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• Ανασύροντας ο Γιάννης Αγγελής
από το αρχείο τις μηνύσεις Σαμαρά,
Αβραμόπουλου, Βενιζέλου,
επισημαίνει 17 στοιχεία που
οδηγούν σε πειθαρχική δίωξη
της εισαγγελέως
Διαφθοράς
▶ ΣΕΛ. 4
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

• Επιστολή στον Ντράγκι (προ 2ετίας)
και Λαγκάρντ (τώρα) για τον «κακό»
Στουρνάρα για τη Novartis, ο φάκελος
του οποίου όμως αρχειοθετήθηκε, κάτι
που ξέχασε(;) να γνωστοποιήσει στη
νέα πρόεδρο της ΕΚΤ ο «αδέκαστος»
δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 5-7

ΣΑΒΒΙΔΟΤΕΧΝΕΙΟ

Από τον Καρεμπέ
στον Πάμπλο
Γκαρσία και
όποιος αντέξει
• Ένταση στα ύψη στις μονομαχίες
Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, με την κόντρα να
κρατάει από την εποχή του Κούδα
▶ ΣΕΛ. 16-18

Αν χάσει
ο Θρύλος,
φεύγει
ο Μαρτίνς
Αν χάσει
ο ΠΑΟΚ,
μένει
ο Φερέιρα...
▶ ΣΕΛ. 20-21
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Ηδ
ε μπόλικα θέματα στην ατζέντα και μία διακριτική… εσάνς πανηγυρισμών διεξήχθη το τελευταίο Υπουργικό
Συμβούλιο, όπου ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους υφισταμένους του, προβλέποντας πως με αυτό τον ρυθμό μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ψηφισθεί περίπου 30 νομοσχέδια. Διόλου άσχημη συγκομιδή για μία κυβέρνηση που στο deal line που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει συμπληρώσει ούτε καν έξι μήνες ζωής.
Να όμως που το πρώτο τσαλάκωμα ήρθε για το Μαξίμου από ’κεί που δεν το περίμεναν: από τον διορισμό ενός «δικού του
παιδιού». Παιδί δεν τον λες, βέβαια, αλλά ο κ. Κωνσταντίνος Πατέρας διεκδικεί τον τίτλο της πιο σύντομης θητείας σε δημόσιο διοικητικό θώκο, καθώς και του πιο γνωστού 80χρονου της χώρας, αφού πριν καλά-καλά ζεστάνει την καρέκλα του
διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας, ο πολιτευτής παραιτήθηκε λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που προκλήθηκαν
στην αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Η προσωποποίηση της ευθύνης για τους εν γένει αλλοπρόσαλλους διορισμούς στα νοσοκομεία, δηλαδή αν τους επέλεξε ιδία
βουλήσει ο υπουργός Υγείας, αν η λίστα όπως λέγεται του ήρθε συστημένη άνωθεν ή αν απλώς εξυπηρετήθηκαν 50 κομματικοί
Γκρούεζες και άλλοι 50 «γαλάζιοι» Γκόρτζοι, λίγη σημασία θα είχε, αν ο κ. Πατέρας δεν περιέγραφε με λεπτομέρειες και ως καθ’
όλα φυσιολογικό ένα πολιτικό αλισβερίσι, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και εδώ οι δικαιολογίες του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης ότι «και οι προηγούμενοι διόριζαν
για διοικητές νοσοκομείων ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ» δεν επαρκούν.
Όσοι αποτελούν τη φωνή της κυβέρνησης προς τα έξω θα πρέπει να καταλάβουν ότι το 40% το πήραν στην κάλπη ακριβώς για
να ΜΗΝ κάνουν ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε φυσικά μπορεί η νυν
κυβέρνηση να θεωρεί σημαντικό προσόν την κομματική ταυτότητα,
όταν πρόκειται για διορισμό σε κρατικοδίαιτο φορέα κι όταν μιλάμε για το χρίσμα ανώτατων αξιωμάτων, όπως για παράδειγμα η Προεδρία της Δημοκρατίας, η πολιτική καταγωγή των υποψηφίων να θεωρείται περίπου έγκλημα. Διότι αυτός ο
συνειρμός δημιουργήθηκε στους περισσότερους εξ ημών όταν ακούσαμε προ ημερών τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο
Γεραπετρίτη, να περιγράφει ότι ο επόμενος ΠτΔ πρέπει «να είναι ένα πρόσωπο στο οποίο θα συγκλίνει η κοινωνία» και να διαθέτει πολιτικά χαρακτηριστικά που «έχουν να κάνουν όχι τόσο με την πολιτική του ταυτότητα όσο με την απήχηση στην κοινωνία και
τις συσπειρωτικές τάσεις στα εθνικά θέματα».
Μοιάζει λίγο κόντρα ρόλος για τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε το επιτελικό κράτος –και εν πολλοίς την ενός ανδρός αρχή– να ομνύει σε έναν Πρόεδρο ευρείας αποδοχής που θα έχει προκύψει από τις ψήφους μίας συγκυριακής κοινοβουλευτικής συναίνεσης. Αν είναι έτσι, είτε μας κάνει οποιοδήποτε πρόσωπο χαίρει μεγάλης δημοφιλίας στην κοινωνία και θα
αρκούμαστε να τον βλέπουμε να (δια)κοσμεί με την παρουσία του γιορτές, δείπνα και κόκκινα χαλιά με μπάντες να παιανίζουν, ή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όταν λ.χ. ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής εξελέγη το 1990 Πρόεδρος της
Δημοκρατίας με μόλις 153 κουκιά ήταν χειρότερος και λιγότερο νομιμοποιημένος ΠτΔ από τον νυν ανώτατο άρχοντα που
στήριζε την κυβέρνηση Τσίπρα λέγοντας «ναι σε όλα».
Ο χρόνος εκλογής νέου Προέδρου δεν αργεί και οσονούπω θα μάθουμε τα μαντάτα από τον πρωθυπουργό, που άλλωστε
έχει το προνόμιο της επιλογής. Καλό είναι, ωστόσο, να θυμάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι (οποιεσδήποτε) επιλογές
του ούτε στο απυρόβλητο είναι ούτε διαθέτουν τη λευκή επιλογή του εκλογικού σώματος. Διότι μπορεί οι γέροι να «πηγαίνουν» από πέσιμο ή από το… άλλο, αλλά οι κυβερνήσεις πηγαίνουν από το κράξιμο.

Μ

Ή από πέσιμο
ή από κράξιμο
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Τα δίνει όλα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προκειμένου
να κρατήσει με το μέρος
του τη μεσαία τάξη, με τη
στήριξη της οποίας κέρδισε
τις τελευταίες εκλογές. Μετά τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των πολιτών που μπήκε στις ράγες
κυρίως μέσω της νομοθέτησης ενός ευρέος κύματος
φοροελαφρύνσεων, στόχος είναι οι παρεμβάσεις
που θα απλουστεύουν και
θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Π

αρά το γεγονός ότι η
κυβέρνηση της Ν.Δ.
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «νάρκη» του
μεταναστευτικούπροσφυγικού και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επείγουσα ανάγκη για την αποσυμφόρηση των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου και τις σοβαρές αντιδράσεις που εκδηλώνονται από τις τοπικές κοινωνίες στην ενδοχώρα, ο
πρωθυπουργός δεν παραλείπει να
υπενθυμίζει στους συνομιλητές του
ότι ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του παραμένουν η οικονομία και το σχέδιο «μείωση φόρων – προσέλκυση επενδύσεων –
δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας».
«Κυρίαρχη έννοια των πολιτών παραμένει η οικονομία», αυτή είναι η
μόνιμη απάντηση του πρωθυπουργού σε παρεμβάσεις των βουλευτών του για άλλα θέματα. Στην οδό
Πειραιώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι
η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της
χώρας, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, στηρίχθηκε κατά μείζονα λόγο στις προσδοκίες της μεσαίας τάξης και η πολιτική κυριαρχία που
επιθυμεί να εγκαθιδρύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προϋποθέτει τη διατήρησή της με οποιονδήποτε τρόπο. Γι’ αυτό, όπως ανέφεραν στην «Α» στελέχη του Μαξίμου, πρέπει να ενισχυθούν τα ερείσματα στη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική κατηγορία. Σύμφωνα με επιτελικούς κυβερνητικούς παράγοντες, η «γαλάζια» διακυβέρνηση –σε αντίθεση με την ταξική πολιτική της υπερφορολόγησης των μεσαίων στρωμάτων που
υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ– εφαρμόζει ένα συνολικό πλέγμα μεταρρυθμίσεων. Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η ισχυρή ανάπτυξη και η απαλλαγή της ακίνητης περιουσίας
από υπερβολικά βάρη. Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις αλλά και το
ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως τονίζουν τα ίδια
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• Παρά τη «νάρκη» του μεταναστευτικού-προσφυγικού που αντιμετωπίζει
η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει
στους συνομιλητές του ότι ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα παραμένουν
η οικονομία και το σχέδιο «μείωση φόρων – προσέλκυση επενδύσεων»

Όλα για τα… μάτια
της μεσαίας τάξης
νει και την ευρύτερη κυβερνητική
στρατηγική που συνδέεται πρωτίστως με τη διατήρηση και την ενίσχυση της θέσης της Ν.Δ. στη μεσαία τάξη.

Αέρας επιδοκιμασίας
στα κυβερνητικά πανιά

ΠΩΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ

«ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙ»
ΑΘΕΛΑ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΩΟ ΧΩΡΟ
πρόσωπα, έχουν συμβάλει καθοριστικά και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην κατάρρευση του κόστους δανεισμού της ελληνικής κυβέρνησης.
Μέτρα όπως η μεσοσταθμική
κατά 22% μείωση του ΕΝΦΙΑ, η
βελτίωση της ρύθμισης των 120
δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, η στήριξη της οικογένειας μέσω επιδομάτων και η μείωση του
ΦΠΑ, αλλά και η αποκλιμάκωση
του φόρου σε φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, θα ακολουθηθούν από ανάλογες πρωτοβουλίες τους επόμενους μήνες: νέα μείωση του
ΕΝΦΙΑ και εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων μέσα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το 2020, νέα υποχώρηση του
συντελεστή στις επιχειρήσεις από
το 24% στο 20% με το νέο έτος, περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής, κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης και του φόρου επιτηδεύματος με ορίζοντα 4ε-

τίας και μείωση του στόχου για τα
πρωτογενή πλεονάσματα.

Με τη… βοήθεια
του ΣΥΡΙΖΑ
Σύμμαχος στην προσπάθεια απόλυτης κυριαρχίας του Κυριάκου
Μητσοτάκη στον κεντρώο χώρο,
αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία
της μεσαίας τάξης, αναδεικνύεται
όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά
στελέχη το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Κομβικές επιλογές
του Αλέξη Τσίπρα που αναιρούν
κάθε επιδιωκόμενη συναίνεση (βλ.
ψήφος αποδήμων), το υποκριτικό
και α-λά καρτ κούνημα του δακτύλου του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται αλά καρτ την αξιοκρατία, ακόμη και
τα μισόλογα-αστερίσκοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη δημόσια ασφάλεια που υποκρύπτουν
χάιδεμα γνωστών-άγνωστων μειοψηφιών που τραμπουκίζουν με κάθε ευκαιρία εντός των πανεπιστημιακών ασύλων, αποδεικνύουν,
σύμφωνα με στενούς συνεργάτες
του πρωθυπουργού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
αδυνατεί προς το παρόν να εκφρά-

σει το 31,5% που απέσπασε στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, αναπολώντας τις εποχές της... ανευθυνότητας του καθαρού 3%, όπως
λένε χαρακτηριστικά. Επ’ αυτού,
μάλιστα, η κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα εντείνει την πολιτική πίεση
προς την Κουμουνδούρου με την
εκτίμηση ότι τα δείγματα των τελευταίων ημερών δείχνουν πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίζεται στη
λογική (σ.σ. και στα ποσοστά) ενός
μικρού ριζοσπαστικού κόμματος
της Αριστεράς, κάτι που στο κυβερνών κόμμα θεωρούν ότι διευκολύ-

Τα μηνύματα επιδοκιμασίας από
τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ενισχύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει σε πρώτη προτεραιότητα την
πολιτική αποκατάστασης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών,
υλοποιώντας με τον τρόπο αυτόν
μία από τις βασικές προεκλογικές
δεσμεύσεις της Ν.Δ.
Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικοί
παράγοντες καθιστούν σαφές –
στον απόηχο και των προ μερικών
εβδομάδων γεγονότων στην ΑΣΟΕΕ, που πυροδότησαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση– ότι τα πανεπιστήμια θα παραδοθούν στους
φοιτητές και στους καθηγητές και
θα λειτουργούν με ασφάλεια και σε
συνθήκες ελεύθερης διακίνησης
των ιδεών. Διαμηνύουν ταυτόχρονα ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να
κάνει το καθήκον της και να εφαρμόζει τον νόμο για τα πανεπιστήμια
όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί.
Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι εκτός των οικονομικών
μέτρων κρίσιμο για τη μεσαία τάξη είναι και το ζήτημα της ασφάλειας και πιστεύουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κερδίζει πόντους όσο η
κατάσταση στον τομέα αυτόν βελτιώνεται. Πολλοί στο κυβερνών
κόμμα εκτιμούν, πάντως, ότι και ο
Αλέξης Τσίπρας, μόλις ξεκαθαρίσει το εσωτερικό μέτωπο στον ίδιο
τον ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσει να
στραφεί προς τη μεσαία τάξη, παρά
το γεγονός ότι αυτή τον αποδοκίμασε λόγω της «ταξικής πολιτικής»
που εφάρμοσε με την υπερφορολόγησή της.
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Σαν... τραπουλόχαρτα καταρρέουν οι εικασίες, περί
ενδεχόμενης αρχειοθέτησης της έρευνας, που διενεργούν οι αντιεισαγγελείς ΑΠ Ευάγγελος Ζαχαρής και Λάμπρος Σοφουλάκης, για σκοπιμότητα
στους χειρισμούς της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των
επίκουρων εισαγγελέων
Χρήστου Ντζούρα και Στέλιου Μανώλη, στην υπόθεση Novartis.
Της Πωλίνας Βασιλοπούλου

Σ

ε έγγραφό του, με το οποίο ζήτησε στις 20 Ιουνίου 2018 να ανασυρθούν από το αρχείο
οι μηνύσεις του πρώην
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά,
του Βαγγέλη Βενιζέλου και του
Δημήτρη Αβραμόπουλου, που ο
ίδιος είχε αρχειοθετήσει, ο αντιεισαγγελέας ΑΠ, Γιάννης Αγγελής,
είναι ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ σε βάρος της
κας Τουλουπάκη και των επίκουρών της, για τους χειρισμούς τους
στην υπόθεση Novartis, που μόνον αμέλεια δεν συνιστούν.
Με σοβαρότητα και τεκμηρίωση ο πρώην επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Γ. Αγγελής, αναφέρει 17 λόγους για την ανάκληση των μηνύσεων των τριών πολιτικών, οι οποίοι επισημαίνουν
ταυτόχρονα και τα σημεία που εκθέτουν την κα Τουλουπάκη και
τους επίκουρους εισαγγελείς, καθώς αποτελούν τους λόγους στους
οποίους μπορεί να στηριχτεί η εναντίον τους ποινική δίωξη σε
βαθμό κακουργήματος.
Ο κ. Αγγελής χαρακτηρίζει «νέα
στοιχεία» τα 17 σημεία, στα οποία
βασίζει την αίτησή του, για την ανάσυρση των μηνύσεων των
τριών πολιτικών.

Την ανάγκη φιλοτιμία
η κυρία Ξένη
Μη μπορώντας να αγνοήσει την
αίτηση-καταπέλτη Αγγελή, η πρώην εισαγγελέας ΑΠ Ξένη Δημητρίου αναγκάστηκε, 10 ημέρες
πριν από τη συνταξιοδότησή της,
να ανασύρει τις μηνύσεις Σαμαρά
- Βενιζέλου - Αβραμόπουλου.
Στη συνέχεια ο προσωρινός αντικαταστάτης της αντεισαγγελέας
ΑΠ, Δημήτρης Δασούλας, ανέθεσε τη διερεύνησή τους στους αντιεισαγγελείς ΑΠ Ζαχαρή και Σοφουλάκη. Αναφέρει ο κ. Αγγελής:
1] Οι μηνυόμενοι εισαγγελικοί
λειτουργοί, υπό την ιδιότητά τους
ως προανακριτικοί υπάλληλοι της
Novartis, σταμάτησαν την εκτέλεση του νομότυπου αιτήματος δικαστικής συνδρομής, που είχε υπο-
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• Ανασύροντας ο Γιάννης Αγγελής από το αρχείο τις μηνύσεις
Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Βενιζέλου, επισημαίνει 17 στοιχεία που
οδηγούν σε δίωξη σε βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς

νέα στοιχεία
για «σκαμνί»
στην Τουλουπάκη
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βληθεί από την προκάτοχο της καταγγελλόμενης Ελένης Τουλουπάκη, την επίσης αντιεισαγγελέα
Εφετών Ελένη Ράικου, προς τις
Αρχές των ΗΠΑ, με το οποίο ζητούντο αποδεικτικά στοιχεία και ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει οποιαδήποτε νόμιμη λήψη αποδεικτικών μέσων, για δικαστική χρήση.
2] Προκάλεσαν με δική τους
πρωτοβουλία και συμμετείχαν σε
τρεις συναντήσεις στη Βιέννη, από
15-18 Φεβρουαρίου 2018 (Τουλουπάκη - Ντζούρας), από 1315 Απριλίου 2018 (Τουλουπάκη
- Ντζούρας - Μανώλης), και από 3-5 Δεκεμβρίου 2018 (Τουλουπάκη - Ντζούρας - Μανώλης), χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμοι τύποι δικαστικής συνδρομής,
χωρίς να έχει καθοριστεί συγκεκριμένο σημείο συνάντησης, με αποτέλεσμα να συναντώνται σε δημόσιο χώρο και δη σε διαδρόμους

ξενοδοχείων και χωρίς να υποβάλλουν γραπτή αναφορά πεπραγμένων στον υπουργό Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένδειξη ότι μετέβαιναν χάριν αναψυχής και ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους.
3] Είχαν προαποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα
Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά,
την οποία θα ασκούσαν γύρω τις
20 Δεκεμβρίου 2018.
4] Για να πετύχουν τον σκοπό
τους, επεδίωξαν με κάθε τρόπο (ακόμη και με πιέσεις και απειλές),
την ταχεία σύνταξη ενός οποιουδήποτε πορίσματος από το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης Ελέγχου,
που ήταν αδύνατον να επιτευχθεί.
5] Για να πετύχουν τον σκοπό
τους, προέβησαν στην «... άσκηση
πιέσεων στους επιθεωρητές του ΜΚΕ
(Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου), για την

άμεση υποβολή πορίσματος, γεγονός
που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
λάθους, που θα θέσει σε διακινδύνευση, όχι μόνον τους υπογράφοντες,
αλλά και την αξιοπιστία του Συντονιστικού Οργάνου, του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και
της υπόθεσης».
6] Προέβησαν στην εκτόξευση
συγκαλυμμένων ευθέως εκπεφρασμένων απειλών κατά της συντονίστριας ΜΚΕ.
7] Αμφισβήτησαν και εγγράφως την αρμοδιότητα του αντεισαγγελέα ΑΠ, αρμόδιου για να ασκεί εποπτεία στο έργο τους.
8] Απέστειλαν στο ΜΚΕ του
ΣΟΕΕ έγγραφα, μη έχοντα σχέση
με την ερευνούμενη υπόθεση.
9] Ακολούθησαν εσφαλμένη
μέθοδο έρευνας (τακτική - στρατηγική ανακρίσεις), που συνίστατο
στο να ασκηθεί με κάθε τρόπο «κάποια ποινική δίωξη, για κάποιους πολιτικούς»,... «να παραπεμφθεί η υπόθεση σε ανακριτή», και τα «υπόλοιπα θα τα έβρισκε ο ανακριτής», με
σκοπό να τύχει εκμετάλλευσης πολιτικής ή και κομματικής η ενέργειά τους, παραβλέποντας ταυτόχρονα τη διερεύνηση της ποινικής
ευθύνης των εμπλεκομένων ιατρών.
10] Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του επόπτη της ανάκρισης,
που συνίστατο στο να περαιωθεί η
έρευνα ταυτόχρονα για όλους (και
τους 10 πολιτικούς) και προπα-

