοσχέδια δεν είναι σωστά, δεν θα περιμένει τη
γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, και θα τα επιστρέφει πίσω, διότι ποτέ δεν έχει καταφέρει να αποβάλει τον καθηγητή
πανεπιστημίου. Ειδικά τώρα που
επέστρεψε στα αμφιθέατρα.
Βέβαια, υπάρχει και το συνέδριο της Φώφης, που φωτογραφίζοντας τον Βενιζέλο τοποθετήθηκε δημόσια ότι δεν επιθυμεί ΠτΔ
πολιτικό πρόσωπο…
Όσον αφορά την πρόεδρο του
ΣτΕ, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ναι μεν η οικογένειά της
είναι φιλικά προσκείμενη στο ΚΙΝΑΛ, την έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ
για τη θέση, είναι και φίλη με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά δεν έχει
την πολιτική εμπειρία για να συνδράμει την κυβέρνηση και να μην
είναι μία καθαρά διακοσμητική
Πρόεδρος Δημοκρατίας.

8 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23/24 NOEMΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

• Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα βλέπει το Μαξίμου, στην προσπάθειά του να
διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπερμεγέθεις προσφυγικές ροές, αφού
οι αντιδράσεις φουντώνουν αντί να κοπάζουν

Tρενάκι του τρόμου
λόγω μεταναστευτικού
της Μυτιλήνης, προκειμένου να
καθορίσουν την περαιτέρω στάση
τους απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Άλλη μια ευκαιρία, από το βήμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αυτή τη φορά, προσπάθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εκμεταλλευτεί, προκειμένου να διεθνοποιήσει το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω προσφυγικού-μεταναστευτικού και να
εξηγήσει στους εταίρους την αλήθεια: ότι η χώρα βρίσκεται στα όριά της!!! Με τη διαφορά ότι τη χείρα βοηθείας που ζητά ο Έλληνας πρωθυπουργός από τους Ευρωπαίους
την αρνούνται στην κυβέρνηση οι συνέλληνες.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

ε ένα ιδιότυπο τρενάκι
του τρόμου όπου σε κάθε στροφή ο επιβάτης
γέρνει μία από τη μία
πλευρά και μία από την
άλλη, μοιάζει να βρίσκεται το Μαξίμου, αφού ελέω προσφυγικών
ροών όλοι τραβούν το μανίκι της
κυβέρνησης διαμαρτυρόμενοι για
τα μέτρα που πάρθηκαν. Το πόσο
δύσκολη είναι –και– πολιτικά η
κατάσταση για το κυβερνών κόμμα, φαίνεται και από το γεγονός ότι ο κατά τεκμήριο ευρωπαϊστής
Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις ευθύνες της Ευρώπης
στο να μην επωμίζονται μόνες τους
οι χώρες πρώτης υποδοχής το βάρος των μεταναστευτικών πιέσεων. «Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και
Τουρκίας πρέπει να γίνει σεβαστή»,
είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στο
ΕΛΚ, γνωρίζοντας ότι η κάνουλα
των ροών που ανοιγοκλείνει ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ακόμη μία δύσκολη παράμετρος στο πρόβλημα
που προσπαθεί η κυβέρνησή του
να διαχειριστεί.

Το σχέδιο της κυβέρνησης
Σε αυτό το περιβάλλον κινούμενης
άμμου, η κυβέρνηση διά στόματος
Αλκιβιάδη Στεφανή (υφυπουργός Άμυνας) και Στέλιου Πέτσα
(κυβερνητικός εκπρόσωπος) παρουσίασε μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι στο εσωτερικό η πολιτική της Ν.Δ. στηρίζεται σε τέσσερις βραχίονες: την αποτελεσματικότερη φύλαξη των

συνόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου, τις αυξημένες επιστροφές
μεταναστών, και τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα.
Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο
βραχίονα, το κυβερνητικό σχέδιο
προβλέπει τη δημιουργία κλειστών
κέντρων (σ.σ. τύπου Αμυγδαλέζας)
σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Τα υπάρχοντα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με
πρώτο και… χειρότερο αυτό της
Μόριας (σ.σ. ξεπέρασε τις 16.000
ο αριθμός των όσων διαμένουν
στον καταυλισμό), σταδιακά θα
κλείσουν και στόχος μέχρι το τέλος
του επόμενου έτους είναι να μετακινηθούν 20.000 άτομα από τα
νησιά προς την ενδοχώρα.
Εδώ είναι, όμως, που αρχίζει η

άλλη διελκυστίνδα. Εκεί που υπήρχε η δεδομένη δυσανεξία των
τοπικών κοινωνιών στην ηπειρωτική Ελλάδα να υποδεχτούν πρόσφυγες, στο άκουσμα του κυβερνητικού σχεδίου για τα κλειστά κέντρα σε πέντε νησιά ξεσηκώθηκαν
οι νησιώτες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη
στη Σάμο ο δήμαρχος του νησιού
Γιώργος Στάντζος δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί,
τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή και
οι Σάμιοι δεν πρόκειται να δεχτούν τη δημιουργία της δομής, ενώ ο περιφερειάρχης Βόρειου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, δήλωσε μέσω των social media ότι ο
καταμερισμός των προσφύγων-μεταναστών είναι «καταφανώς άδικος»
σε βάρος της Σάμου και της Χίου.

Συνεχίζονται οι
αντιδράσεις στην
ενδοχώρα

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ, ΤΗΝ
ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΩΝ ΡΟΩΝ
Σημειωτέον ότι μέχρι την ώρα που
γράφονταν αυτές οι γραμμές τη διεξαγωγή έκτακτων δημοτικών συμβουλίων είχαν προγραμματίσει οι
τοπικοί άρχοντες και της Χίου και

Παρόμοια είναι ως γνωστόν η κατάσταση στην ενδοχώρα, με τις τοπικές κοινωνίες να αρνούνται –ακόμη και με ακραίες αντιδράσεις
σε κάποιες περιπτώσεις– να επωμιστούν το βάρος της (μετ)εγκατάστασης προσφύγων. Σε αυτήν την
περίπτωση ο πρωθυπουργός έπαιξε το χαρτί του φιλότιμου. Διότι
αυτή ήταν εν πολλοίς η ουσία της
συνάντησης που είχε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τους
13 περιφερειάρχες. «Η σημερινή
κυβέρνηση ακολουθεί άλλη πολιτική.
Αλλάξαμε τον νόμο για το άσυλο και
τον κάναμε πιο αυστηρό. Ακολουθούμε διαφορετική πολιτική στο ζήτημα
της φύλαξης των συνόρων. Προχωράμε στη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων, ώστε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει», σημείωσε ο πρωθυπουργός
και μετά πέρασε στο… παρασύνθημα: «Δεν γίνεται να δίνω μάχη και
να ζητάω αλληλεγγύη από την Ευρώπη, όταν δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας».
Το πόσο απόθεμα αλληλεγγύης
έχουν οι περιφερειάρχες αλλά και
πόση πειθώ για να κατευνάσουν
τις ανησυχίες των πολιτών (σ.σ.
και ψηφοφόρων τους!!!) μένει να
αποδειχτεί στην πράξη.
Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση καλείται να απαντάει στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέα Δημοκρατίας για την
αντιμετώπιση του προσφυγικού
προβλήματος εξυπηρετούσαν απλώς το χάιδεμα των αυτιών ενός
σκληρού ακροατηρίου της οδού
Πειραιώς και τίποτα περισσότερο.

Μάχη για τον
πρόεδρο στον
«Άγιο Σάββα»

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Παράδοση

«Μίστερ Πάιατ, δεν ήμουν εγώ
στην πορεία, ο σωσίας μου πήγε»

Σκράπας στην Ιστορία,
μετεξεταστέος στα νομικά
ολλά μαργαριτάρια είχε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο
κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Μετά την κατακρεούργηση της ιστορίας ότι «οι Έλληνες άκουγαν την Ντόιτσε Βέλε στην κατοχή για
να ενημερώνονται», είπε και το… περισπούδαστο ότι οι «γαλάζιες» αλλαγές του Ποινικού Κώδικα πριμοδοτούν, άκουσον-άκουσον, το πέταγμα της μολότοφ, αφού ο εκάστοτε μπαχαλάκιας έχει πλέον την ίδια αντιμετώπιση είτε κουβαλάει τη μολότοφ είτε την εκτοξεύει!!!
Φαίνεται ότι όσο κακός μαθητής είναι στην ιστορία ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ άλλο τόσο σκράπας είναι και στα νομικά. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: Με τον παλαιότερο ποινικό κώδικα υπήρχε ενιαία κακουργηματική αντιμετώπιση της κατοχής και χρήσης εκρηκτικών υλών με μέγιστη
ποινή 20 ετών και με τον ν. 4619/2019 (ΣΥΡΙΖΑ) υποβαθμίστηκε η απλή κατοχή σε βαρύ πλημμέλημα με ποινή εκτιτέα (άνευ αναστολής δηλαδή) από 3 μέχρι 5 χρόνια απλά για κατοχή, ενώ η υπό διαβαθμισμένες προϋποθέσεις χρήση παρέμεινε κακουργηματική πράξη.
Με τον νέο Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε με τον νέο
ν.4637/2019 προστέθηκε νέα διάταξη στο άρθρο 272 Π.Κ., που συνδύασε την πράξη με τη διάταξη περί διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 189) και μετέβαλε το αδίκημα σε κακούργημα με ποινή κάθειρξης
μέχρι δέκα έτη, εάν ο υπαίτιος κατέχει εκρηκτικά ενώ διαπράττει τη
διατάραξη. Κατά συνέπεια, οι μεν διατάξεις για τη χρήση εκρηκτικών
διατηρούν τον κακουργηματικό χαρακτήρα τους, οι δε διατάξεις για
την απλή κατοχή επανακτούν τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα υπό
την προϋπόθεση της διατάραξης της οικιακής ειρήνης (π.χ. πορείες,
διαδηλώσεις κτλ.).
Καλό το… σανό, αλλά ας ρωτήσει και κάνα δικηγόρο. Τόσους έχει το
κόμμα του…

Π

Θέμα συζήτησης σε κεντροαριστερούς κύκλους έχει γίνει η αλλαγή γραμμή της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Νέα
Σελίδα». Ήδη παράτησε
τον ΣΥΡΙΖΑ, αγκάλιασε
το ΚΙΝΑΛ και συμπεριφέρεται με τακτ στην κυβέρνηση. Οπότε και η
ρήση από παλιά καραβάνα της πολιτικής: «Οι
περισσότεροι ΠΑΣΟΚοι
βρίσκονται σε ΚΙΝΑΛ και
Ν.Δ., οπότε λογικά ο Ηλίας Λιβάνης πηγαίνει με
την παράδοση».

Ανακριβής
Η πληροφορία που αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε στην
πορεία του Πολυτεχνείου για να εισέλθει στη
Μεγάλη Βρετάνια, ώστε
να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάιατ που έπινε
το αφέψημά του στο GP,
κρίνεται ανακριβής.

Τσακώνονται
Στην ίδια παρέα συζητήθηκε και η κόντρα του
Χρυσοχοΐδη με τον Ραγκούση. Και η ατάκα
που έκανε αρκετούς να
γελάσουν ήταν: «Τσακώνονται οι Σημιτικοί
ΠΑΣΟΚοι της Ν.Δ. με
τους Παπανδρεϊκούς ΠΑΣΟΚους του ΣΥΡΙΖΑ».

Μάχη ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του διοικητή του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».
Από το υπουργείο θέλουν να τοποθετήσουν την Όλγα Μπαλαούρα, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε τοποθετηθεί επί κυβερνήσεως Παπανδρέου (2009) στη
διοίκηση του νοσοκομείου «Αγία
Όλγα», ήταν συνεργάτιδα της
πρώην βουλευτίνας Τρικάλων
του ΠΑΣΟΚ Σούλας Μερεντίτη
και παλαιότερα ήταν υποψήφια
δημοτική σύμβουλος Αθηνών με
τον Κώστα Σκανδαλίδη. Την ίδια
ώρα ο νυν διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Δενδραμής έχει τη
στήριξη της Μαριάννας Λάτση, η οποία δεν επιθυμεί την αντικατάστασή
του. Ας μη λησμονούμε ότι η κα Λάτση είναι μεγάλη ευεργέτιδα του νοσοκομείου, καθώς έχει κάνει δωρεά
για το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας
«Νίκος Κούρκουλος». Οπότε τον «γόρδιο δεσμό» καλείται να λύσει το Μαξίμου.

Γκρίνιες για τη Νοτοπούλου
Όπως είπαμε, το εγχείρημα εγγραφής με ηλεκτρονικό τρόπο νέων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ δεν
περπατάει και ήδη έχουν αρχίσει οι γκρίνιες στην Κουμουνδούρου που κάνουν λόγο για φιάσκο. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει απροθυμία για εγγραφές. Τα
περισσότερα εσωκομματικά «βέλη», πάντως,
τα συγκεντρώνει η Κατερίνα Νοτοπούλου, καθώς της προσάπτουν ότι δεν έχει κινητοποιήσει τον μηχανισμό που δημιούργησε στις αυτοδιοικητικές εκλογές με τόσους υποψήφιους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, ώστε να «εργαστούν» και αυτοί υπέρ του
σκοπού του isyriza.gr.

Μάθε, βουλευτή μου,
μία ξένη γλώσσα
Στα θρανία θα καθίσουν οι βουλευτές που
θα φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στις ξένες
γλώσσες, με απόφαση του προέδρου της
Βουλής, του Κώστα Τασούλα. Έτσι πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης ξένων
γλωσσών για τους βουλευτές. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης διεθνών
σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων και περιλαμβάνουν, εκτός
από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, τους υπαλλήλους
της Βουλής, καθώς και τα παιδιά στο νηπιαγωγείο της Βουλής. Αφορούν την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, την ιταλική και την ισπανική και διοργανώνονται με τη συμβολή του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, το
οποίο υποδεικνύει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, μαθαίνουμε πως σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πούσκιν της Αθήνας θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας σε βουλευτές και υπαλλήλους της Βουλής. Κι ο
επόμενος στόχος, να ενταχθούν και τα κινέζικα.

10 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23/24 NOEMΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

•••••
Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς
Σκυταλοδρομία με τον… εαυτό της σε ατυχείς δηλώσεις κάνει η υφυπουργός Εργασίας,
Δόμνα Μιχαηλίδου, και ήταν περίπου νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και η άνωθεν εντολή για περιορισμό της λογοδιάρροιας. Οι κεραίες του Κίτσου του Κοριού «υπέκλεψαν» ένα διακριτικό μηνυματάκι προς την 32χρονη –πριν από λίγες ημέρες είχε τα γενέθλιά της– πολιτικό να τηρήσει σιγή ασυρμάτου για κάποιο διάστημα. Λογική η αντίδραση,
αφού κάτι η διφορούμενη εμπλοκή της σε δηλώσεις περί «ψυχικά νοσούντων αγωνιστών»
και «αγιοποίησης του αντιδικτατορικού αγώνα», κάτι η αποστροφή της ότι η εθνική εορτή
της 28ης Οκτωβρίου τής θυμίζει «τις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού», κάτι ότι στην ΑΣΟΕΕ «βρέθηκαν όπλα στα οποία έχει πρόσβαση ο στρατός της Συρίας», έφερναν συχνά-πυκνά την κυβέρνηση σε θέση απολογούμενου. Εν τέλει, ένα ρεπό από την επικοινωνιακή έκθεση δεν πρόκειται να βλάψει κανέναν.

Υπό έλεγχο ΚΑΙ οι «γαλάζιοι» βουλευτές
Λέγαμε στην «Α» την προηγούμενη εβδομάδα για το
περίφημο μπλοκάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου
τσεκάρονται οι επιδόσεις υπουργών και υφυπουργών ενόψει της γνωστής ήδη από την ανάληψη των
καθηκόντων τους χριστουγεννιάτικης αξιολόγησής
τους. Το καινούργιο… φρούτο είναι ότι από «σκανάρισμα» περνούν και οι βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι υποχρεωμένοι να δίνουν καθημερινά το «παρών» στη Βουλή.
Το ιδιότυπο παρουσιολόγιο έχει στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να
διαβλέπει (και να λέει) ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής εγρήγορσης, ο γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης ζήτησε από τους βουλευτές να συμπληρώσουν μία φόρμα με τις δραστηριότητές τους,
αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
Παράλληλα, ο προσωπάρχης του Μαξίμου, Άκης Σκέρτσος, σε συνεργασία με τους συνεργάτες
του πρωθυπουργού επεξεργάζονται διάφορες προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των
βουλευτών. Παράδειγμα; Να δημιουργηθούν και ομάδες εργασίας ανά υπουργείο.

Εξοικονομώ κατά…
Κοινοβούλιο!
Κάτι λιγότερο από 2,8 εκατ. ευρώ θα χρειαστεί το… μερεμέτισμα του κτιρίου της Βουλής, προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Οι προβλεπόμενες εργασίες θα
διαρκέσουν 24 μήνες, θα εποπτεύονται από το υπουργείο Πολιτισμού (δεδομένου ότι το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο) και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αλλαγή των σωληνώσεων και των κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση 191 κουφωμάτων και
προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στην ταράτσα του
ιστορικού κτιρίου. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της ενεργειακής αναβάθμισης του Κοινοβουλίου, η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό 30%,
με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 39% σε ετήσια βάση. Τώρα, για την αναβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού του Κοινοβουλίου,
μάλλον θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατά (κοινοβουλευτικό) οίκον»…

Το κατέχει
το «άθλημα»
ο Κώστας
Το ξέρει, τελικά, το… άθλημα
της αυτοδιοίκησης ο Κώστας
Μπακογιάννης. Αυτό που
προ ημερών έγραψε στον
προσωπικό λογαριασμό του
στο facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, ότι δηλαδή «κάθε
μέρα, μία άλλη πλατεία, ακόμη ένας ελεύθερος χώρος, καθαρίζεται, ζωντανεύει το πράσινό του και γίνεται αξιοπρεπής», είναι αλήθεια. Τελευταίο
κατόρθωμα της φρέσκιας δημοτικής αρχής της πρωτεύουσας ο καθαρισμός και η περιποίηση της πλατείας Γερμανού Χριστιανουπόλεως στον Νέο Κόσμο, όπου τα συνεργεία καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτρολογικού του
Δήμου Αθηναίων έκαναν τις δέουσες παρεμβάσεις, προκειμένου να την παραδώσουν καλύτερη από ό,τι ήταν
στους κατοίκους. Όπως μάλιστα λένε στην πλατεία Κοτζιά,
οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση και
στις 7 δημοτικές κοινότητες της πόλης.

Στη… ζητιανιά
για λίγη αλληλεγγύη
Δεν θα κουραστούμε να επισημαίνουμε ότι η ανάπτυξη της
οικονομίας, η δημόσια ασφάλεια και το προσφυγικό-μεταναστευτικό αποτελούν το τρίγωνο των Βερμούδων για
την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Και αν στις δύο πρώτες «κορυφές» του επικίνδυνου τριγώνου τα πράγματα πάνε καλά (βλ. ευμενής έκθεση Κομισιόν για τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις και επιτυχέστατος
περιορισμός των κρουσμάτων ανομίας), η τρίτη είναι η
πλέον αιχμηρή. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι την περασμένη Δευτέρα, στην τελευταία συνάντηση που είχε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας στο Μέγαρο Μαξίμου, τους ζήτησε να
βάλουν πλάτη υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «δεν γίνεται
να δίνω μάχη και να ζητάω αλληλεγγύη από την Ευρώπη όταν δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας».
Το θέμα είναι ότι τώρα οι περιφερειάρχες θα πρέπει με
τη σειρά τους να «ζητιανέψουν» την αλληλεγγύη των τοπικών κοινωνιών που δεν δείχνουν και πολύ πρόθυμες –
τουλάχιστον για την ώρα– να συνδράμουν στην αποσυμφόρηση των νησιών.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Ένα «αχ» κι
ένα «βαχ»

Κίτσος ο κοριός
Ο… ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ
Τον Ζόραν Ζαέφ είχαν φιλοξενούμενο προ ημερών οι «New York Times», με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας να δηλώνει
μεταξύ άλλων ότι το φρενάρισμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης δεν αποκλείεται να προκαλέσει
δραματικές καραμπόλες στα Βαλκάνια. Πολύ
βαριά το έχει πάρει, πάντως, το γαλλικό βέτο ο
Σκοπιανός πολιτικός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η εξέλιξη «με κατέστρεψε προσωπικά,
ψυχολογικά».

Επόμενο κρας τεστ για την
ΕΛ.ΑΣ. η 6η Δεκεμβρίου

ι ευχές της «Α» την προηγούμενη εβδομάδα να μην έχουμε καμία
βλακώδη αποκοτιά ένθεν κακείθεν των «εμπόλεμων» στρατοπέδων στην επέτειο του Πολυτεχνείου που θα έκαναν Κούγκι την Αθήνα, ευτυχώς εισακούστηκαν. Κάτι ο Χρυσοχοΐδης που την ξέρει καλά
τη δουλειά του, κάτι ο Ύψιστος που έβαλε το χεράκι του και δεν έκαναν καμιά ανεπανόρθωτη ζημία οι γκλοπιές κάτι ευέξαπτων αστυνομικών, όλα
κύλησαν ομαλά.
Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, υπάρχει και ένας προφανής «αφανής» ήρωας αυτής της επιτυχούς εξέλιξης. Κι αυτός δεν είναι άλλος από
τον γενικό αστυνομικό διευθυντής Αττικής, Γιώργο Ψωμά. Όσα εύσημα
αξίζουν στην πολιτική ηγεσία, άλλα τόσα δικαιούται να εισπράξει ο αξιωματικός που κάθεται στην «ηλεκτρική καρέκλα» του ΓΑΔΑρχη. Ο Γ. Ψωμάς έχει, άλλωστε, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο –και ταυτόχρονα την
τελική ευθύνη– για τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας σε μία πορεία,
σε μία συγκέντρωση, σε μία μεγάλη διαδήλωση, όπως είναι αυτή για την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του 1973.
Όπως, λοιπόν, ο ΓΑΔΑρχης θα ήταν ο πρώτος υποψήφιος για «λιθοβολισμό» ευθυνών, αν οι μπαχαλάκηδες είχαν καταλάβει και έκαιγαν την
πρωτεύουσα, έτσι και τώρα πιστώνεται την επιτυχία για τον επιτελικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που κατά γενική ομολογία λειτούργησαν αποτελεσματικά. Πάντως, στη ΓΑΔΑ και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν εφησυχάζουν, καθώς το επόμενο μεγάλο
κρας τεστ δεν αργεί. Σε τρεις εβδομάδες έχουμε την ενδέκατη επέτειο από
τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβρη του 2008
και ο συναγερμός στις λεωφόρους Αλεξάνδρας και Κατεχάκη παραμένει
κόκκινος, με την ΕΛ.ΑΣ. να προτίθεται να εφαρμόσει το ίδιο σχέδιο.

Ο

Είδε φως
και μπήκε…
«Μαλλιά-κουβάρια» έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω
του βουλευτή Σερρών,
Λευτέρη Αβραμάκη, που
βρέθηκε κατά… λάθος –όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος– σε εκδήλωση μίσους
εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα.
Τον βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κάρφωσε» η
Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, η οποία κατήγγειλε ότι ο Λ. Αβραμάκης βρέθηκε
στο ετήσιο μνημόσυνο 200
μελών της ΠΑΟ (σ.σ. Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις), μίας από
τις πιο γνωστές φιλογερμανικές ενώσεις της κατοχής σε μάχες με τον
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.
Ο ίδιος ο βουλευτής δεν
αρνείται την παρουσία
του στο «γκαλά», αλλά
αυτό που ούτε λίγο ούτε
πολύ υποστηρίζει είναι ότι
είδε… φως και μπήκε τυχαία στην εκδήλωση! Είπε
συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑίος βουλευτής: «Παρευρέθηκα, λοιπόν, στην εκδήλωση τυχαία, καθώς ευρισκόμουν στην περιοχή του
Δήμου Ηράκλειας σε μία από τις καθιερωμένες προσωπικές περιοδείες μου ανά τον νομό. Περνώντας από την Τριάδα με σκοπό να
επισκεφτώ τα καφενεία
του χωριού είδα κόσμο μαζεμένο στο ηρώο και προσέγγισα για να χαιρετήσω
κάποιους γνωστούς...»
Το πόσο θα στοιχίσουν
στον σύγχρονο βουλευτή
Καλοχαιρέτα του ΣΥΡΙΖΑ
οι χαιρετούρες με τους
συγχωριανούς του μένει
να φανεί στην πράξη…

Έσκασε λίγο το χειλάκι τους
εκεί στο υπουργείο Οικονομικών και στο Μαξίμου με
την προαναγγελία ότι η Κομισιόν χειροκροτεί τη «γαλάζια»
διακυβέρνηση για το μεταρρυθμιστικό
έργο της και την ταχύτητα με την οποία
αυτό διεκπεραιώνεται. Το «αχ» της ελληνικής
ανακούφισης έγινε ακόμη μεγαλύτερο από τη
θετική ανταπόκριση που είχε στους εταίρους το
αναπτυξιακό σχέδιο της Αθήνας που περιελάμβανε μεταξύ άλλων φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόβλημα είναι ότι μετά
το «αχ» ήρθε το «βαχ» που έβγαλε ο Χρήστος
Σταϊκούρας και οι επιτελείς του, όταν ενημερώθηκαν ότι η Κομισιόν «στράβωσε» με το μέτρο
της τριετούς αναβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
Στις Βρυξέλες θεωρούν ότι το εν λόγω μέτρο
στρώνει το χαλί στην παραοικονομία και «συμβουλεύει» την Αθήνα να βρει εναλλακτικούς
τρόπους τόνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Το πρόβλημα είναι ότι στο ΥΠ.ΟΙΚ. είχαν
ποντάρει πολλά στο εν λόγω μέτρο, εκτιμώντας
ότι το ξεπάγωμα της αγοράς του real estate θα
λειτουργούσε ως επενδυτικός μαγνήτης, αυξάνοντας παράλληλα την απασχόληση και το εισόδημα δεκάδων επαγγελματιών που σχετίζονται με την οικοδομή.