ντός να μην κομματιαστεί χρονικώς και ένα κομμάτι της να συνδυαστεί με άσκηση ποινικής δίωξης και ταυτόχρονα να γίνεται κατά
δόσεις αρχειοθέτηση, με αποτέλεσμα να δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχει προειλημμένη απόφαση,
για άσκηση ποινικής δίωξης, που
θα δημιουργούσε αρνητικά σχόλια
για τη Δικαιοσύνη.
11] Η ακολουθούμενη τακτική
τους ανάκρισης δεικνύει την ύπαρξη επηρεασμού των καταγγελλομένων Εισαγγελέων Διαφθοράς
από τρίτο, άγνωστο προς το παρόν
άτομο, με το όνομα «Ρασπούτιν»
και για το οποίο η προκάτοχος της
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράικου είχε δηλώσει δημοσίως, για πρόσωπο με ισχυρή (ενδεχομένως πολιτική επιρροή), που επενέβαινε στα καθήκοντά της και με ύφος «νταβατζή» τής υποδείκνυε πως πρέπει να
περαιωθούν συγκεκριμένες κρίσιμες υποθέσεις, απαιτώντας άλλες
φορές να προβεί άμεσα στην άσκηση ποινικής δίωξης και όταν η
ίδια αντέτεινε ότι δεν υπήρχαν
προϋποθέσεις νόμιμης άσκησής
τους, αυτός επιτακτικά και με αφόρητη πίεση έλεγε: «Άσκησέ την και
ας πάνε παρακάτω, να απαλλαγούν».
12] Δεν έθεταν αριθμό πρωτοκόλλου στα εισερχόμενα έγγραφα
των Αρχών της Αμερικής, για να
τα χρησιμοποιούν προς την κατεύθυνση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων.
13] Η έλλειψη πρωτοκόλλου
συνδέεται με τον τρόπο τήρησης
του ηλεκτρονικού αρχείου, για την
υπόθεση.
14] Διερεύνησαν επιλεκτικά τις
πληροφορίες, που τους παρείχαν
οι αμερικανικές αρχές.
15] Δεν ερεύνησαν 14 τραπεζικούς λογαριασμούς, που εγγράφως έχουν γνωστοποιήσει οι Αρχές των ΗΠΑ, ούτε όλες τις εμπλεκόμενες στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων επιχειρήσεις.
16] Έθεσαν παρανόμως υπό
καθεστώς προστασίας τον Νικόλαο Μανιαδάκη, ο οποίος ήταν
ύποπτος, με αποτέλεσμα να λαμβάνει γνώση όλης της πορείας της
έρευνας, λόγω της ανεπίσημης επικοινωνίας του με τους εισαγγελείς Διαφθοράς.
17] Επέδειξαν «περίεργη ανικανότητα» κατά την εξέταση των
μαρτύρων.
Η 12σέλιδη αναφορά του εισ.
Γιάννη Αγγελή στο www.iapopsi.gr
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Ποιος Παπαδημούλης, ποιος Πολάκης, ποια Τασία;
Στον ΣΥΡΙΖΑ όλοι δεν κάνουν μία μπροστά στο αστέρι που μεσουρανεί στη
δεύτερη θητεία του στην
Ευρωβουλή, που ακούει
στο όνομα Στέλιος Κούλογλου.

Π

ριν ακόμη πληροφορηθούμε τα νέα καμώματα του κ. Κούλογλου, είχαμε σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά κάποιων πολιτικών προσώπων. Η αμετροέπεια, το θράσος, οι ψεύτικες
υποσχέσεις, οι λεονταρισμοί και τα
κάθε μορφής «γλειψίματα» προς
τους εκάστοτε ισχυρούς –κυρίως
της οικονομικής ολιγαρχίας– ήταν
κάτι το φυσιολογικό για τύπους
σαν τον Πολάκη, τον Παπαδημούλη και μερικούς άλλους.
Με τον κ. Κούλογλου όμως εμπεδώσαμε πλήρως ότι η κατρακύλα και ο ξεπεσμός για κάποιους
αντιπροσώπους μας στη Βουλή και
στην Ευρωβουλή δεν έχουν όριο,
αφού μπορούν να πάνε ακόμη παρακάτω από το πιο κάτω…
Αιτία για όλα τα παραπάνω είναι το τελευταίο συμβάν στον πολιτικό χώρο, και μάλιστα στον ευρωπαϊκό, με πρωταγωνιστή τον
ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου.
Όπως μας ενημέρωσε ο ιστότοπος banking.news, απέστειλε στη
νέα διοικήτρια της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, στο περιεχόμενο της οποίας αναφέρονται τα εξής:
1] Ότι ο Γιάννης Στουρνάρας,
σύμφωνα με έκθεση που υπογράφουν τρεις(!!!) εισαγγελείς Διαφθοράς, προέβη σε προσπάθεια
εκφοβισμού προστατευόμενου
μάρτυρα.
2] Ότι ο Γιάννης Στουρνάρας
υποστηρίζει πως δεν υπάρχει
σκάνδαλο Novartis.
3] Ότι η σύζυγός του, κα Λίνα
Στουρνάρα, έχει εμπλακεί στο
σκάνδαλο Novartis.
4] Ότι η μη παραδοχή του Γιάννη Στουρνάρα πως υπάρχει
σκάνδαλο Novartis βλάπτει(!!!) το
κύρος της ΕΚΤ.

Ιταμός πολιτικός και
θλιβερός δημοσιογράφος
Με μια απλή ανάγνωση των παραπάνω «καταγγελιών» είναι φυσικό
οι γνωρίζοντες την πραγματικότητα
να διερωτώνται πόσο ιταμός πρέπει να είναι ο εν λόγω πολιτικός
που με θρασύτατο τρόπο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, και επιχειρεί να συκοφαντήσει και να
μειώσει τον κεντρικό τραπεζίτη εις
βάρος της χώρας μας, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τη ΣΥΡΙ-
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ:

Ιταμός πολιτικός και
θλιβερός δημοσιογράφος
• Επιστολή στον Ντράγκι (προ 2ετίας) και Λαγκάρντ (τώρα) για τον «κακό»
Στουρνάρα για τη Novartis, ο φάκελος του οποίου όμως αρχειοθετήθηκε, κάτι
που ξέχασε(;) να γνωστοποιήσει στη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ ο «αδέκαστος»
δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

ΖΑϊκή ελληνική πτέρυγα που επί
μία διετία βυσοδομούσε κατά του
Γιάννη Στουρνάρα, χωρίς όμως
αποτέλεσμα.
Πέραν όμως του χαρακτηρισμού «ιταμός» πολιτικός, υπάρχει
και ο δημοσιογράφος(;) Κούλογλου. Ένας θλιβερός δημοσιογράφος, που ενώ γνωρίζει ότι όλα τα
παραπάνω καταγγελλόμενα δεν ισχύουν, έχοντας πάρει χρόνια διαζύγιο με την αλήθεια και την έντιμη
δημοσιογραφία, προσπαθεί –προφανώς για να ανέβει στην πολιτική κλίμακα των ΣΥΡΙΖΑίων– με
ψεύδη να μειώσει στο ευρωπαϊκό
τραπεζικό γίγνεσθαι τον κεντρικό
τραπεζίτη, εις βάρος της χώρας
μας, κατά παράβαση έστω και στοιχειωδώς της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Τι «ξέχασε» ο πολιτικός
και δήθεν
δημοσιογράφος
1] Ο Γ. Στουρνάρας έχει απαλλαγεί πλήρως από κάθε εμπλοκή στο
σκάνδαλο Novartis, με αρχειοθέτηση ΟΛΩΝ των στοιχείων που τον
αφορούσαν στις καταθέσεις των
ψευδομαρτύρων υπό προστασία.
2] Η αρχειοθέτηση περιλαμβά-

νει και τη δήθεν προσπάθειά του
να εκφοβίσει τον μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη, γεγονός το οποίο μετά
παρέλευση ενός έτους «ενθυμήθηκαν» οι εισαγγελείς Διαφθοράς.
Και αυτό επειδή, αν το συμβάν ήταν πραγματικό, οι εισαγγελείς που
αρχειοθέτησαν τον περασμένο Αύγουστο τον φάκελο που αφορούσε
τον Γ. Στουρνάρα έπρεπε προ έτους να προχωρήσουν σε
έρευνα ώστε να διαπιστωθεί η αλήθεια ή
μη των λεγομένων
του Ν. Μανιαδάκη. Όταν όμως ο ίδιος ο
μάρτυρας δηλώνει ότι τον καιρό
που οι εισαγγελείς ισχυρίζονταν
ότι συνομιλούσε μαζί
τους, εκείνος βρισκόταν
στο εξωτερικό, η φερόμενη
ως καταγγελία περί εκφοβισμού
του έχει χρησιμότητα μόνο σε κάποια επιθεώρηση του Μάρκου
Σεφερλή λόγω του κωμικού περιεχομένου της.
3] Ως «λαγωνικό» της δημοσιογραφίας κ. Κούλογλου δεν πιστεύουμε ότι αγνοούσε το γεγονός

ότι η ξαφνική αναλαμπή της μνήμης της κας Τουλουπάκη και των
δύο άλλων επίκουρων εισαγγελέων Διαφθοράς έχει προβληματίσει
τους ανωτέρους της, με αποτέλεσμα να έχει ήδη διαταχθεί πειθαρχικός έλεγχος για το συμβάν, αφού
δεν είναι δυνατόν ένας δικαστικός
λειτουργός –για την ακρίβεια εν
προκειμένω τρεις δικαστικοί λειτουργοί– να γίνεται γνώστης μιας
παράνομης συμπεριφοράς κάποιου ατόμου, στη συνέχεια να αρχειοθετεί τον φάκελο που τον αφορά,
και μετά από έναν χρόνο να προβαίνει σε δημοσιοποίηση του συμβάντος. Με όλα τα παραπάνω, ακόμη και ο Πινόκιο θα είχε την απορία μέχρι πού μπορεί να φτάσει
η μύτη του…
4] Η τοποθέτηση του Γ. Στουρνάρα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο
με εμπλοκή πολιτικών προσώπων
στην Ελλάδα, μετετράπη από τον κ.
Κούλογλου σε δήθεν άποψη του
κεντρικού τραπεζίτη ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Novartis που να αφορά γιατρούς, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό(!!!).
Πόσο Ρασπούτιν πρέπει να είναι κάποιος
για να σκέφτεται ότι
με τον τρόπο αυτό,
στον 21ο αιώνα,
μπορεί να ξεγελάσει
κάποιους, παραφράζοντας τα λεγόμενα
κατά το δοκούν;
5] Το γεγονός ότι η
σύζυγος του κ. Στουρνάρα
έχει πάρει κυριολεκτικά στο κυνήγι όλους αυτούς που εισέβαλαν
στο γραφείο της, έψαξαν ακόμη και
τα ντουβάρια χωρίς να βρουν κάτι
το μεμπτό, δεν εκρίθη σκόπιμο από τον «έντιμο» πολιτικό και «έγκριτο» δημοσιογράφο κ. Κούλογλου να αναφερθεί στην επιστολή
του προς την κα Λαγκάρντ.

Με αρωγό την κα Γιάννα
Παπαδάκου
Είναι προφανές ότι μέσω της Ευρωβουλής, και μάλιστα με ικανό
εκπρόσωπο Τύπου των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τη γνωστή και
μη εξαιρετέα δημοσιογράφο κα Γ.
Παπαδάκου, ήταν αναμενόμενο
να υπάρξουν ενέργειες αυτής της
μορφής.
Εκείνο όμως που δεν είναι αναμενόμενο, αλλά μπορεί να συμβεί,
είναι η τυχόν ενέργεια του Γ.
Στουρνάρα, να ακολουθήσει τον
δρόμο που χάραξε ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής και να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες,
με προφανές αποτέλεσμα να πάρει
και το «σώβρακο» του κ. Κούλογλου, όπως συνέβη στην περίπτωση του ανωτέρω αναφερόμενου επιχειρηματία, που σύμφωνα
με δήλωσή του σκοπεύει να πάρει
και «το βρακί» της κας Παπαδάκου.

Τα ίδια ο Κούλογλου και
με τον Μάριο Ντράγκι
Τελειώνοντας, και για να σχηματίσουν οι αναγνώστες μας πληρέστερη άποψη για το ποιόν του κ. Κούλογλου –πέραν του 2σέλιδου που
ακολουθεί– υπενθυμίζουμε ότι όταν στις 5/2/2018 η κα Τουλουπάκη έστειλε στη Βουλή τον φάκελο με δήθεν ενδείξεις εις βάρος
των 10 πολιτικών, ο κ. Κούλογλου ως ευρωβουλευτής απέστειλε επιστολή προς τον τότε διοικητή
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, συνιστώντας του «να προβεί σε ενέργειες
ως διοικητής της ΕΚΤ, αφού ο Γ.
Στουρνάρας εμπλέκεται σε σκάνδαλο».
Η απάντηση του Γ. Στουρνάρα
ήταν ουσιαστική και άκρως ειρωνική: «Νόμιζα, κύριε Κούλογλου, ότι
το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και
στην Ελλάδα».
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Τον έχουν κατηγορήσει για λογοκλοπή, τον έχουν στην
μπούκα πρώην σύντροφοί του στο ΕΚΚΕ, ενώ το επίσημο
ΚΚΕ τον έχει κατηγορήσει και για αντικομμουνισμό. Ο
λόγος φυσικά για τον Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος ως
άνθρωπος που σέβεται την αριστερή προέλευσή του βρέθηκε επί χρόνια στην αυλή του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και κέρδισε αρκετά χρήματα που του απέφεραν οι
εκπομπές του στην κρατική τηλεόραση.
Η ΑΠΟΨΗ
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δώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ιδιωτικά κανάλια δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις εκπομπές του, σε αντίθεση με τους «Πρωταγωνιστές»
του Σταύρου Θεοδωράκη. Και αναφέρουμε τυχαία το συγκεκριμένο όνομα, καθώς για τον επικεφαλής του Ποταμιού ο κ. Στέλιος έδειχνε ανοιχτά τη ζήλια του.
Ο μεν Θεοδωράκης έκανε υψηλή τηλεθέαση και στην ΕΡΤ, εφάμιλλη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, σε αντίθεση με τη
δική του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα».
Και αυτό του βγήκε, όταν ο Θεοδωράκης ίδρυσε το Ποτάμι, με τον
Κούλογλου να το λοιδορεί από
την πρώτη στιγμή. Αλλά και την εποχή που ήταν και οι δύο στην ΕΡΤ
ο Θεοδωράκης απαξίωνε να δώσει σημασία στον Κούλογλου.
Από το ΕΚΚΕ βρέθηκε να δημοσιογραφεί στο περιοδικό «Αντί» και
αργότερα εργάστηκε ως πολιτικός
συντάκτης στο «Βήμα», ενώ έχει
διατελέσει ανταποκριτής της «Αυγής» στο Παρίσι και το 1989 εγκαταστάθηκε στη Μόσχα καλύπτοντας
τις ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε
στα κομμουνιστικά κράτη η πτώση
του τείχους του Βερολίνου.
Από το 1996 «εγκαταστάθηκε»
στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα».
Οι κακές γλώσσες λένε πως έπαιξε
σημαντικό ρόλο σε αυτό το ότι και
ο Θόδωρος Τσουκάτος ήταν το
πραγματικό Νο2 της κυβέρνησης
Σημίτη. Ο Θόδωρος προερχόταν
και αυτός από το ΕΚΚΕ και είχε μία
συμπάθεια στους πρώην συντρόφους του, που αντιλαμβάνονταν
τη... μαγεία του εκσυγχρονισμού.
Και ας μην ξεχνάμε το σύνθημα
της ΠΑΣΠ για τον Τσουκάτο στο
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1999, όπου και αποδοκιμάστηκε: «Κόμμα κράτος - Θόδωρος Τσουκάτος».
Το 2008 η ΕΡΤ δεν ανανέωσε
το συμβόλαιό του, αφού η θητεία
του ως δημοσιογράφος παντός καιρού έληξε, όταν τα χάλασε με τον
Παναγόπουλο και τις εταιρείες
παραγωγής. Αντ’ αυτού, διέδιδε
πως τον έφαγε ο Καραμανλής, ο
Πούτιν, τα Άλιεν και άλλοι πολλοί.

Επιστροφή με ΠΑΣΟΚ
Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Κούλογλου πέραν της δημοσιογραφι-

κής δουλειάς του είχε ήδη μετακομίσει στον αυλόγυρο του Γιώργου
Παπανδρέου. Έτσι τον Ιανουάριο
του 2010 επανήλθε στην ΕΡΤ ως
μέλος του Δ.Σ. με υπόδειξη Γερουλάνου. Τότε που η Ελλάδα οδηγείτο προς το πρώτο μνημόνιο είχε πει
σε συνέντευξή του στο εξωτερικό,
και συγκεκριμένα στη γνωστή Βρετανίδα δημοσιογράφο με ρωσικές
ρίζες, την Σόφκα Ζινόβιεφ, ότι είχε στηρίξει την επιλογή του ΓΑΠ
λέγοντας: «Είναι προφανές ότι ο ασθενής [Ελλάδα] είναι σοβαρά άρρωστος. Η Ελλάδα χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία».
Αργότερα, όταν είδε ότι το άστρο του Παπανδρέου να δύει και
το ΠΑΣΟΚ να έχει πάρει την κατιούσα, έκανε το άλμα και βρέθηκε
στην αυλή της Κουμουνδούρου, όπου δεν κατάφερε να εκλεγεί στην
Ευρωβουλή το 2014, αλλά λόγω
της παραίτησης Κατρούγκαλου
(ανέλαβε υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση
Τσίπρα) βρέθηκε στις Βρυξέλες
και το Στρασβούργο.