Το πεζοδρόμιο θέλει θυσίες
(και… μπαντάρισμα)
Με τους μισούς να σχολιάζουν αυτή καθ’ αυτή την παρουσία
του Αλέξη Τσίπρα στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τους άλλους μισούς να τον τρολάρουν επειδή την
«έκανε με ελαφρά πηδηματάκια» όταν το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια», λίγοι πρόσεξαν ότι
ο τέως πρωθυπουργός συμμετείχε στο επετειακό οδοιπορικό
με μπανταρισμένο πόδι!
Ο Κίτσος ο κοριός –της «Α» όχι αυτός της ΕΛ.ΑΣ.– άκουσε
ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ένα μικρό
ατύχημα το Σάββατο, παραμονή του Πολυτεχνείου, παίζοντας
μπάσκετ με τους δύο γιους του. Η ζημιά δεν ήταν μεγάλη, αλλά
δεν ήταν και για αγωνιστικό ποδαράτο. Έλα, όμως, που ήδη
είχε ανακοινωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι επικεφαλής
του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχόμενη απουσία του θα πυροδοτούσε σενάρια επί σεναρίων. Δεδομένης και της μεγάλης διάθεσης του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμμετάσχει στην πορεία για την επέτειο, έδεσε σφιχτά
το πόδι του με τον επίδεσμο και κατέβηκε. Το… πεζοδρόμιο
θέλει θυσίες.
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«Με το ΠΑΣΟΚ δεν πλήττει
κανείς». Αυτή η ατάκα παλιού στελέχους της «πράσινης κοινωνίας» αποτυπώνει το διήμερο που μας
περιμένει στο ΣΕΦ, όπου
σήμερα κι αύριο θα διεξαχθεί ένα συνέδριο, που περισσότερο μοιάζει με παράσταση που θα ζήλευαν
και οι συντελεστές του περίφημου ιταλικού τσίρκου
Medrano.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
να στημένο συνέδριο
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Μόνο που
οι εξελίξεις δεν φαίνεται να δικαιώνουν τη
Φώφη Γεννηματά και τον «θίασό
της». Ένα συνέδριο, που γίνεται με
διαδικασίες fast track και θα
διαρκέσει όσο μία σύνοδος της
Κεντρικής Επιτροπής τις παλιές
καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ.
Η κίνηση του Παύλου Γερουλάνου να ανακοινώσει ότι προωθεί ψήφισμα ζητώντας εκλογή συνέδρων από τη βάση και διεξαγωγή του συνεδρίου στις αρχές του
2020, κάνοντας παράλληλα λόγο
για «συνέδριο-παρωδία», αποτελεί επί της ουσίας πράξη ευθείας
αμφισβήτησης της Φώφης Γεννηματά. Πράξη η οποία προϊδεάζει μία μάχη μεταξύ των δύο
πλευρών στην αρένα του ΣΕΦ. Ειδικά εάν σήμερα ο κ. Γερουλάνος
παρουσιάζει πολλαπλάσιες υπογραφές από τα εναπομείναντα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Το βέβαιο είναι ότι το σώμα του
Συνεδρίου, οι σύνεδροι δηλαδή,
είναι ελεγχόμενοι σε μεγάλο βαθμό, και θεωρητικά η κα Γεννηματά θα περάσει αυτά που θέλει: Να
μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε κόμμασφραγίδα, ώστε να κλείσει την
κερκόπορτα για να τους αμφισβητίες και να μην κινδυνεύσει με αποπομπή από το Κίνημα Αλλαγής.
Όμως, ακόμη κι εάν περάσει όλα όσα έχει προγραμματίσει στο
συνέδριο-εξόδιο ακολουθία του
ΠΑΣΟΚ, το κλίμα έντασης θα παραμείνει. Ήδη ο Παύλος Γερουλάνος, όπως λένε οι συνομιλητές
του, είναι αποφασισμένος να φθάσει έως το τέλος. Δεν βάζουν όμως
το χέρι τους στη φωτιά εάν τελικά
θέσει θέμα ηγεσίας στο ΣΕΦ. Θα
σηκώσει το γάντι, ή θα συνεχίσει
τον ανταρτοπόλεμο ελπίζοντας σε
νέες συμμαχίες το επόμενο διάστημα;
Τι θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης; Θα συνεχίσει την τακτική
να αναμένει ότι η κα Γεννηματά
θα καταρρεύσει ως ώριμο φρούτο, οπότε το κόμμα θα περάσει στα
χέρια του; Η αλήθεια είναι ότι ό-

E

ΠΑΣΟΚ

Κόμμα μοντέλο
το κάνανε…
• Σε ένα διήμερο «στημένο» συνέδριο η Φώφη Γεννηματά
θα προσπαθήσει να κλείσει την κερκόπορτα στους αμφισβητίες της
και να μην κινδυνεύσει με αποπομπή από το Κίνημα Αλλαγής
λες αυτές τις ημέρες ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, ο οποίος βρισκόταν στη Ρουάντα σε αποστολή
του Ευρωκοινοβουλίου, αποτελεί
τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο για

τη Χαριλάου Τρικούπη. Κι αυτό
διότι κυκλοφορεί η πληροφορία
ότι θα ανέβει στο βήμα, θα καταγγείλει τις διαδικασίες κι εν συνεχεία θα αποχωρήσει μαζί με τους

συνέδρους που είναι της επιρροής
του. Διότι ναι μεν ο «θίασος της
Φώφης» μαγείρεψε και τους συνέδρους, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης
θα έχει πολλούς υποστηρικτές στο

ΣΕΦ, παρά το γεγονός ότι ο Στέφανος Ξεκαλάκης (ο απερχόμενος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και πολιτικός του φίλος)
δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει

Συνέδριο δίχως τους πρώην προέδρους;
υνέδριο ΠΑΣΟΚ χωρίς πρώην προέδρους στέκει; αναρωτιούνται πολλοί εκ
των οπαδών του πάλαι πότε κραταιού
κόμματος. Κι όμως, είναι πολύ πιθανό να το
δούμε κι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι θα απουσιάζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στην επιστολή
που του απέστειλε η κα Γεννηματά απάντησε
με το «ευχαριστώ, καλή σας επιτυχία”, ενώ στη
συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στο
Action 24, όταν ρωτήθηκε, επεσήμανε ότι δεν
επιθυμεί να αναμειγνύεται «σε διαδικασίες

Σ

που δεν ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες
που έχει η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού
λαού».
Από την πλευρά του ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως λένε οι συνεργάτες του, είχε ήδη
προγραμματίσει δύο ταξίδια. Ένα στην Ινδία,
από όπου επέστρεψε την Τετάρτη, και μία συνάντηση το Σαββατοκύριακο στη Βιέννη πρώην υπουργών Εξωτερικών. Πάντως, οι συνεργάτες του υπογράμμιζαν ότι ενδεχόμενη απουσία του «δεν θα έχει επ’ ουδενί πολιτικό

πρόσημο». Εξάλλου, ο κ. Παπανδρέου εξακολουθεί κι έχει σε δράση το δικό του κόμμα, το
ΚΙΔΗΣΟ.
Οπότε η μοναδική ελπίδα για την ηγετική
ομάδα είναι να παραβρεθεί ο Κώστας Σημίτης, με τον οποίο συναντήθηκε την Τρίτη η κα
Γεννηματά.
Στη Χαριλάου Τρικούπη ελπίζουν ότι ο
πρώην πρωθυπουργός δεν θα μποϋκοτάρει το
συνέδριο και μιλούσαν ότι η συζήτηση με την
κα Γεννηματά έγινε σε καλό κλίμα.
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στο «συνέδριο του ΑΦΜ», όπως το
χαρακτήρισε.
Τι θα κάνει ο Νίκος Παπανδρέου; Θα επιμείνει στην άποψη,
που διέρρευσε τις προηγούμενες
ημέρες, περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ως παράνομες τις διαδικασίες;
Πώς θα αντιδράσει ο Σταμάτης Μαλέλης με την Κίνηση 81,
στην οποία μεταξύ άλλων μετέχουν και ιστορικά στελέχη της εποχής Ανδρέα Παπανδρέου, όπως ο μόνιμος αντιπρόεδρος της
Βουλής επί ημερών ΠΑΣΟΚ, ο
Παναγιώτης Κρητικός;

«Θα απαντηθεί
η πρόκληση»
Από την πλευρά της ηγετικής ομάδας της Χαριλάου Τρικούπη το
μόνο που λεγόταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν ότι «αν υπάρξει
πρόκληση, θα απαντηθεί», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κας
Γεννηματά να μην αφήσει περιθώρια σε οποιονδήποτε «τροφοδοτεί την εσωστρέφεια». Άλλωστε
ας μην ξεχνάμε ότι η ηγεσία διαθέτει αυτήν τη στιγμή την κομματική πλειοψηφία, ώστε να προχωρήσει το εγχείρημα πλήρους αυτονομίας του ενιαίου φορέα τουλάχιστον μέχρι το 2021.
Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση
της ηγεσίας με τον Παύλο Γερουλάνο καλά κρατεί, με όλα τα δεδομένα να προϊδεάζουν για μετωπική σύγκρουση μεταξύ του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και της
κας Γεννηματά. Ο κ. Γερουλάνος
σε νέα παρέμβασή του (ΣΚΑΪ) επανέλαβε ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ βλέπει την παράταξη «σαν
κλειστό κλαμπ», προσθέτοντας ότι
δρα σαν να φοβάται τις ανοικτές
διαδικασίες. Από την πλευρά
τους, πηγές από τη Χαρ. Τρικούπη έχουν επανειλημμένα καταλογίσει στον πρόσφατα υποψήφιο
δήμαρχο Αθηναίων ότι ήταν «μονίμως απών» στις δύσκολες στιγμές
της παράταξης, ενώ σαφή ενόχληση έχουν προκαλέσει και πρόσφατες κινήσεις του, όπως η παρουσία του ως ομιλητή σε εκδή-

λωση της κίνησης «Πράττω» του
Νίκου Κοτζιά, αλλά και η απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το προεδρείο της
ΚΕΔΕ.
Ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος το τελευταίο διάστημα σε κάθε ευκαιρία «πυροβολούσε» την κα Γεννηματά. «Παγκοσμίως, ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει κόμματα-κλειστά
κλαμπ, τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις μόνα τους και τις επιβάλλουν
στην κοινωνία. Ε, δεν μπορείς να μαζεύεις 1.000 ανθρώπους και να τους
λες ότι το μόνο που θέλεις να κάνουν
είναι επιμήκυνση της θητείας της
προέδρου και κατάργηση των οργάνων. Όποιος ζητάει δημοκρατία σε
κλειστά κόμματα είναι το κακό παιδί», είπε σε μία από τις τελευταίες
συνεντεύξεις του ο υποψήφιος
δήμαρχος Αθηναίων με τη σημαία
του ΚΙΝΑΛ.
Ο Παύλος Γερουλάνος, παρά
την αστική του ευγένεια, δεν επέδειξε το ίδιο τακτ και στις δηλώσεις του: «Η πραγματικότητα είναι
ότι έχει λήξει η θητεία της κας Γεννηματά και ζητά τη νομιμοποίηση της
παράτασης της θητείας της. Έρχεται,
λοιπόν, τώρα και λέει ότι παρόλο που
αυτή η απόφαση πάρθηκε από τη βάση εγώ θέλω να επιλέξω κάποιους ανθρώπους που θα αποφασίσουν την
παράταση».
Για να καταλήξει: «Ο τρόπος με
τον οποίο θα γίνει το συνέδριο θα είναι και αυτό που θα καθορίσει το τι
είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα
κόμμα-κλειστό κλαμπ χωρίς όργανα,
μιας σφραγίδας και ενός προέδρου,
ή είναι ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία; Αυτό θα το ξέρουμε την Κυριακή. Το μήνυμα που θα βγει την
Κυριακή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι, ή
ότι είναι ακόμα ανοιχτό και θέλει να
εκπροσωπήσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ή ότι κλείσαμε».

Καταγγέλλει καμαρίλα
ο Ξεκαλάκης
«Δυστυχώς όμως για τον χώρο και τη
χώρα, η απελθούσα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και το τυχοδιωκτικό περιβάλλον
που την πλαισιώνει και τη συνεπικουρεί έχουν διαφορετικές στοχεύ-

Η ΑΠΟΨΗ
σεις και σκοπιμότητες. Προτιμούν ένα μικρό, περιχαρακωμένο και ελεγχόμενο κόμμα, προκειμένου να διατηρήσουν τα σκήπτρα της μικροεξουσίας τους». Αυτή η παράγραφος από την επιστολή του απερχόμενου
γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Ξεκαλάκη, δείχνει και το χάσμα
που υπάρχει ανάμεσα στη Φώφη
Γεννηματά και την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ένα χάσμα,
που πολύ δύσκολα θα μπορέσει
στο μέλλον να καλυφθεί.
Στην επιστολή του ο κ. Ξεκαλάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Ένα “συνέδριο”, από το Σάββατο
στις 17:00 έως την Κυριακή στις
18:00. Πρόκειται για διάρκεια χρόνου μικρότερη και από τις εργασίες
μιας συνόδου κεντρικής επιτροπής!
Στην πραγματικότητα, με την ψήφιση του νέου καταστατικού, το ΠΑΣΟΚ “πεθαίνει” πολιτικά και απλά
“βαλσαμώνεται” προς χάριν ύπαρξης
ενός ενεργού Α.Φ.Μ. Γι’ αυτό και το
“συνέδριο” αυτό θα μείνει στην ιστορία ως “ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΦΜ”.
Τη μάχη θα τη δώσω στο πεδίο της
πολιτικής, της ηθικής και των αξιών,
κι όχι σ’ αυτό της ίντριγκας, του παρασκηνίου, της διαπλοκής και της
καμαρίλας».
Κι εντάξει ο Ξεκαλάκης έχει
ταχθεί ανοιχτά κατά της κας Γεννηματά από το 2017, όταν αποπέμφθηκε, δίχως να αντικατασταθεί από γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
Όμως ημέρα με την ημέρα αυξάνονται και οι διαφωνούντες. Όπως για παράδειγμα ο πρώην
βουλευτής Εύβοιας, Συμεών Κεδίκογλου (πρώτος ξάδερφος του
Σίμου Κεδίκογλου της Ν.Δ.), ο
οποίος με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την αντίθεσή του με τον «θίασο» της Γεννηματά. Γράφει, λοιπόν, ο κ. Κεδίκογλου: «Το επικείμενο συνέδριο δεν εμπεριέχει τίποτα. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε
σε μισή μέρα και τους συνέδρους
διορισμένους. Θα έπρεπε πιο σωστά
να ονομάσουμε αλλιώς αυτή τη σύναξη για να μη χάνουν και το νόημά
τους οι λέξεις. Λογικό και το περιορισμένο ενδιαφέρον αφού αντιμετωπίζεται διεκπεραιωτικά, “έπρεπε να
γίνει”, με στόχευση εντός των τειχών,
κι όχι με στόχευση την κοινωνία, όπως κάθε συνέδριο οφείλει να έχει».
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, αναμένεται να επιβεβαιωθεί
η ατάκα πως «με το ΠΑΣΟΚ δεν
πρόκειται ποτέ να πλήξεις». Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει από Δευτέρα. Θα πραγματοποιήσει τις απειλές της η κα Γεννηματά, ότι
μετά το συνέδριο δεν πρόκειται να
ανεχθεί νέα κύματα γκρίνιας, μιζέρια και υπονόμευσης των στόχων; Ή με ψαλιδισμένα τα φτερά
θα αναζητήσει μία συναινετική
συγκατοίκηση;
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Πολλά τα ευτράπελα
και οι συγκρούσεις
στα συνέδρια
του ΠΑΣΟΚ
α συνέδρια του ΠΑΣΟΚ πάντα έκρυβαν εκπλήξεις και
προκαλούσαν το ενδιαφέρον ακόμη και των αντιπάλων.
Συνήθως συνέβαιναν πολλά ευτράπελα, ενώ το συνέδριο
του Ιουνίου του 1996, το πρώτο χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, έκανε
τεράστια τηλεθέαση.
Το πρώτο συνέδριο έγινε το 1984 με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Η έκπληξη ήταν η παρουσία του Γιασέρ Αραφάτ και της
χήρας τού Αλιέντε.
Το δεύτερο συνέδριο το 1990 διεξήχθη υπό το βάρος της
παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο
μέσα σε κλίμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών των στελεχών.
Έχει μείνει στην ιστορία ως το «συνέδριο της νοθείας», που οδήγησε μετέπειτα στην κρίση του Πεντελικού. Στο Συνέδριο
αυτό θεσμοθετήθηκε η θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Τότε είχε πει ο Λαλιώτης την περίφημη φράση «δεν
θα γίνουμε πατροκτόνοι», αναφερόμενος στον Ανδρέα.
Το 3ο συνέδριο του Απριλίου του 1994 έμεινε στην ιστορία
από τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου «Το ΠΑΣΟΚ δεν κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια», για την οποία ο αστικός μύθος αναφέρει ότι την εμπνεύστηκε ο Κώστας
Σκανδαλίδης.
Τον Ιούνιο του 1996, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε το πιο ηλεκτρισμένο συνέδριο (4ο)
του ΠΑΣΟΚ. Η ατμόσφαιρα θύμιζε γήπεδο και την πρώτη ημέρα
φαινόταν ότι θα βγει νικητής ο Τσοχατζόπουλος. Όμως τελικά, χάρη στον δαιμόνιο Θόδωρο Τσουκάτο, ο Σημίτης κέρδισε
και το συνέδριο. Την παράσταση είχε κλέψει ο τότε υποστηρικτής του Τσοχατζόπουλου, ο βουλευτής Τρικάλων Χρήστος
Μαγκούφης, ο οποίος είχε αποκαλέσει «πολιτικό νάνο» τον
Σημίτη.
Τον Μάρτιο του 1999 έγινε το 5ο συνέδριο σε εποχή παντοκρατορίας του Σημίτη. Η ατάκα του συνεδρίου ειπώθηκε και
πάλι από έναν πολιτικό φίλο του Τσοχατζόπουλου, τον Μανώλη Δασκαλάκη, ο οποίος αποχωρώντας είπε το σύνθημα: «Κόμμα και κράτος, Θεόδωρος Τσουκάτος».
Τον Οκτώβριο του 2001 έγινε το 6ο συνέδριο, όπου το πιο
σημαντικό ήταν η εκλογή του Λαλιώτη στη θέση του γραμματέα
για να κάνει πράξει το περιβόητο hard rock. Δύο χρόνια αργότερα ο Σημίτης έδιωξε τον Λαλιώτη και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Τον Μάρτιο του 2005 έγινε υπό την ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου το πιο νερόβραστο συνέδριο (7ο) του ΠΑΣΟΚ. Εάν
δεν υπήρχε το στιγμιότυπο με τον Παπανδρέου να παίρνει τη
σκούπα και να καθαρίζει με άλλους εθελοντές το κλειστό του
Περιστερίου, δεν θα το θυμόταν κανείς.
Τον Μάρτιο του 2008 στο 8ο συνέδριο έγινε προσπάθεια να
κατευναστούν τα πάθη της σύγκρουσης Παπανδρέου-Βενιζέλου. Στα αξιοσημείωτα η παρουσία του Τσίπρα ως εκπροσώπου
του Συνασπισμού.
Τον Μάρτιο του 2013 διεξήχθη άλλο ένα ανούσιο συνέδριο
(9ο), αυτήν τη φορά υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Στα αξιοσημείωτα η εκλογή τού τότε 34χρονου Νίκου Ανδρουλάκη ως γραμματέα του κόμματος και η αποθέωση που
γνώρισε ο Γιώργος Παπανδρέου.
Τέλος, τον Ιούνιο του 2015 στο 10ο συνέδριο εξελέγη η Φώφη Γεννηματά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ον φουκαρά τον
Γραμμένο,
τον
χτυπάνε από χίλιες πάντες. Η Εθνική να τα πάει πρίμα, κι από
την άλλη ο Ολυμπιακός να του
τα χώνει, λεφτά να μην υπάρχουνε ούτε για σεμινάρια των
διαιτητών και πάρ’ το και το κόντρα μπάσο από τον Άγγελο τον
Αναστασιάδη.
Σκοπεύει να κάνει προσφυγή να
ζητήσει αποζημίωση. Κι εγώ, βέβαια,
πρώτος και καλύτερος το είχα γράψει, ότι ο Άγγελος δεν θα την αφήσει έτσι τη δουλειά. Θα κάνει προσφυγή.
Κατ’ αρχάς, να ευχηθώ περαστικά στον Άγγελο και τον Τερζή για
το ατύχημα. Άλλο πράγμα είναι η υγεία, άλλο η μπάλα, μην τα μπερδεύουμε. Πάμε παρακάτω. Έδωσε
αυτή τη συνέντευξη στο ράδιο ο
Άγγελος και τον ξεφτίλισε τον
Γραμμένο. Φύλλο και φτερό τον έκανε. Βρώμικο αυτό που έγινε. Έτσι
το χαρακτήρισε.
Πέρασε ένας μήνας, σου λέει, μετά την ήττα 2-3 από την Αρμενία και
του έστειλε εξώδικο ο Γραμμένος,
ότι δεν τον θέλουνε οι παίκτες. Ο
Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά, δηλαδή. Είπε κι ότι του
Μπασινά δεν του μιλούσε κανένας
στην ΕΠΟ.
Έτσι είναι, όμως, τα πράγματα κι
η «Α» το είχε γράψει. Ότι ο Άγγελος πήγε φυτευτός από τον Ιβάν.
Τέλος πάντων, μην ξεφύγουμε με
τον Άγγελο. Άπαξ και μιλάς στο ράδιο κι αποκαλείς τον Τζόνι «αυτός»,
χαιρέτα μου τον πλάτανο. Λες και είναι δύσκολο να προφέρει τον
Φαν’τ Σιπ.
Πάμε παρακάτω. Εμείς εδώ στην
«Α» δεν είμαστε εμπαθείς. Τα χίλια
μύρια του σούραμε του Τζόνι. Ο
Τζόνι έφτιαξε ομάδα. Αυτό έχω να
πω εγώ. Ούτε παλικάρια αποκαλεί
τους διεθνείς, ούτε παίξτε την μπά-
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Η γκάφα
του
Σταφυλίδη
Ο Τζόνι Φαν’τ Σιπ έκανε
μια μαγκιά με τον
Σταφυλίδη. Τον έβαλε
κεντρικό μπακ στην
Εθνική, από αριστερό
μπακ που τον ξέραμε
μέχρι τώρα. Μάλιστα.
Και κάνει την πατατιά ο
Σταφυλίδης με τη
Φινλανδία και βάζουν
γκολ οι Φινλανδοί.
Και σου λέει ο Τραϊανός
ότι την έκανε την
παπαριά, επειδή δεν
είναι στόπερ. Δηλαδή,
οι στόπερ δεν κάνουνε
γκάφες σαν κι αυτή του
Σταφυλίδη; Δεν είναι
σοβαρά πράγματα αυτά.
Να τα λέει κανένας
μαθητής από καμία
σχολή δημοσιογραφίας,
πάει κι έρχεται.
Να σ’ τα λέει ο Δέλλας
είναι ένα θέμα. Όχι
τίποτα άλλο, δηλαδή,
αλλά τότε που ο Σκίμπε
ήταν στα τελευταία του,
το σύστημα είχε πέσει
επάνω στον Γραμμένο
να πάρει τον Τραϊανό
στην Εθνική. Και
σχολίαζε τα παιχνίδια
της Εθνικής λέγοντας
ότι αδικήσαμε τους
εαυτούς μας. Ότι άπαξ
κι ήμουνα εγώ στον
πάγκο δηλαδή, δεν θα
τους αδικούσαμε.
Χαίρετε.

Με στυλ
Ρεχάγκελ ο Τζόνι

λα με τη μία. Σε επαγγελματίες απευθύνεται. Τα πήγε καλά, έσκασε
και το χειλάκι του Γραμμένου. Άλλο
θέλω να σου πω εγώ.
Το πρώτο είναι ότι ο Παπασταθόπουλος με τον Μανωλά τελείωσαν. Σ’ το ξανάπα. Και δεν πα’ να
λέει ο Τζόνι ό,τι θέλει, ότι θα τους
ξαναδεί και παπάρια.
Το δεύτερο είναι το σοβαρό. Ότι
ο Τζόνι αποφάσισε να γίνει Ρεχάγκελ. Όπως το ακούς. Κομμένα τα
πάρε-δώσε στα ξενοδοχεία για τους
βλαχοπροέδρους και τους Βρακάδες. Κι ο Βάγγος ο Γραμμένος μόνο για καλημέρα, καλησπέρα. Μέχρι
εκεί.
Κάποιος τον δασκάλεψε τον
Τζόνι, ότι αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Όπως ο Ρεχάγκελ τούς είχε
ξαποστείλει όλους, έτσι και ο Τζόνι. Και καλά κάνει, δηλαδή. Από μακριά κι αγαπημένοι.
Να σου πω και το πιο σημαντικό;
Ο Ολλανδός ξέρει το μπάχαλο που

γίνεται στο πρωτάθλημα με τους
Περέιρες και τους Γραμμένους και
τους Μανούχους.
Το ξηγήθηκε μια κι έξω στους
διεθνείς. Ό,τι και να κάνετε με τις ομάδες σας στην Ευρώπη, με την Εθνική θ’ ανέβει η τιμή σας. Απλά
πράγματα. Και κατάφερε να τους
μονιάσει.
Κι οι παίκτες τι νομίζεις ότι είναι
δηλαδή; Δεν διαβάζουνε κάθε μέρα
τι παίζει; Τα πάντα όλα ξέρουνε. Καλύτεροι παίκτες ήτανε ο Γιαννούλης με τον Λημνιό κι ας έβλεπαν
δίπλα τους τον Τσιμίκα και τον
Μπουχαλάκη. Μαγκιά του Τζόνι
είναι αυτό.
Άπαξ και ο προπονητής σού λέει
ότι από την Εθνική θα πάρεις μεταγραφή καλή, πάει και τελείωσε. Εκεί είναι το μυαλό σου, όχι στο τι θα
γράψει ο Κόλκας με τον Λευτεράκη τον Δούκα ή τον Μαρινακέικο.
Έκανε κι άλλο ο Τζόνι. Μιλάει
για το εθνόσημο. Δεν υπάρχει ο τύ-

πος. Δείχνει την ελληνική σημαία. Το
εθνόσημο στο στήθος, σου λέει. Είστε πατριώτες. Να είσαι ΣΥΡΙΖΑίος,
δηλαδή, να είναι «προοδευτικός»
και να σκίζεις τα ρούχα σου.
Εδώ, ρε, επί ΣΥΡΙΖΑ φόρτωσαν
με ενοχές τον ελληνικό λαό επειδή
κρέμαγε τη σημαία στο μπαλκόνι
στις εθνικές επετείους κι έρχεται ο
Τζόνι και σου λέει, είστε Έλληνες
και πρέπει να παίζετε για το εθνόσημο. Και τους βλέπεις στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σπιντάρουνε άπαντες.
Το αντέχεις αυτό το πράγμα, έτσι
κι είσαι «δημοκρατικός πολίτης»,
που λέει κι ο Αλέξης ο Τσίπρας;
Άλλη παπαριά κι αυτή. Καλούμε
τους δημοκρατικούς πολίτες, σου
λέει το Αλεκάκι.
Κι οι άλλοι τι είναι, ρε μάστορα,
αφού οι ΣΥΡΙΖΑίοι είναι δημοκρατικοί πολίτες; Όσοι δεν σε ψήφισαν
δεν είναι δημοκράτες; Αυτός κι αν
είναι ρατσισμός.
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Χαμένη από χέρι
στο ΟΑΚΑ….
Πήραν την Εθνική από το «Καραϊσκάκης» –γιατί ήταν του
Ολυμπιακού…–, την πήγαν στο αχανές ΟΑΚΑ, έχασαν την
πρόκριση από τα… καφενεία, και από πάνω
αλληλομαχαιρώνονται!!!
Του Μανώλη Δράκου
α τρία συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας (με Βοσνία, Αρμενία και Φινλανδία) μπορεί να έφεραν μια
ευφορία στη γαλανόλευκη, αλλά επί της ουσίας δεν άλλαξαν
τίποτα ως προς την αδυναμία επίτευξης του στόχου.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε μια παντελώς αποτυχημένη
πορεία στα προκριματικά του EURO
2020 (όπου μπήκε σαν φαβορί για
το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί
στην τελική φάση) και η τρίτη θέση
που κατέλαβε στον όμιλο δεν μπορεί να θεωρείται… επιτυχία, επειδή
στο τέλος της διοργάνωσης των
προκριματικών έκανε τρεις νίκες σε
αδιάφορα –βαθμολογικά– παιχνίδια.
Ενδεικτικό του μεγέθους της αποτυχίας ήταν το γεγονός ότι με τις αλλεπάλληλες γκέλες (ήττα από Φινλανδία, ισοπαλία με το Λιχτενστάιν) η
Εθνική ομάδα έπεσε κάτω από την
60ή θέση του FIFA Ranking που σε
πολλούς μπορεί να μη λέει τίποτα,
αλλά στην ουσία είναι ένας δείκτης
εξαιρετικά σημαντικός, αφού έχει να
κάνει με το πώς καθορίζονται τα
γκρουπ δυναμικότητας στις κληρώσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών
διοργανώσεων, δηλαδή τόσο το
EURO, όσο και το Μουντιάλ…
Μετά το ματς της περασμένης
Δευτέρας με τη Φινλανδία η Εθνική
βρέθηκε στην 58η θέση του (παγκόσμιου δείκτη) FIFA Ranking με
1388 βαθμούς και είναι –περίπου–
πιο κάτω από 30 ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες που συναγωνίζονται για
μια καλύτερη θέση, ώστε να έχουν
πιο ευνοϊκή κλήρωση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022 που θα
γίνει στο Κατάρ.
Πιο ψηλά από την Εθνική στο
ranking είναι ομάδες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Δανία, η Ιταλία, η
Γερμανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η
Ουκρανία, η Ουαλία, η Αυστρία, η
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Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η
Σερβία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Ιρλανδία, η Ρωσία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Βοσνία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία και η Σκωτία.
Συνολικά, πάνω από την Εθνική
είναι 29 εθνικές ομάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την
UEFA θα προκριθούν στην τελική
φάση του Μουντιάλ στο Κατάρ οι…
13 εξ αυτών.
Όσοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα
μπορεί να πετύχει την πρόκριση και
να πετάξει έξω μία εξ αυτών των ομάδων που θα μπουν στους ομίλους
των προκριματικών από πιο ψηλά
γκρουπ δυναμικότητας, ας πάει να
το παίξει στο Στοίχημα.
Φυσικά, η Εθνική ομάδα θα μπορούσε να είχε καλύτερη τύχη. Αλλά
από τη στιγμή που η ΕΠΟ του Γραμμένου την πήρε από το «Καραϊσκάκης» που ήταν η φυσική της έδρα (ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο
που γέμιζε εύκολα γιατί ήταν προσβάσιμο στον κόσμο και πιο ποδοσφαιρικό) και την πήγε στο ΟΑΚΑ
(για να μην παίζει στην… έδρα του
Ολυμπιακού) ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι χάνεται και η όποια ελπίδα

θα μπορούσε να έχει για να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.
Μπορεί ακόμη η UEFA να μην έχει επισημοποιήσει τη διαδικασία
πρόκρισης στην τελική φάση του
Μουντιάλ για το Κατάρ, ωστόσο το
βέβαιο είναι ότι από τις 13 ομάδες
που θα προκριθούν, οι 10 θα είναι
αυτές που θα τερματίσουν στην
πρώτη θέση των ομίλων από τα
προκριματικά.
Τι ψάχνουμε; Ένα από τα… τρία
εισιτήρια που θα απομείνουν και θα
παιχτούν στα πλέι οφ. Εκεί θα παίξουν 12 ομάδες. Οι 10 που θα καταλάβουν την δεύτερη θέση στους
αντίστοιχους ομίλους και δύο που
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θα προκύψουν από το
Nations League.
Μ’ άλλα λόγια κυνηγάμε τη δεύτερη θέση στον όμιλο, για να πάμε στα μπαράζ
και βλέπουμε…
Με τα σημερινά δεδομένα η
Εθνική Ελλάδος θα βρίσκεται στο
τρίτο ή στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας (ανάλογα σε ποια θέση θα
τερματίσει στο ranking της FIFA)
κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να
πετάξει έξω όχι μόνο ομάδες από το
πρώτο γκρουπ (όπως το Βέλγιο, η
Γαλλία, η Αγγλία, η Πορτογαλία, η
Κροατία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η
Ελβετία, η Δανία, η Ιταλία), αλλά
και από το δεύτερο (όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Ουκρανία, η Ουαλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η Σερβία) για να βρεθεί στην… κορυφή
του ομίλου και να πάρει την απευθείας πρόκριση ή στα... μπαράζ.
Είναι προφανές ότι οι τρεις νίκες
στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια
των προκριματικών του EURO
2020 (με Βοσνία, Αρμενία και Φινλανδία) μπορεί να μην είχαν κανένα
βαθμολογικό ενδιαφέρον ως προς
την πρόκριση, αλλά ενδεχομένως να
στείλουν –τελικά– το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο τρίτο
γκρουπ δυναμικότητας και όχι στο
τέταρτο που είχε βρεθεί στη διάρκεια της διοργάνωσης με τις ήττες
από τη Φινλανδία, την Αρμενία και
την αδυναμία να κερδίσει μέχρι και
το… Λιχτεντάιν.
Ας όψεται η ΕΠΟ με τις ιδέες της!
Το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής
πλέον είναι πως, παρ’ ότι ο νέος
προπονητής έφερε έναν άλλον αέρα, η ομάδα είναι καταδικασμένη να
παίζει σαν… φιλοξενούμενη στην έδρα της από τη στιγμή που την πήραν από το «Καραϊσκάκης» για να
την πάνε στην Τούμπα και, επειδή αντέδρασαν οι οργανωμένοι οπαδοί
του ΠΑΟΚ, την έστειλαν στο ΟΑΚΑ!!!
Τα γκρουπ δυναμικότητας για το
Μουντιάλ του 2022 θα κλειδώσουν
στις 28 Νοεμβρίου και τα τελευταία
FIFA Rankings θα γίνουν γνωστά
πριν από την κλήρωση των προκριματικών ομίλων.

Από τον
Άγγελο
στον Φαν’τ Σιπ
Άλλη Εθνική εμφανίστηκε με Άγγελο Αναστασιάδη και άλλη τέλειωσε τη
διοργάνωση με τον Φαν’τ
Σιπ. Μπορεί ο Ολλανδός
να έφερε μια άλλη αύρα,
ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι παίκτες
που καλεί πλέον μπορούν
να ανταποκριθούν όταν…
τα παιχνίδια θα «καίνε»
και οι αντίπαλοι θα θέλουν τους βαθμούς.
Με Αναστασιάδη ο κορμός της Εθνικής ήταν:
Μάνταλος, Μπάρκας,
Μπακασέτας, Πέλκας,
Πασχαλάκης, Κουρμπέλης, Βαλεριάνος, Σιώπης,
Κούτρης, Μπουχαλάκης,
Φορτούνης, Μασούρας,
Κουλούρης, Ντουρμισάι,
Κώτσιρας, Μαυρίας, Κολοβός, Σάμαρης, Βλαχοδήμος, Σιόβας, Ζέκα, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Δώνης.
Η μεγάλη απόφαση πάρθηκε όταν έμειναν –με το
πρόσχημα ότι πλέον τα
παιχνίδια ήταν αδιάφορα
και έπρεπε να δοκιμαστούν νέοι παίκτες– ο Παπασταθόπουλος με τον
Μανωλά, οι οποίοι είχαν
θεωρηθεί υπεύθυνοι για
το «φάγωμα» του Αναστασιάδη.
Στα δύο τελευταία παιχνίδια (με Αρμενία και
Φινλανδία) ο Φαν’τ Σιπ
επέλεξε τους: Μπάρκα,
Βλαχοδήμο, Πασχαλάκη,
Μπακάκη, Γιαννούλη,
Σιόβα, Τσιμίκα, Κούτρη,
Σταφυλίδη, Μαυρία, Χατζηδιάκο, Λαμπρόπουλο,
Κουρμπέλη, Μπουχαλάκη, Βασιλειάδη, Γαλανόπουλο, Μάνταλο, Κουλούρη, Μπακασέτα, Παυλίδη, Δώνη, Λημνιό, Φετφατζίδη και Μασούρα.
Μπορούν αυτοί να οδηγήσουν την Εθνική στα
τελικά του Μουντιάλ;
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Του Νίκου
Συνοδινού

Πάρτι… γιοκ
για τους
Έλληνες
Το ποδοσφαιρικό πάρτι
το καλοκαίρι του 2020
θα είναι μοναδικό και από αυτό δυστυχώς η Ελλάδα θ’ απουσιάζει. Η
UEFA έχει αποφασίσει
να γίνουν οι αγώνες για
πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης σε
12 πόλεις που ανήκουν
σε διαφορετικές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες.
Όλη η Ευρώπη θα παίζει
ποδόσφαιρο, αλλά εμείς
σταθερά μένουμε Ελλάδα και θα παρακολουθήσουμε από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη
μεγάλη γιορτή.
Η τελετή έναρξης θα γίνει στο «Ολίμπικο» της
Ρώμης.
Αναλυτικά, οι πόλεις του
EURO 2020:
1ος όμιλος: Ρώμη (Ιταλία), Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)
2ος όμιλος: Άμστερνταμ
(Ολλανδία), Βουκουρέστι (Ρουμανία)
3ος όμιλος: Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Κοπεγχάγη (Σουηδία)
4ος όμιλος: Λονδίνο
(Αγγλία), Γλασκώβη
(Σκωτία)
5ος όμιλος: Μπιλμπάο
(Ισπανία), Δουβλίνο (Ιρλανδία)
6ος όμιλος: Μόναχο
(Γερμανία), Βουδαπέστη
(Ουγγαρία)
Φάση των «16»: Λονδίνο (Αγγλία), Κοπεγχάγη
(Σουηδία), Βουκουρέστι
(Ρουμανία), Άμστερνταμ
(Ολλανδία), Δουβλίνο
(Ιρλανδία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Βουδαπέστη
(Ουγγαρία), Γλασκώβη
(Σκωτία)
Προημιτελικά: Γλασκώβη (Σκωτία), Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Ρώμη
(Ιταλία)
Τα ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στο
«Γουέμπλεϊ».

α καθρεφτάκια
για ιθαγενείς που
προσέφερε η ΕΠΟ στο φίλαθλο
κοινό της χώρας, δεν αποδείχτηκαν ελκυστικά, καθώς οι
1.000 φίλαθλοι στο ματς με τη
Βοσνία έγιναν… 1.500 μαζί με
τους Σκανδιναβούς στο παιχνίδι με τη Φινλανδία.
Ο αποκλεισμός από ένα ακόμη
μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της
ελληνικής ομάδας, τη φέρνει πολλά
χρόνια πίσω, καθώς τα τελευταία
πετυχημένα αποτελέσματα δεν αναιρούν το μέγεθος της αποτυχίας.
Η ελληνική ομάδα είναι η μόνη
πρωταθλήτρια Ευρώπης που αποκλείστηκε από το EURO 2020, στο
οποίο θα πάρει μέρος η… μισή «Γηραιά Ήπειρος» με τη συμμετοχή 24
ομάδων.
Μάλιστα ειδικά σε αυτό το EURO
όλα τα εισιτήρια ήταν ανοιχτά, καθώς καμία από τις 12 διοργανώτριες χώρες δεν είχε εξασφαλίσει
την πρόκρισή της.
Κι όμως. Σε έναν όμιλο που η
δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία
αναζητούσε κάτοχο, η ελληνική ομάδα κατόρθωσε ν’ αποκλειστεί.
Οι αλλαγές του Ολλανδού
Φαν’τ Σιπ δεν δοκιμάζονται σε αγώνες απέναντι σε αδιάφορους αντιπάλους, όταν δηλαδή η πρόκριση έχει κριθεί και δεν υπάρχει το παραμικρό κίνητρο. Η ελληνική ομάδα
εκτός έδρας στην τριάδα των επιτυχιών της κέρδισε την Αρμενία, που
τρεις μέρες μετά πήγε κι έφαγε στην
Ιταλία 9 γκολ.
Κι αυτό γιατί κανένα από τα αστέρια της ομάδας δεν πήρε μέρος
στα δύο τελευταία παιχνίδια με τους
Έλληνες και τους Ιταλούς. Κάποιοι
μετρούσαν όμως πόσες τελικές έκανε η Εθνική απέναντι στους Αρμένιους, που ναι μεν μας νίκησαν στο ΟΑΚΑ 3-2, αλλά με πλήρη σύνθεση.
Εντός έδρας ήλθαν οι νίκες με τη
Φινλανδία 2-1 και τη Βοσνία 3-0.
Στο τελευταίο ματς με τους Φινλανδούς η νίκη ήλθε και με ανατροπή.
Μόνο που οι Φινλανδοί είχαν την
πρόκριση στο τσεπάκι τους και αγωνίστηκαν, αν όχι για να περάσει η ώρα, με το μυαλό στα επινίκια…
Η τριπλέτα των επιτυχιών είχε ανοίξει με τη νίκη 2-1 επί της Βοσνίας. Μιας ομάδας που έχασε από
όλους εκτός έδρας με εξαίρεση το
Λιχτενστάιν.
Ωραίο ποδόσφαιρο ναι, διάθεση
ναι, πάθος ναι, αγωνιστικότητα ναι,
έδειξε η Εθνική στα τελευταία παιχνίδια της, όμως αυτό που πάνω απ’
όλα μετράει είναι το ταμείο. Και πέραν αυτού, το μέγεθος του αντιπά-

Τ

Κατέστρεψαν την
Εθνική και μοιράζουν
καθρεφτάκια για
ιθαγενείς
Ο Σαββίδης μίλησε για προπαγάνδα, αλλά όχι για τη θύρα 4
που δεν άφησε να παίξει στην Τούμπα η Εθνική, ο Φαν’τ Σιπ
βλέπει το Μουντιάλ του 2022, αλλά η πρόκριση δεν θα έρθει
ποτέ όπως τα έκανε η ΕΠΟ του Γραμμένου. Καμία
πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν αποκλείστηκε από το EURO και
η ελληνική ομάδα δεν μπήκε ούτε στις 39 της Ευρώπης
ξύνοντας τον πάτο

λου και το κίνητρο στο παιχνίδι.
Δεν υπήρχε καλή ομάδα στην
Ευρώπη που να μην προκρίθηκε στα
τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020. Από τα προκριματικά
την παρουσία τους εξασφάλισαν 20
ομάδες (δύο από κάθε όμιλο). Συγκεκριμένα οι:
Αγγλία, Τσεχία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Δανία, Κροατία, Ουαλία, Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία, Αυστρία,
Γαλλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ρωσία, Ιταλία και Φινλανδία.
Σε αυτές θα προστεθούν ακόμη
τέσσερις που θα προκύψουν από τους
αγώνες των πλέι οφ του Nations
League που θα γίνουν τον Μάρτιο.

Στα πλέι οφ τη δεύτερη ευκαιρία
την παίρνουν 16 ομάδες, δηλαδή
μαζί με τις 20 που έχουν πάρει ήδη
εισιτήριο, φθάσαμε στις 36. Η Εθνική μας ομάδα ανήκει στον πάτο της
Ευρώπης, στις 19 εθνικές που ολοκληρώθηκε από τώρα η παρουσία
τους!! Και αυτό γιατί αποτύχαμε παταγωδώς και στην προσπάθεια που
προηγήθηκε στο Nations League.
H Εθνική ομάδα κατάντησε η ουρά της Ευρώπης, και κανείς δεν
μπορεί να κάνει το μαύρο άσπρο,
γιατί ήλθαν τρεις ειδικών συνθηκών
νίκες στα τελευταία παιχνίδια.
Η Εθνική μας ομάδα δεν θα βρίσκεται στα τελικά για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Και με την κλήρωση

που μας περιμένει, θα πρέπει να κάνει τεράστια υπέρβαση για να πάρει
το εισιτήριο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
Είναι στοιχείο του λαού μας να
ενθουσιάζεται και ν’ απογοητεύεται
εύκολα. Όμως πέρα από τα συναισθήματα υπάρχει και η πραγματικότητα η οποία είναι σκληρή.
Κι αν για ν’ αποκλειστεί μια ομάδα από το EURO 2020 χρειαζόταν
να κάνει… αίτηση στην UEFA η οποία να γίνει δεκτή, με το Μουντιάλ
του Κατάρ το 2022, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Η αύξηση των ομάδων για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν
πέρασε και τα εισιτήρια που δίνονται στις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες
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για τη συγκεκριμένη διοργάνωση
παρέμειναν 13.
Για την Ελλάδα τα εισιτήρια που
θα διεκδικήσει θα είναι ακόμα λιγότερα, καθώς το Nations League για
το Μουντιάλ δεν δίνει εισιτήρια, για
τις ομάδες βρίσκονται στη Γ΄ και
στη Δ΄ κατηγορία. Εκεί δηλαδή που
έχουμε καταντήσει να βρισκόμαστε.
Η αποτυχία προβιβασμού στη Γ΄
κατηγορία του Nations League, ήταν καταλυτικής σημασίας για το
μέλλον.
Το ανάθεμα μπορεί να πέφτει
στον Άγγελο Αναστασιάδη, επιλογή της παρέας του Βαγγέλη
Γραμμένου, αλλά δεν φταίει για
την κατρακύλα μόνο αυτός.
Γιατί ο Αναστασιάδης χαιρέτησε μετά την εντός έδρας ήττα 2-3 από την Αρμενία. Η πρόκριση χάθηκε
από τον Φαν’τ Σιπ που κατάφερε
να χάσει στο Τάμπερε από τη Φινλανδία, μια πολύ μέτρια ομάδα που
για πρώτη φορά στην ιστορία της
προκρίνεται σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
Η Φινλανδία ήταν η ομάδα που
μας πήρε την πρώτη θέση στο
Nations League και το δεύτερο εισιτήριο στον προκριματικό όμιλο
του EURO 2020.
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στο Μουντιάλ
του Κατάρ», έχει
διατυμπανίσει
ο
Φαν’τ Σιπ. Οι προθέσεις ωστόσο δεν αρκούν.

Τα 13 εισιτήρια

Προπαγάνδα ή
πραγματικότητα
Η παρέα του Βαγγέλη Γραμμένου
διέλυσε την Εθνική ομάδα και είναι
ιδιαίτερα αμφίβολο ότι θα καταφέρει να ορθοποδήσει τα επόμενα
χρόνια.
Η αναλαμπή στα τελευταία παιχνίδια που καμία ουσία δεν είχε αποτέλεσε την αφορμή να στηρίξει ο
Γιώργος Σαββίδης τον εκλεκτό
του και μάλιστα με ειρωνικά σχόλια.
«Δεν άφησαν τίποτα όρθιο στην
ΕΠΟ του Γραμμένου, διέλυσαν την Εθνική… Ουπς, αυτό είναι από παλιότερη προπαγάνδα!» ήταν το σχόλιο
του μέλους του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Για προπαγάνδα μιλάει ο γιος του
Ιβάν Σαββίδη, αρνούμενος προφανώς να δει την πραγματικότητα,
μόνο και μόνο για να βάλει πλάτη
στον Βαγγέλη Γραμμένο.
Αυτό όμως δεν το έπραξε όταν η
Εθνική αναζητούσε έδρα όταν η διοίκηση της ΕΠΟ την ξεσπίτωσε και
την έβγαλε έξω από το «Καραϊσκάκης», προκειμένου να μην αποκομίζει οφέλη με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Όταν ο Βαγγέλης Γραμμένος
προόριζε την Τούμπα για έδρα της
Εθνικής και αυτή κρίθηκε ανεπιθύμητη από τη θύρα 4, κανείς Σαββίδης δεν μπήκε μπροστά ν’ ανατρέψει τα δεδομένα.
Η ΕΠΟ ήθελε γήπεδο έδρα για
την Εθνική ενόψει των αγώνων του
Nations League, το οποίο θα άρχιζε
τον Σεπτέμβριο του 2018, και όχι το
κρύο ΟΑΚΑ. Μάλιστα προγραμμάτισε το φιλικό με την Ελβετία στις 23
Μαρτίου 2018 στην Τούμπα.
Εκεί όμως ήλθε η θύρα 4 και ανέτρεψε τα πάντα, χωρίς οι Σαββίδης και υιός να πουν κουβέντα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο
ΣΦ ΠΑΟΚ Θύρα 4, αναφερόταν χαρακτηριστικά:
«Μετά τις τελευταίες φήμες πως
η έδρα της εθνικής Ελλάδας ενδέχεται να μεταφερθεί στην Τούμπα ένα
έχουμε να δηλώσουμε ρητά και κατηγορηματικά. Ούτε πάνω από το
πτώμα μας.
»Αυτοί που μας κλέβουν πρωταθλήματα κύπελλα και βιάζουν τον ελληνικό αθλητισμό δεν έχουν καμιά
θέση στο σπίτι μας και θα μας βρουν
όλους απέναντι τους. Εννοείται πως
απαιτούμε από την ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ να
τελειώσει το θέμα μια και καλή με μια
επίσημη ανακοίνωση.
Υ.Γ: Π.Α.Ο.Κ εσύ γ@@ την εθνική».
Η συνέχεια γνωστή. Επιχειρήθηκε να μεταφερθεί η έδρα της Εθνικής στο Παγκρήτιο, αλλά με τους
ρυθμούς της ΕΠΟ για τα έργα που
έπρεπε να γίνουν προκειμένου να εγκριθεί το γήπεδο από την UEFA,
δεν προέκυψε κάτι θετικό.
Ως εκ τούτου η Εθνική γύρισε

στο ΟΑΚΑ. Εκεί που έχασε τους πολύτιμους 5 βαθμούς με την Αρμενία
και το Λιχτενστάιν που της έλειψαν
για την πρόκριση…
Τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα και για προγραμματισμό. Η ζημιά που έχει προκληθεί είναι σχεδόν
ανεπανόρθωτη. Πρέπει να γίνουν
πράγματα και θαύματα για να δουν
οι Έλληνες φίλαθλοι και πάλι την
γαλανόλευκη σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
Ακόμη και οι εθνικές μας διοργανώσεις που θα είναι το 2022 στο…
φόρτε τους θα επηρεαστούν και οι
Έλληνες φίλαθλοι θα ξενερώσουν,
καθώς λόγω Μουντιάλ θα υπάρξει
μεγάλη διακοπή.
Και αυτό γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ θα λάβει χώρα από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου, σε χρονικό διάστημα
27 ημερών, με τον τελικό στις 18
Δεκεμβρίου 2022.
«Στόχος μου είναι να αντιστρέψω
την κατάσταση και να προκριθούμε

Από τις 55 χώρες που ανήκουν
στην UEFA, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα προκριθούν
13. Πώς θα προκύψουν οι 13; Αν κι
ακόμα η UEFA δεν έχει επισημοποιήσει την προκριματική της φάση, οι 13
χώρες που θα εκπροσωπήσουν την
Ευρώπη στο Κατάρ θα προκύψουν
ως εξής:
Από τους 10 προκριματικούς ομίλους οι πρώτοι θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για το Μουντιάλ.
Τα υπόλοιπα 3 εισιτήρια θα προκύψουν από τα πλέι οφ. Σε αυτά θα
συμμετάσχουν οι δεύτερες των ομίλων και οι 2 που θα έρθουν από το
Nations League. Οι 12 αυτές χώρες
θα χωριστούν σε τρία γκρουπ των
τεσσάρων στα οποία θα δώσουν ημιτελικούς και τελικούς (μονά ματς) για
να βγουν οι 3 νικήτριες των final 4.
Αν δεν βγει δηλαδή η Εθνική μας
πρώτη στον όμιλό της –το πλέον πιθανό–, θα πρέπει να κυνηγήσει τη
δεύτερη θέση στα προκριματικά. Όλες οι δεύτερες θα πάρουν μέρος
στη διεκδίκηση των τριών εισιτηρίων που απομένουν.
Μόνο που αυτήν τη φορά δεν γίνεται παιχνίδι μπαράζ εντός κι εκτός
έδρας, όπου υπάρχουν πιθανότητες,
αλλά περνάει μόνο ο πρώτος από
τον όμιλο των τεσσάρων πολύ καλών ομάδων που θα μετέχουν σε
κάθε όμιλο…
Όσον αφορά τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών, κι εκεί η Εθνική του
Γραμμένου δεν πρέπει να περιμένει πολλά Τα γκρουπ δυναμικότητας καταρτίζονται με βάση τα FIFA
Rankings.
Οι ομάδες χωρίζονται σε πέντε δεκάδες (με τις τελευταίες πέντε να προστίθενται και να φτιάχνουν ομίλους
των έξι χωρών) και γίνεται η κλήρωση. Η Εθνική μας θα είναι σε όμιλο με
τουλάχιστον δύο ισχυρότερους αντιπάλους, καθώς στην καλύτερη περίπτωση στο παρά… ένα θα μπει στο
τρίτο γκρουπ δυναμικότητας.
Tα επίσημα FIFA rankings θα ανακοινωθούν στις 24 Οκτωβρίου, ενώ η κλήρωση για τα γκρουπ δυναμικότητας θα κλειδώσουν στις 28
Νοεμβρίου και τα τελευταία FIFA
Rankings πριν την κλήρωση των
προκριματικών ομίλων.
Η ελληνική ομάδα θα είναι λοιπόν σε όμιλο με τουλάχιστον δύο ισχυρές ομάδες και θα πρέπει να πάρει την πρωτιά για να σφραγίσει το
εισιτήριο για το Μουντιάλ του Κατάρ. Συνεπώς, χαιρέτα μου τον
Γραμμένο και Φαν’ τ Σιπ καρτέρει.

Πρόβλημα
στο γκολ
Στη διαδρομή της στα
προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
η Εθνική μας ομάδα έδωσε 10 ματς. Σε αυτά
πέτυχε 12 γκολ. Με τόσα
λίγα γκολ κανένας δεν
σφράγισε το εισιτήριο
για το EURO.
H ελληνική ομάδα, μαζί
με το Λιχτενστάιν, δεν
κατάφερε σε κάποιο
ματς να πετύχει τρία ή
περισσότερα γκολ. Πουθενά. Η Φινλανδία έριξε
δύο τριάρες εντός έδρας,
η Βοσνία και τέσσερα και
πέντε εντός, αλλά και
τρία εκτός, η Αρμενία
δύο τριάρες και μια τεσσάρα, ενώ η Ιταλία που
ήταν άλλη κλάση στον
όμιλο είχε τρεις τριάρες,
αλλά και πέντε και έξι
και εννέα γκολ.
Όταν λοιπόν η γαλανόλευκη βρει απέναντί της
σοβαρές ομάδες, τότε οι
σημερινοί γίγαντες που
εμφανίζει μπορεί να μετατραπούν σε νάνους.
Γιατί οι χαρισματικοί
σκόρερ του παρελθόντος
δεν υπάρχουν. Μακάρι
να προκύψουν, αλλά με
ευχές κανείς δεν πέτυχε
γκολ και δεν πήρε αποτελέσματα.
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Η τεράστια
κληρονομιά της
Γιάννας στην Ελλάδα
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Τα στοιχεία αποδεικνύουν πόσα προβλήματα λύθηκαν
και καθιστούν σαφές ότι πέρα από τα 135 εκατ. ευρώ που
δόθηκαν στην πολιτεία μέσω του τότε πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή, η Γιάννα άφησε στην Ελλάδα μία
απίστευτη κληρονομιά
Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
έρασε στα ψιλά από τα
περισσότερα ΜΜΕ η αποκάλυψη της Γιάννας
Αγγελοπούλου ότι μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 άφησε στον τότε πρωθυπουργό
Κώστα Καραμανλή προίκα 135
εκατ. ευρώ.
Ποσό σημαντικό για τα δεδομένα της εποχής. Ειδικά αν βάλουμε
στην εξίσωση τη λάσπη που δέχθηκε η επικεφαλής της Ο.Ε. «Αθήνα
2004».
Και μόνο το γεγονός ότι χρειάστηκαν 15 χρόνια για να μάθει ο κόσμος ότι δόθηκαν στην πολιτεία 135
εκατ. ευρώ αποτελεί μια σαφή απόδειξη ότι κάποιοι ήθελαν τη Γιάννα
στόχο του κάθε πικραμένου.
Όποτε άνοιγε η συζήτηση για τα
οικονομικά προβλήματα της χώρας,
όλο και κάποιος μνημόνευε την Αγγελοπούλου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτόματα έφευγε η
συζήτηση από τις ευθύνες των πολιτικών. Λες και η Γιάννα αποτελούσε
τη θεραπεία για κάθε πολιτική και
οικονομική νόσο της Ελλάδας.
Κι όμως, αν κάποιος μελετήσει τα
στοιχεία που βρίσκονται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, θα αντιληφθεί το αυτονόητο: οι Ολυμπιακοί
Αγώνες άφησαν μια απίστευτη κληρονομιά στην Ελλάδα. Σε όλους
τους τομείς.

Π

Αρκεί να δει κάποιος τις επενδύσεις στην υγεία, που χρεώθηκαν
στους κωδικούς των Ολυμπιακών
Αγώνων, για να διαπιστώσει ακόμη
κι ένας εμπαθής τις τεράστιες ελλείψεις όλων των νοσοκομείων και τη
βελτίωση των υπηρεσιών προς τους
πολίτες, που είχαν ήδη πληρώσει
μέσω των ασφαλιστικών εισφορών
τους και όχι μόνο.
Στοιχεία που ασφαλώς διαθέτουν η Γιάννα και οι συνεργάτες
της στο εγχείρημα που ανέδειξε τις
δυνατότητες της Ελλάδας σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Η Αγγελοπούλου, όμως, ουδέποτε έκανε προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό
της.
Απέφυγε να πει τα πράγματα με
το όνομά τους για να μην προκαλέσει εντάσεις. Για να διαμορφώσει τις
ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό της
χώρας. Λειτούργησε ενωτικά και άφησε να τη χτυπούν όσοι προσπαθούν να καλύψουν δικές τους ευθύνες. Είτε προσωπικές είτε κομματικές.
Οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου
απαξίωναν τον πολίτη και νοιάζονταν απλά για την ευημερία των αριθμών, μέσα από τα πλαστά όνειρα
της τρελής κούρσας στο Χρηματιστήριο και φυσικά μέσω της
δημιουργικής
λογιστικής
που έγινε σλόγκαν στα χρόνια του Κώστα Σημίτη.
Τα στοιχεία
που υπάρχουν
αποδεικνύουν
πόσα προβλήματα λύθηκαν επειδή
κέρδισε η Αγγελοπούλου το στοίχημα της επιστροφής των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα που τους
γέννησε.
Παράλληλα, όμως, καθιστούν
σαφές ότι πέρα από τα 135 εκατ.
ευρώ που δόθηκαν στην πολιτεία
μέσω του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, η Γιάννα άφησε

στην Ελλάδα μία απίστευτη κληρονομιά.