Τον κατηγορούν
για λογοκλοπή
Από την εποχή που ήταν στην ΕΡΤ
δεν είναι λίγοι αυτοί που τον έχουν
κατηγορήσει για λογοκλοπή. Μάλιστα, οι άσπονδοι φίλοι του λένε πως
έχει καταδικαστεί για λογοκλοπή. Το
βιβλίο του «Έγκλημα στο Προεδρικό Μέγαρο» είναι πιστή αντιγραφή
του βιβλίου του Μανουέλ Μπονταλμπάν, «Φόνος στην Κεντρική
Επιτροπή». Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 1989 ο Δημοσθένης
Κούρτοβικ έγραψε την ακόλουθη
κριτική στην «Ελευθεροτυπία»:
«Ο Καταλανός συγγραφέας Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν έβαλε σε
μεγάλους μπελάδες με τους κριτικούς
τον κ. Στέλιο Κούλογλου, εξαιτίας της
πεισματικής, ξεροκέφαλης και θρασύτατης άρνησής του να ομολογήσει
ότι το μυθιστόρημά του “Φόνος στην
κεντρική επιτροπή” είναι προϊόν λογοκλοπής σε βάρος του κ. Κούλογλου.
Γιατί είναι ηλίου φαεινότερον ότι το
“Φόνος στην κεντρική επιτροπή” αποτελεί πιστή αντιγραφή, κεφάλαιο
προς κεφάλαιο, σκηνή προς σκηνή,
του βιβλίου του κ. Κούλογλου “Έγκλημα στο προεδρικό μέγαρο”. Δεν μπορεί κανείς να διαβάσει τα δύο βιβλία
χωρίς ν’ αγανακτήσει για το τερατώδες έγκλημα, όχι αυτό που περιγράφεται στις σελίδες τους, αλλά αυτό
που είχε για θύμα του τον δόλιο (εν-

«Καρφί χωρίς σύνορα»
για τον Κούλογλου

Λογοκλέφτης ναι,
αλλά και καρφί
της Ασφάλειας;
1 Το «Φόνος στην Κεντρική Επιτροπή» του Μονταλμπάν
μεταμορφώθηκε σε «Έγκλημα στο Προεδρικό Μέγαρο» από
τον κ. Κούλογλου, ενώ το site leninreloaded.blogspot.com
υπονοεί ότι είχε σχέση με ασφαλίτες
νοούμε δυστυχή) Έλληνα συγγραφέα.
Το γεγονός ότι το βιβλίο του Μονταλμπάν γράφτηκε επτά χρόνια και κυκλοφορεί στα ελληνικά ενάμιση χρόνο πριν από το βιβλίο του Κούλογλου
δεν έχει απολύτως καμιά σημασία. Ο
διορατικός μελετητής δεν παρασύρεται από τέτοιες επιφανειακές λεπτομέρειες…»
Mάλιστα, στο «Σχολιαστή» υπάρχει η σελίδα «Συγγραφικά εγκλήματα», με τίτλο άρθρο του Αρίστου Γιαννόπουλου: «Οι καταπληκτικές συμπτώσεις», όπου με
δηκτικό χιούμορ έγραψε:

«Τελικώς, εκείνο που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι υπάρχει κάποτε
πιθανότητα, ο κ. Κούλογλου να αντιγράψει ακόμη και την Αγκάθα Κρίστι
ή τον Σέρλοκ Χολμς και μετά να δηλώσει ότι “αυτός δεν έχει ανάγκη από τέτοια, αλλά τα είχε σχεδιάσει από
πολύ παλιότερα”.
Γι’ αυτό, όσοι δεν έχετε κατοχυρώσει με κόπυραϊτ τα βιβλία σας,
προσέξτε: υπάρχει ένας κύριος
που καραδοκεί: Τον λένε Στέλιο
Κούλογλου».
Άλλοι άσπονδοι φίλοι του τον
κατηγόρησαν στο παρελθόν ότι

ΑΠΟ ΤΟ 1996, Ο ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ,
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» ΜΕ
ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΠΩΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΠΑΙΞΕ
Ο ΠΡΩΗΝ «ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ» ΘΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟ 2 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΗΜΙΤΗ

στην εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς
σύνορα» αγόραζε ξένα ντοκιμαντέρ, τα ελληνοποιούσε με την παρουσία του, τα εμπλούτιζε με κάποιες συνεντεύξεις, τα εμφάνιζε
ως δικά του και εν συνεχεία τα
πουλούσε στην ΕΡΤ σε εικοσαπλάσια τιμή. Και βέβαια κάποιοι
από τους παλιούς συντρόφους του
στην ΕΡΤ ακόμη αναρωτιούνται
για ποιον λόγο οι αρχές τούς είχαν
συλλάβει στα τέλη της δεκαετίας
του ’70 ως εξτρεμιστές σε μία υπόθεση που ο Κούλογλου απέφυγε
τη σύλληψη.
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ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ,
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΜΠΟΥΚΑ ΠΡΩΗΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΕΚΚΕ, ΕΝΩ ΤΟ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΚΕ ΤΟΝ
ΕΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

κοσιτετράχρονος Στέλιος Κούλογλου προσφέρεται να αναγνωρίσει τους ενόχους αν του
δείξουν τους υπόπτους ή φωτογραφίες αναρχικών. Στην κατάθεσή του δίνει όλες τις λεπτομέρειας εκείνης της βραδιάς, μιλάει
για επιθέσεις με βόμβες μολότωφ
που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές κλπ κλπ
Όμως αυτό δεν αρκούσε στον
νεαρό Σ. Κούλογλου, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε ήδη εκδηλώσει τον εμπαθή, όπως λέγεται, και
μνησίκακο χαρακτήρα του.
Επανέρχεται στην Ασφάλεια
δύο ημέρες αργότερα με μία συμπληρωματική κατάθεση, η οποία αποτελεί μνημείο προπέτειας και –σύμφωνα με το ήθος
και την πρακτική της επαναστατικής αριστεράς- χαφιεδισμού.
Ενώ ο Κούλογλου ερωτάται από
τους ασφαλίτες τι έχει να καταθέσει για τα επεισόδια της 13ης Σεπτεμβρίου 1977 στα γραφεία της
ΑΑΣΠΕ και τον ξυλοδαρμό στην ο-

Καρφί χωρίς σύνορα
Σύμφωνα με το σάιτ
leninreloaded.blogspot.com,
η υπόθεση έχει ως εξής:

Η ιστορία εκδικείται
ανελέητα
Κάποιος εδώ μέσα έγραψε πολύ
ορθά ότι η ιστορία μας είναι ο καθρέφτης μας. Από πολύ παλιά, τότε που ο Κούλογλου «βαπτιζόταν»
στην κολυμπήθρα της νεολαιίστικης ριζοσπαστικοποίησης, έδειξε
τις «αριστερές» του «αξίες». Το «όνειδος», όπως γράφτηκε, για κάθε
αριστερό αγωνιστή αποτέλεσε γι’
αυτόν τη «νέα αξία» της ανόδου!!!
Ας πάμε, λοιπόν, τρεις δεκαετίες πίσω, το 1977 την εποχή
που ο κ. Κούλογλου ήταν φοιτητής της Φαρμακευτικής και
μέλος του ΕΚΚΕ, για να δούμε
πως κατέθετε οικειοθελώς πληροφορίες στην Ασφάλεια και τις
δικαστικές αρχές, για τη δράση
αναρχικών στα Εξάρχεια. Για κακή τύχη του η «εθελοντική» αυτή
προσφορά, έχει καταγραφεί σε
κρατικά έγγραφα όπως η δικογραφία τεσσάρων φοιτητών οι
οποίοι κατέληξαν στην φυλακή,
κατηγορούμενοι για σοβαρά
κακουργήματα. Σήμερα οι ίδιοι,
φτασμένοι επαγγελματίες, -άλλοι
εκδότες, άλλοι πολιτευτές και επιστήμονες, ή απασχολούμενοι στον

χώρο του Τύπου-, και γενικώς καθ
όλα ευυπόληπτοι και πολιτικά ενεργοί πολίτες, θυμούνται εκείνες
τις ημέρες και το ρόλο του Στέλιου
Κούλογλου στην υπόθεσή τους.

Τα γεγονότα
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1977 στην
οδό Βαλτετσίου 37, και κατά τις
9,30 με 10 το βράδυ ομάδα 30
περίπου αναρχικών, επιτίθεται
με πέτρες και βόμβες μολότωφ
στα γραφεία της Αντιιμπεριαλιστικής-Αντιφασιστικής-Σπουδαστικής-Παράταξης-Ελλάδας (ΑΑΣΠΕ) που πρόσκειτο στο ΕΚΚΕ.
Ο λόγος της επίθεσης όπως λένε σήμερα ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων, ήταν ότι αφ ενός θεωρούσαν τους αριστεριστές ως
«κρατικά» υποκινούμενους και αφ’
ετέρου υπήρχαν πολιτικά κίνητρα
που είχαν να κάνουν με μία εκδήλωση που προετοίμαζαν οι αριστεριστές για τον Μάο Τσε Τούνγκ,
γεγονός που για τους αναρχικούς
αποτελούσε «κόκκινο πανί».
Την ώρα της επίθεσης ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος δήλωνε τότε υπεύθυνος του Κεντρικού
Συμβουλίου της οργάνωσης, παρέα με άλλα άτομα κατευθυνόταν
προς τα γραφεία της.
Στην οδό Στουρνάρη και Μπουμπουλίνας η παρέα των αριστερι-

στών έρχεται αντιμέτωπη με μία αντίπαλη ομάδα αναρχικών. Μόλις
τους βλέπουν, οι αναρχικοί τους αναγνωρίζουν και ορμάνε για να τους
χτυπήσουν. Ο Κούλογλου προλαβαίνει και το βάζει στα πόδια,
ενώ οι σύντροφοί του Ν. Σαρίκας και Ν. Καραβαζάκης μένουν
πίσω και δέχονται τον κύριο όγκο της επίθεσης. Καταφεύγουν
όλοι μαζί στα γραφεία της ΑΑΣΠΕ,
καθ οδόν όμως δέχονται κι άλλες επιθέσεις με γιαούρτια και πέτρες…
Μετά τα επεισόδια η αστυνομία
με μία επιχείρηση σκούπα στο κέντρο της Αθήνας συλλαμβάνει πολλούς αναρχικούς και άλλους υπόπτους για την επίθεση. Η συνέχεια
δόθηκε στα γραφεία της Ασφάλειας. Τα θύματα καταθέτουν μήνυση
και δηλώνουν ότι επιθυμούν την
τιμωρία όσων συμμετείχαν στα επεισόδια. Όλοι οι συλληφθέντες όμως αρνούνται την ενοχή τους.
Αυτά συνέβησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 1977.

Μάρτυρες κατηγορίας
ή χαφιέδες;
Αντίθετα με το ήθος και την
πρακτική της τότε Αριστεράς, η
οποία απέφευγε όπως ο διάβολος το λιβάνι κάθε συνεργασία
με την αστυνομία και τις διωκτικές ή δικαστικές αρχές, ο ει-

Πάνω, το βιβλίο του
Στέλιου Κούλογλου
«Έγκλημα στο Προεδρικό
Μέγαρο» που φέρεται είναι
απόλυτη λογοκλοπή του
βιβλίου «Φόνος στην
Κεντρική Επιτροπή» που
είχε γράψει επτά χρόνια
νωρίτερα ο Καταλανός
συγγραφέας Μανουέλ
Βάθκεθ Μονταλμπάν
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δό Στουρνάρη, αυτός παραδέχεται
ότι ΔΕΝ αναγνωρίζει ως δράστη
της επίθεσης τον εικοσάχρονο
φοιτητή ΧΓ, που έχει συλληφθεί
ως ύποπτος. Αρχίζει όμως να
καταθέτει οικειοθελώς πληροφορίες για την συμμετοχή του
φοιτητή ΧΓ σε …ΑΛΛΑ, ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ επεισόδια σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ σημείο του κέντρου
των Αθηνών!!! Όπως λέει, ο
φοιτητής κρατούσε πέτρες και
ξύλα και είχε πρωτοστατήσει
στις ταραχές κλπ κλπ.
Διευκρινίζουμε ότι ο Κούλογλου δεν κατέθεσε γι αυτά που τον
ρώτησε η Ασφάλεια, όπως ίσως να
έπραττε ένας συνήθης μάρτυρας,
δηλ. σχετικά με την επίθεση που
δέχθηκαν τα γραφεία της οργάνωσης, ή για την επίθεση εναντίον
των φίλων του. Για όλα αυτά δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τον ύποπτο ως δράστη. Καταγγέλλει όμως τον φοιτητή ΧΓ για άλλες
αξιόποινες και κακουργηματικές πράξεις που είχαν διαπραχθεί μία ημέρα νωρίτερα στο
Πολυτεχνείο!.
Υπογραμμίζεται ότι ο φοιτητής
παρά την σκληρή μεταχείριση που
του επιφύλαξαν στα κελιά της Ασφάλειας, εξακολουθούσε να αρνείται πεισματικά την συμμετοχή
του σε παράνομες ενέργειες.
Ο Σ. Κούλογλου όμως δεν
αρκείται στο ότι με την κατάθεσή του ο φοιτητής μπορεί να
βρεθεί για πολλά χρόνια στην
φυλακή, αλλά προσπαθεί να
του κολλήσει και την ρετσινιά
του …χαφιέ, ώστε να τον απομονώσει πολιτικά και από την
ευρύτερη Αριστερά. Καταγγέλλει
λοιπόν στην Ασφάλεια ότι ο δύστυχος φοιτητής είναι συνεργάτης της …Ασφάλειας και χαφιές
των διωκτικών μηχανισμών,
γιατί τον είδε λέει πριν τα επεισόδια «να συνομιλεί σε φιλικό
τόνο» με τον οδηγό ενός …περιπολικού.
Τελικά ο εισαγγελέας απαγγέλλει πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος
σε τρεις φοιτητές: τον ΑΠ 22 ετών, τον ΜΠ 20 ετών, τον ΧΓ 21
ετών, και τον ΓΛ 22 ετών. Οι
φοιτητές εγκλείστηκαν στην
φυλακή μέχρι την δίκη τους και
«ξέμπλεξαν» από αυτή την ιστορία μετά από πολλά χρόνια.
Σήμερα, οι πρωταγωνιστές αυτής της δικαστικής περιπέτειας περιγράφουν με πολύ μελανά χρώματα όσα συνέβησαν τότε: μιλάνε
για «χαφιέδες και καταδότες»,
μιλάνε για «άσσους της παραπληροφόρησης», «προνομιακούς γνώστες της γραμματικής
των εντυπώσεων» και «αδίστακτους καριερίστες».
Εννοούν άραγε τον κ. Σ. Κούλογλου; Το αφήνουμε στην κρίση
σας…
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Ένα διαφορετικό συνέδριο φιλοδοξεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα διεξαχθεί
από 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου με κεντρικό σύνθημα «το μέλλον αρχίζει τώρα».
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ο

ι ιθύνοντες του κυβερνητικού κόμματος επιθυμούν να σηματοδοτήσουν τη νέα φυσιογνωμία του κόμματος και τη
δυνατότητά του να συνομιλεί με την
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κοινωνία και για τα σύγχρονα προβλήματα. Ένα κόμμα που μέλημά του είναι,
εκτός από την ανάπτυξη της οικονομίας
και τη δημιουργία πολλών και καλών
θέσεων εργασίας, να αναδείξει τη
σπουδαιότητα των κρίσιμων ζητημάτων που καθορίζουν τις ζωές όλων
μας. Θέματα όπως οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή,
οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η ποιότητα του ελεύθερου χρόνου, η ισότιμη συμμετοχή των
φύλων στην κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και η προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων .
Στο επίκεντρο, επίσης, θα βρεθεί η

διαρκής μάχη κατά του λαϊκισμού, αλλά
και οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπως η κλιματική αλλαγή και η
ψηφιοποίηση. Στην οδό Πειραιώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι, παρά την άνετη
νίκη του κόμματος στις εκλογές της 7ης
Ιουλίου, «κερδήθηκε μία μάχη και όχι ο
πόλεμος». Για τον λόγο αυτόν, οι συζητήσεις θα αφορούν, αφενός, στις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να αναβιώσει το φαινόμενο του
λαϊκισμού στη Ελλάδα και, αφετέρου,
στο πώς η εκλογική επιτυχία της Ν.Δ.
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως παράδειγμα και στην Ευρώπη. Πεποίθηση,
μάλιστα, της «γαλάζιας» ηγεσίας είναι ότι η υιοθέτηση από κεντροδεξιά κόμματα μέρους της ατζέντας της Ακροδεξιάς
είναι αναποτελεσματική, σε αντίθεση με
τη στρατηγική επιλογή της Ν.Δ. να κινηθεί προς το κέντρο αποκηρύσσοντας
κάθε σχέση με λαϊκίστικα μορφώματα.

σμό θα συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο πρώην πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο
Ταγιάνι, και η αντιπρόεδρος, Μαϊρίντ
Μακ Γκίνες, ενώ έχουν προσκληθεί επίσης η πρύτανης του Παντείου, Ισμήνη Κριάρη, καθώς και ο καθηγητής
Τάκης Παππάς.
Με τη διαρκή μάχη κατά του λαϊκισμού συνδέεται εμμέσως και η δεύτερη θεματική του Συνεδρίου που φιλοδοξεί να διερευνήσει, μεταξύ άλλων,
και τους λόγους που καθιστούν την κοινωνία ευάλωτη σε λαϊκίστικα μορφώματα και την κάνουν να θέλγεται από
τις εύκολες απαντήσεις που αυτά δίνουν σε σύγχρονα ζητήματα, τα οποία
επιφέρουν μεταβολές στη ζωή των ανθρώπων, όπως η κλιματική αλλαγή,
που διαπιστώνουν ότι βρίσκεται ψηλά
στο ενδιαφέρον της κοινωνίας, αλλά
και η ψηφιοποίηση.

Δεν επαναπαύονται

Όλα ψηφιοποιημένα

Στελέχη του κόμματος δεν χάνουν την
ευκαιρία να υπογραμμίσουν ότι «Δεν
κάνουμε ένα Συνέδριο πανηγυρικού χαρακτήρα, γιατί δεν επαναπαυόμαστε. Ο πόλεμος με τον λαϊκισμό δεν έχει κριθεί».
Στη θεματική ενότητα για τον λαϊκι-

Σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες
του «γαλάζιου» Συνεδρίου θα είναι ψηφιοποιημένες, ενώ το περιβαλλοντικό
του αποτύπωμα περιλαμβάνει την πλήρη απουσία χαρτιού, φυλλαδίων και
φακέλων προς τους συνέδρους.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σύγχρονος
πολιτικός
λόγος με
μανιφέστο
κατά του
λαϊκισμού
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Το 50% των προσκεκλημένων ομιλητών είναι γυναίκες, σε μία προσπάθεια να δοθεί στίγμα ισότητας. Οι Ευρωπαίοι προσκεκλημένοι προτάθηκαν
από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου και επικεφαλής
των ευρωβουλευτών της ΝΔ Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, με στόχο να δοθεί ευρωπαϊκό προφίλ στο συνέδριο.
Μεταξύ των προσκεκλημένων θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και
στελέχη κορυφαίων παγκόσμιων εταιρειών στον χώρο της νέας τεχνολογίας,
όπως οι Πάνος Παχατουρίδης και
Μυλαίδη Στούμπου, ενώ οι συζητήσεις θα αφορούν σε ζητήματα όπως το
«Εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή
εποχή», οι «Νέες τεχνολογίες και ίσες
ευκαιρίες» και οι «Ψηφιακές δεξιότητες: Προκλήσεις και νέες προοπτικές».
Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον έχουν
προσκληθεί, μεταξύ άλλων, η Ιόλη

Χριστοπούλου από το GreenΤank και
η Kατερίνα Τοπούζογλου της All For
Βlue, που δραστηριοποιείται στον καθαρισμό του βυθού της θάλασσας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κάνει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και νυν ευρωβουλευτής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι θα απευθύνουν ομιλίες και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο
απερχόμενος επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Την πρώτη μέρα, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού και
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ το Σάββατο
30 Νοεμβρίου, οι εργασίες θα συνεχι-
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ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ «ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ ΜΙΑ
ΜΑΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ»

στούν με τις ομιλίες των εκπροσώπων
των κομμάτων.
Κάθε θεματική ενότητα του συνεδρίου θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη.
Πρώτα θα πραγματοποιηθούν οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών
και στην συνέχεια οι τοποθετήσεις των
συνέδρων στο πλαίσιο πάντα των δύο
θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου:
Ι. «Με εθνική αυτοπεποίθηση κερδίζουμε τις μάχες απέναντι στον Λαϊκισμό».
ΙΙ. «Πολιτική για τους πολίτες: Δί-
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νουμε απαντήσεις στις προκλήσεις του
σύγχρονου κόσμου που επηρεάζουν τη
ζωή μας».
Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει ο
αγώνας δρόμου 4 χιλιομέτρων που θα
διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου, θα
είναι αφιερωμένος στον αγώνα κατά
της κακοποίησης των γυναικών και
πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να
συμμετέχει σε αυτόν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με την τελική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Τα πρόσωπα που έχουν προσκληθεί,
οι παράλληλες δραστηριότητες και εν γένει
η θεματολογία του συνεδρίου επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα
κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία και τους πολίτες και αναδεικνύουν τη σύγχρονη φυσιογνωμία της», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος το
οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και το επίσημο λογότυπο του συνεδρίου.
Το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα έχει μια σειρά από καινοτομίες,
επισημαίνει η Ν.Δ., όπως η προσωποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση προς
τους συνέδρους, η διεξαγωγή on-line ερωτηματολογίων και η δυνατότητα ερωτήσεων και παρεμβάσεων από τους παρευρισκόμενους αλλά και από συνέδρους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι
διαδικασίες του συνεδρίου θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες με αποτέλεσμα τη
δραστική μείωση της χρήσης χαρτιού σε
ποσοστό που αγγίζει το 92%. Βασική μέριμνα είναι η διοργάνωση ενός φιλικού
προς το περιβάλλον συνεδρίου που θα
έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου εξετάζεται ακόμα και η διεξαγωγή νυχτερινού αγώνα δρόμου για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το «παιδί» της Μέρκελ στο «γαλάζιο» συνέδριο
Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τους προσκεκλημένους
ομιλητές στο συνέδριό της και ανάμεσά τους είναι και η
Ντιάνα Κίνερτ, η οποία –αν και μόλις 28 ετών– υπήρξε
σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ, μέλος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού της Ένωσης Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και επικεφαλής του γραφείου του πρώην αντιπροέδρου του Μπούντεσταγκ, Πέτερ Χίντσε. Παράλληλα, είναι ιδρύτρια του Συμβουλίου Νεολαίας του Ιδρύματος Konrad Adenauer, διευθύνουσα σύμβουλος του NewsGreen, ιστοσελίδας με πράσινες
ειδήσεις από όλο τον κόσμο και συνεργάτης του Futur/io –
The European Institute for Exponential Technology and
Desirable Futures. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν
από μερικούς μήνες στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84»,
είχε μιλήσει για την ανάγκη καινοτομίας στη γερμανική και
ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και την οικονομία, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούν
οι πράσινες τεχνολογίες. «Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς για την καταπολέμηση της ανασφάλειας, που οδηγεί στην ενίσχυση των λαϊκιστικών κομμάτων, είναι να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ευημερίας», δήλωσε χαρακτηριστικά
Εκφράζει την κεντρώα τάση των Χριστιανοδημοκρατών, καθώς έχει δηλώσει ότι
θαυμάζει τη Μέρκελ, γιατί «δεν είναι υπέρμετρα δεξιά και δεν είναι ρατσίστρια», και έχει
καλέσει τη νέα πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ
να μην υιοθετήσει μία πιο δεξιά και συντηρητική πολιτική, προκειμένου να πάψουν να
υπάρχουν κόμματα όπως, για παράδειγμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Η

Αποτελεί δε ένα από τα στελέχη νέας γενιάς στα οποία ποντάρουν οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες, λόγω και των περιβαλλοντικών της ανησυχιών και ως απάντηση στην άνοδο
των Πρασίνων, που τείνουν να αντικαταστήσουν τους Σοσιαλδημοκράτες ως ο δεύτερος πόλος του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Μάλιστα η κα Κίνερτ όταν τελείωσε το λύκειο
έκανε αίτηση για υποτροφία από το Ίδρυμα Konrad Adenauer
και κατά την εξέταση της αίτησής της προέβλεψε ότι οι Πράσινοι θα γίνουν πιο ισχυροί από τους Σοσιαλδημοκράτες, πρόβλεψη στην οποία φαίνεται να δικαιώνεται τώρα.