Το πρόβλημα
της αναξιοποίησης
Το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, λοιπόν, ήταν μεγάλο, δίχως όμως ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Επί της ουσίας,
δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για υποδομές, οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Αγγελοπούλου, λοιπόν, άφησε τεράστια κληρονομιά στην Ελλάδα. Τα 135 εκατ. ευρώ που
έδωσε στον
Κώστα Καραμανλή μοιάζουν με ψίχουλα μπροστά σε
όλα τα υπόλοιπα που έμειναν
παρακαταθήκη
σε μία χώρα που υποτίθεται πως ήταν ευρωπαϊκή, αλλά ουσιαστικά
παρέπεμπε σε τριτοκοσμική.
Το πρόβλημα που εμμέσως πλην
σαφώς έθιξε η Γιάννα κατά τη
διάρκεια της συνέντευξής της στον
Παύλο Τσίμα ήταν η αδυναμία της
πολιτείας να αξιοποιήσει την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ακόμα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις έμειναν αναξιοποίητες. Έστω και αν κάποιες εξ αυτών είχαν
κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Δαπανήθηκαν, δηλαδή, τεράστια ποσά, χωρίς μετά να κάνουν απόσβεση. Και
σε αυτό, βέβαια, δεν ευθύνεται η
διοργάνωση, αλλά όσοι ανέλαβαν
το κουμάντο μετά τη λήξη της.
Οι Ισπανοί έκαναν τη Βαρκελώνη τουριστικό προορισμό όλου του
πλανήτη έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Αξιοποίησαν όλες τις δυνατότητες που υπήρχαν και έδωσαν υπεραξία στις εγκαταστάσεις.
Όπως εκμεταλλεύθηκαν και τη
διοργάνωση για να δημιουργήσουν
υποδομές και στο αγωνιστικό κομ-

μάτι. Εμείς, όμως, αφήσαμε και πέρασαν στο ντούκου όλα όσα συνέβησαν το 2004. Και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την κατάκτηση του
Euro.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
σκούριασαν. Μετατράπηκαν σε ερείπια που θύμιζαν απλά μία ιστορική στιγμή της χώρας. Ακόμα και σήμερα ακούμε πολιτικούς να αλληλοκατηγορούνται για την αδυναμία
της πολιτείας να αξιοποιήσει την
κληρονομιά του 2004.
Ούτε ένας, όμως, δεν βγαίνει να
πει ότι έκανε κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα, όταν στριμώχνουν κάπως τα πράγματα, όλοι αφορίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μνημονεύουν την Αγγελοπούλου για να αφήσουν το ανάθεμα να αιωρείται πάνω από το κεφάλι της γυναίκας, η οποία πρόσφερε
από την περιουσία της για την ανάληψη της διοργάνωσης.
Και κυρίως για να μην τη χάσουμε όταν η κυβέρνηση του Κώστα
Σημίτη έκανε δημόσιες σχέσεις και
κατέστησε αμφίβολο το εγχείρημα
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Η επιστροφή της Γιάννας
στην Οργανωτική Επιτροπή απέτρεψε την κόκκινη κάρτα της ΔΟΕ. Η
παρουσία της Αγγελοπούλου έδωσε την απαραίτητη ώθηση για να
αποσπάσει η Ελλάδα τα εύσημα του
Ολυμπιακού Κινήματος και όχι μόνο. Αλλά φυσικά η αξιοποίηση της
απίστευτης κληρονομιάς ήταν θέμα
της πολιτείας.
Οι κυβερνώντες όφειλαν να
βρουν τρόπους για να εκμεταλλευθεί η χώρα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις επενδύσεις που έγιναν σε όλους τους τομείς ως «εθνική επιλογή». Δεν το έπραξαν, όμως, και έτσι πέρασαν 15 χρόνια,
στα οποία ακόμα συζητάμε τα ίδια
και τα ίδια.
Και σε αυτό, προφανώς, δεν ευθύνεται η Γιάννα. Αντίθετα, μάλλον
πρέπει να της στήσουμε άγαλμα για
όσα άφησε ως παρακαταθήκη στην
Ελλάδα.
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Μιλούν
πολύ

Οργή Μελισσανίδη,
τελειώνει τον Βακάλη
ελειωμένος θεωρείται,
από την ΕΠΟ, εδώ και
μερικές ημέρες ο Νίκος
Βακάλης. Ο πρόεδρος
της ΕΠΣ Σάμου και αναπληρωτής του Βαγγέλη Γραμμένου γλίτωσε από πολλά την τελευταία
τριετία, αλλά την πάτησε λόγω…
«Άποψης»! Όπως, όμως, λέει και
ο λαός, πολλές φορές πηγαίνει
η στάμνα για νερό, μα μία δεν
γυρίζει πίσω.
Αν και όλος ο περίγυρος της ΑΕΚ
προσπάθησε να κρύψει από τον Δημήτρη Μελισσανίδη τα ανδραγαθήματα του Βακάλη, η αποκάλυψη
της εφημερίδας για τα έργα και τις
ημέρες του Σαμιώτη οδήγησε στο αναπόφευκτο: στην έκρηξη του Νικαιώτη, ο οποίος έβγαλε αφρούς όταν πληροφορήθηκε τους λόγους,
για τους οποίους ο Νικόλας αισθανόταν υποχρεωμένος στον Βάγγο.
Η δημοσίευση των λεπτομερειών
και έπειτα η κόντρα με τον Παναγιώτη Διακοφώτη στη Ρώμη προκάλεσαν τη δυσφορία του «Μελισσάν». Όχι μόνο για τον Βακάλη,
αλλά και για εκείνους που του έκρυψαν όσα έκανε ο αναπληρωτής
πρόεδρος της ΕΠΟ. Σε μια εποχή
που ο Ολυμπιακός σήκωσε ψηλά το

Τ

θέμα της Ομοσπονδίας και των διαφόρων προσλήψεων, ο «Τίγρης»
είχε καταστήσει σαφές ότι όλοι όφειλαν να είναι προσεχτικοί και να
αφήσουν στην άκρη τα προσωπικά
τους συμφέροντα. Ο Βακάλης, όμως, νοιάστηκε πρωτίστως για τη…
σύμβαση αορίστου χρόνου και ο
Μελισσανίδης έγινε έξαλλος.
Για τον παράγοντα από τη Σάμο,
που έζησε μεγαλεία την τελευταία
τριετία, ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα. Λόγω των ισορροπιών τρόμου που υπάρχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, βέβαια, κάποιοι άρχισαν το μασάζ για να μην υπάρξει κάποια απρόσμενη ανατροπή του σκηνικού. Με διάφορες υποσχέσεις
προς τον Βακάλη ότι δεν πρόκειται
να τον αφήσουν να χαθεί από τις

αρχαιρεσίες κι έπειτα. Πως κάπου
θα αξιοποιηθεί, αν και δεν μπορεί να
είναι πλέον στην κεντρική σκηνή επειδή έδωσε δικαιώματα.
Είχε βρεθεί κι άλλες φορές σε
δύσκολη θέση ο Νικόλας. Πότε επειδή ασκούσε κριτική στον Γιάννη
Παπαδόπουλο και τη μεταγραφική δραστηριότητα της ΑΕΚ, και πότε
με τις τριβές που προκάλεσε η αθέτηση της συμφωνίας να μείνει μόνο
δύο χρόνια στη θέση του αναπληρωτή προέδρου κι έπειτα να παραχωρήσει τη θέση του στον Παναγιώτη Δημητρίου. Πάντα, όμως,
κατάφερνε και γλίτωσε τους μπελάδες. Συνήθως πλήρωνε τις συμπεριφορές του και τα λόγια του με ένα
μικρό διάστημα στον πάγο. Αλλά
αυτή τη φορά ο Βακάλης ξεπέρασε
και τις κόκκινες γραμμές. Έδωσε δικαιώματα και επιχειρήματα σε όσους επιδιώκουν να περιορίσουν τη
δυναμική της «Ένωσης» στα κέντρα
που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Κι
αυτό ήταν ασυγχώρητο σφάλμα. Ειδικά από τη στιγμή που αποκαλύφθηκαν οι ενέργειές του χάρη στα
αποκλειστικά ρεπορτάζ της «Α». Από ’κεί και πέρα, όλοι κατάλαβαν
πως δεν μπορούσαν να κρατήσουν
άλλο το μυστικό του Νικόλα.

Μπλόκο για τον Μπέο και
τον άλλο Ολυμπιακό (Βόλου)
Η αναφορά του Ολυμπιακού στις προσλήψεις,
στις μισθοδοσίες και τα χρήματα που ξοδεύει η
ΕΠΟ έχουν στο βάθος ένα άλλο φόντο. Ιδιαίτερα
αγαπητό στην πλειοψηφία των Ελλήνων, καθώς
απεικονίζει μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες
της χώρας, εκεί που το βουνό παντρεύεται τη θάλασσα κι αντίστροφα. Στον ορίζοντα του παζλ με
τις «κόκκινες» ενστάσεις για τα έξοδα της Ομοσπονδίας αχνοφαίνεται ο Βόλος. Με το Πήλιο και
τον Παγασητικό Κόλπο. Και φυσικά κάπου εκεί, στις ομορφιές του τόπου κρύβεται και ο Αχιλλέας Μπέος. Τις ενέργειες του δημάρχου για εξασφάλιση αποζημίωσης από την ΕΠΟ θέλουν να μπλοκάρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Του
Πειραιώς, φυσικά, διότι εκτός από τον Αχιλλέα χρήματα διεκδικεί και ο Ολυμπιακός του Βόλου. Άσχετα αν γεννάται το ερώτημα για το ποιος θα εμφανιστεί
στα δικαστήρια για να εκπροσωπήσει την ΠΑΕ. Θα ’ναι ο Μπέος; Θα ’ναι κάποιος
άλλος; Εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη; Οι απαντήσεις θα δοθούν όταν εκδικαστεί
το αίτημα του δημάρχου, όπου αναμένεται σχετικά πρόσθετη παρέμβαση. Αλλά
στον Πειραιά έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν μήπως γίνει κάποια ρύθμιση α-λά
Γιάννη Παπαδόπουλου ή αμελήσουν από την ΕΠΟ όπως ξεχάστηκε ο δικηγόρος του δημοσίου όταν κρίθηκε η υπαγωγή της ΑΕΚ στο άρθρο 44 πριν πολλά
χρόνια, από τον Ντέμη Νικολαΐδη. Γι’ αυτό φωνάζουν από τώρα οι άνθρωποι
του Ολυμπιακού. Έχουν δει πολλά τα μάτια τους και δεν θέλουν να δουν κι άλλα…

Μέχρι τις εκλογές –αν
γίνουν, αφού η ΠΣΕ καραδοκεί–, βέβαια, ο αναπληρωτής πρόεδρος ενδέχεται να μπει κάτω από την ομπρέλα του Γραμμένου. Αν και
επαναλαμβάνουμε ότι άρχισε ήδη το μασάζ για την επόμενη μέρα, ώστε στις κρίσιμες ψηφοφορίες
να κρατήσει ο Βακάλης την ίδια
στάση που είχε έως τώρα.
Γενικά, πάντως, στην ΕΠΟ τα
πράγματα εξελίσσονται περίεργα.
Διότι εκτός από τον Βακάλη έχουν
δώσει και άλλοι δικαιώματα. Με
πρώτο και καλύτερο τον Αστέριο
Αντωνίου. Κάθε φορά που μιλάει,
ο αντιπρόεδρος προσφέρει ένα
τσουβάλι επιχειρήματα σε όσους
βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Η
πρόσφατη αναφορά του στους συμβούλους της ΑΕΚ ήταν ενδεικτική.
«Για μένα ποτέ δεν υπήρχε διάσταση με τους συναδέλφους στο συμβούλιο που είναι κοντά στην ΑΕΚ», είπε ο Αντωνίου σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του. Ουσιαστικά, δηλαδή, ενίσχυσε όσα είχε πει
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
ο Χέμπερτ Χούμπελ, όταν αποχώρησαν όσοι συνθέτουν το μπλοκ του
Νότου. Στη συνέχεια, βέβαια, ο αντιπρόεδρος του Γραμμένου προσπάθησε να μαζέψει την μπουγάδα
και άρχισε να φλυαρεί για να περάσει
το μήνυμα ότι «δεν είμαστε πιόνια των
ομάδων», αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. «Αυτοί μαρτυράνε μόνοι τους»,
σχολίαζαν στον Πειραιά και προετοιμάστηκαν για να αξιοποιήσουν επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά τα
λόγια του Αντωνίου.

Φορτώνουν την
ανικανότητά τους
στον Τζακ
Από το Σάββατο προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη στην ΕΠΟ με την επιστολή του Ολυμπιακού
στον Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά μέχρι να κουνήσει ο Βαγγέλης Γραμμένος το ένα πόδι του,
προφανώς είχε βρωμίσει το άλλο. Ίσως να έλειπε και για weekend ο Μάκης Γκαγκάτσης, οπότε ο συντονισμός των αντιδράσεων έγινε περίπλοκη υπόθεση.
Τη Δευτέρα, βέβαια, αποφάσισαν από την ΕΠΟ να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα. Κάποια
στιγμή ψάχθηκαν για να εκδώσουν ανακοίνωση.
Έλεγε, ωστόσο, ο ένας το μακρύ του και ο άλλος
το κοντό του. Οπότε, άκρη δεν έβρισκαν. Κάποια
στιγμή ακούστηκε η φωνή του Περικλή Λασκαράκη. Προφανώς για να δείξει τις αρχηγικές τάσεις του.

«Τζάμπα συζητάμε», είπε. «Και να καταλήγαμε στην ανακοίνωση δεν μπορούμε να τη βγάλουμε διότι πήγε 1 η ώρα και έφυγε ο κύριος Φιλιππούσης», πρόσθεσε.
Με λίγα λόγια, για την αδράνεια του Γραμμένου και την ανικανότητα των υπολοίπων να
καταλήξουν σε ένα κείμενο τούς έφταιγε ο
Τζακ. Από το Σάββατο προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη κι έπρεπε ο υπεύθυνος Επικοινωνίας
να βρίσκεται σούζα Σάββατο και Κυριακή έως
ότου κατέληγαν κάπου οι φωστήρες. Στο πάρκο
Γουδή βρήκαν τη λύση στο πρόβλημα της (αν)επάρκειάς τους: φταίει η επικοινωνία. Κι επειδή
δεν μπορούν να αλληλοκατηγορηθούν, παίζει
και το ενδεχόμενο να τα βάλουν με τον Φιλιππούση.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
υτά η «Α» τα έγραψε πριν ξεκινήσει το
πρωτάθλημα, ότι
φέτος θα γίνει ροντέο. Μη λέμε πάλι τα ίδια, για
τις επιστολές Μαρινάκη πως ο
Ολυμπιακός θα την κάνει από το
πρωτάθλημα, όπως ο μπασκετικός. Καμία αξία δεν έχουνε.
Αυτά είναι για να πουλάνε πνεύμα με σανό μαζί στον λαό του ΠΑΟΚ ο Δουξ Λαβρέντι Μπέρια και
ο Σταύρακας ο Κόλκας. Άλλο
πράγμα θέλω να σου πω εγώ. Σοβαρά θα μιλήσουμε. Πολύ σοβαρά.
Ούτε θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ προδόθηκε από τον μικρό Γιωργάκη,
που πρώτος-πρώτος ποστάρισε στο
instagram ότι ο Ολυμπιακός να πάει στο καλό. Αυτά τα καταλαβαίνουνε και τα μικρά παιδιά, γιατί αντέδρασε ο ΠΑΟΚ και δεν αντέδρασε η
ΕΠΟ. Σ’ το ξεκινάω. Από τα εύκολα
πρώτα.
Ο Μαρινάκης άφησε να εννοηθεί ότι θα φύγει από το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ο Σαββίδης δεν έφυγε από το Κύπελλο; Τρία χρόνια πέρασαν μονάχα που ο Ιβάν δεν κατέβασε τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό Κυπέλλου στο Φάληρο. Υπάρχει
καμία διαφορά;
Ο Μαρινάκης το είπε, αλλά κανένας δεν ξέρει αν θα το κάνει. Ο
Σαββίδης το έκανε, όμως. Όπως ο
μακαρίτης ο Βουλινός είχε πάρει
τον ΠΑΟΚ κι έφυγε στο 73΄ από το
ΟΑΚΑ στο ματς με τον Παναθηναϊκό
το 1990, έτσι κι ο Ιβάν. Καμία διαφορά δεν έχει. Ένας Βουλινός με
περισσότερα λεφτά είναι ο Σαββίδης.
Τότε, όμως, δεν υπήρχε internet,
social media και τα ρέστα. Ούτε
Κόλκας, ούτε Λευτεράκης Δούκας, ούτε Σαββιδοτεχνείο. Έτσι είναι. Αν οι πιτσιρικαρία του ΠΑΟΚ
που έκανε ήρωα με τα like τους
Σαββιδοτέχνες ήξεραν ότι ο Βουλινός μάζεψε την ομάδα κι έφυγε,
μπορεί να την έψαχναν τη δουλειά.
Τώρα, ό,τι πει ο instaGiorgis.
Τότε ήταν καλός ο Βουλινός και
τώρα είναι κακός ο Μαρινάκης.
Μια χαρά τα πάει το Σαββιδοτεχνείο.
Πάμε στο πιο σοβαρό. Βγάζει αυτή την επιστολή ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Και πλακώνουνε οι Σαββιδοτέχνες, να πάει στο καλό ο Ολυμπιακός. Και ο μικρός Γιωργάκης, βέβαια, για να μη χάσει το κελεπούρι.
Γιατί να πάει στο καλό; Επειδή 20
χρόνια έπινε το αίμα του ελληνικού
ποδοσφαίρου, λέει ο υιός...

Α

Μπλόκαρες
τον
instaGiorgis;
Αυγενάκη,
παραιτήσου!
Τι χώρα είναι αυτή η Ελλάδα, ρε φίλε. Ο μικρός
Γιωργάκης να βγαίνει και
να λέει του Αυγενάκη να
παραιτηθεί. Τον μπλόκαρε στο instagram τον
instaGiorgis ο Αυγενάκης.
Το χειρότερο πράγμα που
θα μπορούσε να κάνει
στον μικρό Γιωργάκη. Άπαξ και τον μπλόκαρες,
του έκοψες τα πόδια.
Παιχνίδι
είναι
το
instagram για τον πιτσιρικά Γιωργάκη. Παίζει
κάθε μέρα και μετά κάνει
συνομιλίες με τους
Followers.
Βασιλιάς είναι εκεί ο
Γιωργάκης, κάνει ό,τι
γουστάρει. Αυτή είναι η
δουλειά του. Να ποστάρει όλη τη μέρα και μετά
να προτείνει κανέναν
παίκτη που είδε στο
youtube.
Και πάει ο Αυγενάκης και
τον μπλοκάρει. Είναι σοβαρός ο υπουργός; Μόνο
και μόνο γι’ αυτό, πρέπει
να παραιτηθεί ο Αυγενάκης. Ή, να ξεμπλοκάρει
τον instaGiorgis και να
συνομιλούνε. Να γράφει
ο ένας, ν’ απαντάει ο άλλος. Αυτό είναι το σωστό.
Αυτή είναι η ζωή του όλη
του μικρού Γιωργάκη.
Πρέπει ο Λευτέρης να
δείξει κατανόηση. Τι θέλει; Να πάθει κατάθλιψη
ο υιός; Αν γίνει κι αυτό,
μετά πώς θα γελάμε;

Ο Τσίπρας
στην πορεία,
ο Ιβάν
στην αγωνία…
Ο Ιβάν που είδε τον Κυριάκο για να «μπλοκάρει» τον Μαρινάκη,
και ο μπερδεμένος Αλέξης που υμνεί τον Τραμπ αλλά πάει και
στις συγκεντρώσεις εναντίον του
Αυτό γράφουνε όλοι με copy
paste. Και πλακώνουνε τα ΠΑΟΚια
από κάτω, να ξεβρωμίσει το ποδόσφαιρο και τα ρέστα. Έτσι είναι. Μεγάλη τιμή για το ΠΑΟΚι να ποστάρει ο Κόλκας κι από κάτω να σχολιάσει. Νομίζει το ΠΑΟΚι ότι συμμετέχει. Ο Κόλκας, όμως, πληρώνεται
γι’ αυτό, το ίδιο κι οι Σαββιδοτέχνες.
Να μην ξεφύγω όμως.
Να φύγει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός, επειδή έπαιρνε τα πρωταθλήματα 20 χρόνια. Μάλιστα. Να φύγει
για όσα έκανε, όχι για το τώρα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, μάστορα;
Δηλαδή, όπως μας έκανες τόσα
χρόνια, άλλαξε ο δίσκος και τώρα
δεν δικαιούσαι διά να ομιλείς. Τώρα παίζουμε μπάλα εμείς, σου λένε

οι Σαββιδοτέχνες. Τώρα είναι η σειρά μας. Κι αυτό το βαφτίσανε εξυγίανση.
Το γυρίσανε και στο σήμερα, όμως. Ο διαιτητής δεν έδωσε κανονικό πέναλτι στον ΟΦΗ, σου λένε,
ούτε ακόμα ένα στον Μπαράλες.
Μάλιστα. Άντε, σου λέω εγώ ότι του
ΟΦΗ ήτανε. Άπαξ, όμως, και λες ότι
ήταν του Μπαράλες, πρέπει να πεις
ότι ήταν και το διπλό πέναλτι με τον
Αστέρα, με τον Μάτος και τον Βαρέλα. Εκεί, ο VARατζής Μανούχος
έκανε καλά.
Άπαξ, όμως, και λες ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε, πρέπει να πεις
και πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Κι όχι
να κάνεις τουμπεκί με τους Κουτσιαύτηδες και τους Μανούχους. Έ-

τσι είναι. Παραδέχτηκε ποτέ το Σαββιδοτεχνείο ότι ευνοήθηκε; Για να
ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Μόνο για
το καραμπινάτο του Βιεϊρίνια στη
Λαμία. Το είπε ο Λουτσέσκου και
τον φλομώσανε στα μπράβο. Φοβερά πράγματα.
Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Από τη
στιγμή που ο Σαββίδης έδωσε 3,5
μιλιόνια για να πάρει τις εκλογές, έτσι θα παιζότανε. Οι Σαββιδοτέχνες,
βέβαια, δεν έμαθαν τίποτα για τις εκλογές. Όλα δημοκρατικά.
Πάμε παρακάτω. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ
γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση για
τον Μαρινάκη; Επισήμως, σου λέω
εγώ. Να έλεγε, κύριε Μαρινάκη, εμείς νομίζουμε αυτό.
Να σ’ το πω κι αυτό. Περίμενε την
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ΑΕΚ. Όπως το ακούς. Εμείς, εδώ,
δεν γράφουμε παπαριές. Αφού έβαλε μπροστά το Σαββιδοτεχνείο να
γράφει τις παπαριές του, ο ΠΑΟΚ
την ΑΕΚ περίμενε ν’ αντιδράσει.
Και διαβάζεις στο ρεπορτάζ της
ΑΕΚ ότι ασχολούνται με την καλυτέρευση της απόδοσης της ομάδας.
Κουβέντα.
Έτσι είναι. Δεν είναι κανένα κορόιδο ο Μελισσανίδης να παίξει
το παιχνίδι του Σαββίδη. Κι εκεί άρχισαν τα ζόρια στον ΠΑΟΚ. Όπως το
ακούς. Δεν τράβηξαν ζόρι που ο
Μαρινάκης έβγαλε ανακοίνωση,
και τους ήρθανε οι πόνοι που ο Μελισσανίδης δεν ακολούθησε.
Μπας, σου λέει, και γίνει κανένα
κονέ με τον Μαρινάκη και τρέχουνε και δεν φτάνουνε. Κι εγώ σ’ το έγραψα στο προηγούμενο φύλλο. Ο
Μελισσανίδης με τον Μαρινάκη
κολλητοί για πολλά χρόνια ήτανε.
Τα τσούγκρισαν, μπορεί να τα ξαναβρούνε. Να πάει ο «Τίγρης» με
τον Σαββίδη, ούτε στον άλλο κόσμο,
μετά το πούλημα που του έκανε ο
Σαββίδης στον τελικό του Βόλου.
Τις προάλλες, πάλι η «Α» το είχε
γράψει ότι έγινε προσπάθεια για κονέ. Από τον ΠΑΟΚ. Στο Ωραιόκαστρο. Και τους απάντησαν οι ΑΕΚτζήδες ότι αυτός που θα πάει στον
Μελισσανίδη και θα του πει ότι σε
θέλει ο Σαββίδης, μετά θα τρέχει
να κρυφτεί.
Ξανάγινε και νέα προσπάθεια από επιφανή Σαββιδοτέχνη. Ένα άσφαιρο έριξε, δηλαδή, μπας και τσιμπήσει ο Δημάτος και βγάλει καμία
ανακοίνωση. Και μετά, τα βάψανε
μαύρα στον ΠΑΟΚ. Μη γίνει καμιά
στραβή, σου λένε, και βρεθούμε

στην απ’ έξω.
Πάμε παρακάτω. Ο Μαρινάκης
έβγαλε μια ανακοίνωση. Μάλιστα.
Και τα χώνει στην ΕΠΟ. Και ψάχνεις
να βρεις πού είναι ο Γραμμένος. Σε
κανένα πιθάρι τον κρύψανε και δεν
έμαθε για την ανακοίνωση; Του τελείωσαν τα mb στο internet; Δεν
τον πληροφόρησε κανένας; Του-

μπέκα ο Βάγγος.
Εκτός κι αν περίμενε τον Ιβάν να
του στείλει κανένα ραπόρτο. Ή μπορεί να βολεύτηκε μ’ αυτά που γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες. Να τον κάλυψαν, δηλαδή. Δεν είναι εύκολα
πράγματα αυτά ν’ απαντάς στον
Μαρινάκη, άπαξ και δεν πάρεις
γραμμή.
Κι άντε, ο Βάγγος πρέπει να πάρει γραμμή. Ο Αλέξης ο Τσίπρας
και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε ν’ απαντήσουνε; Εντάξει, τα παιδιά ήταν απασχολημένα με την πορεία στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν μπορούσανε να
κάτσουνε δυο λεπτά στο γόνατο να
βγάλουνε καμία ανακοίνωση για τον
Μαρινάκη;
Ποιος Τσίπρας και ποιος ΣΥΡΙΖΑ, ρε, σοβαροί να είμαστε. Εδώ οι
τύποι το έβγαλαν από τα μάτια. Ο Αλέξης νομίζει ότι είναι 19 ετών.
Πρώτος-πρώτος κοτσονάτος στην
πορεία στο Πολυτεχνείο.
Εδώ κυβέρνησε τεσσεράμισι
χρόνια, έκανε τις υποκλίσεις του
στον Τραμπ, έλεγε πάντα «ναι» ό-

ταν του τηλεφωνούσε ο Πάιατ,
και τώρα πάει στην
πορεία επικεφαλής.
Εκτός κι αν πήγε για
διαμαρτυρία εναντίον της εξωτερικής πολιτικής που ο ίδιος έκανε. Αλλάζει το πράγμα,
τότε. Έτσι είναι οι γιαλαντζί αριστεροί στην Ελλάδα. Βγαίνουν
στους δρόμους και εναντίον του εαυτού τους. Πλακώνονται και με τον
εαυτό τους.
Να μην ξεφύγω, όμως, με το Αλεκάκι, που το παίζει μπουφάν δεκαετίας του ’80. Αντίσταση και καλά. Άσχετο, τώρα, που στη Θεσσαλονίκη το στεφάνι του ΣΥΡΙΖΑ για
το Πολυτεχνείο το πετάξανε σε κάδο σκουπιδιών.
Για να σ’ το τελειώσω με τον Αλέξη. Προσβολή σε αυτούς που τον
ψήφισαν ήταν αυτό με την πορεία.
Σου λέει ο Αλέξης, όλο και κάποιο
κορόιδο παραπάνω θα τσιμπήσω αν
βάλω τζιν και φωνάζω συνθήματα
κατά των Αμερικάνων.
Από τη χλίδα με τα κότερα, στην
πορεία. Κι άμα ξαναβγώ, μία από τα
ίδια. Εγώ, πάντως, αν ήμουνα
Πάιατ, ο πρέσβης ο Αμερικάνος, θα
έβγαζα ανακοίνωση ότι τον περιμένω στην πόρτα της πρεσβείας τον
Αλέξη. Θεσμικά, δηλαδή. Ο Αλέξης
περπάτησε καμιά κατοστή μέτρα για
τις φωτογραφίες και μετά την έπεσε
για σκοτς ον δε ροκς.
Κι όπως σ’ τα είπα, μετά την επίσκεψη του Σαββίδη στον Μητσοτάκη, τελείωσε το παραμύθι και θα
την πληρώσει ο Αυγενάκης. Ακούς
δελτίο ειδήσεων Κυριακή βράδυ στο
ΟΡΕΝ του Σαββίδη, πρώτη είδηση
ο Αυγενάκης.
Που απάντησε στην επιστολή του
Ολυμπιακού, ενώ δεν είπε ποτέ τίποτα για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου. Κι ο Λευτεράκης ο Δούκας,
βέβαια, στην τηλεφωνική γραμμή
για δηλώσεις.
Αυτός είναι ο καημός του Δούκα
Λαβρέντι Μπέρια. Ο Τζήλος. Κι άντε, σου λέω εγώ ότι ο Αυγενάκης
κάνει μία δήλωση ότι καταδικάζει
την επίθεση κι ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το καθήκον της.
Εύκολο πράγμα αυτά για έναν
πολιτικό. Θα βγει τίποτα; Θα καλυφθεί ο Λευτεράκης ο Δούκας;
Που δούλευε στο site του Μαρινάκη και τα έπαιρνε ο Λευτεράκης,
για να μην ξεχνιόμαστε.
Το τελειώνω. Αφού ο Αυγενάκης
δεν βγαίνει να πει τι έγινε με τον Τζήλο, να το πει στα ίσια και παλικαρίσια ο Λευτεράκης ο Δουξ. Ρεπόρτερ είναι. Να πει ότι θ’ αποκαλύψει
τους δράστες και ποιος τους έστειλε
στη Λάρισα. Παστρικές δουλειές. Να
τα πει φόρα-παρτίδα και μετά, στα
δικαστήρια για αποδείξεις ο γιαλαντζί ντερβίσης Λευτεράκος.

Ο Γραμμένος
έχασε
τη μεγάλη
ευκαιρία
Ο Βάγγος ο Γραμμένος
έχασε τη μεγάλη
ευκαιρία με την
επιστολή του Μαρινάκη.
Για υπέρογκους μισθούς
κάνει λόγο ο Μαρινάκης
στην ΕΠΟ. Μάλιστα.
Βγαίνεις εσύ, ως
πρόεδρος της ΕΠΟ, και
λες, κύριε Μαρινάκη,
είστε μεγάλος ψεύτης.
Να το μισθολόγιο. Ο
μηνιαίος μισθός του
Τριτσώνη δεν είναι
15.000 ευρώ τον μήνα,
ούτε του Κουκουλάκη.
Τα παιδιά αμείβονται με
μισθούς Αχτσιόγλου,
δηλαδή 551 ευρώ μικτά.
Ούτε οι Μπάρτζηδες και
οι Χολέβες παίρνουν
κανένα οχτάρι τον
μήνα. Παίρνουν λίγο
παραπάνω από το
βασικό, κολλάνε και
ένσημα. Έτσι είναι.
Μοναδική ευκαιρία να
τον κολλήσει στον τοίχο
τον Μαρινάκη έχει ο
Βάγγος. Και για να τον
αποτελειώσει τον
Μαρινάκη, κοπανάει και
τη φορολογική δήλωση
του Μέλο με το μέλι.
Ότι είστε συκοφάντης
που λέτε ότι ο Περέιρα
πανταλονιάζει 22.500
τον μήνα. Και τώρα που
το θυμήθηκα. Αφού ο
Μαρινάκης είναι
κράτος, που γράφουνε
οι Σαββιδοτέχνες, δεν
μπορεί να βρει πόσο
τσουβαλιάζουνε
Περέιρα και
Μπάρτζηδες;

22
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
23/24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019




Χαμένος (και μόνος)
απ’ το Σάββατο ο Γραμμένος

Ανοίγματα προς την ΑΕΚ

Η επιστολή του Ολυμπιακού
στον Λευτέρη Αυγενάκη μπορεί να αποτρέψει τις άμεσες εξελίξεις στην ΕΠΟ. Να τις αναβάλει για να μη χρεωθούν η
FIFA και η UEFΑ ότι ενεργούν
επειδή μία ομάδα προχώρησε
σε κάποιες καταγγελίες. Κάποιος, βέβαια, θα αναρωτηθεί γιατί δεν έπραξαν το ίδιο οι Ευρωπαίοι και το 2016. Η απάντηση
είναι απλή και τη δίνουν οι ίδιοι:
τότε οι καταγγελίες έγιναν από
τρεις ομάδες και παράλληλα
κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση από μια σειρά γεγονότων και

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

υπό την αφόρητη πίεση της πολιτείας, με την οποία παραδοσιακά ήθελαν να τα έχουν καλά
οι αξιωματούχοι των διεθνών
ομοσπονδιών.
Τα δεδομένα είναι πλέον διαφορετικά. Κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες χαράζει τον δικό
της δρόμο. Επειδή, όμως, ο τίτλος έχει δύο διεκδικητές, τον
ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, σε
Θεσσαλονίκη και Πειραιά επιχειρούν ανοίγματα προς την ΑΕΚ.
Με το σκεπτικό ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν φωνή στην ΕΠΟ,
άρα και σε FIFΑ, UEFΑ. Από τον

ΠΑΟΚ χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι «ο Ολυμπιακός θέλει να
επιστρέψει το ποδόσφαιρο στην
εποχή που είχε τον έλεγχο των
πάντων. Τώρα, όμως, όλα είναι
αμφίρροπα». Από την άλλη πλευρά, οι Πειραιώτες υποστηρίζουν
ότι «ο ΠΑΟΚ καθιέρωσε το δόγμα
“ή εμείς ή κανείς” και, μάλιστα, το
εφάρμοσε με θύμα και την ΑΕΚ».
Στο Μαρούσι, πάντως, κρατούν κλειστά χαρτιά για τη στάση τους. Κάποια στιγμή, όμως,
θα κληθούν να πάρουν θέση και
τότε ίσως διαμορφώσουν τις νέες ισορροπίες.

Ούτε στον χειρότερο εφιάλτη του δεν περίμενε ο Βάγγος Γραμμένος όσα βίωσε το πρωινό του περασμένου Σαββάτου. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αισθάνθηκε μία ζάλη όταν πληροφορήθηκε για την επιστολή του Ολυμπιακού στον Λευτέρη Αυγενάκη. Ήταν τέτοια η αμηχανία του που επαναλάμβανε τη φράση «δεν ξέρω» σε όποιον επικοινωνούσε μαζί του
και ζητούσε μία εξήγηση. Μία γνώμη.
Κάποια στιγμή μόνο αναθάρρησε ο Γραμμένος. Κάποιοι τον ενημέρωσαν ότι από το επιτελείου του υφυπουργού Αθλητισμού δήλωναν ότι
δεν θα υπήρχε επίσημη αντίδραση. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα ο Βάγγος έκανε λόγο για «επικοινωνιακή στρακαστρούκα». Όταν, όμως, έμαθε
ότι ο Αυγενάκης προανήγγειλε συνάντησή του με τους ανθρώπους του
Ολυμπιακού η ζάλη επανεμφανίστηκε. Και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση
τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ακόμα και απέναντι στους στενούς συνεργάτες
του. Ο Γραμμένος απέφευγε να πει κάτι συγκεκριμένο. Να δώσει το
στίγμα της Ομοσπονδίας απέναντι στις κινήσεις του Ολυμπιακού και στην
αποδοχή τους από τον υφυπουργό Αθλητισμού. Μέχρι το βράδυ κρατούσε την ίδια στάση. Κι αυτή η αμηχανία του προέδρου προκάλεσε εκνευρισμό σε όλους τους συνεργάτες του. Με το επιχείρημα ότι «δεν μπορεί να διαχειριστεί ο άνθρωπος ούτε μία επιστολή που προσπερνάει την ΕΠΟ και ζητάει την ωμή παρέμβαση της πολιτείας». Αν είχε πέντε πιστούς υποστηρικτές ο
Γραμμένος, το Σάββατο έχασε τουλάχιστον τους τρεις.

Στο ξύλο
στου Ζωγράφου
υπήρξε κι ένας…
αιχμάλωτος!

Τζάμπα μαγκιές στον
ΠΣΑΤ το Σαββιδοτεχνείο
Το Σαββιδοτεχνείο κάνει έργο. Δεν παίρνει τζάμπα λεφτά,
αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Να, όπως έγινε με τις
υποψηφιότητες για τα ετησία βραβεία
του ΠΣΑΤ. Δεν
υπήρχε ο ΠΑΟΚ στις προτεινόμενες ομάδες. Αμέσως
άρχισε το γαϊτανάκι να δουλεύει. Γιατί ολόκληρος ΠΑΟΚ με νταμπλ και
αήττητος να μην είναι υποψήφιος; Κολλήσανε κι ότι δεν ήταν ούτε ο Ιτούδης, ούτε η
Σάκκαρη, γιατί έτσι έδενε
το γλυκό. Κι ο ΠΣΑΤ προτείνει ομάδες που έχουν διεθνείς διακρίσεις, όχι εγχώριες. Πού να καταλάβουν από αυτά οι Λευτεράκηδες.
Πήρε ο ΠΑΟΚ το νταμπλ και
νομίζουν οι Σαββιδοτέχνες
ότι γι’ αυτό έγινε η κλιματική
αλλαγή στον πλανήτη.

Silver alert, εξαφανίστηκε
ο Πέτρος Φούσεκ
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Μήπως είδε κανένας τον τελευταίο καιρό
τον «υπερσύμβουλο» Τσέχο Πετρ Φούσεκ; Δεν κάνουμε καθόλου
πλάκα. Ρωτάμε στην ΕΠΟ, «έχουμε καιρό να τον δούμε». Ρωτάμε στο εστιατόριο, «έχει εξαφανιστεί, έχει να έρθει πολύ καιρό». Πού είναι ο Πέτρος ο Τσέχος; Μήπως γνωρίζει κάτι ο president Grammenos; Τώρα,
θα πεις, σάμπως τον ενημέρωνε ο Φούσεκ για τις κινήσεις του; Τέλος πάντων, το θέμα είναι σοβαρό, γι’ αυτό η ΕΠΟ να βγάλει ένα silver
alert στην τηλεόραση. Με τη φωτογραφία του, τις κουστουμιές του, το
κόντρα ξούρισμα και φάτσα Ντάνι ντε Βίτο. Όλο και κάποιος θα τον
έχει δει.

Για να μη γράφονται παπαριές για τα αλάνια που πλακώνονται στους δρόμους, όπως
έγινε την περασμένη Κυριακή στου Ζωγράφου. Οι συνδεσμίτες ξέρουν ότι μέσα τους
υπάρχουν και στοιχεία που δεν έχουν σχέση
με την μπάλα. Μπορούν, όμως, να τους διώξουν; Όχι βέβαια. Γιατί; Διότι φοβούνται.
Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η άλλη είναι
ότι η Αστυνομία ξέρει τα πάντα όλα γι’ αυτά
τα κακοποιά στοιχεία. Γιατί δεν κάνει κάτι;
Κι ακόμα μία αλήθεια. Στα επεισόδια στου Ζωγράφου πήρε μέρος κι
η κοπελιά που είχε μαχαιρωθεί
στους Αγίους Αναργύρους. Και
κάτι που δεν είναι
γνωστό. Λέγεται
ότι στη μονομαχία
στου Ζωγράφου,
υπήρχε κι ένας
αιχμάλωτος.
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πεσε χοντρό κράξιμο για τον Τσίπρα, τη
Δούρου, τον Βούτση και τους άλλους ΣΥΡΙΖΑίους που πήγαν στην πορεία του Πολυτεχνείου για να φωνάξουν… «φονιάδες
των λαών Αμερικάνοι» και …«ψωμί, παιδεία, ελευθερία».
Ο Τσίπρας την κατάλαβε και την κοπάνησε πριν η πορεία φτάσει στην Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί εκεί εκτός
από το κράξιμο μπορεί να έτρωγε και τίποτα γιαούρτια.
Ατάραχη η Δούρου που δεν σκέφτηκε ότι αν έπρεπε
να γινόταν μια πορεία στην Αθήνα θα ήταν για τα θύματα
της πυρκαγιάς στο Μάτι όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι
απ’ όσα τα χρόνια της Χούντας στην Ελλάδα…
Το ίδιο και η Αχτσιόγλου (με τον αγαπητικό…), η οποία προφανώς για να τιμήσει το… ψωμί-παιδεία-ελευθερία υπέγραψε μέσω των μνημονίων κάθε επαχθή όρο
που της πρότειναν οι δανειστές και το ΔΝΤ…
Μόνο ο Παππάς έλειπε από την πορεία για να ολοκληρωθεί το μεγάλο γλέντι.
Όπως και να’ χει, όμως, είναι βέβαιο ότι μια τέτοια παράσταση θα έκανε μεγαλύτερα έσοδα και από το Δελφινάριο με τον Σεφερλή…

Ε

Πρόβλημα ο Σεφερλής
με τον Τσίπρα στην πορεία…

Ακυρώνονται τα φύλλα
αγώνα για χάρη του Κούγια

Γουρλής ο Μητσοτάκης
για τον Τσιτσιπά
Τα γνωστά τρολ του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχουν τι να
γράψουν, από τη μέρα που επανήλθε στα πράγματα η
Νέα Δημοκρατία αναφέρονται κατά καιρούς στο αν
είναι γκαντέμης ή γουρλής ο Μητσοτάκης.
Εκεί περιορίζεται η αντιπολιτευτική τους δράση και
στις επερωτήσεις του ευαίσθητου για τα χρήματα των
Ελλήνων φορολογουμένων, Νίκου Παππά, που κάνει επερωτήσεις για να μην πάρει ο Μαρινάκης την
Forthnet…
Αυτό είναι όλο…
Την περασμένη βδομάδα, περίμεναν με τα στυλό
στα χέρια να γράψουν για την παρουσία του Μητσοτάκη στον τελικό του Τσιτσιπά στο Λονδίνο, αλλά ο
Έλληνας τενίστας κέρδισε το τρόπαιο και τα τρολάκια του Παππά κρύψανε τις γραφίδες.
Ο Μητσοτάκης έφερε γούρι στον Τσιτσιπά που
κέρδισε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην καριέρα του,
αλλά οι ΣΥΡΙΖΑίοι δεν το χάρηκαν γιατί τους χάλασε
την… ιστορία!
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Τελικά επιβεβαιώνονται όσοι υποστήριζαν ότι ο Αλέξης Κούγιας απολαμβάνει προνομιακής μεταχείρισης από τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου. Λες και δεν έφτανε η αθώωσή
του από τον Γεράσιμο Διονυσάτο
με το πρόσχημα ότι
όλες οι δηλώσεις
του δικηγόρου εκφράζουν την ανησυχία του και τον
προβληματισμό του
για το ποδόσφαιρο,
μας προέκυψε άλλη
μία σκανδαλώδης απόφαση υπέρ του υψηλόσωμου παράγοντα. Την εξέδωσε ο αθλητικός δικαστής της Σούπερ Λίγκας που
αθώωσε τον Κούγια λόγω αμφιβολιών για όσα του απέδιδε ο
Γιώργος Κομίνης. Η πρωτοδίκης Μαρία Τσαγκιά και ο αναπληρωτής της Χριστόφορος Μάρκου έκριναν ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων από την ομάδα της Λάρισας είχαν μεγαλύτερη ισχύ από το αυταπόδεικτο φύλλο αγώνα που συνέταξε ο
διεθνής ρέφερι. Και ουσιαστικά δημιούργησαν ένα δεδικασμένο που θα επιτρέπει στον καθένα να αποφεύγει την τιμωρία επειδή θα χρησιμοποιεί πέντε-έξι
μάρτυρες υπεράσπισής του που
θα διαψεύδουν τους διαιτητές.
Και, βέβαια, θα συνεχιστούν πλέον και οι μηνύσεις προς όποιον
ρέφερι τολμάει να γράψει κάτι
που θα ‘ναι αντίθετο με τις βουλές ενός παράγοντα.

Αλέξης Κούγιας για
πρόεδρος στην ΕΠΟ
τώρα, αργήσαμε

Ο Αλέξης –1μ.78 ύψος– Κούγιας αυτοπροτάθηκε για
πρόεδρος της ΕΠΟ. Και κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά
έκανε. Μόνο αυτός μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο
το ελληνικό ποδόσφαιρο και να σώσει και τη… δημοσιογραφία. Μέχρι δέκα ανακοινώσεις την ημέρα που
θα βγάζει, θα μοιράζει ξεκούραστα λεφτά στους δημοσιογράφους. Θα μιλάει και σε όλα τα ραδιόφωνα της επικράτειας. Στη Μακεδονία θα εκθειάζει τον Σαββίδη.
Στη νότια Ελλάδα τον Μαρινάκη. Στο Λεκανοπέδιο,
τον Αλαφούζο. Μένει ο Μελισσανίδης, με τον οποίο
είναι στα μαχαίρια. Κάτι θα βρεθεί. Πολλά είναι και τα
ομογενειακά ραδιόφωνα σε Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία κ.λπ.
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ΘΕΜΑ

Στα χνάρια
του Ντάλας
ο Περέιρα
Έχει μειώσει σημαντικά
ο Μέλο Περέιρα τις
μέρες που περνάει στην
Ελλάδα. Το μεγαλύτερο
διάστημα κάθε μήνα, ο
Πορτογάλος ταξιδεύει
δεξιά και αριστερά ή
απολαμβάνει τις ανέσεις
της παραμονής του στην
πατρίδα του. Στο πάρκο
Γουδή λένε ότι ο
επικεφαλής της ΚΕΔ
θυμίζει ολοένα και
περισσότερο τον
προκάτοχό του, τον
Χιου Ντάλας, όταν ο
Σκοτσέζος μετρούσε
αντίστροφα τον χρόνο
για την αποχώρησή του
από την Ελλάδα.
Στο περιβάλλον του
Βάγγου Γραμμένου
υποστηρίζουν ότι η
θητεία του Περέιρα
οδεύει προς τη λήξη της.
Κάποιοι, μάλιστα, λένε
κατηγορηματικά ότι ο
Πορτογάλος έχει ήδη
βρει τον επόμενο
σταθμό της καριέρας
του. Φυσικά με τη
συνδρομή της FIFΑ και
της UEFΑ, στις οποίες
έχουν περί πολλού τον
Μέλο. Όπως ακριβώς
συνέβη και με τον
Ντάλας, ο οποίος
κατηφόρισε στην
Κύπρο.
Για τον Περέιρα άρχισαν
ήδη οι πρώτες διαρροές
ότι απομακρύνεται
σταδιακά από την
Ελλάδα. Ακόμα και
δημοσιεύματα υπήρξαν.
Όχι βέβαια με τις δικές
μας λεπτομέρειες. Ούτε
βέβαια πως άφησε
κάποιες αρμοδιότητες
στον Χουάν Αντόνιο
Φερνάντεζ Μαρίν. Όχι
επί της ουσίας, μα για
επικοινωνιακούς λόγους
και για την
αυτοπροστασία του
επειδή πλησιάζει το
ντέρμπι.

«Τα γαλάζια σου γράμματα
μαχαιριά κάθε λέξη
και με πιάνουν τα κλάματα
σε ρωτώ τι έχω φταίξει»
Ο Γκιόργκης απάντησε εκ μέρους
της… ΕΠΟ στον Ολυμπιακό!
ύτε φωνή, ούτε ακρόαση η ΕΠΟ για
την επιστολή που απέστειλε ο Ολυμπιακός στον Λευτέρη Αυγενάκη
και ζητά την παρέμβασή του για το ζήτημα
της διαιτησίας
στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Οι καθ’ ύλην
αρμόδιοι (που
είναι η ΕΠΟ και
ο Γραμμένος)
έλαμψαν διά
της απουσίας

Ο

τους. Ούτε καν,
για τα μάτια του
κόσμου, βγήκαν
να πουν κάτι…
Άφησαν τον
Γιώργο τον Σαββίδη να πάρει
το... παιχνίδι στις πλάτες του και να απαντήσει (όπως… απάντησε) στον Ολυμπιακό ως…
εκπρόσωπος της ΕΠΟ.
Όχι ότι ήταν άγνωστο ότι ο Βάγγος είναι… δικός μας, απλά ο Γιωργάκης φροντίζει να το επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία.

Εξαφανισμένοι οι Έλληνες διαιτητές
ξαφανισμένοι είναι οι Έλληνες διαιτητές από
τη FIFA. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν κι έπαιζε
όλη η Ευρώπη σε επίπεδο εθνικών ομάδων ανδρών, κανένας Έλληνας δεν ορίστηκε, ούτε καν σε
αγώνες διαδικαστικού χαρακτήρα που δεν έκριναν
την πρόκριση…
Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα φαίνεται ότι δεν κάνει καλή
δουλειά εντός των τειχών και αυτό το βλέπουν αυτοί που
έχουν τις τύχες της διαιτησίας στη Διεθνή και την
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, βάζοντας στον πάγο
τους Έλληνες.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής πάντως φρόντισε
για τον εαυτό του και πετάχτηκε μέχρι την Ιρλανδία για να βαθμολογήσει τον Γερμανό Μπριχ
στον αγώνα με τη Δανία. Τι νομίζατε, πως θα την
έβγαζε μόνο με το 20χίλιαρο τον μήνα της ΕΠΟ;

Ε

Θύμισε εποχές…
Φορόε
Είναι να τρελαίνεσαι…
Μετά την εκτός έδρας νίκη
επί της Αρμενίας
(και πριν από τον
ακροτελεύτιο αγώνα με τη Φινλανδία) προέκυπτε ότι η Εθνική μας ομάδα αποκλείστηκε ουσιαστικά με… χαρακίρι από την
τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Διότι αυτοχειρία συνιστά να χάνεις πέντε πόντους
στην έδρα σου από εθνικές ομάδες, όπως η Αρμενία
και το Λιχτενστάιν! Διότι αυτό συνέβη, φίλες και φίλοι.
Σε καταδίκασαν οι συγκεκριμένες γκέλες θυμίζοντας εποχές… Φερόε.
Έβλεπες τη βαθμολογία κι έπεφτες σε κατάθλιψη,
γιατί διαπίστωνες ότι μόνο αυτούς τους βαθμούς να
είχε η Εθνική, απ’ όσους συνολικά έχασε, θα πήγαινε
για τη νίκη και την πρόκριση στο εντός έδρας παιχνίδι
με τη Φινλανδία στο φινάλε και δεν θα ήταν τυπική
διαδικασία και βαθμολογικά αδιάφορη η συνάντηση
στο ΟΑΚΑ.
Αυτά είναι τα τραγικά λάθη και, φυσικά, δεν βαραίνουν μόνο τους παίκτες…
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Ο Φαν’τ Σιπ κέρδισε τους
«πεθαμένους»
και νομίζει ότι έφτιαξε
τη Βραζιλία!
ανηγύριζαν στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, γιατί η Εθνική του Φαν’τ Σιπ κέρδισε την… Αρμενία (χωρίς τον
καλύτερό της παίκτη και με πολλά νέα πρόσωπα λόγω ανανέωσης) τη χειρότερη Βοσνία όλων των εποχών και
τη Φινλανδία που είχε ήδη προκριθεί.
Τρεις βαθμολογικά αδιάφορες ομάδες που κατέβηκαν και χωρίς
κίνητρο, αφού η πρόκριση στα τελικά του
EURO 2020 είχε κριθεί.
Βγήκαν, λοιπόν, τα… παπαγαλάκια του
Γραμμένου και άρχισαν να ψελλίζουν κάτι για το Μουντιάλ του Κατάρ κι από πίσω
ο Φαν’τ Σιπ (που νόμιζε ότι έφτιαξε τη…
Βραζιλία του Πελέ και του Ριβελίνο ο
φουκαράς) για να καλέσει τον κόσμο να
στηρίξει την ομάδα.

Π

ΑΝΑΘΕΜΑ




Στον πρώτο
τελικό του
διηπειρωτικού
Κυπέλλου στο
Φάληρο, ο
Παναθηναϊκός
ήρθε 1-1 με τη
Νάσιοναλ
Μοντεβιδέο
(έχασε 2-1 στην
Ουρουγουάη) ο
Μοράλες έσπασε
το πόδι του
Γιάννη Τομαρά. Ο
αείμνηστος Τάκης
Χαραλαμπίδης
έγραψε στην
«ΟΜΑΔΑ»: «Όταν
ο Μοράλες άπλωσε με κακία το πόδι του τσακίζοντας την
κνήμη του Γιάννη Τομαρά, ο Ελευθεράκης και ο Αντωνιάδης
έκρυψαν το πρόσωπο με τα χέρια τους σαν ήρωες αρχαίας
τραγωδίας»…
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Ένας εντεκάχρονος, ο Λούις Φάουλερ, στην προσπάθειά του
να χαιρετήσει από κοντά τον Σαλάχ, έπεσε πάνω σε
φανοστάτη και τραυματίστηκε. Έσπευσε αμέσως κοντά του ο
Αιγύπτιος. Ούτε καν την αιματοβαμμένη μύτη του δεν
σκούπισε ο μικρός και έβγαλε φωτογραφία. Μη τυχόν και
το… μετάνιωνε ο σούπερ άσος της Λίβερπουλ. Και μετά,
έβγαζε μαζί τους φωτογραφίες όλη η οικογένεια του μικρού.

Θα γυρίσει... άπραγος
εν του πάνε… καθόλου οι δανεισμοί του Φιορίν Ντουρμισάι. Έφτασε 23 ετών (τα οποία έκλεισε πριν από λίγες ημέρες), έχει δοθεί ήδη τέσσερις φορές δανεικός και υπάρχει
κίνδυνος να γυρίσει σχεδόν… άπραγος και από την Μπέβερεν, τη
μοναδική εμπειρία στο εξωτερικό που έχει δοκιμάσει έως τώρα.
Ο Ολυμπιακός τον πήρε το καλοκαίρι από τον Πανιώνιο και, μολονότι
δεν είχε σωρεία επιθετικών, τον παραχώρησε δανεικό στο βελγικό κλαμπ
έπειτα από εισήγηση του Πέδρο Μαρτίνς.
Ήθελε και ήλπιζε όλος ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός να έχει θετική
πορεία στην Μπέβερεν και να συνδυάζει γκολ και καλές εμφανίσεις αλλά
τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη. Ο Ντουρμισάι αναζητεί πάντα το
πρώτο του τέρμα, δεν έχει ικανοποιήσει και η Μπέβερεν δεν σκοπεύει
να τον κρατήσει με τα σημερινά δεδομένα.
Ο Αλβανός διεθνής
ενδέχεται να γυρίσει πιο
γρήγορα από ό,τι περίμεναν στον Πειραιά, διότι η
Μπέβερεν δεν σκέφτεται
να τον πάρει (παλαιότερα
είχε δοθεί από τον Πανιώνιο δύο φορές δανεικός στην Καλλιθέα και
μία στη Λαμία).
Εννοείται όμως ότι
στο μεταξύ ο Μαρτίνς
δεν έχει εικόνα, που θα
τον βοηθήσει ν’ αλλάξει
άποψη, κι έτσι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να
βρεθεί νέα ποδοσφαιρική
στέγη.

Δ

Tραβάει
τα μαλλιά
του ο Ιβάν
με Τσίπρα
και Open!!!
Kαλεσμένος στο δελτίο
ειδήσεων του Open
ήταν την περασμένη
Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας.
Το κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη έδωσε και πάλι
την ευκαιρία στον
πρώην πρωθυπουργό
(και εμπνευστή της
συμφωνίας των
Πρεσπών) να παίξει…
μπάλα μόνος του.
Όμως οι άνθρωποι του
καναλιού του Ιβάν
μάλλον το… μετάνιωσαν
πικρά!
Κι αυτό διότι ο Τσίπρας,
ούτε λίγο, ούτε πολύ,
παραδέχθηκε την ώρα
της συνέντευξης ότι…
δεν παρακολουθεί το
κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του σταθμού!!!
«Δεν παρακολουθείτε το
δελτίο μας, κύριε
πρόεδρε», είπε στον κ.
Τσίπρα η παρουσιάστρια
του σταθμού Νίκη
Λυμπεράκη, με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
απαντά: «Ναι, αυτό
είναι αλήθεια, αλλά όχι
από επιλογή, γιατί δεν
έχω χρόνο»…
Κόκαλο ο Ιβάν, που έχει
ρίξει ένα σκασμό
εκατομμύρια για να
«χτίσει» το δελτίο
ειδήσεων και βλέπει
πως ούτε ο άνθρωπος
για τον οποίο το
έφτιαξε… δεν το
παρακολουθεί!
«Ελπίζω κάποια στιγμή,
όταν το επιτρέπει το
πρόγραμμά σας να το
παρακολουθήσετε»,
μπόρεσε να ψελλίσει η
παρουσιάστρια, με τον
Τσίπρα να της απαντά
εκ νέου: «Μην το πάρετε
προσωπικά»…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Κάρφωσε Παππά-Γραμμένο για τη
γραμμή του οφσάιντ
υπεύθυνος για το Video Assistant Referee, της εταιρείας που πήρε τη δουλειά ο Κώστας Ρούπτσος,
κάρφωσε το δίδυμο Παππά και Γραμμένου, καθώς
για ένα εκατομμύριο ευρώ την πενταετία δεν φρόντισαν να
μεριμνήσουν, ώστε να υπάρξει στο σύστημα η περίφημη
γραμμή του οφσάιντ.
Πολλοί αγώνες έχουν ήδη αλλοιωθεί με πρώτο το ματς
Παναθηναϊκού-Ξάνθης, όπου ο υπεύθυνος VAR έκανε το άσπρο μαύρο και η νίκη του γηπεδούχου στη Ριζούπολη μετατράπηκε σε ήττα.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της inDigital AE
ξεκαθάρισε για το κόστος της γραμμής οφσάιντ ότι δεν ισχύουν όσα γράφτηκαν για 3-4 εκατ. ευρώ, αλλά πως σε βάθος
πενταετίας φτάνει το 1 εκατ. ευρώ.
Η ευθύνη που βαρύνει αυτούς που έκαναν τις επιλογές
είναι τεράστια και οι αποφάσεις τους συμβάλλουν στην αναξιοπιστία του πρωταθλήματος.