Ιδιαίτερη παρουσία του Πάνου Παχατουρίδη
Μία ακόμη παρουσία με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον στο
συνέδριο της ΝΔ είναι αυτή του Πάνου Παχατουρίδη, υπεύθυνου για την ανάπτυξη του Facebook API σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ο
οποίος θα μιλήσει για «Το εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή». Ο κ. Παχατουρίδης έχει διατελέσει υπεύθυνος των στρατηγικών συνεργασιών της Google στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Υποσαχάρεια Αφρική, επιφορτισμένος με την ανάπτυξη νέων αγορών, καθώς και τη δημιουργία ενός βιώσιμου ιντερνετικού οικοσυστήματος για όλη την Αφρική. Είναι όμως επίσης ο γιος του δημάρχου Περιστερίου
Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος εκλέγεται ως ανεξάρτητος και προέρχεται από το
ΔΗΚΚΙ, αν και έχει στον συνδυασμό του κυρίως δημοτικούς συμβούλους προερχόμενους από τη Ν.Δ.
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↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ισχυρή μπορεί να θεωρηθεί η «πράσινη» συνιστώσα της κυβέρνησης. Η
συγκεκριμένη συνιστώσα είναι του κλίματος Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος και προεκλογικά, αλλά ειδικά από το 2018, όταν διαφαινόταν ότι το
καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει, είχε πει πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συμμετάσχει στην ανασυγκρότηση της χώρας, διότι μόνο του σήκωσε το μεγαλύτερος βάρος της κρίσης». Το κόμμα του δεν τον άκουσε, τον απέπεμψε με χυδαίο
τρόπο η κα Γεννηματά και φυσικά το «βενιζελικό» ΠΑΣΟΚ στήριξε στις εκλογές τη Ν.Δ. και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε ένα σωρό πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον πρώην πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνησή του. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί και αυτόφωτος

πολιτικά. Είναι ακόμη ο υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο οποίος ήταν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ επί ηγεσίας Βενιζέλου. Αλλά και με τη Λίνα Μενδώνη είχε συνεργαστεί ο
Ευάγγελος Βενιζέλος στο υπουργείο Πολιτισμού.
Πέρα από τους πολιτικούς φίλους του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μετέχουν και πολλοί τεχνοκράτες της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας του Κώστα Σημίτη, ενώ άλλα πρόσωπα του εκσυγχρονιστικού μπλοκ μπορεί να μην αξιοποιήθηκαν, αλλά έχουν δηλώσει τη
στήριξή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πέρασμα από το ΠΑΣΟΚ, δίπλα στον Λαλιώτη, έχει κάνει και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη μετά
ΚΝΕ εποχή.

Τα τιμάρια του ΠΑΣΟΚ
και οι νέοι ιδιοκτήτες
25 χρόνια μετά την ιστορική
ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου
το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην
χαρίζεται ή να κληρονομείται
αλλά σίγουρα «τεμαχίζεται»
To 1994 στο 3ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει την ιστορική φράση «το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα
εξουσίας, δεν γεννήθηκε για να αποτελέσει διάττοντα αστέρα, δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται και δεν τεμαχίζεται
σε τιμάρια», προκαλώντας θύελλα ενθουσιασμού στους
σύνεδρους, που τον άκουγαν κι έλιωναν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ότε το 1994, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχοντας αθωωθεί από
το Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά, είχε επανέλθει στην εξουσία (άνετη νίκη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του
1993), αλλά λόγω της κλονισμένης υγείας του είχαν αρχίσει ι
συζητήσεις για τη διαδοχή του, ενώ οι δελφίνοι είχαν κάνει την
εμφάνισή τους. Με την ομιλία αυτή και τη συγκεκριμένη φράση (εμπνευστής θεωρείται ο Κώστας Σκανδαλίδης), ο Ανδρέας είχε προσπαθήσει αφενός μεν να στείλει ένα μήνυμα ότι ελέγχει το μαγαζί, αφετέρου δε να αναγκάσει τους επιγόνους του να συνεχίσουν την πορεία τους ενωμένοι. Εν
μέρει ο Ανδρέας Παπανδρέου δικαιώθηκε, καθώς το ΠΑΣΟΚ από το
1994 που είπε τη συγκεκριμένη ατάκα διακυβέρνησε τη χώρα για άλλα 12
χρόνια, ενώ μέχρι και το 2012 θεωρείτο κόμμα εξουσίας. Όμως 25 χρόνια
μετά το ιστορικό 3ο συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας
Παπανδρέου και συνεπήρε εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεν υπάρχει. Μετατράπηκε πλέον σε κόμμα-σφραγίδα της Φώφης Γεννηματά. Για να ακριβολογούμε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα-σφραγίδα. Διαμοιράστηκαν τα ιμάτιά του σε πολλά κομμάτια και τα στελέχη του πρωταγωνιστούν σε άλλα
κόμματα. Και τεμαχίστηκε και μοιράστηκε και κάποιοι το θεωρούν ότι κληρονομικά τούς ανήκει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με τον τρόπο που διαμοιράστηκε επιβεβαιώνει τη ρήση που έχει ειπωθεί, ότι «όλοι έστω και μία φορά
στη ζωή μας έχουμε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ». Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ των
παλαιών ετών, το λεγόμενο ΠΑΣΟΚ της σοσιαλιστικής καθαρότητας, είχε
εκπαιδεύσει το κοινό του στη λογική της εξουσίας. Ο ψηφοφόρος-οπαδός έμαθε να αναζητά τους όρους της εξαργύρωσης της ψήφου του. Κι αυτό δεν
μπορεί πλέον να το προσφέρει το ΠΑΣΟΚ.

↘ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ισχυρή είναι και η ΠΑΣΟΚική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Περιλαμβάνει όχι
μόνο τους πρώην συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου, οι οποίοι έπιασαν
στασίδι στην Κουμουνδούρου από νωρίς, αλλά δεν είχαν την ανέλιξη που οι
ίδιοι ήθελαν. Ίσως να ήθελαν τον ρόλο πίσω από τη βιτρίνα, όπως ο Κοτσακάς. Άλλοι υπουργοποιήθηκαν, όπως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
και ο Χρήστος Σπίρτζης. Άλλοι ήρθαν αργότερα, καθώς είδαν το φως το αληθινό και μπήκαν, όπως ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Θάνος Μωραΐτης, ο
Άγγελος Τόλκας, ο Νίκος Μπίστης. Εκεί θα πρέπει να προστεθούν και οι
δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
και ο Γιάννης Ραγκούσης, που επί ημερών τους τινάχθηκε η μπάνκα στον
αέρα σε ό,τι αφορά τα χρέη του Κινήματος. Είναι και άλλα στελέχη από τη
Χαριλάου Τρικούπη που μεταγράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί παντοδυναμίας ΠΑΣΟΚ, απλά είχαν ανέβει από το θυρωρείο στον πρώτο όροφο. Ή
κάποιοι που δήλωναν αριστεροί, όπως ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αλλά επί πολλά χρόνια τριγυρνούσαν στην αυλή του ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ κατέληξαν στελέχη από το βαθύ ΠΑΣΟΚ, είτε του Άκη, είτε αυτά που βρέθηκαν κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ εάν εξαιρέσουμε τη Μυρσίνη Ζορμπά δύσκολα βρίσκεις «σημιτικούς» στην Κουμουνδούρου.

↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

Η απουσία του κ. Παπανδρέου από το συνέδριο ήταν ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλησε να νομιμοποιήσει τις
όποιες πολιτικές επιλογές της Φώφης Γεννηματά. Την αμφισβήτησε έμπρακτα, με τον πλέον επιδεικτικό τρόπο. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν
εμφανίζεται απλά και μόνο ως φυσικός κληρονόμος, αλλά και ως ο μόνος
αυθεντικός πολιτικός εκπρόσωπός της οικογένειας Παπανδρέου. Το ερώτημα είναι αν ο κ. Παπανδρέου μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του το κάρο
της κεντροαριστεράς και να το τραβήξει από τον βάλτο. Το πιθανότερο είναι
όχι. Το επιχείρησε με το ΚΙΔΗΣΟ και απέτυχε. Δεν μπορεί και με το ΚΙΝΑΛ. Η στάση του δείχνει ότι δεν υπάρχει κάτι που να τον κρατά ενωμένο με
τους υπόλοιπους διεκδικητές του θρόνου. Δεν θέλει και να αποστρατευτεί.
Αν ήθελε, θα το είχε ήδη κάνει.
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↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Ο ευρωβουλευτής όπως φάνηκε και στο συνέδριο του προηγούμενου Σαββατοκύριακου είναι αποφασισμένος να περιμένει. Εξάλλου δεν τον πήραν τα χρόνια κι εντός του κομματικού μηχανισμού
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ΚΙΝΑΛ έχει μία σημαντική βάση υποστηρικτών, οι οποίοι είναι και νέοι ηλικιακά. Όμως και γι’ αυτόν ισχύει το πόσοι ψηφοφόροι θα τον στηρίξουν στις κάλπες των εθνικών εκλογών στην υπόθεση εργασίας ότι θα καταφέρει να εκθρονίσει την κα Γεννηματά το 2021. Πάντως, για να λέμε και του
στραβού το δίκιο, σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορέσει να προκαλέσει έναν σεισμό στον χώρο
και να φέρει κοντά στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και στελέχη από άλλα κόμματα που τώρα δεν γοητεύονται από την κα Γεννηματά.

↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ

Αυτή η ομάδα λειτουργεί με το στυλ «δικό μας είναι το μαγαζί και το κάνουμε ό,τι θέλουμε».
Και ως επιχείρημα χρησιμοποιούν την αστεία ατάκα της Γεννηματά «μόλις τελείωνα το
σχολείο ερχόμουν στο ΠΑΣΟΚ». Θεωρητικά το ΠΑΣΟΚ της Φώφης έχει ως ηγέτη την κα
Γεννηματά. Είναι έτσι;
Διότι οι παροικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι το κουμάντο το
κάνουν δύο πρώην «γεννηματικοί υπουργοί, ο Κώστας Γείτονας και ο Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου, και πολύ λιγότερο ο Κώστας Λιαλιώτης, όπως πολλοί πιστεύουν.
Να θυμίσουμε ότι η ομάδα των «γεννηματικών» μετά τον θάνατο του Γιώργου Γεννηματά παρέμεινε ενωμένη και στήριξε τον Κώστα Σημίτη.
Κάπως έτσι εξηγείται η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να παραστεί στο συνέδριο του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, όπου η Φώφη έβαλε το λουκέτο στο
Κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ της Φώφης ενδιαφέρεται πρωτίστως για το ΚΙΝΑΛ και θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα σηκώσει κεφάλι και θα επανέλθει στις παλιές καλές ημέρες.
Προφανώς εδώ ισχύει το «ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι». Διότι ναι μεν η κα Γεννηματά εξασφάλισε την προεδρία σε ΚΙΝΑΛ και ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2021, αλλά το
στοίχημα που παίζεται στους μπουκ είναι στο πόσοι τελικά ψηφοφόροι θα απομείνουν
μέχρι τότε.

↘ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ

Στην αρχή όλοι νόμισαν ότι κάνει πλάκα και δεν τον αντιμετώπισαν με τη δέουσα προσοχή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παύλος Γερουλάνος, όπως φάνηκε και στην ομιλία του στο συνέδριο, θεωρεί ως μονόδρομο την επιστροφή στις ρίζες. Δηλαδή, το ΚΙΝΑΛ να είναι υπό τη σκέπη του ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο
παρουσίασε 2.000 υπογραφές μελών του ΠΑΣΟΚ, που θέλουν
κανονικό συνέδριο. Λογικά θα πάει για διαγραφή, καθώς δεν
πρόκειται να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση της ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα η κα Γεννηματά ξεκαθάρισε ότι θα ξεκινήσει διαγραφές. Η ίδρυση Κίνησης από τον κ. Γερουλάνο
θεωρείται βεβαία. Απλά λόγω του επικοινωνιακού χαρίσματός
του μένει να δούμε πόσο θα αντέξει σε αυτό τον πόλεμο.

↘ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
ΤΟΥ ΜΑΛΕΛΗ

Ο Σταμάτης Μαλέλης είναι ο ιδρυτής της Κίνησης 81, που ποντάρει στο θυμικό των πρώην μελών και των πρώην ψηφοφόρων
του ΠΑΣΟΚ, που τώρα έχουν βρει λιμάνι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο
για επιστροφή στις αρχές του ΠΑΣΟΚ και βάζει στο κάδρο ως βασικό ιδεολογικό αντίπαλο τη Ν.Δ. και ως πολιτικό αντίπαλο τον
ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ακολουθήσει τα όσα υποστηρίζει ο
κ. Μαλέλης, δεν είναι απίθανο να έχει καλύτερα αποτελέσματα από
αυτά της Γεννηματά.

↘ ΒΡΙΣΚΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΣΟΚΟ

Όσο περνούν τα χρόνια, λιγοστεύουν. Αυτό είναι γεγονός. Κάποιοι επιστρέφουν στις πανεπιστημιακές τους έδρες, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκουν
θέσεις σε άλλα κόμματα. Αυτή την εποχή οι δύο πιο ηχηροί εκπρόσωποι
του εκσυγχρονισμού είναι η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος
Φλωρίδης, με δεδομένο πως ο Σταύρος Θεοδωράκης έκλεισε το Ποτάμι και αποστρατεύθηκε. Ή απλά μπήκε προσωρινά στα πιτς; Διαμαντοπούλου και Φλωρίδης κρατούν ενεργό το κόμμα-κίνηση «Ώρα Αποφάσεων», αλλά προς το παρόν υπάρχει τεράστια ησυχία. Η κα Διαμαντοπούλου με το think tank «Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση» ταξιδεύει ανά
την υφήλιο, ενώ ο κ. Φλωρίδης μάλλον αρέσκεται στον ρόλο του τηλεοπτικού πολιτικού αναλυτή σε διάφορα πάνελ. Ίσως τώρα που το Ποτάμι έβαλε λουκέτο, να ενεργοποιηθεί η «Ώρα Αποφάσεων».

Η αλήθεια είναι ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκεις παντού. Σε όλο το φάσμα
του πολιτικού συστήματος. Ακόμη και σε δύο κόμματα που πλέον δεν είναι
στη Βουλή υπήρχαν ΠΑΣΟΚοι. Στους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου ποιος
μπορεί να ξεχάσει τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής επί Σημίτη, τον Παναγιώτη Σγουρίδη, ο οποίος μάλιστα υπουργοποιήθηκε από τον Τσίπρα; Ανάλογα στελέχη υπήρξαν και στο Ποτάμι, που την περασμένη Κυριακή κι επισήμως ανέστειλε τη λειτουργία του. Ο ίδιος ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε πει
σε συνέντευξή του ότι ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80. Στο ΜέΡΑ 25
του Γιάνη Βαρουφάκη υπάρχει η Σοφία Σακοράφα που είχε εκλεγεί δύο
φορές βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, το 2007 και το 2009. Ακόμη και ο αρχηγός της
Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είχε διατελέσει μέλος του ΠΑΣΟΚ
στα νεανικά του χρόνια.
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• Η επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ εξασφάλισε την προεδρική
καρέκλα της μέχρι το 2021, αλλά μοιάζει αδύναμη να σταματήσει τη διαρροή
στελεχών προς τον ΣΥΡΙΖΑ

Ώρα γενναίων
αποφάσεων
για τη Φώφη
Το βράδυ της περασμένης Κυριακής όσοι έφυγαν από το
Νέο Φάληρο, μόλις ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κι έκλεισαν τα φώτα δεν φαίνεται να κατάλαβαν τι
ακριβώς είχε συμβεί επί ένα 24ωρο στο ΣΕΦ.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι περισσότεροι έφυγαν ικανοποιημένοι.
Η Φώφη Γεννηματά γιατί εδραίωσε τη
θέση της στο ΚΙΝΑΛ
μέσω ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2021. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης πήρε το αεροπλάνο προς τις Βρυξέλλες, επιβεβαιώνοντας τις δυνάμεις του ενόψει 2021, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος ξεκαθάρισε σε όλους ότι είναι παρών και αποφασισμένος
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το συνέδριο-εξπρές μπορεί να
μην περάσει στην ιστορία για τον
πολιτικό διάλογο που παρήγαγε,
αλλά σίγουρα θα μείνει στην πολιτική ιστορία έως την ημέρα που το
ΠΑΣΟΚ από ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός μετατράπηκε σε
κόμμα-σφραγίδα. Και τα παρεπόμενά του είναι άμεσα, καθώς μέχρι
και η διευθύντρια του γραφείου του
Γιώργου Παπανδρέου και γραμματέας της κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας του ΓΑΠ, η Ρεγγίνα
Βάρτζελη, μεταγράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετέχοντας στην επιτροπή ανασυγκρότησης του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαζί της και ο εκ των προσωπικών ιατρών του Ανδρέα Παπανδρέου, ο
καρδιοχειρουργός Θύμιος Λιβάνης (ανιψιός του αείμνηστου Αντώνη), όπως και αρκετοί πρώην
βουλευτές, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ,
Νίκος Μαδεμλής.

Οπότε, τι μένει πλέον για το ΚΙΝΑΛ; Οι προσωπικές κόντρες και
η περαιτέρω πίεση από ΣΥΡΙΖΑ
και Νέα Δημοκρατία. Κι όπως αναφέρει μία παλιά παροιμία, «όταν
στον βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια
την πληρώνουν τα βατράχια». Και
πλέον το ΚΙΝΑΛ μοιάζει με έναν άσχημο βάτραχο, που δεν γοητεύει,
δεν ενθουσιάζει, δεν έχει προοπτικές εξουσίας, άρα δεν πείθει τον
παραδοσιακό «πράσινο» ψηφοφόρο, που έχει εθιστεί στην εξουσία.
Άρα, προτιμά να πάει στον γείτονα, ο οποίος ναι μεν δεν είναι αυτό
που ζητά, αλλά είναι πιο νέος, πιο
φρέσκος και υπολογίζει ότι μπορεί
να επανέλθει στα πράγματα.