O

Ο Κατσουράνης ήθελε
Δέλλα στην Εθνική
ο άλλο το καλό που είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης, ήταν κι αυτό μία πλήρης δικαίωσε για την «Α».
Σε ερώτηση ότι κάποιοι είπαν ότι τον επέβαλε ο
Σαββίδης, απάντησε: «Εάν έγινε αυτό, καλώς έγινε.
Αν είχε γίνει όμως αυτό, δεν θα με κρατούσε κιόλας.
Αυτα που είπε ο Κατσουράνης χθες δεν λέγονται. Αν
πάει ο Δέλλας, θα πει κακώς πήγε;»
Ήταν τυχαία η αναφορά του στον Δέλλα; Όχι βέβαια. Η «Α» και μόνο το είχε γράψει ότι οι παλιοί ήθελαν τον Δέλλα στην Εθνική ομάδα και τον έβγαζαν στα κανάλια να λέει ότι «αδικήσαμε τους εαυτούς μας» και άλλα τέτοια.

Τ

Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο
μπάσκετ
το μπάσκετ μπορεί ο Ολυμπιακός να υλοποίησε
την απειλή του και να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2, όμως στο ποδόσφαιρο ούτε τέτοια απειλή υπάρχει, ούτε σκέψη για απειλή πόσω μάλλον
για υλοποίηση αποχώρησης από το πρωτάθλημα.
Η διάρθρωση του μπάσκετ σε σχέση με αυτή του ποδοσφαίρου είναι τελείως διαφορετική και δεν υπάρχει περίπτωση, όσα προβλήματα και αν διαπιστωθούν στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη
να οδηγηθεί στην απομόνωση.
Γιατί αν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός
δεν θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις χρυσοφόρες διοργανώσεις της UEFA.
Οι παίκτες του δεν θα μείνουν να παίζουν… φιλικά, ούτε
ματς με τα οποία δεν θα ασχολείται κανείς και βέβαια τα έσοδα θα είναι μηδαμινά. Ακόμη και η στιγμιαία –για μικρό
διάστημα– αποχώρηση θα καταστρέψει τον Ολυμπιακό για
πολλά χρόνια.
Συνεπώς, ούτε σε αποκύημα φαντασίας δεν μπορεί να υπάρξει ζήτημα αποχώρησης όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά καμίας ομάδας από το πρωτάθλημα της Super League 1.

Σ

ΠΑΟΚ: Μαύρη μουστάρδα,
μαύρο κέτσαπ, και τώρα… και
μαύρο σανό!
εν υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε μαύρη… μουστάρδα και
τη διαφημίζει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έφτιαξε δύο καντίνες έξω από το γήπεδο της Τούμπας στο Food Village και προτρέπουν τους οπαδούς να
τη δοκιμάσουνε. Και το Σαββιδοτεχνείο γράφει ότι είναι
«μία ακόμα πρωτοποριακή κίνηση»!
Η μαύρη μουστάρδα, πρωτοποριακή κίνηση. Μπαμ και κάτω. Κι αφού έφτιαξε μαύρη μουστάρδα για τα «βρώμικα»,
να φτιάξει και μαύρη κέτσαπ. Διότι δεν μπορεί ένας ΠΑΟΚτσής να βάζει κόκκινη κέτσαπ στο «βρώμικο». Και μετά,
να φτιάξει και μαύρη μαγιονέζα, για να πάει σετάκι.
Και μιας και βρισκόμαστε στον χώρο του φαγητού, δεν είναι
κακή ιδέα στον ΠΑΟΚ να φτιάξουν και μαύρο… σανό. Διότι
δεν μπορεί ο ΠΑΟΚτσής να τρώει πράσινο σανό. Και να το
διαφημίζουν ο Δουξ κι ο Κόλκας.

Δ
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Αναστασιάδης έδειξε τον Τσίπρα
για το φιλικό με την Τουρκία
Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον, τελικά. Είδατε τι δήλωσε ο Άγγελος
Αναστασιάδης στο sdna;
Διαβάστε: «Πρώτα απ’ όλα δεν έπρεπε να παίξουμε το φιλικό με την
Τουρκία, μιας και ταλαιπωρηθήκαμε και η ομάδα κουράστηκε. Δεν δικαιολογώ και κάναμε λάθος και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη».
Μάλιστα. Και ποιος το έκλισε το φιλικό με την Τουρκία την τελευταία στιγμή; Ο Αλέξης Τσίπρας, για να καλοπιάσει τον Ερντογάν,
ποιος ξέρει το γιατί. Το είχε γράψει καθαρά η «Α» ότι κανένας δεν
γνώριζε ότι θα γινόταν αυτό το φιλικό στην Αττάλεια. Ούτε ο ίδιος ο
Γραμμένος, ούτε ο Άγγελος, ούτε οι διεθνείς. Και δεν αντέδρασε
κανείς.
Τώρα, ο Άγγελος λέει ότι ήταν λάθος του. Και γιατί δεν αρνήθηκε τότε; Γιατί δεν το είπε στον Γραμμένο ότι θα ήταν ζημιά για την Εθνική;
Κι αν βγει ο ίδιος ο Γραμμένος να το πει μια κι έξω, ποιος έκλεισε το
φιλικό, ποιος χρησιμοποίησε την Εθνική ομάδα για να κάνει το «παιχνιδάκι» με τον Ερντογάν;
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει καμία ανακοίνωση; Οι Βρακάδες, που κορδώνονταν μετά τη νίκη με τη Βοσνία
και τη Φινλανδία, θα πούνε τίποτα; Σιγά μη σκίσουνε κανένα καλσόν.

«Επικός» Κόλκας, φταίει η…
δεξιά για τη Θεσσαλονίκη
Ο Κόλκας είναι εδώ!
Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να τον απολαύσουμε: «Πως η δεξιά συνεχίζει να συμπεριφέρεται χυδαία στη Θεσσαλονίκη. Μία πόλη 1,5 εκατ. με
τους γύρω-γύρω, που έχει μισό μέσο μαζικής μεταφοράς».
Είναι μισή η επισήμανση. Έπρεπε να πει και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 4,5
χρόνια που κυβέρνησε. Να του θυμίσουμε του «πονηρίδη» Κόλκα ότι
πρόεδρος στον ΟΑΣΘ ήταν ο Στέλιος Παππάς, πατέρας του Νικολάκη του Παππά.
Τότε δεν τα έγραφε αυτά ο Σταυράκης με
το πολύ μυαλό. Ούτε όταν ο Σπίρτζης με τη
Νοτοπούλου φωτογραφίζονταν σε virtual
reality σε βαγόνι του μετρό Θεσσαλονίκης.

Απολύσεις στο ΟΡΕΝ, ακούνητοι
οι Κόλκες, αύξηση ο Κάκος
Στο ΟΡΕΝ γίνεται χαμός, ο Ιβάν έχει πιάσει τη χατζάρα. Μακάρι να ήταν
ψέμα, αλλά δεν είναι.
Αρχίζει νέος κύκλος απολύσεων για κάθε μήνα, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για τον αριθμό. Το καλοκαίρι που μας πέρασε έγιναν επίσης απολύσεις, αλλά τότε ο Ιβάν έδινε μπόνους 12 μισθούς στους απολυμένους. Τώρα, ό,τι λέει ο νόμος.
Πάντως, μέχρι τώρα, ο Ιβάν πληρώνει στην ώρα του. Για να μην υπάρχει
καμία ανησυχία, ωστόσο, ο Σταύρακας ο Κόλκας και οι άλλοι αθλητικοί
δημοσιογράφοι δεν κινδυνεύουν. Θα είναι εκεί για να προάγουν το δημοσιογραφικό έργο, με παρονομαστή τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ.
Ούτε ο Τάσος ο Κάκος κινδυνεύει ν’ απολυθεί. Με όσα λέει κάθε Κυριακή βράδυ, μπορεί να του κάνουν και… αύξηση. Λίγα είναι τα οκτώ
μιλιόνια τον μήνα…
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Από τύχη παίζει ο
Γιαννούλης, γειασάν του
Αμπέλ με το «κοφτερό» μάτι
Γιαννούλης του ΠΑΟΚ είναι ένας εκπληκτικός παίκτης και τον Ιανουάριο
μπορεί να ρίξει μέχρι και 15 μιλιόνια στο συρτάρι του Σαββίδη. Τρομακτική η βελτίωσή του σε όλα τα επίπεδα.
Και μπορεί το Σαββιδοτεχνείο να γράφει
κατεβατά ολόκληρα, αλλά τα σοβαρά δεν
τα αγγίζει. Ποια; Ότι ο Γιαννούλης εξ ανάγκης έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ουδείς τον πίστευε. Τραυματίστηκε ο Βιεϊρίνια,
που έπαιζε αριστερό μπακ, κι έτσι έπαιξε.
Αν πράγματι τον πίστευαν στον ΠΑΟΚ, δεν θα έφερναν στη Θεσσαλονίκη
για συζητήσεις τον Φάμπιο Κοεντράο. Δεν τα βρήκαν στο οικονομικό, έφυγε ο Πορτογάλος. «Κοφτερό» μάτι ο Αμπέλ Φερέιρα, ε;
Είναι, όμως, και το άλλο. Ο Βιεϊρίνια τι ακριβώς κάνει στον ΠΑΟΚ τώρα;
Γενικών καθηκόντων. Όπου χρειαστεί. Μπακ, μέσος, γραφείο Τύπου, κυβερνητικό εκπρόσωπος.

Ο

Σαββιδοτεχνείο:
Ιταλός διαιτητής στο
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ!
Το είδα γραμμένο σε κάποιο Σαββιδοτεχνείο. Ότι για
το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ υποψήφιοι να σφυρίξουν είναι δύο διεθνείς Ιταλοί διαιτητές. Ο Τζιανλούκα Ρόκι και ο Ντανιέλε Ορσάτο.
Υπάρχουν, λέει, «σκέψεις στην ΚΕΔ». Έτσι και βγούνε αληθινές αυτές οι σκέψεις της ΚΕΔ και το ρεπορτάζ αποδειχτεί
έγκυρο, τότε ποιος θα φταίει για ό,τι συμβεί ή δεν συμβεί
στο Φάληρο; Μάλλον «μούφα» ήτανε, όμως. Εξυπνάδα.

Συλλαλητήριο στον ΠΑΟΚ,«μπλόκαρε»
τον Γκιόργκι ο Αυγενάκης!
Ούτε όταν ο Τσίπρας ξεπούλαγε τη Μακεδονία με τη
«συμφωνία των Πρεσπών» δεν αντέδρασε τόσο βίαια ο
Γιωργάκης ο Σαββίδης, όσο όταν τον… «μπλόκαρε»
στο Instagram ο Λευτέρης Αυγενάκης για να μη σχολιάζει τις αναρτήσεις του υφυπουργού.
Κι όμως! Ο μικρός Σαββίδης εξεμάνη όταν διαπίστωσε
ότι δεν μπορούσε να γράψει τις γνωστές κοτσάνες του
στη σελίδα του υφυπουργού Αθλητισμού, και το «Σαββιδοτεχνείο» ξεκίνησε σταυροφορία για να κατέβει ο κόσμος της
ομάδας στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί για τη… φιλοΟλυμπιακή στάση του υφυπουργού Αθλητισμού.
Kλαίει μέρες τώρα ο Γιωργάκης που έχασε το… παιχνίδι του
και από κοντά το Σαββιδοτεχνείο κατακεραυνώνει τον άσπλαχνο υπουργό, ενώ προετοιμάζει δυναμικά συλλαλητήρια ώστε
να δώσει τη δική του απάντηση στο… κράτος της Αθήνας.
Ο ΠΑΟΚ δεν φιμώνεται! Λευτεριά στον Γκιόργκι!
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Το 1967 ο Σπύρος Σκορδίλης έγραψε το τραγούδι
«ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο», το οποίο
συνέθεσαν και τραγούδησαν μαζί με την τραγουδίστρια σύζυγό του Λένα
Ντάινα κι αμέσως έγινε
σουξέ. Ένα τραγούδι που
εν συνεχεία το ανέδειξαν
ακόμη περισσότερο και ο
Πάνος Γαβαλάς, ο Τόλης
Βοσκόπουλος μέχρι και ο
Γιάννης Κότσιρας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο 1967 ο Σταύρος Θεοδωράκης ήταν τεσσάρων χρόνων, όταν
γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο όμως έμελλε να τον στιγματίσει πέντε δεκαετίες αργότερα, στην
πολιτική του προσπάθεια με το
Ποτάμι. Και αύριο Κυριακή, 24
Νοεμβρίου, στο θέατρο ΑΛΜΑ στο
Μεταξουργείο αναμένεται να πέσει
η αυλαία και είναι βέβαιο, κάποιοι
από τους συμμετέχοντες θα τραγουδούν το ρεφρέν του τραγουδιού
του Σκορδίλη «είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, ο βοριάς θα σ’
τα κάνει συντρίμμια, κομμάτια». Κι ας
πνέουν νότιοι άνεμοι εδώ και πολλές ημέρες στην Ελλάδα.
Αύριο Κυριακή, λοιπόν, και επίσημα το Ποτάμι βάζει λουκέτο.
Την εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου αναμένεται να την αποδεχθεί και η αποψιλωμένη Μεγάλη
Συγκέντρωση των Αντιπροσώπων
(ΜΕΣΥΑ), η αντίστοιχη Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος. Απλά το
λουκέτο αναμένεται να προκαλέσει
πόνο, καθώς για πρώτη φορά υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις
στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Έτσι η εισήγηση του Πολιτικού
Συμβουλίου –όπως διέρρευσε ως
τετελεσμένο στον Τύπο– θα περάσει μεν, αλλά ενδέχεται να ακουστούν σκληρά λόγια εναντίον του
επικεφαλής του Ποταμιού.
Μεταξύ των εναπομεινάντων
μελών του Ποταμιού υπάρχει μία
ισχυρή τάση, που θέλει να συνεχίσει το κόμμα την παρουσία του και
να αναδιοργανωθεί με νέα ηγεσία,
διεκδικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές την είσοδο στη Βουλή.
Μάλιστα πολλοί εξ αυτών είχαν
χαρεί όταν στις αρχές του φθινοπώρου είχε εκφράσει την επιθυμία
να ηγηθεί της νέας προσπάθειας ο
Νίκος Νυφούδης, βουλευτής ολίγων ημερών –τον περασμένο
Μάιο– από τη Θεσσαλονίκη.
Όμως εντός του Πολιτικού Συμβουλίου όλοι τάχθηκαν με την εισήγηση του Σταύρου Θεοδωράκη, πλην δύο. Του Θανάση Χειμωνά και του Θανάση Σταθό-
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ΠΟΤΑΜΙ Και επίσημα

λουκέτο με κατσάδα
για Θεοδωράκη
• Όσοι διαφωνούν με την αναστολή λειτουργίας αναζητούν λύση
με νέο αρχηγό για να την κατεβάσουν στην αυριανή συνεδρίαση

πουλου. Μάλιστα, ο Θανάσης
Χειμωνάς τόνισε ότι σύντομα η
κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας θα αποδομείται, οπότε το Ποτάμι θα βρει ζωτικό χώρο για να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες του.
Από την πλευρά του ο Σταύρος
Θεοδωράκης και η πλειοψηφούσα τάση εντός του Πολιτικού Συμβουλίου έλαβε την απόφαση για
λουκέτο με γνώμονα δύο άξονες.
Πρώτον, τη δεδομένη πρόθεσή
του να παραιτηθεί από τη θέση του
προέδρου και, δεύτερον, λόγω των
πολιτικών συγκυριών όπως διαμορφώθηκαν μετά τις ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου, που η
εκλογική επίδοση του κόμματος ήταν πολύ χαμηλή εξαιτίας της μεγάλης πόλωσης. Και ο εγωισμός
του Θεοδωράκη δεν του επιτρέπει από πρωταγωνιστής να προεδρεύει σε ένα κόμμα-σφραγίδα, το
οποίο με βάση τις επιδόσεις του
στις ευρωεκλογές του Μαΐου απλά
θα λάμβανε την κρατική επιδότηση των 100.000 ευρώ ετησίως.

Για υποτροφίες στο ΕΚΠΑ
Σύμφωνα με την απόφαση, αν το Υ-

ΠΕΣ δεν μπορεί για τυπικούς λόγους να διακόψει τη χρηματοδότηση, τότε ο Σταύρος Θεοδωράκης
θα ζητήσει το ποσό να πηγαίνει κάθε χρόνο σε υποτροφίες του ΕΚΠΑ.
Το Ποτάμι, λοιπόν, «έδυσε» πέντε
χρόνια μετά τη δημιουργία του. Η
ίδρυσή του ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, με πλήθος
προσωπικοτήτων να το στηρίζουν
τότε. Η δυναμική που εμφάνισε με
το «καλημέρα» ήταν τέτοια, που στις
πρώτες εκλογές που κατήλθε, τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014,
πέτυχε ένα εντυπωσιακό για πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα 6,6%.
Στις πρώτες εθνικές εκλογές του
2015 το Ποτάμι κατετάγη τέταρτο
κόμμα με το επίσης υψηλό 6,05%,
εκλέγοντας 17 βουλευτές. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου ήρθε η
πρώτη καθίζηση, καθώς μέσα σε 7
μήνες έχασε σχεδόν 150.000 ψηφοφόρους, λαμβάνοντας ποσοστό
4,09%. Η κατιούσα ξεκίνησε από
τότε, με πολλούς να κατηγορούν
τον κ. Θεοδωράκη για ασαφές ιδεολογικό στίγμα. Άλλο σημείοσταθμός ήταν η απόφαση του προέδρου το 2017 να διεκδικήσει την

προεδρία του Κινήματος Αλλαγής,
όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση,
και λίγο μετά το Ποτάμι αποχώρησε από το σχήμα. Η καθοδική πορεία του κόμματος αποδείχθηκε μη
αναστρέψιμη.

Τι θα ακουστεί
Το ενδιαφέρον στην τελευταία κομματική συνεδρίαση του Ποταμιού
είναι η κριτική που θα ασκηθεί
στον Θεοδωράκη. Είναι πιθανόν,
σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται
στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης φίλων του Ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης να ακούσει τα
σχολιανά του. Όχι μόνο για την απόφασή του να κλείσει το κόμμα,
αλλά και για τα λάθη που του καταλογίζονται από το 2014 έως και τις
ευρωεκλογές του Μαΐου.
Αυτό που θα ακούσει είναι ότι
έστησε ένα προσωποκεντρικό, αμιγώς αρχηγικό κόμμα. Ότι ήταν
κάθετα αντίθετος με τη δημιουργία
δομημένης βάσης, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στελέχη προερχόμενα κυρίως από το ΠΑΣΟΚ,
που είχαν το know how της οργάνωσης ενός δομημένου κόμματος.

Επίσης αναμένεται να ακούσει ότι
«τα εκλεγμένα θεσμοθετημένα όργανα λειτουργούσαν μόνο για να εγκρίνουν εκ των υστέρων ειλημμένες αποφάσεις του επικεφαλής και της ηγετικής ομάδας».
Σε ένα άλλο σημείο που θα σταθεί η κριτική είναι ότι οι αρχές, οι
ιδέες και οι προτάσεις του Ποταμιού είχαν κι έχουν απήχηση στην
κοινωνία. Μάλιστα θα ειπωθεί
πως «η νέα κυβέρνηση έχει ενστερνιστεί το σύνολο αυτών των ιδεών και
προτάσεων και επιχειρεί να τις εφαρμόσει. Αλλά αυτά δεν ίσχυσαν στο εσωτερικό του Ποταμιού, ο κόσμος το
κατάλαβε και στράφηκε προς περισσότερο αξιόπιστα πολιτικά σχήματα».
Σε ένα άλλο σημείο που θα σταθούν οι διαφωνούντες με το λουκέτο είναι ότι παρά την αποψίλωση το στελεχιακό δυναμικό που
παρέμεινε πιστό στο Ποτάμι μπορούσε να βάλει πλάτη για ανακάμψει μεσοπρόθεσμα το κόμμα. «Αλλά ο επικεφαλής, απογοητευμένος από την αποτυχία του να διευθύνει αποτελεσματικά το κόμμα, αποφάσισε
να ιδιωτεύσει. Το πρόβλημα είναι ότι
δεν μπορεί ν’ αποδεχθεί πως το Ποτάμι μπορεί να υπάρχει και χωρίς αυτόν».

Αναμένουν πρόταση
Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι η
εισήγηση του Θεοδωράκη (μέσω
Πολιτικού Συμβουλίου) θα γίνει
δεκτή παρά τις αντιδράσεις από τη
ΜΕΣΥΑ. Εκτός εάν οι διαφωνούντες παρουσιάσουν ένα σχέδιο, μια
ολοκληρωμένη λύση. Εάν υπάρχει
σαφής και ολοκληρωμένη πρόταση
για μια ηγετική ομάδα που μπορεί
να οδηγήσει το Ποτάμι στο 4ο Συνέδριο και την εκλογή νέων οργάνων, τότε όλα είναι πιθανά. Όμως
θα πρέπει η πρόταση να έχει ονόματα, χρονοδιάγραμμα, και κυρίως
σαφές πολιτικό στίγμα.
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ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΠΑΘΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Στον απόηχο της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην
Αθήνα και με υπογεγραμμένα ήδη μνημόνια
συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών, οι συμφωνίες που δεν επετεύχθησαν (ακόμα) φαίνεται να
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με κυριότερη
αυτή που αφορά την έντονη κινεζική πρόθεση
για δημιουργία ναυπηγείου στο Πέραμα και
την αξιοποίηση των πολύπαθων Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ).

Αμερικανο-κινεζική
«ναυμαχία» για
τα ελληνικά ναυπηγεία

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε ήδη επιτυτο
χημένο
«πείραμα»
της αναβίωσης των Ναυπηγείων του Νεωρίου της
Σύρου, αλλά με τον αμερικανικό «απινιδωτή» της ΟΝΕΧ
που δίνει… παλμό και για
την Ελευσίνα, το κινεζικό ενδιαφέρον για ναυπηγοεπισκευαστικές μπίζνες εστιάζει
στην πειραϊκή «ριβιέρα» και
το παιχνίδι μεταξύ αστερόεσσας και κίτρινου δράκου σε
ελληνικό έδαφος αναμένεται
σκληρό.
Δεν απέχουμε πολύ από την
προ εβδομάδων εκδήλωση του
Eλληνοαμερικανικού Eπιμελητηρίου, σε συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη για την αναγέννηση της Nαυπηγοεπισκευής στην Eλλάδα, όπου στην ομιλία του ο πρέσβης
των HΠA, Tζέφρι Πάιατ, χαρακτήρισε τα ναυπηγεία Nεωρίου «το θαύμα της Σύρου». Ήταν
ουσιαστικά η παραλαβή της
σκυτάλης από μία προγενέστερη δήλωση του επικεφαλής των
οικονομικών υπηρεσιών της αμερικανικής πρεσβείας στην
Aθήνα, William Laitinen, που
είχε τονίσει ότι «...ελπίζουμε το
Nεώριο να είναι η πρώτη από πολλές άλλες επενδύσεις των HΠA
στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο, ο

οποίος είναι κλάδος προτεραιότητας μέσω του οποίου συνδέεται γεωγραφικά η Eλλάδα με τα Bαλκάνια, την Tουρκία, τη Mέση Aνατολή τη Bόρεια Aφρική και τη Δυτική Eυρώπη... Tώρα που το Nεώριο
είναι λειτουργικό, ελπίζουμε ότι θα
το χρησιμοποιήσει και το Πολεμικό Nαυτικό των HΠA».
Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ενδιαφέρον δεν
είναι απλά επιχειρηματικό, αλλά γεωστρατηγικό, καθώς μέσα
στην ενεργειακή διελκυστίνδα
της Ανατολικής Μεσογείου, η
χώρα μας κατέχει κομβική θέση μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής
και Ασίας, ενώ το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης αναπτύσσει περαιτέρω τις βόρειες προοπτικές.

Η νάρκη του
ευρω-προστίμου
Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την
επίσκεψη Πομπέο για την προώθηση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ και την υπογραφή της νέας συμφωνίας
αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, η επίσκεψη
του Κινέζου Προέδρου στα γρα-

φεία της COSCO ήρθε να επισφραγίσει το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) για την επιτυχή
υλοποίηση του Master Plan της
COSCO στον Πειραιά. Σε αυτήν
τη συμφωνία οι δύο πλευρές
δεσμεύθηκαν να ξεπεραστούν
οι παράμετροι που εμποδίζουν
την υλοποίηση του επενδυτικού
προγράμματος της COSCO στο
λιμάνι του Πειραιά, προϋπολογισμού €600.000.000, χωρίς
ωστόσο να ξεκαθαρίζονται οι κινεζικές προθέσεις για την κατασκευή ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, καθώς
αντιδρούν σθεναρά σε αυτό το
σχέδιο οι Έλληνες επιχειρηματίες της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης.
Υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή ναυπηγείου της Cosco
στη ζώνη θα εξαφανίσει τις 460
επιχειρήσεις του κλάδου, που έχουν στο πλευρό τους την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών του υπουργείου Οικονομίας που λίγους μήνες πριν απέρριψε το αίτημα της διοίκησης του ΟΛΠ για αδειοδότηση
εγκατάστασης ναυπηγείων στο

Πέραμα, ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Την ίδια ώρα, στον Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι νεφελώδης: η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε να μειωθεί το
πρόστιμο που έχει επιβληθεί
στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων από την Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., ύψους 7,2 εκατ. ευρώ
για κάθε εξάμηνο μη συμμόρφωσης της χώρας στην απόφαση, με αποτέλεσμα να οφείλονται μέχρι σήμερα περίπου 100
εκατ. ευρώ. Έτσι, ο σχεδιασμός
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να τεθούν τα Nαυπηγεία υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης ώστε
να περιοριστεί το πρόστιμο όχι
μόνο απέτυχε, αλλά επέφερε και
περαιτέρω απώλειες, καθώς εκποιήθηκαν ήδη επί μέρους περιουσιακά στοιχεία των ναυπηγείων.
Έτσι, η σημερινή κυβέρνηση
καλείται να αντιμετωπίσει και
μάλιστα άμεσα τόσο την έναρξη
του διαγωνισμού της πώλησης
των ναυπηγείων σε πρόσωπο
απολύτως ανεξάρτητο από τους
προηγούμενους ιδιοκτήτες
Privinvest και Thyssen κατ’ επιταγήν της Kομισιόν, ενώ οφείλει να διαπραγματευτεί περαιτέρω το θέμα του προστίμου, που
δρα ανασταλτικά στους υποψήφιους επενδυτές. Στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής αυτής εμπλοκής, αλλά κυρίως λόγω του
στρατιωτικού χαρακτήρα των
ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθί-

σταται σαφές ότι προβάδισμα
δεν μπορεί να έχει η COSCO
αλλά δυτικός επενδυτής, χωρίς
ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εκδηλώσει επίσημο ενδιαφέρον, αν τελικά απορριφθούν τα σχέδιά
της στη ζώνη του ΟΛΠ.

Το Νεώριο και
η Ελευσίνα
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του αμερικανικών συμφερόντων
ONEX Group, Πάνος Ξενόκωστας, σηματοδοτεί το επόμενο
βήμα δίνοντας τις επιτυχείς στατιστικές του Νεωρίου: 106 επισκευές πλοίων το 2018, ήδη 67
το πρώτο εξάμηνο του 2019, με
150 πλοία στόχο το 2020. Με
658 ενεργές θέσεις εργασίας,
αλλά σε εκκρεμότητα την οριστική μεταβίβαση των ναυπηγείων
μέχρι να διαγραφεί απαίτηση
της AAΔE ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, ευελπιστεί σε ευόδωση της
αρχικής συμφωνίας με τον
προηγούμενο ιδιοκτήτη των
Ναυπηγείων Ελευσίνας.
Έχοντας ήδη τη σύμφωνη
γνώμη της Κυβερνητικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Επενδύσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, η συμφωνία που υπεγράφη με τον Όμιλο Ταβουλάρη προέβλεπε επενδύσεις περί
τα 400 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 20 με 25 έτη, ωστόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζήτησε επιπρόσθετες αποδείξεις για τη
διαθεσιμότητα των κεφαλαίων
προς επένδυση, με συνέπεια να
συνεχίζονται ακόμα οι συζητήσεις.
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€12.000.000
«ρίχνονται»
στην αξιοποίηση
του Αρσακείου
Έντεκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα έκτασης στο κέντρο της Αθήνας, περί τα 12.000.000 ευρώ επενδυτικό κεφάλαιο και ο μεγαλεπίβολος στόχος της δημιουργίας ενός σύγχρονου πολιτισμικού και
γαστρονομικού εμπορικού κέντρου, το οποίο θα είναι συνώνυμο της ελληνικής ποιοτικής διατροφής και του υγιεινού τρόπου
ζωής, συνθέτουν σε αδρές γραμμές το σχέδιο αξιοποίησης του Αρσακείου Μεγάρου και της μετατροπής του στον δεύτερο πιο επισκέψιμο τουριστικό προορισμό στην
Αθήνα.
Πρωτεργάτες του πρότζεκτ η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και η εταιρεία LEGENDARY FOOD που τον
Ιανουάριο του 2018 κέρδισε τον
διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Αρσακείου Μεγάρου
που προβλέπει ενοικίαση για 37
χρόνια έναντι ετήσιου μισθώματος
1,2 εκατ. ευρώ.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε 10
μήνες, η ριζική ανακαίνιση του χώρου που περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της Στοάς Βιβλίου, της
Στοάς Ορφέως και του Αίθριου
του Αρσακείου αναμένεται βάσει
αδειοδοτήσεων να υλοποιηθεί εντός 20 μηνών, με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν να υπολογίζονται σε 500 άμεσες και
5.000 έμμεσες.
Στον σύγχρονο γαστρονομικό
κόμβο, εκτός από εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα που θα φιλοξενούν γνωστές ελληνικές εταιρείες αλλά και μικρούς Έλληνες
παραγωγούς, θα πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικές-πολιτιστικές δράσεις, όπως είναι εργαστήρια για τη γευσιγνωσία ελαιόλαδου και κρασιού, μαθήματα από
καταξιωμένους σεφ σε μικρά παιδιά και θεματικοί διάλογοι-ανοιχτές συζητήσεις γύρω από την ελληνική διατροφή.

ο να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου είναι ιδιαίτερα
τιμητικό. Ακόμη σπουδαιότερο είναι, ωστόσο, το να τυγχάνεις της αποδοχής των ανθρώπων που δυνητικά είναι και ανταγωνιστές σου. Κι αυτά τα δύο «παράσημα» σχεδόν καθολικής αναγνώρισης
κέρδισε πριν από μερικές ημέρες ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, που σε σχετική
έρευνα «ψηφίστηκε» τρόπον τινά ως ο
τοπ επιχειρηματίας της χώρας.
Η ξεχωριστή διάκριση για τον ιδρυτή και
επικεφαλής του ομίλου επιχειρήσεων
Mytilineos ήρθε μέσω της έρευνας «Ο
Σφυγμός του Επιχειρείν», που για τρίτη
χρονιά φέτος διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και η
γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων MRB.
Σε αυτό το ιδιότυπο γκάλοπ συμμετείχαν
πετυχημένοι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι κλήθηκαν για πρώτη φορά να απαντήσουν με ελεύθερη επιλογή προσώπου στην ερώτηση ποιοι Έλληνες
και ποιοι ξένοι επιχειρηματίες συνδυάζουν
χαρακτηριστικά επιτυχίας και θαυμασμού.
Σε αυτή την αξιολόγηση, λοιπόν, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κέρδισε την πρωτιά
συγκεντρώνοντας τις περισσότερες θετικές
αναφορές των ερωτηθέντων προς το πρόσωπό του. Για την ιστορία να πούμε ότι την
αντίστοιχη πρωτιά για τον πλέον επιτυχημένο επιχειρηματία σε παγκόσμιο επίπεδο
κέρδισε ο «Μr Microsoft» Μπιλ Γκέιτς.

Τ

«Επιχειρηματίας
πρότυπο
ο Μυτιληναίος!»
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΒ-MRB

Μιας και ο λόγος για τον Ευ. Μυτιληναίο, η εβδομάδα ξεκίνησε με την είδηση
της έκδοσης και διάθεσης ομολόγων ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ στην οποία
προχωρά η Mytilineos Financial
Partners. Η θυγατρική της Μυτιληναίος
Α.Ε. εδρεύει στο Λουξεμβούργο και όπως
έγινε γνωστό τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για τη
χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και
εξόδων της έκδοσης. Σημειώνεται η διευκρίνιση που διατυπώνεται στην εταιρική ανακοίνωση ότι «δεν δύναται να διασφαλιστεί
ότι η έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος
ή ότι θα πραγματοποιηθεί».

Πρόσημο αισιοδοξίας στην αγορά
Ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις περιελάμβα-

νε, εξάλλου, η ίδια έρευνα του ΣΕΒ και της
MRB αναφορικά με τις προσδοκίες του εγχώριου επιχειρείν που έχουν ξεκάθαρα το
πρόσημο της αισιοδοξίας. Χαρακτηριστικό
αυτού του κλίματος είναι ότι φέτος οι επιχειρήσεις δηλώνουν για πρώτη φορά σε
πλειοψηφικά ποσοστά της τάξης του 59,8%
την πεποίθησή τους ότι σε ορίζοντα τριετίας
η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα
αρχίσει να βελτιώνεται, ενώ οι επιχειρήσεις που απαισιοδοξούν για το μέλλον έχουν πλέον συρρικνωθεί στο 7,4%, όταν
πριν από δύο χρόνια το αντίστοιχο δυσοίωνο ποσοστό ήταν τριπλάσιο.
Ειδικότερα, ως προς την πορεία του κύκλου εργασιών το 2020, αύξηση αναμένει
το 40% των επιχειρήσεων (συν 12 ποσοστιαίες μονάδες από 2018), σε μονοψήφια
ποσοστά περιορίζονται πλέον οι επιχειρή-

ΟΜΙΛΟΣ OLYMPIA: Με ανεξάρτητα μέλη από τη διεθνή
η νέα εποχή εταιρικής διακυβέρνησης
του ομίλου εταιρειών Olympia σηματοδοτεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του γκρουπ που απαρτίζεται από ανεξάρτητα
μέλη από σημαντική θητεία στο διεθνές επιχειρείν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
νέα αντιπρόεδρος του Olympia Group,
Carla Cico, η οποία είναι πρόεδρος του
Δ.Σ. της Commify Group (εταιρεία τεχνολογίας) και μέλος του Δ.Σ. της Allegion Plc (εταιρεία προϊόντων ασφαλείας). Η Carla
Cico έχει διατελέσει CEO της εταιρείας υποδομών Rivoli S.p.A., και προηγούμενα CEO
της Ambrosetti Consulting. Επίσης έχει θη-

Τ

τεύσει διευθύνουσα σύμβουλος της Brazil
Telecom (2001-2005), θέση για την οποία
έχει συμπεριληφθεί στις λίστες των Forbes
και Fortune, ενώ το Reuters την ανακήρυξε
«καλύτερη CEO» στον χώρο των telecoms
για τη Λατινική Αμερική.
Αντίστοιχο παράδειγμα είναι και η συμμετοχή στο Δ.Σ. του ομίλου εταιρειών
Olympia της Muriel De Lathouwer, η οποία είναι μέλος του Δ.Σ. της Shurgard
(μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη σε κέντρα αποθήκευσης), ανεξάρτητο μέλος του
Δ.Σ. της Coderdojo Belgium (club δωρεάν
προγραμματισμού για παιδιά), του βιομη-

χανικού ομίλου CFΕ, της εταιρείας τεχνολογίας Amoobi που επικεντρώνεται στις

Ο νέος CEO του Ομίλου εταιρειών
Olympia, Ρόμπυ Μπουρλάς
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Αλλαγή φιλοσοφίας στα social media
απόκρυψη των likes γίνεται σταδιακά μια
νέα πραγματικότητα στα social media και
οι χρήστες που μανιωδώς τα κυνηγούσαν
δεν μπορούν πλέον να δουν πόσα likes πήραν οι
φωτογραφίες τρίτων καθώς και ποιοι έκαναν likes.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλή τεχνική αλλαγή. Κάποιοι άλλοι όμως ότι ήρθε η ώρα
να αλλάξει η φιλοσοφία των social media. Στην
πραγματικότητα, μιλάμε για μία προσπάθεια μείωσης της ματαιοδοξίας των social media, με τον
διευθυντή τακτικής του Facebook για την Αυστρα-

Η

λία και τη Ν. Ζηλανδία, Mia Garlick, να δηλώνει: «Ελπίζουμε ότι αυτή η δοκιμή θα αφαιρέσει την
πίεση του πόσα like θα πάρει ένα post, έτσι ώστε να
μπορείτε να εστιάσετε στο να μοιραστείτε τα αγαπημένα σας πράγματα».
Το ίδιο είχε τονίσει και ο υπεύθυνος του Instagram
για τον Καναδά, Adam Mosseri, λέγοντας: «Θέλουμε οι άνθρωποι να ανησυχούν λίγο λιγότερο για το
πόσα likes παίρνουν και να ξοδέψουν λίγο περισσότερο
χρόνο με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν».
ΚΕΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ

Ρεκόρ επισκέψεων
για την Avis στην
έκθεση «Cargo
Truck & Van 2019»
σεις που αναμένουν μείωση τζίρου (-8% σε σχέση με το 2018), ενώ οι περίπου μισές επιχειρήσεις του δείγματος (45%) εκτιμούν ότι θα παραμείνουν οι πωλήσεις τους σταθερές. Σημαντικό
για την ελληνική οικονομία είναι το γεγονός ότι το
20% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα αυξήσει το
προσωπικό τη χρονιά που έρχεται. Επίσης, το
1/3 των επιχειρήσεων προβλέπει αύξηση στο
μερίδιο αγοράς το 2020 (+13 μονάδες συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση).

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την αξιολόγηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις το
2019, οι ερωτώμενοι στην έρευνα απάντησαν ότι
σημαντικότερο όλων είναι το ασταθές φορολογικό πλαίσιο (66,3%), για να ακολουθήσουν η πολυνομία και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο (46,8%),
η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση / ακριβός δανεισμός (38,2%), η καθυστέρηση στην
απονομή δικαιοσύνης και το έλλειμμα χρηματοδοτικών και επενδυτικών κινήτρων (33,6%).

επιχειρηματική σκηνή το νέο Δ.Σ.
λύσεις βελτιστοποίησης της λιανικής πώλησης
και της συνεταιριστικής τράπεζας CPH. Στο παρελθόν έχει διατελέσει CEO, Managing
Director και Executive Board Member της EVS
Belgium, κορυφαίας εταιρείας παγκοσμίως στα
συστήματα παραγωγής ψηφιακών βίντεο.
Ειδικότερα το νέο 9μελές Δ.Σ. του Olympia
Group συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
• Γιάννης Καραγιάννης, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
• Carla Cico, αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος
• Ρόμπυ Μπουρλάς, διευθύνων σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος

• Muriel de Lathouwer, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
• Δημήτριος Γκούμας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
• Τατιάνα Φαφαλιού, μη εκτελεστικό μέλος
• Χρήστος Καλογεράκης, μη εκτελεστικό
μέλος
• Γιώργος Ξηρουχάκης, εκτελεστικό μέλος
• Γιάννης Παντολέων, εκτελεστικό μέλος
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1/3 των μελών του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
Olympia αποτελείται από γυναίκες, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης
των αξιών της ισότητας και συμμετοχικότητας.

ε ένα εντυπωσιακό περίπτερο έδωσε το «παρών» η
Avis στην έκθεση «Cargo Truck & Van 2019», που
διοργανώθηκε στο Metropolitan Expo το τριήμερο
9-11 Νοεμβρίου.
Επαγγελματίες από τον χώρο του εμπορίου, τη βιομηχανία και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, επισκέφτηκαν το corner
και ενημερώθηκαν από τους ανθρώπους της εταιρείας ενοικίασης και leasing οχημάτων για τα
οφέλη που προσφέρει η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων,
καθώς επίσης και για την ενοικίαση φορτηγών Ι.Χ., για ανάγκες μικρότερης διάρκειας, δίνοντας έτσι λύση σε όλες τις ανάγκες μετακίνησης.

Μ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ: «Δίπλα σε όλους τους
επαγγελματίες»
Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Avis στην έκθεση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Ταπραντζής, υπογράμμισε ότι ως ηγέτιδα στον χώρο της αυτοκίνησης η Avis δεν θα μπορούσε να λείπει
από ένα τόσο σημαντικό γεγονός για τον κλάδο, δεσμευόμενος παράλληλα ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες, παρέχοντας tailor-made υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις, ώστε να
ανταποκρινόμαστε σε όλες τους τις ανάγκες, συνεχώς και με τον καλύτερο
τρόπο».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω κλαδική έκθεση πέτυχε υψηλά επίπεδα συμμετοχών και επισκεψιμότητας (περί τους 18.000 επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της), αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη
δυναμική της αγοράς αυτοκινήτου, αγορά στην οποία η Avis συμβάλλει σημαντικά, επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξή της.
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ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΑΖΕΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ευνοημένοι
του φορολογικού
οι «10χίλιαροι»
Τις τελευταίες πινελιές στο φορολογικό νομοσχέδιο
βάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, καθώς η δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα ανέδειξε ζητήματα που χρήζουν είτε διόρθωσης είτε συμπλήρωσης, και σε συνεργασία με τους θεσμούς γίνονται οι απαραίτητες
διεργασίες.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ε συνδυασμό με την
ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
κατά τις πρώτες ημέρες του νέου έτους,
αναμένεται να ρυθμιστεί το οικονομικό περιβάλλον και να δοθεί η απαραίτητη ώθηση και ασφάλεια στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
που θα ενδυναμώσει την ελληνική οικονομία, κατά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.
Η θέσπιση του κατώτατου
φορολογικού συντελεστή 9% αναμένεται να επιφέρει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις
στα χαμηλά εισοδήματα μέχρι
10.000 ευρώ και θα επηρεάσει
θετικά και τα δηλωθέντα χαμηλά κέρδη της τάξεως των 3.0004.000 ευρώ ετησίως, ενώ η αντίστοιχη μείωση των υπόλοιπων συντελεστών της φορολογικής κλίμακας θα ευνοήσει ακόμη περισσότερο τους φορολογούμενους που δηλώνουν
κέρδη άνω των 20.000 ευρώ ετησίως.
Στον τομέα του ασφαλιστικού, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα
επιλογής των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, θέτοντας κατώ-

Σ

τατο όριο τα 220 ευρώ μηνιαίως και ανώτατο τα 522 ευρώ, ώστε η σύνταξη να είναι ανάλογη
με τις εισφορές που καταβάλλονται. Κομβικό σημείο είναι το
δικαίωμα να επιλέγει ανά χρόνο ο ίδιος ο ασφαλισμένος την
κατηγορία των εισφορών που
θα καταβάλλει ανάλογα με τις
δυνάμεις του, σε αντιδιαστολή
με τη σημερινή του υποχρέωση
να πληρώνει παγίως το 20,28%
των κερδών του στον ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα των πραγματικών του
δυνατοτήτων.

Πλάγιες ελαφρύνσεις
παρά την αύξηση των
εισφορών
Τα νομοσχέδια αποσπασματικά
και με την πρώτη ματιά δημιουργούν την αίσθηση πιθανής
επιβάρυνσης, καθώς ειδικά για
τους επαγγελματίες που δηλώνουν κέρδη λιγότερα από

10.000 ευρώ, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές θα επιβάλλονται από τις αρχές του επομένου έτους, αλλά οι φορολογικές τους ελαφρύνσεις θα επέλθουν με το εκκαθαριστικό
του μεθεπόμενου έτους 2021.
Ωστόσο, ο συνδυασμός των νέων ασφαλιστικών και φορολογικών διατάξεων είναι αυτός
που θα αναδείξει ακριβώς τα οφέλη για τους επαγγελματίες,
καθώς όπου «ανεβαίνουν» οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται οι φόροι, ώστε ο φορολογούμενος να βγαίνει τελικά κερδισμένος. Υπολογίζοντας τα νέα
δεδομένα με την ασφαλιστική
«βάση» των 220 ευρώ ανά μήνα, η ωφέλεια που θα προκύψει
ανά κατηγορία δηλωθέντων
κερδών καταγράφεται στη συνέχεια, με την υπόμνηση όμως ότι
αν ο επαγγελματίας τελικά επιλέξει να καταβάλλει μεγαλύτερες
ασφαλιστικές εισφορές ώστε να
λάβει μεγαλύτερη σύνταξη, θα
μειωθεί κατ’ αναλογία και το ετήσιο όφελός του. Πιο συγκεκριμένα:
1] Επαγγελματίες που δηλώνουν κέρδη 5.000 ευρώ ετησίως και καταβάλλουν σήμερα
συνολικές ασφαλιστικές εισφο-



ρές ύψους 2.222 ευρώ θα κληθούν να καταβάλλουν ετήσιες
εισφορές ύψους 2.640 ευρώ,
ωστόσο ο φόρος τους θα μειωθεί από τα 1.100 ευρώ στα 450
ευρώ ετησίως, αφήνοντάς τους
όφελος 232 ευρώ.
2] Επαγγελματίες με δηλωθέντα κέρδη 10.000 ευρώ
τον χρόνο που σήμερα καταβάλλουν 2.232 ευρώ για ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές θα
κληθούν να καταβάλλουν εισφορές ύψους 2.640 ευρώ, αλλά ο φόρος τους θα μειωθεί από
τα 2.200 ευρώ στα 900 ευρώ ετησίως, με τελικό κέρδος 892
ευρώ.
3] Επαγγελματίες που δηλώνουν κέρδη 25.000 ευρώ ετησίως και καταβάλλουν σήμερα
συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 4.056 ευρώ με το νέο νομοσχέδιο θα καταβάλλουν 2.640
ευρώ, ενώ μεγάλη μείωση θα
δουν και στη φορολόγησή τους,
καθώς από 4.400 ευρώ θα καταβάλλουν στο εξής 3.100 ευρώ, βλέποντας συνολικό ετήσιο
όφελος στο πορτοφόλι τους
2.716 ευρώ.
4] Επαγγελματίες με κέρδη
30.000 ευρώ που σήμερα καταβάλλουν 6.084 ευρώ θα κα-

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,
ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ
ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΟΛΙΣ 4,5%

ταβάλλουν στο εξής 2.640 ευρώ
για ασφαλιστικές εισφορές ετησίως και φόρο 5.900 ευρώ από
τα 7.300 που καταβάλλουν σήμερα, έτσι ώστε οι εισφορές και
οι φόροι να αντιστοιχούν στο
33% του εισοδήματος αντί για
49% που ήταν μέχρι σήμερα
και να αποκομίζουν ετήσιο όφελος από 4.844 ευρώ.
5] Επαγγελματίες που δηλώνουν κέρδη 50.000 ευρώ
ωφελούνται συνολικά κατά
9.100 ευρώ ετησίως, ενώ όσοι
δηλώνουν κέρδη 100.000 ευρώ βλέπουν συνολική μείωση
των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων
κατά 15.278 ευρώ.
Τέλος, ειδική ρύθμιση περιμένει τους νέους επαγγελματίες, καθώς με το επικείμενο
νομοσχέδιο θα φορολογούνται
κατά τα τρία πρώτα χρόνια της
άσκησης του επαγγέλματός
τους με συντελεστή μόλις 4,5%
εάν τα ακαθάριστα έσοδά τους
φτάνουν μέχρι τα 10.000 ευρώ, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα για τα πρώτα πέντε χρόνια
της επαγγελματικής τους ζωής
να καταβάλλουν ακόμα χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές ύψους 130 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση
οι νέοι επαγγελματίες θα ωφεληθούν σημαντικά, καθώς από
τα 1.100 ευρώ ετησίως που
καταβάλλουν για φόρους και
2.232 ευρώ που καταβάλλουν
για ασφαλιστικές εισφορές ετησίως, στο εξής θα καταβάλλουν συνολικά 2.000 ευρώ τον
χρόνο, βλέποντας στο πορτοφόλι τους μείωση περίπου
30%.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τι γύρευε ο Άδωνις
στο αμερικανικό
«παζάρι»
Με γνώμονα την αρχή ότι κρίσιμο στοιχείο για την
επιβίωση του ελληνικού έθνους αποτελεί η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης,
περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες προκειμένου να καταστήσει ελκυστικό για τα αμερικανικά κεφάλαια το
brand «ΕΛΛΑΔΑ».
Του Δημήτρη Τζιβελέκη
κ. Γεωργιάδης είναι από τους υπουργούς της κυβέρνησης που έχει
στρωθεί στη δουλειά από την πρώτη στιγμή που
βρέθηκε στον υπουργικό θώκο
με πρωταρχικό μέλημα αυτό ακριβώς που περιγράφει το χαρτοφυλάκιο που του ανατέθηκε:
να «τρέξουν» όλες οι απαραίτητες δράσεις που θα εκτινάξουν
το αναπτυξιακό ελατήριο, μέσω
της προσέλκυσης επενδύσεων.
Με αυτήν τη στόχευση ο Έλληνας υπουργός δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα φόρουμ που θα του έδινε την ευκαιρία να «διαφημίσει» τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας της Ελλάδας, τουλάχιστον σε επίπεδο προοπτικών.
Όπερ και εγένετο… Το εν λόγω
φόρουμ δεν ήταν άλλο από το
συνέδριο «Southeast Europe &
East Med: New strategies, New
perspectives», που διοργάνωσαν από κοινού το «Delphi
Economic Forum» και η εφημερίδα «Καθημερινή», και εκεί ο
Άδωνις Γεωργιάδης ήταν ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Από το βήμα
του συνεδρίου ο υπουργός Ανά-
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πτυξης μίλησε στους παρευρισκόμενους απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να στρέψει το
ενδιαφέρον της στις νέες οικονομικές ευκαιρίες που αναδύονται στη χώρα μας.
«Αν κάποιος σκέφτεται να έρθει
να επενδύσει στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή», είπε. «Θέλουμε να καλέσουμε τους Ελληνο-Αμερικανούς να
έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε
να κάνουμε δεν είναι να πείσουμε
κάποιον να έρθει να επενδύσει για
πατριωτικούς λόγους. Μεταμορφώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα με έναν πολύ φιλικό προς τις επιχειρήσεις
τρόπο και κάνουμε τις συνθήκες ώριμες ώστε ένας σοβαρός επενδυτής να έρθει και να βρει καλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αισιόδοξος…
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημείωσε πως η



Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της
μια δύσκολη δεκαετία και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την οικονομική πορεία της χώρας, τονίζοντας πως πλέον η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την πολιτική
σταθερότητα και διαθέτει μια
κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, η οποία έχει λάβει μια σαφή μεταρρυθμιστική εντολή με
στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Εξηγώντας ότι μετά από 10 ταραχώδη –όπως τα
χαρακτήρισε– χρόνια, απόρροια της κρίσης και των δύσκολων δημοσιονομικών προγραμμάτων προσαρμογής, η
χώρα έχει πλέον μία σταθερή
κυβέρνηση με σαφή εντολή κυβέρνησης για τέσσερα χρόνια,
ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε
ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε τις εκλογές με
τη σωστή ατζέντα.
«Δεν είπαμε στους ανθρώπους
να μας ψηφίσουν για να τους προσλάβουμε στον δημόσιο τομέα και
για να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Είπαμε ψηφίστε εμάς για
να επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις», είπε εμφατικά ο Έλληνας
υπουργός.
Ο κ. Γεωργιάδης εξήρε, επίσης, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που κάνει η χώρα μας
(σ.σ. επ’ αυτού ήρθα και με τα
εύσημα της Κομισιόν), γεγονός
που όπως είπε η διεθνής επενδυτική κοινότητα έχει καλωσορίσει, επικαλούμενος ως από-

δειξη των λεγομένων του τη θετική αντίδραση των αγορών στα
ελληνικά ομόλογα.
Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρθηκε εκτενώς και στο πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων
και ιδιαίτερα στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Επιπρόσθετα,
ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το πρότζεκτ του αγωγού «EastMed»,
καθώς, όπως σημείωσε, «το σχέδιο αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια αγορά
φυσικού αερίου λιγότερο εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Εγκώμια από τον Ρος
Η μίνι περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στις ΗΠΑ περιελάμβανε συνάντηση με τον Adam
Boehler, διευθύνοντα σύμβουλο του U.S. International
Development
Finance
Corporation. Στο τετ-α-τετ των
δύο αντιπροσωπειών συζητή-

«Δεν είπαμε στους ανθρώπους να μας ψηφίσουν για να
τους προσλάβουμε στον δημόσιο τομέα και για να
σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Είπαμε ψηφίστε εμάς
για να επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις»

θηκαν πολλά επενδυτικά σχέδια
των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς και το feed back
της Αθήνας είναι ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο!
Ο Έλληνας υπουργός επισκέφθηκε, εξάλλου, το γραφείο του
υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουίλμπορ
Ρος, με τον οποίο συζήτησαν
θέματα αμοιβαίου εμπορικού
ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στη διάρκεια του
συνεδρίου όπου είχε μιλήσει ο
κ. Γεωργιάδης, ο Αμερικανός
υπουργός Εμπορίου δεν έχασε
την ευκαιρία να πλέξει το εγκώμιο της ελληνικής οικονομίας,
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η
Ελλάδα μοιάζει με έναν φοίνικα.
Λαμβάνει δάνεια με χαμηλότερο
κόστος από την Ιταλία σε ποσοστό
χαμηλότερο από τα αμερικανικά
κρατικά ομόλογα. Έχει πλεόνασμα
του προϋπολογισμού πάνω από τις
προσδοκίες, είναι από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απολαμβάνει χαμηλής ανεργίας».
Ανταπαντώντας ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι
όσοι εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα
στα χρόνια της κρίσης απέκτησαν πολλά χρήματα.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Σύλληψη 37χρονου Σύρου που
φέρεται να σχεδίαζε βομβιστικό μακελειό
ναν 37χρονο Σύρο που θεωρείται ύποπτος διάπραξης βομβιστικής επίθεσης στη Γερμανία συνέλαβε στις αρχές της εβδομάδας η γερμανική αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ύποπτος προδόθηκε από μηνύματα που αντάλλασσε μέσω ισλαμιστικής ομάδας και τα οποία αφορούσαν
την κατασκευή βόμβας. Στη συνέχεια, οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας ερεύνησαν το διαμέρισμα του υπόπτου στο
Βερολίνο επιβεβαιώνοντας ότι ο 37χρονος είχε ξεκινήσει να αγοράζει χημικά και άλλα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού. «Ο μηχανισμός αυτός θα εκρήγνυ-

Έ

το σε άγνωστη ώρα
και τοποθεσία, στη
Γερμανία, για να σκοτώσει όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται», είπαν οι εισαγγελείς.
Εξάλλου, σε παράλληλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Όφενμπαχ στο κρατίδιο της Έσσης συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για τα οποία υπήρχαν ισχυρές υποψίες ότι σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

Μέχρι και οι Γερμανοί
βαρέθηκαν τη λιτότητα
• Εργάτες αλλά και βιομήχανοι «πριονίζουν» τη Μέρκελ, ζητώντας από
τη γερμανική κυβέρνηση αλλαγή οικονομικής πολιτικής
Του Μιχάλη Κωτσάκου
πό το 2005 η Άγκελα Μέρκελ αποτελεί για τους Γερμανούς τη «μητερούλα», όπως
κάποιοι τη σατιρίζουν (σ.σ.
λόγω της καταγωγής της από
την Ανατολική Γερμανία), ενθυμούμενοι
αυτό που έλεγαν οι πρώην Σοβιετικοί, για
τον Στάλιν «Ο πατερούλης».
Από το 2005 που εισήλθε στην καγκελαρία η κα Μέρκελ όχι μόνο νίκησε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κατάφερε να γίνει και η αυτοκράτειρα της Ευρώπης. Όσο κι εάν πάλευαν Βρετανοί και
Γάλλοι, στο τέλος γινόταν αυτό που ήθελε η
Μέρκελ. Επιβάλλοντας, ορισμένες φορές
με αυστηρό τόνο, τη δημοσιονομική πειθαρχία, η γερμανική οικονομία κατέστη η
ατμομηχανή της Ευρώπης και οι πιο μικρές χώρες για να κάνουν το οτιδήποτε δεν
απευθύνονταν στους πολίτες τους, αλλά
στο Βερολίνο, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άδεια της καγκελαρίας.
Εξάλλου, αυτό το έχουμε νιώσει στο πετσί μας κι εμείς ως Ελλάδα, καθώς τα μνημόνια, αλλά και τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις ήταν σχεδιασμένα από το
Βερολίνο. Η Μέρκελ είχε γίνει ολοένα και
πιο αντιπαθητική, ειδικά στους λαούς του
νότου, αλλά στο εσωτερικό απολάμβανε υψηλή δημοφιλία, αλλά και σιγουριά στους

Α

Γερμανούς.
Όμως, κάτι το περίεργο τρέμουλό της
που έκανε τρεις φορές τον γύρο του κόσμου, κάτι η αντίδραση κάποιων ακραίων
για τη στάση της στο μεταναστευτικό, κάτι
που η γερμανική οικονομία έχει εισέλθει
σε καθεστώς στασιμότητας απειλούμενη
για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια με
ύφεση, έχουν κάνει πολλούς Γερμανούς να

αντιμετωπίζουν την καγκελάριο υπό διαφορετικό πρίσμα. Αν σε όλα αυτά προστεθούν η πίεση που ασκεί ο Εμανουέλ Μακρόν για μία διαφορετική Ευρώπη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας, λόγω των μεταρρυθμίσεων που
επέβαλε ο νεαρός Γάλλος Πρόεδρος, κάνει
τους Γερμανούς να σκέφτονται πολύ πιο
σοβαρά την επόμενη ημέρα.