Ελπίζει στη Συνδιάσκεψη
Το επόμενο βήμα για την κα Γεννηματά είναι η Πανελλαδική Συνδ ι ά σ κε ψη του
ΚΙΝΑΛ,
η οποία
εκτός συγ κλ ο ν ι στικού απροόπτου θα
πραγματο π ο ι η θεί στις

αρχές του Μάρτη του 2020 (7 και
8). Μέχρι τότε στο εσωκομματικό
πεδίο θα έχουν εκλεγεί οι νέες ηγεσίας στις δημοτικές οργανώσεις
και τις νομαρχιακές επιτροπές του
ΚΙΝΑΛ, ταυτόχρονα δε με τη Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και
Συνδιάσκεψη της Νεολαίας, με
στόχο μετά το Πάσχα να διοργανωθεί το ιδρυτικό Συνέδριο της Νεολαίας Κινήματος Αλλαγής, κάτι
που έχει αναλάβει ο γραμματέας
της Πολιτικής Επιτροπής, Μανόλης Χριστοδουλάκης.
Η Συνδιάσκεψη, πάντως, δύσκολα θα προσφερθεί για ανούσιες
εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, καθώς θα είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη στις έξι θεματικές ενότητες που έχουν αποφασιστεί από την
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και
για τις οποίες θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες περιφερειακές
συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα.
Όμως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει κανονικό
ρεσάλτο στο ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει αδύναμη να
αμυνθεί. Από την ηγετική ομάδα το
μήνυμα που στέλνεται είναι ότι ανοίγει το ΚΙΝΑΛ, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής προγραμματικής
ατζέντας, όσο και σε πρόσωπα που,
για διάφορους λόγους και με ποικίλες αιτίες, είτε αποστασιοποιήθηκαν, είτε είναι επικριτικοί στη
μέχρι τώρα πορεία του ΚΙΝΑΛ.
Και βέβαια δεν είναι τι επιθυμεί
η Γεννηματά, αλλά τι θέλουν και

ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΗΣ

ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

αυτοί που θα κληθούν. Για παράδειγμα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος
θα ανταποκριθεί; Ή ο Σταύρος
Θεοδωράκης θα ενδιαφερόταν
να επανακάμψει στο ΚΙΝΑΛ, τώρα
που το Ποτάμι έβαλε λουκέτο; Θα
είχε θέση ο Σπύρος Λυκούδης
και η Κίνησή του ΜΕΤΑρυθμιστές
της Αριστεράς; Προφανώς σε αυτά τα ερωτήματα οι κατοικοεδρεύοντες στους υψηλούς ορόφους της
Χαριλάου Τρικούπη αδυνατούν να
δώσουν πειστικές απαντήσεις και
απλά προσπαθούν να κερδίσουν
χρόνο.
Και ποια θα είναι η πολιτική ατζέντα που θα ακολουθηθεί; Ο κ.
Ανδρουλάκης, στο συνέδριο, έθεσε τα βασικά σημεία για την επανατοποθέτηση της σύγχρονης ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας. Επαφίεται στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ να
προστρέξει για να μην επιβεβαιώσει την κριτική πως επιθυμεί ένα
καθηλωμένο και ελεγχόμενο κόμμα.

Τι θα κάνει με τον
Γερουλάνο
Ένα από τα προβλήματα που καλείται να λύσει η Φώφη Γεννηματά είναι το πώς θα καταφέρει να
μετατρέψει τον Παύλο Γερουλάνο από εσωκομματικό εχθρό σε ένα σημαντικό όπλο, λόγω του επικοινωνιακού χαρίσματος του πρώην υπουργού. Οι απειλές για διαγραφές, που εκτοξεύονται από συνεργάτες της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, μάλλον θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα.
Ο Γερουλάνος στην ομιλία του
άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας με έμφαση, «ό,τι και
να θάψετε εδώ μέσα σήμερα θα αναστηθεί εκεί έξω αύριο. Δεν ξέρω πώς

θα λέγεται, δεν ξέρω πώς θα μοιάζει.
Ξέρω όμως ότι ΠΑΣΟΚ θα είναι. Και
αυτό το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε χιλιάδες. Απλά εσείς σήμερα επιλέγετε από ποια μεριά της ιστορίας θα είστε.
Με αυτούς που το έθαψαν ή μ’ αυτούς
που το αναγέννησαν». Ωστόσο, ο
Παύλος Γερουλάνος αρνείται ότι
έχει πρόθεση για να συμπράξει με
το «Πράττω». Δεν αρνείται ότι είναι
φίλοι με τον Νίκο Κοτζιά (από την
εποχή πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου) με τον οποίο έχει συνυπάρξει σε εκδηλώσεις, αλλά αρνείται ότι σκοπεύει να προσχωρήσει
στο κόμμα του. Τέλος, για τα περί
μετεγγραφής στον ΣΥΡΙΖΑ, ή σε
άλλο κόμμα, ο κ. Γερουλάνος εξανίσταται. Θυμίζει ότι ούτε όταν έκανε κόμμα ο Γιώργος Παπανδρέου προσχώρησε, παρ’ ότι υπήρξαν
στενότατοι συνεργάτες, ούτε έτρεξε
να παρακαλέσει τον Αλέξη Τσίπρα
–όπως τον συμβούλευαν ορισμένοι– προκειμένου να τον στηρίξει
για τη δημαρχία της Αθήνας.
Γι’ αυτό κάποιοι από τους σκεπτόμενους (είναι λίγοι σε αριθμό)
συνομιλητές της Γεννηματά έχουν
προτείνει να ενεργοποιήσει τον κ.
Γερουλάνο αναθέτοντάς του το
πώς «θα καταφέρει εντός του ΚΙΝΑΛ
να αναστηθεί το νέο ΠΑΣΟΚ». Αναμφίβολα κάτι τέτοιο προϋποθέτει
μία γενναία απόφαση. Όπως γενναίες αποφάσεις χρειάζονται και
για εμβληματικές προσωπικότητες
του χώρου. Και φυσικά να πειστούν όλοι αυτοί για να συμπορευθούν. Και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της Φώφης Γεννηματά, και όχι πόσες διαγραφές θα
κάνει. Διότι, όπως λένε και οι παλιές καραβάνες του ΠΑΣΟΚ, «με
κάθε διαγραφή που θα γίνεται θα απομακρύνονται άλλοι 50».

Προτίμησαν
και οι δύο τον
ανταρτοπόλεμο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ανάσταση

«Φρανσουά, σε ταΐζει καλά
η Ζουλί, σαν τον Καμμένο έγινες»

Τζάμπα το καταδρομικό
σχέδιο του Πολάκη
Έμαθα ότι ο Παύλος Πολάκης ετοίμαζε και νέα σώου
στην Προανακριτική Επιτροπή, που διερευνά τυχόν
ποινικές ευθύνες του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην
υπόθεση Novartis. Δηλαδή, ετοίμαζε και νέο ντου από τη
στιγμή που ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Κωνσταντίνου Φρουζή. Μάλιστα, στο κυλικείο της Βουλής ανέλυε το καταδρομικό του σχέδιο,
μιλώντας και εκ μέρους του Τζανακόπουλου (πιθανόν αυτός να μη γνώριζε τίποτα). Όμως στα υψηλά πατώματα της Κουμουνδούρου αποφάσισαν
να μην επιτρέψουν και νέα επεισόδια στην Προανακριτική Επιτροπή, καθώς εκτίμησαν πως με αυτό τον τρόπο βολευόταν η κυβέρνηση, η οποία
θα είχε σε πρώτο πλάνο τις «μαγκιές» του Πολάκη. Έτσι οριστικά Πολάκης και Τζανακόπουλος δεν θα ξαναεμφανιστούν ούτε ως περαστικοί
από την αίθουσα της Προανακριτικής, παρά μόνο εάν κληθούν να καταθέσουν. Και όπως μαθαίνω, ο Παύλος έκανε πολλά... παράπονα με το
γνωστό αψύ του ύφος.

Για το μόνο που θυμούνται
–ακόμη και οι Γάλλοι– τον
Φρανσουά Ολάντ είναι ότι
καταφέρνει να γοητεύει
τις γυναίκες. Τώρα που αποστρατεύθηκε και ζει τον
έρωτά του με τη Ζουλί Γκαγιέ, τον έχουν ξεχάσει ακόμη και τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά που όταν
ήταν πρόεδρος τον είχαν
στο κατόπι. Ο μόνος που
τον θυμήθηκε είναι ο Τσίπρας. Προφανώς ο πρώην
πρωθυπουργός πιστεύει
στην ευαγγελική ρήση ότι
ανασταίνονται και νεκροί.

Τις ελιές
Άφησε για δύο ημέρες το
μάζεμα των ελιών για να
δώσει το «παρών» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος για την πρώην βουλευτή Τόνια Αντωνίου, η
οποία τον τελευταίο καιρό
βρίσκεται στην ιδιαίτερη
πατρίδα της, τις Λιβανάτες
Φθιώτιδας, προκειμένου
να ασχοληθεί με το μάζεμα
των ελιών που ανήκουν
στην οικογένειά της, όπως, άλλωστε, κάνει κάθε
χρόνο τέτοια εποχή.

Μαύρα

Το σκέφτονται για τον Γερουλάνο...
Ο Παύλος Γερουλάνος και ο πολιτικός χαρακτήρας των παρεμβάσεών
του δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από την Κουμουνδούρου. Αντιθέτως, στελέχη που ανήκουν στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλέπουν με ενδιαφέρον την «κραυγή
αγωνίας» του πρώην υπουργού προκειμένου το Κίνημα Αλλαγής να
μην πάρει... (κι άλλη) κλίση προς τα δεξιά. Μάλιστα, στη θεωρητική
περίπτωση που υπάρξει ρήξη μεταξύ Γερουλάνου και Γεννηματά, κάποιοι στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως πρέπει να γίνει προσέγγιση.
Την ίδια ώρα ο Θανάσης Χειμωνάς χαρακτήρισε ως ήρωα τον πρώην
υπουργό του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στο συνέδριο του ΚΙΝΑΛ.

Η πληροφορία ότι ο κ. Ιερώνυμος ετοιμάζει το έδαφος για να αποχωρήσει από τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο κυκλοφορεί εδώ
και αρκετούς μήνες, όπως
επίσης ότι θα υποδείξει τον
διάδοχό του. Όμως αυτό
που δεν γνωρίζετε είναι ότι αρκετοί στην Πειραιώς
δεν θα τα βάψουν μαύρα
εάν αποχωρήσει
ο Αρχιεπίσκοπος.

Δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται πώς κατάφερε η Φώφη
Γεννηματά να βγει νικήτρια από
το διήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ιδιαιτέρως μετά τις πολλές
τελευταίες διαφωνίες που προκάλεσαν μεγάλη εσωστρέφεια
στη Χαριλάου Τρικούπη και εκφράστηκαν και στις ομιλίες του
συνεδρίου κυρίως από τον Νίκο
Ανδρουλάκη και τον Παύλο Γερουλάνο. Ο λόγος είναι ότι ο
μεν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
παρ’ ότι υπήρξε ιδιαιτέρως αιχμηρός στον λόγο του, απείχε στη
διαδικασία της ψηφοφορίας, μαζί
με τις διόλου ευκαταφρόνητες δυνάμεις του, ο δε πρώην υπουργός
και υποψήφιος για τον δήμο της Αθήνας, παρ’ ότι έθεσε ως και θέμα
ηγεσίας, στο τέλος δεν έθεσε σε ψηφοφορία το ψήφισμα που διακινούσε τις προηγούμενες ημέρες. Προτίμησαν και οι δύο τον ανταρτοπόλεμο.

Η μάχη της επικοινωνίας
Μία παροιμία λέει ότι «όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει», η οποία ταιριάζει γάντι στην υπόγεια μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη για το ποιος θα ελέγξει την επικοινωνία του
ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, όπως μου ψιθύρισαν, το ισχυρό δίδυμο Παππά-Τζανακόπουλου έχει να αντιμετωπίσει από τη μία το δίδυμο Χαρίτση-Γεροβασίλη και από την άλλη τον μοναχικό
λύκο που ακούει στο όνομα Χρήστος Σπίρτζης και ο οποίος
είναι υπό την προστασία του Αλέκου Φλαμπουράρη. Το νέο
δίδυμο έχει να επιδείξει στην άτυπη... τροπαιοθήκη του το πέρασμα που έχει στα κυβερνητικά ΜΜΕ, ενώ οι Παππάς-Τζανακόπουλος έχουν τον πρώτο λόγο στα ΣΥΡΙΖΑικά ΜΜΕ, τα
οποία προς το παρόν δεν καταφέρνουν να επιβάλουν τη γραμμή της Κουμουνδούρου στον δημόσιο διάλογο. Βέβαια, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι οι «53» εξακολουθούν να είναι
αρνητικοί απέναντι στον Παππά και για την επιρροή που έχει
στα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ Μέσα Ενημέρωσης, ενώ στο κάδρο κάποιοι εκ της ομάδας Τσακαλώτου έχουν βάλει και τον
Τζανακόπουλο. Σε ό,τι αφορά την ηγεσία, προτιμά Χαρίτση
κατά πρώτο λόγο κι έπεται η Γεροβασίλη.

Τα ξεχασιάρικα
«νέα» παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ
Από γκάφα σε γκάφα πέφτει το τελευταίο διάστημα ο Γιάννης
Ραγκούσης, ο οποίος προφανώς λόγω φόρτου εργασίας δεν
έχει προλάβει να μελετήσει επαρκώς την ιστορία και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά. Έτσι είπε με κατηγορηματικό
τρόπο πως ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ως θέση την κατάργηση
των ΜΑΤ. Προφανώς κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στον κ.
Ραγκούση ότι όταν βρίσκονταν μεταξύ ΠΑΣΟΚ-Ώρας Αποφάσεων-ΚΙΝΑΛ, ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δηλώσει ότι θα καταργήσει τα
ΜΑΤ. Φυσικά όχι μόνο δεν τα κατάργησε, αλλά επί ημερών
του έριχναν αβέρτα-κουβέρτα χημικά. Κι αυτό φυσικά το ξέχασε ένας άλλος τεράστιος πολιτικός ταγός, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
λος ο κόσμος ασχολείται με τον
Χρυσόστομο- Μάκη Γκαγκάτση.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
ρε. Με τον Μάκη. Τον γιο του Βασιλομπίλαρου, του αναμορφωτή
του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι
είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα.
Μέχρι τώρα ασχολιότανε με τον
Γιώργο τον Λιάγκα, και τώρα με
τον Μάκη τον Γκαγκάτση. Δεν είναι μικρό πράγμα να μιλάει όλη η
Ελλάδα για πάρτη σου.
Παίρνεις πόντους. Ψηλώνεις.
Πάει, λοιπόν, ο Μάκης και στέλνει
επιστολή στο ΕΣΚΑΝ ότι θέλουμε να
γίνει αντιντόπινγκ κοντρόλ στο
ντέρμπι. Μάλιστα.
Ο Μάκης δεν είναι χτεσινός.
Παιδί του μπαμπά του είναι. Ξέρει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
Είναι εκτός κανονισμού. Τη στέλνει
την επιστολή ο Χρυσόστομος, όμως.
Για να προκαλέσει φασαρία με το
Σαββιδοτεχνείο. Ότι και καλά, εμείς
θέλουμε κοντρόλ και το ΕΣΚΑΝ δεν
την κάνει. Που πάει να πει ότι είναι
ύποπτο το πράγμα, γιατί ο γιος του
προέδρου του ΕΣΚΑΝ, του Σκανδαλάκη, είναι στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.
Μισό λεπτό. Εδώ θα μιλήσουμε
σοβαρά τώρα. Πολύ σοβαρά. Γιατί
άμα είναι μια φορά σατανάς ο Χρυσόστομος, εμείς εδώ στην «Α» θέλουμε από σαράντα στην καθισιά.
Και για τον Χρυσόστομο και για
τον Βασιλομπίλαρο.
Έτσι κι υπήρχε σοβαρό κράτος, ο
Χρυσόστομος θα έπρεπε να είναι
μπροστά στον ανακριτή, μόλις βγήκε στη φόρα η επιστολή στο ΕΣΚΑΝ.
Και δεν κάνω καθόλου πλάκα.
Και στα αθλητικά δικαστήρια και
τα ποινικά και στα αστικά. Ελάτε, κύριε Χρυσόστομε, για καφέ, έπρεπε
να του πούνε. Καθίστε και πείτε μου
τι θέλετε να παραγγείλουμε, γιατί
θα τραβήξει μακριά η κουβέντα. Τι
θέλετε να φάμε και τι καφέ πίνετε.
Κύριε Χρυσόστομε, στείλατε επιστολή για να γίνει αντιντόπινγκ
κοντρόλ. Γιατί δεν στείλατε παρόμοια επιστολή και όταν παίζατε κόντρα στον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ
και με τον Άρη;
Πάει να πει ότι δεν είχατε σχετικές πληροφορίες, ότι οι ομάδες
τους είναι φυσουναρισμένες. Για να
στείλετε, όμως, εν όψει του ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό, πάει να πει ότι έχετε σχετικές πληροφορίες ή υπόνοιες. Σας ακούμε, κύριε Χρυσό-

Ό

Κι αν κάνει
μήνυση ο
Ολυμπιακός;
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο ΜάκηςΧρυσόστμος Γκαγκάτσης
έκανε μια μαγκιά. Έστειλε επιστολή να γίνει αντιντόπινγκ κοντρόλ στο
ντέρμπι.
Κι όχι από έναν ή δύο,
αλλά από πέντε παίκτες
στην κάθε ομάδα. Μάλιστα. Έτσι του κάπνισε, έτσι έκανε. Σάμπως θα
δώσει λογαριασμό σε κανέναν; Κι αν, σου λέω εγώ, ο Ολυμπιακός κινηθεί νομικά, τι χαμπάρια,
μάστορα Χρυσόστομε;
Να κοτσάρει μία μήνυση
και αγωγές και τα ρέστα
τόσο στον Μάκη όσο και
στο Σαββιδοτεχνείο, ότι
με την επιστολή του ο
Χρυσόστομος υπαινίσσεται ότι οι παίκτες μας είναι ντοπέ και το Σαββιδοτεχνείο γράφει σε πρίμο σεκόντο.
Ζημιώνει την εταιρεία
μας και θέλουνε τη δίωξή
τους. Τρέξε μετά να φέρεις αποδείξεις. Εκτός κι
αν τις έχει ο Μάκης. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να βρήκαν έναν τρόπο να πάρουν τα ούρα των παικτών του Ολυμπιακού
στο Champions League
και τα τα πήγανε σε κανένα εργαστήριο στο Ροστόφ.

Ντοπέ ο Μάκης
Γκαγκάτσης;
Να ελεγχθεί από
το ΕΣΚΑΝ…
Άμα υπήρχε σοβαρό κράτος, ο Μάκης, ο γιος του Βασίλη
Γκαγκάτση, θα έπρεπε να κάθεται μπροστά στον ανακριτή και να
εξηγεί γιατί ζητάει αντιντόπινγκ κοντρόλ παραμονές του ντέρμπι,
ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, με το
Σαββιδοτεχνείο να τρέμει μη τυχόν οι «ερυθρόλευκοι»
επαναλάβουν την απόδοση του πρώτου ημιχρόνου με την
Τότεναμ

στομε.
Κι έτσι και ήτανε κανένας τζώρας
εισαγγελέας, θα τον κολλούσε στον
τοίχο τον Μάκη τον Χρυσόστομο.
Κύριε, αν δεν έχετε στοιχεία και το
κάνατε για να προκαλέστε αναστάτωση, ο ποινικός κώδικας προβλέπει τα ακόλουθα.

Εκεί να τον βλέπαμε τον Χρυσόστομο. Τι θα έλεγε, δηλαδή; Ότι μου
είπε ο Κόλκας ότι έτσι εκτιμάει επειδή ο Ολυμπιακός έκανε ένα καλό ημίχρονο εναντίον της Τότεναμ;
Δεν ξέρετε, κύριε Γκαγκάτση, ότι
στο Champions League γίνεται αντιντόπινγκ κοντρόλ; Είναι απατεώ-

νες αυτοί που το κάνουνε;
Πάμε παρακάτω. Γιατί εδώ δεν
παίζουμε. Πότε στάλθηκε η επιστολή του Μάκη; Πριν από 15 μέρες.
Μάλιστα. Δηλαδή, έστειλε μια επιστολή ο Χρυσόστομος και δεν ήξερε τίποτα το Σαββιδοτεχνείο.
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
Ποιος τα πιστεύει, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Το πρώτο πράγμα που κάνουνε στον ΠΑΟΚ όταν θέλουνε κάτι το γράφει το Σαββιδοτεχνείο.
Ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ωστόσο, έδωσε την επιστολή απάντηση
του Σκανδαλάκη του ΕΣΚΑΝ, μόλις την πήρε στα χέρια του. Για να μη
χάσει χρόνο. Τρεις ημέρες πριν από
το ντέρμπι, σου λέει, θα γίνει χαμός.
Κι έγινε χαμός.
Ο στόχος επετεύχθη. Έγινε το
σούσουρο. Ο ΠΑΟΚ για να στείλει
επιστολή, σου λέει ο άλλος, πάει να
πει ότι όλοι στον Ολυμπιακό είναι
φυσούνα. Κι οι φροντιστές εκτός από τους παίκτες.
Και μετά, αναλαμβάνει το Σαββι-
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δοτεχνείο. Ντόπινγκ παντού. Ο
Κόλκας γράφει ότι είναι κακό πράγμα το ντόπινγκ. Που έτσι και διαβάσεις δηλαδή τα κομμάτια τους, τρέχεις να βρεις πόσες απαγορευμένες
ουσίες υπάρχουν.
Έτσι είναι. Άπαξ κι αναρωτιούνται
στο Σαββιδοτεχνείο «γιατί το ΕΣΚΑΝ
δεν κάνει έλεγχο;», τι να υποθέσει,
ρε, όχι μόνο το ΠΑΟΚι που τρέφεται
κάθε μέρα με δηλητήριο κι όχι σανό, αλλά κι ο «γαύρος»; Ότι ο Ολυμπιακός είναι τίγκα.
Έχω λάθος; Άπαξ και το πας στο
γύρω-γύρω, αυτό μένει στο τέλος.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Έχει τα άντερα το Σαββιδοτεχνείο να γράψει ότι
ο Ολυμπιακός είναι ντοπέ; Να το
γράψει καθαρά. Ο Ολυμπιακός έχει
φυσουναριστεί με βότανα Μακρυνίτσας Πηλίου.
Άπαξ και το γράψεις, βγάλε λεφτά από την τράπεζα να πληρώσεις
μια δόση συμβολαίου στο Βαλμπουενά. Επειδή, όμως, δεν έχει τίποτα
στα χέρια του το Σαββιδοτεχνείο, το

παίζει κωλομπαρέ.
Κι όποιος τσίμπησε, τσίμπησε. Έτσι είναι. Οι ΠΑΟΚτσήδες, αυτοί που
δεν έχουν δράμι μυαλό, σου λένε,
για να το γράφει ο Κόλκας, έτσι είναι. Δηλητήριο στη φλέβα.
Πάμε παρακάτω. Ο Σκανδαλάκης έχει τον γιο του στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Έφορος, κάτι τέτοιο. Άνθρωπος του Ολυμπιακού,
δηλαδή. Άντε, σου λέω εγώ, και λέει
ο Ολυμπιακός, δεχόμαστε.
Και πάει ο Σκανδαλάκης και αλλάζει τα μπουκαλάκια. Πώς του ξέφυγε αυτό του Σαββιδοτεχνείου, ρε.
Τέλος πάντων, κομμένες οι παπαριές του Χρυσόστομου. Σ’ το προχωράω.
Κάθεσαι και σκέφτεσαι. Γιατί τα
κάνει όλα αυτά ο ΠΑΟΚ, ρε, σάμπως
έχει να φοβηθεί τίποτα; Ομαδάρα έχει, θα κατέβει να πετάξει δυο γκολ
στον Ολυμπιακό και θα φύγει. Εγώ
θα σ’ το πω. Μόλις είδανε τι έγινε
στο Λονδίνο, εκεί τα βάψανε μαύρα.
Όπως σ’ το λέω. Σου λέει, έτσι

και πιάσει καμία απόδοση όπως στο
πρώτο ημίχρονο με την Τότεναμ, την
κάτσαμε τη βάρκα. Δεν ξεμπερδεύουμε ούτε με δυο τεμάχια. Κι εμείς
δεν είμαστε Τότεναμ να ρίξουμε
τεσσάρα. ΠΑΟΚ είμαστε.
Πολύ ψηλά τον αμανέ είχανε πάρει στο Σαββιδοτεχνείο. Μόλις έστειλε την επιστολή ο Μαρινάκης
στη FIFA για τον Περέιρα, βγήκε και
κουνάγανε μαντίλια. Το κάνει, σου
λέει, γιατί θα τους κάτσουμε καμιά
τριάρα και θα έχουνε να λένε μετά.
Παίζει και χάλια ο Ολυμπιακός με
τον Πανιώνιο και όλα καλά, σου λένε
οι Σαββιδοτέχνες. Μη σου πω τι έγραφε ο γίγας Κόλκας στο facebook, δεν
είναι αυτό το θέμα μου.
Κι έρχεται το πρώτο ημίχρονο με
την Τότεναμ, και σου λένε, δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να
κερδίσει τον Παναγιώτη Κόρμπο
και να ρίχνει δυο τεμάχια στην Τότεναμ με Κέιν και Μουρίνιο, κάτι
παίζει εδώ.
Έτσι είναι. Και το ξεκίνησαν το
θέμα με το ντόπινγκ. Και την πλήρωσε ο Αυγενάκης. Ο πολιτικός
προϊστάμενος του Σκανδαλάκη,
σου λένε οι Σαββιδοτέχνες. Κι αυτός είναι στο κόλπο.
Μιλάμε, δηλαδή, ότι έτσι και τους
πάρει χαμπάρι κανένας Μάρτιν
Σκορτσέζε, έρχεται κατ’ ευθείαν
στη Θεσσαλονίκη και λέει του Χρυσόστομου και του Κόλκα, πόσα
θέλετε για να γράψετε σενάριο.
Ποιος «Ιρλανδός» και παπαριές.
Χρυσόστομος και Σταύρακας,
Paramount και Netflix θα σκοτώνονται ποιος θα τους πρωτοπάρει.
Εγώ, πάντως, έτσι κι ήμουνα
Σαββίδης, τον Μάκη θα τον έδιωχνα από τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε πολύ

σοβαρά. Έτσι είναι. Ποιος έγινε
μπουρδέλο από τις παπαριές του
Χρυσόστομου; Ο Ολυμπιακός ή ο
ΠΑΟΚ;
Ο ΠΑΟΚ έγινε, σου λέω εγώ. Να
σ’ το εξηγήσω. Είσαι εσύ παίκτης
του ΠΑΟΚ και διαβάζεις Κόλκα. Έχεις δει και το παιχνίδι με την Τότεναμ. Και σου λέει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης ότι πρέπει να γίνει αντιντόπινγκ. Μάλιστα. Πού πάει το
μυαλό σου; Ότι ο Ολυμπιακός είναι
ντοπέ.
Άντε, παίξε μπάλα τώρα, όταν σ’
έχουνε πείσει ο ΧρυσόστομοςΜάκης και οι Κόλκες, ότι οι παίκτες
του Ολυμπιακού είναι φυσούνα.
Σου κόβονται τα πόδια. Μιλάνε οι
παίκτες μεταξύ τους, ξέρουνε τι παίζει κάθε μέρα. Ξέρουνε τι είναι να είναι κάποιος ντοπέ. Μπορεί να τρέξει τέσσερα ημίχρονα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Γίνεται το
ντέρμπι. Και το κερδίζει ο Ολυμπιακός καθαρά. Τι θα λένε μετά οι Μάκηδες του Ιβάν; Ότι χάσαμε από
τον Ολυμπιακό που αρνήθηκε να
κάνει κοντρόλ. Οπότε, μια χαρά.
Εμείς είμαστε καθαροί και γι’ αυτό χάσαμε, ενώ οι άλλοι είναι του
φαρμάκου. Οπότε, φάτε σανό με
δηλητήριο στο ακροατήριο που θα
περιμένει εξήγηση. Μελετημένα
πράγματα. Κατ’ ευθείαν από τη Σοβιετία. Ο πρώην σοσιαλιστής πρόεδρος της ΕΠΟ το παίζει κι αυτός καλά το παιχνίδι.
Κι άπαξ κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ακόμα
καλύτερα. Τους νικήσαμε κι ας ήτανε και ντοπέ. Ό,τι αποτέλεσμα και να
έρθει στο ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ θα είναι
στην από πάνω. Κι έτσι και γιουβέτσι
και κοκορέτσι.
Και πάει μετά ο Σκανδαλάκης
και κάνει αιφνιδιαστικούς ελέγχους
και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
Τους χάλασε το σενάριο. Άντε να
βρεις καινούργιο αφήγημα τώρα, έτσι κι έρθει καμία στραβή.
Κι αν βγούνε καθαροί οι παίκτες
του Ολυμπιακού, τι θα γίνει μετά;
Θα δώσει εξηγήσεις ο Χρυσόστομος; Το παραμύθι του ΠΑΟΚ δεν τελείωσε εδώ. Αυτό σου λέω εγώ.
Να σ’ το πω κι αυτό. Οι Σαββιδοτέχνες, και το λένε δηλαδή, παίζουνε χωρίς αντίπαλο. Αυτό λένε. Γιατί
ξέρουνε ότι οι απέναντι δεν φοίτησαν σε καμία σχολή προπαγάνδας.
Το ξέρει κι από μέσα αυτό ο Δουξ
της Κορνουάλης.

Ο Κούτρης
δεν πρέπει
να είναι
ντοπέ
Ο ΠΣΑΠ πήρε μία πρωτοβουλία. Έστειλε τον Κούτρη και τον Πασχαλάκη
σ’ ένα δημοτικό σχολείο
του Πειραιά για να μιλήσουνε με τα παιδάκια, να
μοιράσουνε αυτόγραφα
και τα ρέστα.
Καλά πράγματα είναι
αυτά. Μάλιστα. Κι αν ο
Κούτρης είναι ντοπέ; Το
σκέφτηκαν αυτό στον
ΠΣΑΠ; Σ’ το έγραψα παραδίπλα. Άπαξ και λες ότι πρέπει να κάνουνε αντιντόπινγκ και το ΕΣΚΑΝ δεν το δέχεται,
σου φεύγει η αμφιβολία
ότι κάτι παίζει;
Κι αφού την έχει την αμφιβολία ο Μάκης-Χρυσόστομος Γκαγκάτσης,
πώς τον άφησαν τον Πασχαλάκη να πάει; Κι όχι
μόνο αυτό. Ο ΠΣΑΠ κουβέντα δεν έβγαλε για
την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Προσβολή των συναδέλφων τους του Ολυμπιακού ήταν αυτή η
ανακοίνωση γεμάτη υπόνοιες από τον Χρυσόστομο.
Κι αν ο Ολυμπιακός έλεγε ότι δεν δίνει άδεια
στον Κούτρη, ποιος θα έφταιγε; Ο Ολυμπιακός;
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Άλλος ΠΑΟΚ,
αλλά 46 ματς
αήττητος
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (1/12, 19:30) στο «Καραϊσκάκης» για τη 12η αγωνιστική της Super
League, σε ένα παιχνίδι,
όπου ο νικητής θα καθίσει μόνος στην κορυφή
του βαθμολογικού πίνακα, με αέρα τριών πόντων.
Ο «Δικέφαλος του βορρά» επιστρέφει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» 14 μήνες από την
τελευταία του «επίσκεψη», όπου είχε νικήσει με
1-0 σε ένα ματς που δεν
άξιζε τη νίκη, με τον Ολυμπιακό να έχει σπαταλήσει δεκάδες ευκαιρίες και
τελικά να χάνει από αυτογκόλ του Βούκοβιτς.
Ο ΠΑΟΚ μετράει συνολικά 46 ματς χωρίς ήττα. Από το ματς της 30ής Σεπτεμβρίου 2018, θα εμφανιστεί πολύ αλλαγμένος, όχι μόνο γιατί στο τιμόνι του είναι ο Αμπέλ
Φερέιρα αντί του Ραζβάν
Λουτσέσκου, αλλά γιατί
θα λείπουν οι περισσότεροι της ενδεκάδας.
Η αρχική ενδεκάδα του
ΠΑΟΚ πέρσι ήταν: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια,
Κάνιας, Μαουρίτσιο, Λημνιός, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς, ενώ ως
αλλαγή χρησιμοποιήθηκαν οι Ζαμπά, Τόσκα και
Βέρνμπλουμ.
Από αυτούς τη φετινή σεζόν αναμένεται να έχουν
θέση στο αρχικό σχήμα
μόνο οι Μάτος, Κρέσπο,
Λημνιός και Μπίσεσβαρ,
ενώ ίσως αγωνιστεί και ο
Βιεϊρίνια. Ο Φερέιρα δεν
θα έχει στη διάθεσή του
τους τραυματίες Βαρέλα,
Μαουρίτσιο, Βέρνμπλουμ
και Ζαμπά, ενώ έχει ουσιαστικά «παραγκωνίσει»
τους Πέλκα και Πασχαλάκη. Πέραν αυτών έχουν αποχωρήσει και οι
Πρίγιοβιτς, Κάνιας και
Τόσκα.

Του Νίκου Συνοδινού
μεγάλη μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ
την Κυριακή έχει
όχι μόνο τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι, αλλά
και την ιδιαιτερότητα πως αποτελεί σύγκρουση τίτλου. Μπορεί
με τα πλέι οφ που θ’ ακολουθήσουν οι δύο ομάδες που συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας να συναντηθούν τέσσερις φορές, αλλά η κυριακάτικη αναμέτρηση του Φαλήρου αποτελεί το πρώτο ισχυρό δείγμα
για την ανάδειξη του… αφεντικού του πρωταθλήματος.
Οι έδρες έπαιζαν πάντα ξεχωριστό ρόλο στις αναμετρήσεις Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 170 φορές σε
πρωτάθλημα και Κύπελλο. Ως γηπεδούχος, ο Ολυμπιακός σε 87 ματς
έχει 61 νίκες έναντι 14 του ΠΑΟΚ
και 12 ισοπαλιών. Αντίστοιχα στην
έδρα του σε 79 ματς, ο ΠΑΟΚ μετράει 40 νίκες έναντι 23 του Ολυμπιακού και 16 ισοπαλιών. Σε ουδέτερο έδαφος –σε ματς Κυπέλλου– ο
Ολυμπιακός έχει δύο νίκες, έναντι
μιας του ΠΑΟΚ και μιας ισοπαλίας.
Είναι ξεκάθαρο πως ο γηπεδούχος παραέχει το πάνω χέρι, κάτι που
συνεπάγεται πως η παρουσία του
κόσμου σε «Καραϊσκάκη» (ΟΑΚΑ, Ριζούπολη) και Τούμπα προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτού του
τύπου τα ντέρμπι.
Πολλοί από τους αγώνες βέβαια
έμειναν στην ιστορία είτε στην Αττική, είτε στη Μακεδονία.
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια,
ανεξαρτήτως έδρας τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων έχουν σημαδευτεί από χιλιάδες… ευτράπελα τα
οποία έχουν τρεις άξονες. Πρώτον
την κόντρα των διοικήσεων Μαρινάκη-Σαββίδη, δεύτερον τα πάντοτε εχθρικά αισθήματα των μεν
και δε σε οπαδικό επίπεδο, και τρίτον τις συμπλοκές (το πιο σύνηθες)
μεταξύ παικτών.
Με δεδομένο ότι το κυριακάτικο
ντέρμπι διεξάγεται στο Φάληρο, θα
περιοριστούμε στα παιχνίδια… σημεία αναφοράς με τον Ολυμπιακό
γηπεδούχο.

Η

Ο Καρεμπέ τρελάθηκε!
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-3 (2002-03)
Έδρα: Ριζούπολη
Μπορεί να έχουν περάσει 16
χρόνια περίπου από τότε, ωστόσο
όποιος το παρακολούθησε είναι βέβαιο ότι περισσότερο θυμάται τον
μαινόμενο «ταύρο» του αγώνα, Κριστιάν Καρεμπέ παρά το τελικό

Από τον Καρεμπέ
στον Πάμπλο
Γκαρσία και όποιος
αντέξει
Ένταση στα ύψη στις μονομαχίες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, όπου η
έδρα μετράει… κάτι παραπάνω. Οι «ερυθρόλευκοι» θρίαμβοι
και τα απρόσμενα στραπάτσα, οι μπουνιές και τα
κεφαλοκλειδώματα και ο Κάκος που δεν είδε
σκορ του αγώνα στη Ριζούπολη. Και
πώς να ξεχαστεί άλλωστε τέτοια…
έκρηξη!
Με το σκορ στο 4-3 υπέρ των γηπεδούχων λίγο πριν από το φινάλε

του αγώνα, ο Γάλλος μέσος έριξε
κουτουλιά στον Γιαννάκη Οκκά με
τον διαιτητή Τακίδη να του δείχνει
την απευθείας κόκκινη κάρτα. Και εκεί που όλα έδειχναν να ηρεμούν, ε-

γένετο… χαμός!
Ο τότε παίκτης του ΠΑΟΚ, Παντελής Καφές, κάτι είπε στον Καρεμπέ (φήμες λένε για τη Σκλεναρίκοβα!) και μια ολόκληρη ομάδα
έσπευσε να τον συγκρατήσει την ώρα που ο αντίπαλός του συνέχιζε να
τον «στολίζει». Μόλις όμως τον άφησαν, ο παίκτης του Ολυμπιακού
ξαναεπιτέθηκε στον Οκκά (αυτήν
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τη φορά με κεφαλοκλείδωμα) με
τον Καφέ να επιστρέφει στη «σκηνή
του εγκλήματος» για να... εισπράξει
μια γεμάτη γροθιά από τον Γάλλο!
Ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής στο
ντέρμπι όπως όμως και στα δικαστήρια! Κι αυτό διότι ο διαιτητής παρέλειψε να καταγράψει στο φύλλο
αγώνα τα όσα έγιναν μετά την κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα ο Καρεμπέ να τιμωρηθεί με μόλις μία αγωνιστική στην αρχή και τελικά με δύο!
Ο Καφές την επόμενη χρονιά ήταν συμπαίκτης με τον Καρεμπέ
στον Ολυμπιακό. Ο Οκκάς μόλις σιγουρεύτηκε ότι ο Καρεμπέ αποχώρησε από το λιμάνι, πήρε μεταγραφή κι αυτός στον Ολυμπιακό!
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Στη Θεσσαλονίκη η νίκη του
«Δικεφάλου» έφερε
2.000 φιλάθλους στο
αεροδρόμιο, ενώ η διοίκηση της ομάδας επιβράβευσε τους ποδοσφαιριστές
της με πριμ 12.000 δραχμών!
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη χάρη
στο γκολ του Αφεντουλίδη με
σουτ στο 33΄, με τον Ολυμπιακό να
τελειώνει το ματς με 10 ποδοσφαιριστές, λόγω της αποβολής του Γιούτσου, ο οποίος εξύβρισε τον διαιτητή Μίχα.

Ο Πάμπλο Γκαρσία σε
ρόλο… Ρόκι
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-0 (2008-09)
Έδρα: «Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο
«Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από μία άνομβρη
τριετία είχε επιστρέψει δυναμικά
στο προσκήνιο με τις εντυπωσιακές
μεταγραφές των Ζλάταν Μουσλίμοβιτς, Πάμπλο Κοντρέρας, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Πάμπλο
Γκαρσία να ξεχωρίζουν.
Στο ντέρμπι των δύο πρωτοπόρων εκείνης της σεζόν στις 16 Νοεμβρίου 2008, ο Ολυμπιακός απέδειξε την ανωτερότητά του απέναντι στον «Δικέφαλο» επικρατώντας
με 2-0. Παρά τη νίκη των «ερυθρόλευκων», το ντέρμπι εκείνο ανήκε
δικαιωματικά στον Πάμπλο Γκαρσία.
Ο Ουρουγουανός εκείνη την Κυριακή ήταν κίνδυνος θάνατος και
στο 43΄ έριξε μπουνιά εκτός φάσης
στον Ντιόγο. Ο διαιτητής Τάσος
Κάκος δεν είδε τη φάση και έτσι ο
παίκτης του ΠΑΟΚ δεν πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Πάντως
ο Πάμπλο Γκαρσία δεν γλίτωσε
την αποβολή στο συγκεκριμένο
ματς καθώς είδε στο 89΄ τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τα γκολ της νίκης
του Ολυμπιακού πέτυχαν ο Πατσατζόγλου στο 45΄ και ο Ντιόγο στο
86΄. Δεν ήταν μονάχα η φάση με
την μπουνιά στον Ντιόγκο, αλλά έκανε συνολικότερα ό,τι μπορούσε
για να αποβληθεί.

Η μεγαλύτερη νίκη
Η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1976
με 0-4. Η νίκη του ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ο
Γιώργος Κούδας δεν σημάδευε το
δοκάρι, έχοντας ντριμπλάρει και τον
Κελεσίδη, μετά το 4-0.
Για την ιστορία ο Χρήστος Τερζανίδης στο 24΄ άνοιξε το σκορ για
τους φιλοξενούμενους, που εκείνη
την Κυριακή είχαν πάνω από 6.000
φίλους στο πλευρό τους. Ο Γιώργος Κούδας πέτυχε δύο γκολ (52΄
- 59΄) και στο 74΄ ο Νέτο Γκουερίνο, που είχε περάσει μόλις τέσσερα
λεπτά νωρίτερα στη θέση του Άγ-

Ήττα λόγω… Τίνα Τάρνερ

γελου Αναστασιάδη, διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Αν κάτι μπορεί να χαρακτηρίσει
τις εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ επί
του Ολυμπιακού στην Α΄ Εθνική είναι το γεγονός ότι ο «Δικέφαλος
του Βορρά» έχει κερδίσει τους «ερυθρόλευκους» και στις τέσσερις
διαφορετικές έδρες που τον έχουν
υποδεχθεί από το 1959 μέχρι και
σήμερα! Ο ΠΑΟΚ έχει φύγει νικητής
από το παλιό «Γεώργιος Καραϊσκάκης», από το Ολυμπιακό στάδιο, από
το γήπεδο της Ριζούπολης και από
το νέο «Καραϊσκάκης».