Προς το παρόν στη Γερμανία δεν αναζητούν τον διάδοχο, είτε από τους Χριστιανοδημοκράτες, είτε από τους ξεπεσμένους Σοσιαλδημοκράτες, είτε από τους
Πράσινους. Αυτό που ζητούν οι Γερμανοί
είναι διαφορετικό μείγμα στην οικονομία,
να σταματήσει η σκληρή δημοσιονομική
πειθαρχία και να βρεθεί ένας νέος δρόμος
για να σταματήσει η ύφεση και να επιστρέψουν στους συνήθεις ρυθμούς ανάπτυξης
για τη Γερμανία.

Μαζί βιομήχανοι και εργάτες
Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι και οι Γερμανοί ζητούν διαφορετική οικονομική πολιτική, αλλά το ότι το ζητούν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύνδεσμος των Βιομηχάνων και Συνδικάτα των Εργατών. Κάτι
πρωτόγνωρο όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Ούτε στις χώρες του νότου, ούτε στην Ιρλανδία που ένιωσαν στο πετσί τους την κρίση.
Ο Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών
(BDI) και η Γερμανική Συνομοσπονδία
Συνδικάτων (DGB) κάλεσαν με μία ασυνήθιστη κοινή ανακοίνωσή τους, την κυβέρνηση να σκεφθεί ξανά τις προτεραιότητές
της για τον προϋπολογισμό και να ενισχύσει δραστικά τις δημόσιες επενδύσεις, ώστε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία να
είναι σε θέση να αναπτυχθεί στο μέλλον.
Η ασυνήθιστη κίνηση της επιχειρηματικής οργάνωσης με τη μεγαλύτερη επιρ-
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με 14 μονάδες διαφορά
προηγείται ο Τζόνσον του Κόρμπιν
ίκοσι ημέρες απομένουν μέχρι την 12η Δεκεμβρίου
όποτε οι Βρετανοί καλούνται στις κάλπες και η δημοσκοπική διαφορά που χωρίζει τους Συντηρητικούς του Μπόρις Τζόνσον από τους Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν είναι διψήφια με τους Τόρις να προηγούνται. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
γκάλοπ που «έτρεξε» το ινστιτούτο Survation για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ITV το νυν κυβερνών
κόμμα του πρωθυπουργού Μόρις Τζόνσον προηγείται

Ε

στην πρόθεση ψήφου με 42% του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δηλώνουν να το εμπιστεύονται σχεδόν 3 στους 10 (28%) Βρετανοί. Μικρή, για
την ώρα τουλάχιστον εμφανίζεται η δημοσκοπική απήχηση του κόμματος του Νάιτζελ Φαράζ που υποστηρίζει
το Brexit, μιας και μόλις το 5% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα το ψήφιζαν. Στην τρίτη θέση της εκλογικής δημοφιλίας με 13% βρίσκεται, εξάλλου, το φιλοευρωπαϊκό κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.

Τούρκος «Ρομπέν των Δασών»
ξεπληρώνει τα βερεσέδια
φτωχών σε παντοπωλεία
η δόξα του αγαπημένου παράνομου της παγκόσμιας ιστορίας, του Ρομπέν των Δασών, ζήλεψε κατά πώς φαίνεται ένας Τούρκος που βάλθηκε να ξελαφρώσει από τα χρέη τους τούς φτωχούς συμπατριώτες
του, διατηρώντας την ανωνυμία του. Βέβαια, ο σύγχρονός ήρωας δεν
κλέβει τους έχοντες και κατέχοντες για να τα δώσει στους πένητες, όπως ο μυθικός «συνάδελφός» του, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει: κάτοικοι φτωχογειτονιών του δήμου Τούζλα, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης,
είδαν τα χρέη που είχαν στα παντοπωλεία να ξεπληρώνονται μυστηριωδώς, ενώ άλλα νοικοκυριά που επίσης τα φέρνουν δύσκολα βόλτα ανακάλυψαν με
έκπληξη στις πόρτες των σπιτιών τους φακέλους με μετρητά!
Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», ο άγνωστος προς ώρας ευεργέτης κάλυψε τον
περασμένο Ιούνιο ένα χρέος ύψους 25.000 τουρκικών λιρών (περίπου
€4.000) σε παντοπωλείο, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, τον περασμένο Μάρτιο,
είχε ρίξει φακέλους με 1.000 τουρκικές λίρες –σχεδόν €160– κάτω από πόρτες σπιτιών στα οποία μένουν οικογένειες που βιοπορίζονται με δυσκολία.
Στο ίδιο ρεπορτάζ υπάρχουν οι μαρτυρίες δύο παντοπωλών. Ο ένας εξ αυτών ονόματι Τσοσκούν Γιλμάζ εξιστόρησε στο πρακτορείο ειδήσεων
Demiroen ότι ένας άγνωστος πήγε στο μαγαζί του και του ζήτησε να του δείξει
το τετράδιο που ο Γιλμάζ σημείωνε τις οφειλές των πελατών. «Τέσσερις άνθρωποι είχαν μεγάλους λογαριασμούς και του είπα πού ζουν. Επέστρεψε αφότου είχε μιλήσει μαζί τους και πλήρωσε όλα τα χρέη. Έμαθα επίσης ότι έδωσε μετρητά σε
αυτές τις οικογένειες», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως όταν τον ρώτησε πώς ονομάζεται ο άγνωστος ευεργέτης, απάντησε: «Απλά να με λέτε Ρομπέν των Δασών».
Παρόμοια ήταν η περιγραφή και του Τουνκάι Γιασάρ, ενός άλλου ιδιοκτήτη παντοπωλείου στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης: «Μου είπε ότι ήταν εκεί για να πληρώσει τα χρέη εκείνων που δεν μπορούσαν. Βρίσκομαι εδώ 30
χρόνια και πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Οι πελάτες μου ήταν πολύ χαρούμενοι και
ήθελαν να τον δουν, αλλά δεν ήξερα ποιος είναι. Δεν μου είπε το όνομά του, απλά μου
δήλωσε ότι το κάνει αυτό “μόνο για να κερδίσει την ευλογία του Θεού”».

Τ

ροή στη Γερμανία και της μεγαλύτερης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσής της δείχνουν πόσο πολύ έχει μετατοπισθεί η δημόσια
συζήτηση σε μία χώρα, η οποία έχει από χρόνια εμμονή με την πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που δεν δημιουργούν
νέο χρέος. Με τη γερμανική οικονομία να αναπτύσσεται οριακά και το κόστος δανεισμού του
Βερολίνου να κινείται σε χαμηλό επίπεδο-ρεκόρ, η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς δέχονται
αυξανόμενη πίεση από τη χώρα τους και από το
εξωτερικό να εγκαταλείψουν τη δέσμευση για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, που επέβαλαν
μόνοι τους, η οποία περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο για αύξηση των δημοσίων δαπανών.

Η αδύναμη ανάπτυξη
«Αυτό δεν αφορά κυρίως την καταπολέμηση των συμπτωμάτων μίας ύφεσης, αλλά μάλλον την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αδύναμης ανάπτυξης», δήλωσε ο πρόεδρος του BDI (βιομήχανοι), Ντίτερ Κεμπφ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει καθήκον να διατηρήσει και να
βελτιώσει τη Γερμανία ως τόπο επιχειρηματικής
δραστηριότητας για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ευημερία και απασχόληση. Ο Κεμπφ
τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τις
δημόσιες επενδύσεις σε ψηφιακές και μεταφο-

ρικές υποδομές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα
του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε περίπου 16 δισ.
ευρώ τον χρόνο. Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός προβλέπει επενδύσεις ύψους 43 δισ. ευρώ για το 2020.
Ο επικεφαλής της DGB (Συνδικάτα), Ράινερ
Χόφμαν, επεσήμανε ότι ένα μακροπρόθεσμο
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του
αναπτυξιακού μοντέλου της Γερμανίας και μαζί
με αυτή και οι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Δεν μπορούμε να δεχόμαστε άλλο να τίθεται
η ευημερία των μελλοντικών γενεών σε κίνδυνο με
τόσο απαρχαιωμένες υποδομές και με τόση υποχρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος», είπε
ο Χόφμαν, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες
δημόσιες επενδύσεις θα ενισχύσουν επίσης την
κοινωνική συνοχή και θα προωθήσουν ίσες
συνθήκες διαβίωσης σε όλη τη χώρα.
Η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα της Γερμανίας, KfW, έχει υπολογίσει ότι οι δήμοι της χώρας έχουν επενδυτικές ανάγκες ύψους 138 δισ.
ευρώ. Η ενίσχυση των γερμανικών επενδύσεων θα ήταν θετική ευρύτερα για την Ευρωζώνη.
Η νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει τονίσει ότι η
Γερμανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλεονάσματα που έχει στον προϋπολογισμό της για να
βοηθήσει την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

36 | Η ΑΠΟΨΗ
ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ
ΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23/24 NOEMΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

•

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η τραγου
δ ί σ τ ρ ια ,
Άσπα Τσίνα,
βρέθηκε στο
πλατό της εκπομπής «Μεσάνυχτα» και αποκάλυψε το σοβαρό
πρόβλημα στην
υγεία της:«Μετά από ειδικές εξετάσεις έμαθα ότι έχω έναν σοβαρό καρκίνο στο αίμα. Έπρεπε άμεσα να ξεκινήσω εντατική
χημειοθεραπεία, αλλά ήθελα να εκπληρώσω πρώτα το επαγγελματικό μου όνειρο».Τελικά, όταν κάποιος έχει ένα τόσο
ισχυρό όνειρο και είναι και ο ίδιος τόσο δυνατός, τίποτα δεν είναι ικανό να
τον σταματήσει…
Θα το θυμάται για χρόνια ο Τά σος
Τρύφωνος το… άγριο «καμάκι» που
του έκανε
παίκτρια
ζωντανά
στην εκπομπή «Αδύναμος Κρίκος», την
οποία παρουσιάζει ο ίδιος: «Σε γουστάρω. Είσαι ο καλύτερος τύπος, ο καλύτερος
παρουσιαστής! Είσαι BradPitt!» είπε η
τολμηρή παίκτρια. Εμ, έτσι είναι αυτά!
Οι ωραίοι έχουν χρέη..!



Μια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική
συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Πολυχρονίου, στο «Πρωινό»,αναφέροντας μια πολύ… προχωρημένη
άποψη για το τι έπρεπε να είχε κάνει
πριν
παντρευτεί τη
γνωστή Dj,
Μάγκυ Χαραλαμπίδου: «Μένω
στον 4ο όροφο, στον 3ο η
μητέρα της κόρης μου και στον 5ο η κόρη
μου με την οικογένειά της. Η πολυκατοικία είναι της πρώην γυναίκας μου. Αν το ήξερα από πριν, δεν θα την άφηνα για να
παντρευτώ τη Μάγκυ». Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα…
Την κριτή του «GNTM», Ηλιάνα

Παπαγεωργίου, εντόπισε στο αεροδρόμιο η κάμερα της τηλεοπτικής
εκπομπής «HappyDay» και μόλις οι
δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τη φημολογούμενη σχέση της με τον Snik,εκείνη έκανε τον…
Κινέζο: «Δεν ξέρω
για ποιο πράγμα μιλάς. Δεν καταλαβαίνω. Σας φιλώ γλυκά!»
Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε..!

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ «ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ» ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ Ο ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μπορεί ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό του τηλεοπτικού κοινού να ψηφίζει… δαγκωτό τις σειρές «Άγριες Μέλισσες» και «Το Κόκκινο Ποτάμι» –που προβάλλονται από τους σταθμούς Ant1 και
Open αντίστοιχα– αλλά βρέθηκε ένας, και μάλιστα αρκετά σημαντικός γνώστης του
αντικειμένου, να υποστηρίξει on camera ότι «δεν έχω μάθει ότι υπάρχει και τίποτα
καλό φέτος στην τηλεόραση!». Τάδε έφη ο γνωστός σκηνοθέτης, Πάνος Κοκκινόπουλος…

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Τον βλέπει και…
της προκαλεί ναυτία
της Τουμασάτου ο δήθεν
συνάδελφός της

«Δεν αντέχω! Τον
θεωρώ ένα πλάσμα
ψεύτικο, άηθες…»

ην ηθοποιό, Μαριάννα Τουμασάτου φιλοξένησε στο «The 2night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, και μίλησαν για
αρκετά πράγματα, όπως για παράδειγμα
αν υπάρχουν άτομα στο ευρύτερο περιβάλλον της, τα οποία δεν τη συμπαθούν καθόλου.
«Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν με συμπαθούν καθόλου. Μα, δεν είναι λογικό το αντίθετο. Ναι, είναι άνθρωποι και του χώρου. Εγώ μόνο έναν άνθρωπο δεν αντέχω. Και αυτό γιατί τον θεωρώ ένα πλάσμα ψεύτικο,
άηθες», δήλωσε εκείνη και πρόσθεσε:«Άλλους τους αγαπώ, άλλους τους συμπαθώ, άλλους δεν τους πολυσυμπαθώ. Δεν γίνεται ούτε όλους να τους αγαπάς, ούτε όλοι
να μας αγαπάνε. Αυτός είναι και δεν είναι συνάδελφος,
γυροφέρνει…Όχι, δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί».
Πού θα πάει! Κάποια στιγμή θα ανακαλύψουμε
ποιον άραγε να εννοεί…

T

«Εφτάψυχη» η… πολυκατοικία στον ΣΚΑΪ
Αν και δεν βρισκόμαστε ούτε στα μισά
της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ωστόσο
κάποια σχέδια ναυάγησαν ήδη, όπως για
παράδειγμα η συνέχεια του «Λόγω Τιμής», στον ΣΚΑΪ, της σειράς-σταθερή αξία από το παρελθόν, που ενώ ήταν ένα
από τα δυνατά «χαρτιά» του σταθμού,
δεν άργησε να ανακοινωθεί η είδηση του

φινάλε της, μόλις στα 12 επεισόδια.
Τώρα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της
εφημερίδας «RealLife», την ίδια μοίρα
πρόκειται να έχει και η σειρά «Θα γίνει
της Πολυκατοικίας», κάτι όμως που το
κανάλι διαψεύδει κατηγορηματικά, οπότε συνεχίζει κανονικά στο πρόγραμμα
του σταθμού και στο β΄ μισό της σεζόν.
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Η ΑΠΟΨΗ
ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΟ ΝΕΟ MEGA Η ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ Τέλος στην αναζήτηση τηλεοπτική στέγης για την Ράνια Τζίμα, καθώς –όπως αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύματα– έδωσε τα χέρια με το νέο Mega και προστέθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού,
που πιθανώς να βγει στον αέρα τον Ιανουάριο του 2020. Με θητεία στα τηλεοπτικά δρώμενα –ήταν και στο παλαιό Mega προτού κλείσει, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσίαζεενημερωτική εκπομπή με τον Σπύρο Λάμπρου στον Alpha– αυτό που απομένει είναι να
δούμε τι είδους εκπομπή θα αναλάβει να παρουσιάζει μέσα από τη συχνότητα του νέου
καναλιού που θα εκπέμψει προσεχώς.
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STOrIES
Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να

βγει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στις
αρχές του 2020, έτσι όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, κάνοντας
λόγο για την
επιστροφή
τού «Ελλάδα
έχεις ταλέντο» στους
τηλεοπτικούς
μας δέκτες.Η πρεμιέρα του λαμπερού
σόου –με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό–είναι προγραμματισμένη για τον Γενάρη του 2020 και θα βγουν στον αέρα
συνολικά 12 επεισόδια.

αυτή
«Για να βλέπετε ότι σε
παρέα,
τη φάση δεν κάνουμε
νέβη
σημαίνει ότι δεν θα συ
κάτι απλό», λέει η
παρουσιάστρια

O πρώην εμπορικός διευθυντής

του Mega, Ζαφείρης Χαραλαμπίδης, τοποθετήθηκε

Τα…
έσπασαν
ΣυνατσάκηΣαμοΐλης
μετά από
M
χρόνια
φιλίας

ως ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, έχοντας ως αρμοδιότητα
την εμπορική πολιτική, με απόφαση που
ελήφθη στις 19.11.2019 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Στα χέρια του Θεοχάρη Φιλιππό
πουλου πέρασαν οι ιστοσελίδες
της Έλλης Στάη (thetoc και womantoc)

έσα από το προσωπικό της κανάλι στο Youtube, η Μαίρη
Συνατσάκηαποκάλυψε πως πλέον δεν κάνει καθόλου παρέα με τον hairstylist, Σπύρο Σαμοΐλη, με τον οποίο έκαναν
για δώδεκα χρόνια στενή παρέα και δημοσίευαν πολύ συχνά
κοινές φωτογραφίες τους στα socialmedia.
«Για να βλέπετε ότι σε αυτή τη φάση δεν κάνουμε παρέα σημαίνει ότι δεν θα συνέβη κάτι απλό. Αν έμπαινα σε λεπτομέρειες θα γινόμασταν dramachannel,
superreality που δεν μου αρέσουν», ήταν αυτά που τόνισε oncameraχωρίς να αφήνει περιθώριο να υπάρξουν περαιτέρω ερωτήσεις για το θέμα. «Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη!» που έλεγε και η πρωταγωνίστρια μιας δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς από το παρελθόν.

Θύμα χάκερ έπεσε η Σπυρούλα Κάιζερ στο Instagram
Με καταγωγή από την Κύπρο και ένα κορμί «λαμπάδα», η Σπυρούλα
Κάιζερ είναι σίγουρα μια παρουσία
που θα μείνει αξέχαστη στους τηλεθεατές του ριάλιτι μόδας «GNTM»,
παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αποχωρήσει από το σπίτι των μοντέλων,
που παρακολουθούμε στο Star.

Το μοντέλο με τις… ζουμερές αναλογίες είχε προ ημερών μια δυσάρεστη
περιπέτεια, όταν άγνωστοι χάκαραν
το προφίλ της στο Instagram, όπως
μας αποκάλυψε με σχετική ανάρτησή της μια πρώην συμπαίκτριά της, η
Νίνα Τζιβανίδου. Τη μάτιασαν μάλλον..!

έναντι του ποσού των 399.900,97 ευρώ. Η διοίκηση της
εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής
του Ομίλου, προχώρησε στην εξαγορά
183.204 κοινών ονομαστικών μετοχών
της εταιρείας «THE TOC DIGITAL
MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΕ», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100%
του μετοχικού της κεφαλαίου.
Το
ριάλιτι
μαγειρικής

«MasterChef» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα με το νέο έτος στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού Star.
Μάλιστα,
σύμφωνα
με το «TV
Έθνος» ο
αριθμός
των αιτήσεων έφτασε τις 6 χιλιάδες(!), ενώ για
τον προηγούμενο κύκλο είχαν δηλώσεις
συμμετοχή 3 χιλιάδες επίδοξοι σεφ.
Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις,

το «Καλό Μεσημεράκι» με παρουσιαστή τον Νίκο Μουτσινά ήταν σταθερά πρώτο, με μέσο όρο 25,2% στο δυναμικό
κοινό 18-54 και 22,2%
στο σύνολο κοινού. Μάλιστα, την εβδομάδα
που πέρασε, είδαν την
τηλεοπτική εκπομπή κατά μέσο όρο 1.409.846
τηλεθεατές, έστω για 1
λεπτό!

Με το που αποχώρησε από το «GNTM»,
κούνησε το… μαντίλι και στον σύζυγο!
ίναι μία από τις παίκτριες του ριάλιτι μόδας
«GNTM», που ενώ είχε όλα τα φόντα να φτάσει
μέχρι τον τελικό, αποχώρησε έχοντας «φτάσει
στην πηγή», λίγο πριν… πιει νερό!
Αναφερόμαστε στην πανέμορφη Εμμανουέλα Μάινα, η οποία θεώρησε ότι η συμμετοχή της στο παραπάνω
παιχνίδι την έκανε (προφανώς) να δει τη ζωή με άλλο
μάτι, κι έτσι με το που βγήκε, κίνησε… βουρ για αλλαγές,
ξεκινώντας από το να χωρίσει με τον σύζυγό της μετά από
δύο χρόνια έγγαμου βίου.
Την είδηση ακούσαμε μέσω της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και πραγματικά μας ήρθε… κομματάκι απότομη. Ωστόσο, κάτι παραπάνω θα ξέρει το ίδιο το ζευγάρι
παίρνοντας αυτήν την απόφαση…

Ε

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• Η Μιμή Ντενίση ξεκαθαρίζει μέσω Instagram τι εννοούσε με την
πρόσφατη δήλωσή της για τον γνωστό ηθοποιό

«Ο Αλέξης Γεωργούλης
βγήκε ευρωβουλευτής
γιατί ο Έλληνας δεν
ψηφίζει με τη λογική..!»
ε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση
είχε ερωτηθεί αν περίμενε να εκλεγεί ευρωβουλευτής ο Αλέξης Γεωργούλης, και εκείνη
είχε υποστηρίξει τα εξής:
«Ναι, το περίμενα, γιατί ξέρω πώς ψηφίζουν οι Έλληνες. Είναι δημοφιλής, είναι ωραίος, τον έχουν δει σε 100 σειρές, τον
ψηφίζουν. Δεν κρίνω το αν πρέπει ή όχι. Αν είναι ο Αλέξης Γεωργούλης και πλάι είναι ένας που έχει κάνει τρία διδακτορικά
και είναι καθηγητής πανεπιστημίου στο Princeton, θα ψηφίσει
τον Αλέξη Γεωργούλη. Δεν λέω ότι δεν του αξίζει ή ότι δεν θα τα
βγάλει πέρα, λέω απλώς ότι ο Έλληνας δεν ψηφίζει με λογική».
Τα όσα είπε για τον γοητευτικό νυν ευρωβουλευτή
προκάλεσαν αρκετά σχόλια κι έτσι η ηθοποιός θέλησε

Σ

Ο «Joker» κόστισε στο Χόλιγουντ
μόλις 4,5 εκατομμύρια δολάρια
ναμφισβήτητα πρόκειται για μία ταινία για
την οποία θα μιλάμε για πολύ καιρό ακόμη, καθώς, τόσο ο ντόρος που προκλήθηκε
για τις ακατάλληλες σκηνές για ανηλίκους, όσο
και η συγκλονιστική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ
ως «Joker» την κατατάσσουν σίγουρα ανάμεσα σε
εκείνες που κάθε άλλο παρά απαρατήρητες πέρασαν στο κοινό.

Α

Ωστόσο, ενώ θα περίμενε κανείς μετά από όλα αυτά
ο πρωταγωνιστής να έχει θησαυρίσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, κάτι τέτοιο δεν αληθεύει
αφού ο ίδιος αμείφθηκε μόλις με 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που δεν θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο για
χολιγουντιανή παραγωγή. Δυστυχώς, δεν ισχύει πάντοτε το ότι η αμοιβή είναι ανάλογη με το (τεράστιο)
ταλέντο…

να δώσει ένα τέλος… στην παραφιλολογία κάνοντας μια
ανάρτηση στο Instagram και μέσω της λεζάντας έγραψε:
«Αναλύσεις επί αναλύσεων διάβασα αυτή την εβδομάδα
για το τι εννοούσα σε σχέση με τον Αλέξη. Ερμηνείες και κυρίως παρερμηνείες για κάτι απλό και αληθινό που είπα. Με
ρώτησαν αν περίμενα να βγει ο Γεωργούλης και είπα ναι. Είναι
δημοφιλής έχει παίξει σε πολλές αγαπημένες σειρές.. όταν υπάρχει ένα τέτοιο όνομα, είναι φυσικό ο ψηφοφόρος να το
ψηφίσει πρώτο.. και ας είναι πλάι κάποιος με 3 πτυχία. Αυτή
είναι η αλήθεια. Ο Έλληνας ψηφίζει και με το συναίσθημα..
αυτούς που αγαπάει.. Από κει και πέρα όλοι κρινόμαστε εκ του
αποτελέσματος. Όχι πριν!»
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια γενικότερα…
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• Αν μη τι άλλο, η γνωστή ηθοποιός αποδεικνύει ότι η συντροφικότητα
είναι σημαντικότερη από την καριέρα

Η Ηρώ Μουκίου
εγκατέλειψε
κοσμική ζωή και
Αθήνα για χάρη
του έρωτα!

Η

Ηρώ Μουκίου είναι μια γυναίκα που
τολμάει να ακολουθεί αυτό που της υπαγορεύει η καρδιά της και ας αφήνει κάποια πράγματα να έρχονται σε δεύτερη
θέση, όπως για παράδειγμα η επαγγελματική σταδιοδρομία.
Τι εννοούμε; Ότι δεν διστάζει να δίνει προτεραιότητα σε αυτά που εκείνη θεωρεί ότι αξίζουν περισσότερο
στη ζωή, όπως συμπεράναμε από τη δήλωσή της σε μια
σπάνια εμφάνιση που έκανε πρόσφατα, μιλώντας στην
κάμερα της εκπομπής «HappyDay».
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε τα εξής:

«Έκανα κι εγώ την προσπάθειά μου να αποκεντρωθώ για
τρία χρόνια. Έλειψα στη Λάρισα, στο πλαίσιο μιας πολύ
μεγάλης αγάπης που είχα με τον άντρα μου! Δεν πα να είσαι
στην κορυφή, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια πολύ μεγάλη
αγάπη, έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο που προέχει κατά τη
γνώμη μου, τον ακολουθείς παντού!»
Να υπενθυμίσουμε ότι η ίδια έχει αποσυρθεί από
την τηλεόραση και τους κοσμικούς κύκλους, τα τελευταία χρόνια, και πλέον ζει τον περισσότερο καιρό με
τον ψυχίατρο σύζυγό της στη Λάρισα, αλλά έρχεται και
στην Αθήνα, όταν οι υποχρεώσεις της το απαιτούν. Όλα
για τον έρωτα..!

Ο κόσμος να χαλάσει, δεν
επιστρέφει το μονόπετρο στον
Γκέντσογλου η Ηλιάδη!
Αγγελική Ηλιάδη και ο Σάββας Γκέντσογλου υπήρξαν ζευγάρι και
ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με την απόκτηση ενός γλυκύτατου
αγοριού, του μικρού Βασίλη. Όπως, όμως όλα κάποια στιγμή τελειώνουν, έτσι και η δική τους σχέση έκλεισε τον κύκλο της και ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του.
Ωστόσο, όπως δήλωσε η σέξι τραγουδίστρια στην τηλεοπτική εκπομπή
«Μεσημέρι με τον Γιώργο»: «Ο Σάββας
είναι ο μπαμπάς του μικρού, παραμένουμε οικογένεια και το σημαντικότερο είναι
να είμαστε όλοι καλά». Όσο για το μονόπετρο που της είχε χαρίσει το παρελθόν εκείνος; «Δεν του επέστρεψα
ποτέ το μονόπετρο, γιατί να το επιστρέψω; Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής
μου!» τόνισε η ίδια. Ένα δίκιο το έχει..!

Η

Ήθελε να γίνει παππούς με το
«καλημέρα» ο Θοδωρής Αθερίδης!
ι εκεί που ξυπνάς αμέριμνος το πρωί, έρχεται μήνυμα στο κινητό σου και
αλλάζει η ζωή σου εντελώς! Ακριβώς όπως συνέβη και στον Θοδωρή Αθερίδη, όταν η κόρη του τού ανακοίνωσε πέρυσι μέσω smsότι ήταν έγκυος.
Και η απάντησή του
ήρθε κατευθείαν χωρίς
δεύτερη σκέψη! «Θέλω να
γίνω παππούς!» έγραψε ο
γνωστός ηθοποιός και η
ευχή του εκπληρώθηκε
μετά από λίγους μήνες,
αφού σήμερα κρατάει με
περηφάνια στην αγκαλιά
του τον γιο της κόρης
του, Φωτεινής, και του
γαμπρού του, Κωνσταντίνου Μαγκλάρα.

Κ