Η εκδίκηση για Κούδα
Τη σεζόν 1967-68, ο ΠΑΟΚ νίκησε
τον Ολυμπιακό 1-0. Η κόντρα των
δύο συλλόγων εξαιτίας της υπόθεσης του Γιώργου Κούδα ήταν στο
φόρτε της και η δεύτερη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού περιείχε για πολλούς το
στοιχείο της «εκδίκησης», ενώ όπως
επισημαίνεται στις εφημερίδες της
εποχής στις κερκίδες του φαληρικού σταδίου ήταν και ο πατέρας του
Κούδα, Γιάννης, ο οποίος «προπηλακίστηκε στο τέλος του αγώνα από
οπαδούς των ηττημένων».

Τη σεζόν 1988-89, ο Ολυμπιακός έχασε 1-0 από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Ο αγώνας έγινε μπροστά σε 55.000
κόσμο, που όμως στα χαρτιά και
στην επίσημη καταμέτρηση των εισιτηρίων ήταν πάνω από 74.000!
Για την ακρίβεια 74.232…
Λόγω της συναυλίας που ήταν να
δώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η Αμερικανίδα Τίνα Τάρνερ,
η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συναυλία υποχρεώθηκε να αγοράσει
όλα τα εισιτήρια από το ένα πέταλο
του γηπέδου, το οποίο παρέμεινε
κλειστό για λόγους ασφαλείας, καθώς είχαν ξεκινήσει τα έργα για την
τοποθέτηση της εξέδρας.
Σ’ εκείνο μπροστά το πέταλο
σκόραρε με κεφαλιά-ψαράκι ο Στέφανος Μπορμπόκης στο 56ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ, αν και τελείωσε το
ματς με 9 ποδοσφαιριστές μετά τις
αποβολές των Λαγωνίδη (στο 40΄
μαζί με τον Φούνες του Ολυμπιακού) και Καραγεωργίου (81΄).

Πρώτη ήττα στο νέο
γήπεδο
Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που υποχρέωσε σε ήττα τον
Ολυμπιακό μέσα στο νέο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης». Μέχρι το βράδυ της
16ης Οκτωβρίου 2005 οι Πειραιώτες μετρούσαν 15 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 17 αγώνες πρωταθλήματος,
έχοντας ηττηθεί στο νέο τους «σπίτι» μόνον από τη Νιουκάστλ και τη
Ρόζενμποργκ σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Πάντως, αυτή την πρώτη εντός
έδρας ήττα δεν την είδαν ζωντανά
παρά ελάχιστοι φίλαθλοι, καθώς ο
αγώνας έγινε χωρίς κόσμο, λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού, που προηγήθηκε στο 59΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιάγια Τουρέ. Ο
ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Γιώργο
Κωστίκο, χτύπησε στην αντεπίθεση με τον Παντελή Κωνσταντινίδη να σκοράρει δυο φορές, αρχικά
στο 66΄ και στη συνέχεια στο 71΄.

Οι ερυθρόλευκοι
θρίαμβοι
Η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού
ήταν με 6-0 στις 3 Ιουνίου 1962, με

Οι 25
παίκτες που
έπαιξαν και
στους δύο
Ο Γιώργος Κούδας μπορεί να μην έπαιξε σε κανένα επίσημο παιχνίδι
του Ολυμπιακού, όμως
υπήρξαν 25 παίκτες συνολικά που φόρεσαν τόσο τα ερυθρόλευκα, όσο
και τα ασπρόμαυρα.
Συγκεκριμένα έπαιξαν
σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
οι: Κώστας Ορφανός,
Γιάννης Γούναρης, Πέτρος Σκούρας, Γιώργος
Κωστίκος, Χάρης Μπανιώτης, Σωτήρης Μαυρομμάτης, Μάκης Χάβος,
Γιώργος Μητσιμπόνας,
Βαγγέλης Καλογερόπουλος, Αλέξης Αλεξίου,
Γιώργος Σκαρτάδος,
Γιώτης Τσαλουχίδης,
Μπόζινταρ Μπάντοβιτς,
Κυριάκος Τοχούρογλου,
Κόφι Αμπονσά, Λουσιάνο ντε Σόουζα, Στέλιος
Βενετίδης, Γιώργος Χ.
Γεωργιάδης, Παντελής
Καφές, Γιάννης Οκκάς,
Λάμπρος Χούτος, Λεονάρντο, Πάμπλο Κοντρέρας, Νάτχο και Λάζαρος
Χριστοδουλόπουλος.
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4 γκολ του Σιδέρη
και δύο του Ψύχου.
Ο Ολυμπιακός από καταβολής της Α΄ Εθνικής
έχει σημειώσει τέσσερις
φορές τέσσερα γκολ σε βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει
το 5-1 του 2004- 05 και το 3-0
πριν από τέσσερα χρόνια.

1989-90 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0
κείς σημείωσε χατ τρικ ο Παντελής
Καφές. Ο Ολυμπιακός είχε και χαμένο πέναλτι με τον Τζόρτζεβιτς να
μην μπορεί να νικήσει τον Τοχούρογλου. Πρόκειται για το ματς με
το επεισόδιο που είχε στο δεύτερο
μέρος ο Κριστιάν Καρεμπέ με τον
Γιάννη Οκκά.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στο παλιό «Γ. Καραϊσκάκης» το
μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου του
1989 σε ένα ντέρμπι που «σημαδεύτηκε» από σοβαρά επεισόδια. Κι
αυτό γιατί περίπου μισή ώρα πριν
την έναρξη του ματς, αρκετοί οπαδοί των «ερυθρολεύκων» εισέβαλαν
στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς τη θύρα που βρίσκονταν
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πετώντας τους
καδρόνια, πέτρες και καρέκλες. Τελικά η Αστυνομία κατάφερε να οδηγήσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού ξανά στις θέσεις τους και το
ματς άρχισε έστω και με καθυστέρηση. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ
στο 12΄ με τον Αλεξίου, ο οποίος
πήρε το ριμπάουντ από κεφαλιά του
Αναστόπουλου στο δοκάρι. Ο Τάσος Μητρόπουλος στο 34΄ νίκησε στον αέρα τον τερματοφύλακα
του ΠΑΟΚ, Γκιτσιούδη, κάνοντας
το 2-0. Στο 47΄ ο Αναστόπουλος
έκανε το 3-0 με κεφαλιά, μετά από
σέντρα του Παχατουρίδη. Το τέταρτο γκολ το πέτυχε με τον ίδιο
τρόπο ο Αναστόπουλος πάλι από
σέντρα του Παχατουρίδη.

2004-05: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 5-1
Με την τριάδα των Ριβάλντο,
Τζιοβάνι, Καστίγιο να κάνει «πράματα και θάματα», ο Ολυμπιακός
διέλυσε με 5-1 τον ΠΑΟΚ στο νέο
«Καραϊσκάκη». Το σκορ άνοιξε ο
Τζιοβάνι που εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο το λάθος
του Χασιώτη και πλάσαρε τον Ατματσίδη. Στη συνέχεια ανέλαβε
δράση ο Ριβάλντο, ο οποίος πέτυχε
το πρώτο γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στη συνέχεια το δεύτερο γράφοντας το 3-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου
σκόραρε με πέναλτι και ο Τζόρτζεβιτς. Στο δεύτερο μέρος, ο Σαλπιγγίδης μείωσε για τον ΠΑΟΚ σε 4-1,
όμως, στις καθυστερήσεις οι Ριβάλντο, Τζιοβάνι και Καστίγιο
«έκρυψαν» την μπάλα με συνεχείς
εναλλαγές μέσα στην περιοχή του
«Δικεφάλου», για να τη στείλει τελικά από κοντά στα δίχτυα ο Μεξικανός επιθετικός.

1999-00: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-1
Ο Ολυμπιακός σημείωσε τέσσερα
γκολ (4-1) σε νίκη του επί του ΠΑΟΚ τη σεζόν 1999-00, όταν οι Πειραιώτες είχαν ως έδρα τους το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Πειραιώτες με
μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζιοβάνι ήταν σαρωτικοί στο πρώτο μέρος
όταν και σημείωσαν τέσσερα γκολ!
Τον «χορό» των τερμάτων άνοιξε ο
Στέλιος Γιαννακόπουλος με ένα
τυχερό γκολ αφού έπειτα από καραμπόλα η μπάλα χτύπησε στα πόδια
του και πέρασε την εστία του ΠΑΟΚ.
Το 2-0 σημείωσε στο 25’ ο Ανδρέας Νινιάδης με πλασέ έξω από την
περιοχή για να κάνει ο Γιώργος Αμανατίδης στο 31΄ με σουτ το 30. Το κερασάκι στην τούρτα της καταπληκτικής εμφάνισης του Ολυμπιακού έβαλε στις καθυστερήσεις
του ημιχρόνου ο Τζιοβάνι, όταν
«κρέμασε» με απίστευτο σουτ από
μακρινή απόσταση τον γκολκίπερ
του «Δικεφάλου», Κόβατς, σηκώνοντας στο... πόδι όλο το ΟΑΚΑ. Ο
ΠΑΟΚ το μόνο που κατάφερε στη
συνέχεια ήταν να μειώσει (4-1) με

2013-14: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0!

τον Κώστα Φραντσέσκο.

2002-03: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-3
Ένα από τα πιο συναρπαστικά ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ
ήταν αυτό που έγινε στις 23 Φε-

βρουαρίου 2003 στη Ριζούπολη, όπου οι «ερυθρόλευκοι» ως γηπεδούχοι επικράτησαν του «Δικεφάλου του Βορρά» με 4-3. Τα γκολ για
τους Πειραιώτες πέτυχαν οι Ζε Ελίας, Τζόρτζεβιτς, Τζιοβάνι και
Χούτος, ενώ για τους Θεσσαλονι-

Στις 10 Νοεμβρίου του 2013 ο ΠΑΟΚ «κατέβηκε» στον Πειραιά με
στόχο να αμφισβητήσει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και να δείξει ότι η νέα ομάδα που έφτιαχνε ο
Χουμπ Στέφενς ήταν ικανή να
διεκδικήσει τον τίτλο. Το «Καραϊσκάκης» ήταν κατάμεστο, όμως οι
φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες παρακολούθησαν μια παράσταση για έναν ρόλο καθώς οι «ερυθρόλευκοι» με τον Μίτσελ στον
πάγκο τους έπαιξαν καταπληκτικό
ποδόσφαιρο και συνέτριψαν με 4-0
τον ΠΑΟΚ. Τα γκολ για τον Ολυμπιακό πέτυχαν οι Μήτρογλου
(35΄), Σαβιόλα (60΄), Φουστέρ
(74΄), Κάμπελ (80΄). Ο ΠΑΟΚ ειδικά στο δεύτερο μέρος ήταν απογοητευτικός και θα μπορούσε να είχε
δεχτεί κι άλλα γκολ!

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει τον «Μεγαλέξανδρο»
του ποδοσφαίρου μας δικό του, κάτι που δεν συγχώρησαν ποτέ
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος πήγε στην ομάδα του Μπούκοβι,
αλλά φόρεσε τα ερυθρόλευκα μόνο σε φιλικά

Η «αρπαγή»
του Κούδα θέριεψε
τη σύγκρουση
Του Νίκου Συνοδινού
λυμπιακός και ΠΑΟΚ
θεωρούνται οι δύο
λαϊκότερες ομάδες της
χώρας και, όπως λένε
οι… πολύ παλαιότεροι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ τους αντιπαλότητα σε τέτοιον βαθμό.
Γεγονός είναι πως η έχθρα που
δημιουργήθηκε είχε όνομα.
Γιώργος Κούδας.
Η περίφημη προσπάθεια αρπαγής του Μεγαλέξανδρου του ελληνικού ποδοσφαίρου από την Τούμπα στο «Καραϊσκάκης» αποτέλεσε
την αιτία που μεγάλωσε δραματικά
η απόσταση μεταξύ των φίλων του
ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και σε
αρκετές περιπτώσεις μετατράπηκε
σε μίσος. Η μεταγραφή έμελλε να
μην ολοκληρωθεί ποτέ. Όμως τα ιστορικά γεγονότα εξηγούν γιατί
κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
Τη σεζόν 1965-66, ο Κούδας έπαιξε σε 29 αγώνες της Α΄ Εθνικής,
σημειώνοντας 13 γκολ. Ένα από αυτά ήταν και στο 3-2 του ΠΑΟΚ επί
του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της
Τούμπας. Το ποδόσφαιρο τότε δεν
ήταν επαγγελματικό και οι παίκτες
δεν είχαν συμβόλαια, αλλά δελτία
τα οποία κρατούσαν οι ομάδες. Αν
κάποιος ήθελε να φύγει, αυτό γινόταν μόνο με τη συγκατάθεση του
σωματείου. Αν η ομάδα διαφωνούσε, ο παίκτης έμενε όλη του την ποδοσφαιρική ζωή στην ίδια ομάδα.
Στις 14 Ιουλίου 1966, η είδηση έπεσε σαν βόμβα στη Θεσσαλονίκη: ο
Κούδας μαζί με τον πατέρα του βρέθηκαν στην Αθήνα, με τον νεαρό παίκτη αποφασισμένο να υπογράψει
δελτίο στον Ολυμπιακό! Η οικογένεια
Κούδα ήταν φτωχή, ο νεαρός Γιώργος έπαιζε ποδόσφαιρο και ταυτό-

Ο

χρονα εργαζόταν για να συνεισφέρει
στο οικογενειακό εισόδημα. Ο ΠΑΟΚ
προσπάθησε να βοηθήσει, ανοίγοντας ουζερί στον πατέρα του. Φάνηκε, όμως, ασυνεπής. Τα γραμμάτια
διαμαρτυρήθηκαν και το χρέος
150.000 δραχμών που δημιουργήθηκε σε βάρος του ήταν δυσβάσταχτο για τα δεδομένα της εποχής. Ο Ολυμπιακός προσφέρθηκε να βοηθήσει, κι έτσι ο Κούδας και ο πατέρας
του αποφάσισαν να φύγουν από τη
Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ
αναστατώνεται, με τη διοίκηση του
«Δικεφάλου» να δηλώνει ότι ο «Κούδας δεν παραχωρείται», ενώ μαζί με
τον Ολυμπιακό ενεργοποιούνται κι
άλλες ομάδες του κέντρου. «Δεν είμαι προδότης», έλεγε ο νεαρός Κούδας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των
εφημερίδων, οι «ερυθρόλευκοι» υπόσχονται σπίτι στον Κούδα, δουλειά
στον πατέρα του και προσφέρουν
στον ΠΑΟΚ 800.000 δραχμές συν
τέσσερις παίκτες. Ο Παναθηναϊκός
κάνει ρελάνς, δίνοντας 1 εκατομμύριο δραχμές και τέσσερις ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Ο ΠΑΟΚ αρνείται πεισματικά, την ώρα που ο νε-

αρός άσος υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να πάει σε άλλη ομάδα πλην
του Ολυμπιακού, ανυπομονώντας να
γνωρίσει από κοντά τον θρυλικό
Μάρτον Μπούκοβι, που λίγους μήνες νωρίτερα είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από έξι ολόκληρα
χρόνια. Την 1η Αυγούστου 1966, ημέρα που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές, οι φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία για
να αποτρέψουν ενδεχόμενη μεταγραφή, η οποία τελικά δεν πραγματοποιείται ποτέ. Ο Κούδας, πάντως,
προπονείται με τον Ολυμπιακό και
παίζει σε φιλικούς αγώνες. Με παρέμβαση του ΠΑΟΚ τιμωρείται με
15νθήμερο αποκλεισμό. Τελικά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός πιέζει κι αυτός χωρίς αποτέλεσμα και ο Κούδας, αντί να πάει στο

19
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 NOEMΒΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019
«Καραϊσκάκης», παρουσιάζεται για τη στρατιωτική του θητεία. Έτσι βρέθηκε αναγκαστικά
εκτός γηπέδων για δύο χρόνια. Στο μεταξύ, επιβλήθηκε η
δικτατορία και επικεφαλής του
αθλητισμού έγινε ο διαβόητος
χουντικός Κώστας Ασλανίδης. Ο
πανίσχυρος «Γενικός» πρότεινε στον
Γιώργο Παντελάκη να επιστρέψει
ο Κούδας στον ΠΑΟΚ και ύστερα από δύο χρόνια να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά ο αείμνηστος παράγοντας
του «Δικεφάλου» αρνήθηκε.
Ο Ασλανίδης στη συνέχεια άλλαξε τακτική και προειδοποίησε τον
Κούδα ότι, αν δεν γυρίσει στον ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει
μπάλα. Δύο χρόνια μετά τη φυγή του
από τη Θεσσαλονίκη, ο Κούδας επέστρεψε. Την πρώτη του προπόνηση παρακολούθησαν 12.000 ΠΑΟΚτσήδες, που τον αποθέωσαν. «Γύρισα γιατί το ήθελα και γιατί έπρεπε.
Δεν ζητώ τίποτε», είναι η δήλωσή του
και ο Κούδας ξαναπαίζει μπάλα,
γράφοντας ιστορία με τον ΠΑΟΚ.
Ο Γιώργος Κούδας αγωνίστηκε
σε 504 αγώνες πρωταθλήματος και
σημείωσε 133 γκολ, ενώ σε αγώνες
Κυπέλλου είχε 70 συμμετοχές και
σκόραρε 27 γκολ. Συνολικά, μαζί με
τους ευρωπαϊκούς αγώνες και τους
φιλικούς έχει αγωνιστεί 780 φορές
με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας 220 τέρματα. Κατέκτησε το
πρωτάθλημα Ελλάδας την περίοδο
1975-76 και δύο κύπελλα Ελλάδας,
το 1972 και 1974. Ως αρχηγός της
ομάδας, ευτύχησε να σηκώσει εκείνος πρώτος τα τρόπαια αυτά....
Στο διάστημα 1967-1982 ο
Γιώργος Κούδας υπήρξε διεθνής
43 φορές με την Εθνική Ελλάδας,
ενώ ήταν μέλος της ομάδας που
συμμετείχε στην τελική φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του
1980 στην Ιταλία. Τον Σεπτέμβριο
του 1995 δόθηκε προς τιμήν του φιλικός αγώνας στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη
Γιουγκοσλαβία. Παίζοντας στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο τότε 49χρονος Κούδας έγινε ο μεγαλύτερος
σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα...

Ούτε στον
τάφο μου
Ο Γιώργος Κούδας βγάζει
τα εσώψυχά του όταν αναδεικνύει τι έγινε και κατηφόρισε στον Πειραιά.
«Ήταν σύγκρουση δύο τιτάνων του εγωισμού: του
πατέρα μου και του προέδρου Γιώργου Παντελάκη.
Ο πατέρας μου ήταν σερβιτόρος. Ήθελα να δούμε καλύτερες μέρες με ένα δικό
μας μαγαζί. Βάλαμε κάποιες υποχρεώσεις που κάποιοι άλλοι σύμβουλοι με είχαν διαβεβαιώσει ότι θα τις
εκπληρώσουν. Δεν τις εκπλήρωσαν λόγω εγωισμού
του Παντελάκη, επειδή δεν
του είχαν πει τίποτα.
»Η σύγκρουση με τον πατέρα μου ήταν μετωπική.
Άκουσε κάποιες “σειρήνες” για ορισμένους που
έπαιζαν τον ρόλο του μάνατζερ εκείνη την εποχή.
Με έστειλε κάτω, εκεί
γνώρισα την αγάπη του
κόσμου, αλλά μετέπειτα
ήρθαν κι όλες αυτές οι συγκρούσεις. Έμεινα 2 χρόνια χωρίς να παίζω. Το
πρώτο εξάμηνο έκανα
προπονήσεις κανονικά
και έπαιζα σε κάποια φιλικά, αλλά μετά ήμουν σε
πλήρη αδράνεια.
»Όταν είχα πει στον πατέρα μου ότι θα ξαναγυρίσω
στον ΠΑΟΚ, μου είχε πει
μια πολύ δύσκολη φράση,
την οποία δεν την άντεξα
ποτέ. Μου είχε πει “ούτε
στον τάφο μου να μην έρθεις, αν πας στον ΠΑΟΚ”.
»Μάλωσα μαζί του, δεν μιλούσαμε για 6 χρόνια. Μόνο έπαιρνα τηλέφωνο τη
μητέρα μου. Αυτή ήταν τεράστια σύγκρουση για μένα. Όλο αυτό ήταν πολύ
δύσκολο για να το διαχειριστώ και καταλαβαίνετε
ότι πρέπει να έχεις τέτοια
δύναμη χαρακτήρα που να
μπορείς να ανταποκρίνεσαι
σε όλα αυτά που θέλεις εσύ
και ο κόσμος… Σε όλα αυτά
που πρέπει να αποδείξεις
και στον πατέρα σου…»
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ντε, αύριο βράδυ.
Βάλ’ τα να πάνε, έφυγαν. Έτοιμα τα επιτελεία. Ο νταμπλούχος και αήττητος ΠΑΟΚ
με τον Ολυμπιακό, που άρπαξε
τέσσερα από την Τότεναμ. Ο ένας στους δύο κερδίζει. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει ισοπαλία.
Άπαξ κι ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό από το «Καραϊσκάκης», ετοιμάζουνε φιέστες. Τίποτα δεν μας σταματά και τα ρέστα. Θα φύγει τρεις
βαθμούς μπροστά κι άλλους τρεις
στην Τούμπα, σύνολο έξι. Τελείωσε
το πρωτάθλημα. Ποια play off και
παπαριές. Έτσι σου λένε οι Σαββιδοτέχνες.
Έτσι έκανε και αριθμητική ο
Σταύρακας ο Κόλκας πριν από
δυο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Κάπου είχε γκελάρει ο Ολυμπιακός κι ο
ΠΑΟΚ είχε ξεφύγει με πέντε.
Και γράφει ο γίγαντας ο Σταύρος ότι η διαφορά είναι στους οκτώ,
γιατί ο Ολυμπιακός έχει να παίξει
στην Τούμπα. Μέντιουμ Πιπίτσα ο
κύριος. Και το πήρε το πρωτάθλημα
ο Ολυμπιακός. Έτσι και τώρα, ο ρεβόλβερ του Σαββιδοτεχνείου.
Κι άντε, σου λέω εγώ, κερδίζει ο
ΠΑΟΚ. Μπάλα είναι αυτή. Ντέρμπι.
Πέρυσι έπρεπε να φάει πάνω από
πέντε και κέρδισε με αυτογκόλ. Όλα στο παιχνίδι είναι. Πόρνη η κυρία, που την είπε ο Όσιμ. Και τι πάει
να πει αυτό;
Ότι το πήρε το πρωτάθλημα, επειδή το λέει ο Κόλκας, ο καλύτερος ταϊστής σανό των ΠΑΟΚτσήδων; Με μισή ομάδα πήγε ο Άρης
στην Τούμπα και έφυγε με το Χ. Με
πιτσιρικαρία πήγε ο Παναθηναϊκός
και ο Σλοβένος ο Βίντσιτς ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ με πέναλτι στο
97΄.
Αυτούς, δηλαδή, γιατί δεν τους
κέρδισε η ομαδάρα του Άμπελ Φερέιρα; Μη σου πω για τα πέναλτι
στην Τρίπολη με τους Ευαγγέλου
και τους Μανούχους.
Ο Κόλκας τον χαβά του. Σανοπαραμυθάς. Μη θυμηθώ και τα περσινά, ότι σε κάποια στιγμή του πρωταθλήματος ο Κόλκας έβγαλε ότι η
διαφορά στη βαθμολογία είναι 24
βαθμοί. Ούτε δύο, ούτε πέντε. Έτσι
είναι. Ο Κόλκας βγάζει δική του
βαθμολογία. Που έτσι κι υπήρχε, δηλαδή, καμία σοβαρή δημοσιογραφία, ο Σταύρος θα κουβαλούσε καφέδες.
Πάμε παρακάτω. Οι Σαββιδοτέχνες κάνανε συμβούλιο Κυριακή
βράδυ. Κι αρχίσανε να λένε το ποίη-

A

Ο Κόλκας και
ο Τσουκαλάς
Το Σαββιδοτεχνείο, πάντως, είναι πρώτο και
καλύτερο στην προπαγάνδα. Είναι μάστορες οι
άνθρωποι. Μία δεν πιάνουνε μπροστά τους οι
άλλοι. Μέχρι και Τάκη
Τσουκαλά παίξανε πρώτο και καλύτερο, να βρίζει τον Βιεϊρίνια και την
Τούμπα. Λες και περιμένει κανένας ν’ ακούσει
τα 12 ευαγγέλια άμα
βλέπει την εκπομπή του
Τσουκαλά.
Οι Σαββιδοτέχνες, όμως,
το παίζουνε μυξοπαρθένες. Κοιτάξτε τι κακό
παιδί είναι ο Τσουκαλάς.
Ενώ ο Κόλκας που ειρωνεύεται για την υγεία
τον Σάββα τον Θεοδωρίδη, λες και διαφέρει.
Στην υγεία δεν υπάρχουν οπαδικά, σου γράφει ο Κόλκας.
Και μετά, ότι αναζητείται
ο Σάββας Θεοδωρίδης
γιατί δεν βγήκε να κάνει
δηλώσεις μετά το παιχνίδι του Πανιωνίου με
τον Ολυμπιακό. Να σου
πω και το άλλο. Ο Τσουκαλάς, όταν σοβούσε το
Μακεδονικό, βγήκε και
είπε ότι η Μακεδονία είναι πατρίδα μας κι όποιος την πειράξει δεν γράφεται το άλλο. Οι Σαββιδοτέχνες λέγανε τίποτα
τότε; Γαργάρα ΣΥΡΙΖΑϊκή το κάνανε.

ΣΑΒBΙΔΟΤΕΧΝΕΙΟ

Αν χάσει ο Θρύλος,
φεύγει ο Μαρτίνς
Αν χάσει ο ΠΑΟΚ,
μένει ο Φερέιρα...
Ο Σαββίδης, αφού μετέτρεψε σε… κολχόζ τον ΠΑΟΚ,
υποχρεώνοντας τους ποδοσφαιριστές να δώσουν το πριμ
στο μπάσκετ(!), πήρε το αεροπλάνο για το Ροστόφ,
αντί να κάνει ακόμα μια επίσκεψη στο σπίτι του προέδρου
του Ολυμπιακού όπως πριν από τρία χρόνια
μα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πίεση στο
ντέρμπι, σου λένε. Οι Σαββιδοτέχνες
είναι όλοι του κόμματος. Ό,τι πει η
κεντρική επιτροπή του ΚΚΣΕ. Υπό
πίεση, σου λένε. Μάλιστα. Κι εγώ
δεν σου λέω ότι δεν θα είναι υπό
πίεση. Στα κόκκινα θα φτάσει. Μάλιστα. Στην πίεση. Κι ο ΠΑΟΚ αν χάσει πού είναι, ρε; Στην αποσυμπίεση; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Άπαξ και παίζουνε μαζί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ή ό,τι άλλο ντέρμπι, η
πίεση είναι για θάνατο. Παντού στον
κόσμο έτσι γίνεται. Ντέρμπι είναι. Έτσι και το χάσει ο ΠΑΟΚ, όλα καλά
με τον Φερέιρα;
Γιατί άπαξ και χάσει ο Ολυμπιακός, ο Μαρτίνς μάλλον χαιρετάει.
Έτσι βγάζουνε προς τα έξω οι Σαββιδοτέχνες. Ενώ άμα χάσει ο Άμπελ, δεν τρέχει κάστανο. Θα μείνει
για να ολοκληρώσει το έργο του.
Σανό πρώτης ποιότητας.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αν

μείνει πίσω τρεις βαθμούς ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης θα τον σουτάρει τον Πέδρο. Αν μείνει ο ΠΑΟΚ
πίσω, ο Ιβάν θα του κάνει το τραπέζι στην Πάολα. Ξεφύγαμε όμως,
με τους Κόλκες του Σαββιδοτεχνεί-

ου. Αλλού είναι τα ωραία για το
ντέρμπι. Για τον Ιβάν θα σου μιλήσω τώρα.
Πριν από τρία χρόνια, κι αφού έγινε ό,τι έγινε στο Κύπελλο, ο Ιβάν
το είπε καθαρά. Πήγε στο σπίτι του
Μαρινάκη. Μάλιστα. Το δήλωσε,
δεν ήταν πληροφορίες.
Και λέει ο Ιβάν ότι του τα είπε κι
από την καλή κι από την ανάποδη.
Κι εκτός έδρας που έπαιζε, δηλαδή,
τον νίκησε τον Μαρινάκη, μέσα
στο σπίτι του στα βόρεια προάστια.
Πιο γραφικός πεθαίνεις. Άλλο θέλω
να σου πω.
Ο Ιβάν ήτανε στην Αθήνα αυτές
τις μέρες. Πήγε στον Ασπρόπυργο
για το πρωτάθλημα πάλης. Γιατί δεν
βάραγε μια βόλτα από του Μαρινάκη το σπίτι; Έτσι για το καλησπέρα σας, δηλαδή. Εθιμοτυπικά πράγματα.
Μεγαλωμένος με αρχές είναι ο Ιβάν. Πόντιος. Έχουν να το λένε για
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τη φιλοξενία τους οι Πόντιοι κι οι
Κρητικοί. Τι πιο όμορφο, δηλαδή, όπως πήγε την πρώτη φορά στο σπίτι
του Μαρινάκη, να ξαναπήγαινε.
Πήγε τότε, τα έχωσε στον Μαρινάκη όπως λέει, και μετά δεν κατέβηκε
να παίξει στον επαναληπτικό του
Κυπέλλου.
Κι εγώ δεν σου λέω ότι την έκανε
σημαία την επίσκεψη, μετά. Αυτά είναι για μέτριους, σου λέω εγώ. Άπαξ κι αποφάσισες να πας απρόσκλητος και ο άλλος σ’ έβαλε στο
σαλόνι του, εσύ πας και τα βγάζεις
όλα στη φόρα.
Φοβερά πράγματα. Πάει να πει
ότι δεν σέβεσαι ούτε τη φιλοξενία
του, ούτε αυτά που είπατε. Δεν είσαι η κυρα-Κατίνα της γειτονιάς, να
βγάζεις τελάλη. Έτσι κάνανε στις
παλιές ταινίες με τη Γεωργία Βασιλειάδου.
Έκανε μια επίσκεψη στο σπίτι του
Αυλωνίτη και μετά το μάθαινε όλη
η γειτονιά. Άπαξ και μιλάνε άνδρας
με άνδρα, δεν βγάζουνε τίποτα προς
τα έξω. Αυτό πάει να πει ντομπροσύνη.
Κι αφού ο Σαββίδης δήλωσε τι
είπε αυτός στον Μαρινάκη, να μας
πει και τι του είπε κι ο Μαρινάκης.
Δεν γίνεται ο Κρητικός να κάθεται
ν’ ακούει τα μπινελίκια του Ιβάν και
να τον κερνάει τσικουδιές.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε; Να σου
πω και την είδηση. Για συμβιβασμό
πήγε στου Μαρινάκη ο Ιβάν. Στο
φιλικό. Κανέναν τσαμπουκά δεν έκανε, όπως λέει. Ο Μαρινάκης τον
κατάλαβε τι καπνό φούμαρε και καληνύχτα σας και χαρήκαμε για τη
γνωριμία.
Να σου πω και το άλλο. Ο Ιβάν
δεν πήγε απρόσκλητος στου Μαρινάκη. Όπως σ’ το λέω. Ένας μεγαλοεπιχειρηματίας είχε μεσολαβήσει
για να τα βρούνε. Φίλος και των
δυο.
Τότε, βέβαια, ο Σαββίδης είχε
ζόρια. Τώρα, δεν έχει. Τον έδεσε τον
γάιδαρό του. Και τον Γραμμένο δικό του και ο Περέιρα να βάζει Ευαγγέλου και Μανούχους και Βίντστις στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Κορόιδο είναι να βαράει βόλτες στα
βόρεια προάστια να ψάχνει το σπίτι
του Μαρινάκη;
Αν και κανονικά έπρεπε να πάει
μια βόλτα κι όχι να την κάνει για το
Ροστόφ. Πού ξέρεις τι γίνεται καμιά

φορά. Κι αν του κάτσει καμιά ανάποδη στο ντέρμπι, τι γίνεται, μάστορα;
Θα πάρει την ομάδα και θα φύγει, όπως έκανε ο Βουλινός; Ή, μήπως, θα έχουμε τα ίδια ντράβαλα, όπως τότε το 1963, όταν ο ΠΑΟΚ αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια;
Και τότε, ξένος διαιτητής έπαιζε,

ο Βούλγαρος Ρομέντσεφ. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Βασιλείου, ισοφάρισε ο Ραπτόπουλος, ο
Σημαντήρης έδιωξε την μπάλα και
το γκολ δεν μέτρησε.
Δεν υπήρχε και VAR τότε να είναι
κανένας Ευαγγέλου, σηκώθηκε κι
έφυγε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο. Κι η
ιστορία επαναλαμβάνεται, σου λέει
ο Μαρξ. Είτε σαν φάρσα, είτε σαν

κωμωδία. Τα ξέρει καλά αυτά τα
μαρξιστικά ο Ιβάν.
Του κόμματος ήτανε στη
Σοβιετία.
Έτσι είναι. Άπαξ κι έχεις
πάει στο πανεπιστήμιο του
Στάλιν και του Μπρέζνιεφ, τα
μαθαίνεις απ’ έξω κι ανακατωτά
όλα αυτά. Κι άπαξ και τα μάθεις,
τα εφαρμόζεις.
Πού πας μακριά, δηλαδή, είδες,
μάστορα, τι έγινε με το μπάσκετ του
ΠΑΟΚ; Μιλάμε για κανονικό κολχόζ
η Τούμπα. Οι ποδοσφαιριστές, λέει,
δώσανε το πριμ της πρώτης θέσης
στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό, ρε,
πουθενά στον πλανήτη.
Έτσι κάνανε στα κολχόζ στη Σοβιετία οι αγρότες. Συνεταιρισμός
στη γη. Κοινοκτημοσύνη. Μιλάμε ότι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι επαγγελματικό μαγαζί, με επαγγελματίες παίκτες που δουλεύουνε για
να βγάζουνε λεφτά και να ζήσουν
στα γεράματα, κι ο Ιβάν τους υποχρεώνει να δώσουνε το πριμ στον
μπασκετικό ΠΑΟΚ.
Δηλαδή, τον Ζίφκοβιτς, τον Βαρέλα, τον Ίνγκασον, τι τους νοιάζει, ρε, που δεν έχει λεφτά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ; Ο Μπίσεσβαρ γεννήθηκε με τον «δικέφαλο» στο προσκεφάλι του;
Για τον Βιεϊρίνια, να το καταλάβω. Καριέρα στον ΠΑΟΚ θέλει να
κάνει το παλικάρι, στη Θεσσαλονίκη θα μείνει με τη φαμίλια του. Ο
Μαουρίτσιο τραβάει κανένα ζόρι;
Πλάκα κάνουμε τώρα;
Και σου βγαίνουν οι Σαββιδοτέχνες και σου λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι
οικογένεια. Παραμύθι φούρναρης.
Κολχόζ είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι τον έφτιαξε ο Σαββίδης. Κανένας δεν ήθελε να δώσει το πριμ στο μπάσκετ.
Τι δουλειά έχει τώρα ο Ντόγκλας με τον Τσατσαρή πώς τον
λένε, ρε, πλάκα κάνουμε; Κανονικά
ο Ιβάν πρέπει να τους βάλει μετόχους στο μπάσκετ. Να μην πάει χαμένο το πριμ. Άμα μιλάμε για κολχόζ,
να μοιραστούνε και τα κέρδη από
την πορεία του μπάσκετ. Χαίρετε.

Ούτε
ο Σαλιαρέλης
όπως έκανε
ο Ιβάν
Στο μεταξύ, ο Ιβάν αγόρασε το «Porto Karras».
Έτσι λέει η ανακοίνωση
των εργαζομένων. Που
πάει να πει ότι είναι φορτωμένος. Πάντα ήταν
φορτωμένος ο Ιβάν. Αφού, λέει, κάθε φορά
που γύριζε με το τζετ από
τη Ρωσία, έφερνε τίγκα
ευρώ σε μεγάλες σακούλες σκουπιδιών.
Παραλής είναι ο Ιβάν. Κι
αντί να χώσει τα λεφτά
και στο μπάσκετ, να δει ο
«δικέφαλος» άσπρη μέρα, πάει και υποχρεώνει
τους ποδοσφαιριστές να
δώσουνε το πριμ της
πρωτιάς στη βαθμολογία
στο μπάσκετ. Λες κι είναι κανένας φτωχομπινεδιάρης.
Έτσι είναι. Ούτε ο Ανάργυρος ο Σαλιαρέλης δεν
θα το έκανε αυτό, την εποχή που περίμενε να
έρθει το χρυσάφι από
την Κένυα, και το έκανε
ο Ιβάν. Θα δώσουνε, λέει, το πριμ οι ποδοσφαιριστές και ο Σαββίδης θα
τσοντάρει τα υπόλοιπα.
Ο φραγκάτος δεν τσοντάρει. Δεν είναι τσόντα,
δηλαδή. Το παίρνει όλο
απάνω του. Ή, ας έψαχνε
στη Ρωσία να βρει κανέναν αγοραστή για το
μπάσκετ. Τόσους φίλους
έχει με γερά πορτοφόλια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Πότε θα φύγει
ο Βασιλακόπουλος…
Σκληρή εφαρμογή στον Ολυμπιακό
Ο κανόνας ότι σε επίπεδο Champions
Legue τα λάθη πληρώνονται έχει βρει
τόσο μεγάλη εφαρμογή στον φετινό Ολυμπιακό, που το αποτέλεσμα πονάει
πολύ.
Και μόνο αν δει κάποιος το παθητικό της πειραϊκής ομάδας στον όμιλο σε
σύγκριση με το πρωτάθλημα ή τα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής
διοργάνωσης, θα καταλάβει ότι έχει
κάνει λάθη που στοίχισαν.
Αν θελήσουν, δε, οι φίλοι του Ολυμπιακού να δουν λεπτομερώς το πρόβλημα, τότε θα… βάλουν τα κλάματα.
Στην πρεμιέρα με την Τότεναμ ο Μεριά και την ντρίμπλα τρώει από τον

Κέιν και τον ανατρέπει για το πέναλτι…
Ύστερα από λίγα λεπτά, Ομάρ και
Ποντένσε «πουλάνε» την μπάλα στον
χώρο του κέντρου και με δύο πάσες ο
Μόουρα βρίσκεται σε καλή θέση για
το σουτ και το 0-2…
Στο Βελιγράδι η συμπεριφορά της
ομάδας μετά την αποβολή του Μπενζιά ήταν απαράδεκτη. Η εικόνα της άμυνας αστεία χάρισε τρία εύκολα γκολ
στους Σέρβους. Πρώτα με το κακό διώξιμο του Μεριά και στα τελευταία λεπτά με τη μη αντίδραση σε δύο στημένες φάσεις.
Στο Φάληρο με την Μπάγερν ο Λε-

Δευτερότριτος διαιτητής
ο κολλητός του Περέιρα,
αποδοκιμάστηκε
με «Panolada»
Μαρτίνεθ, σου λέει ο διαιτητής
του ντέρμπι. Μαρία Σάντσεζ
και ένα ακόμα όνομα.
Είναι πρωτοκλασάτος, σου
λέει, elite στην UEFA. Καμία σχέση. Στη Β΄ κατηγορία των διαιτητών ανήκει ο Χοσέ Μαρία,
τραπεζικός υπάλληλος είναι ο
σενιόρ. Που πάει να πει, τα ξέρει καλά τα τραπεζικά.
Κοντοχωριανός του Περέιρα είναι ο Μαρία. Μήπως μπορεί να
μας πει ο Πορτογάλος σε ποια ματς σοβαρά σφύριξε φέτος στο
Champions Europa League το πουλέν του; Ένα ματς για το
Europa League, Ρεν-Σέλτικ 1-1 και για τα προκριματικά του EURO
2020 κάτι Μάλτες, Φερόες και Λετονίες.
Αυτή είναι η διαιτητάρα του Περέιρα. Δευτερότριτος. Από τότε που τον έσπρωξε ο Ρονάλντο
μέσα στο γήπεδο, στο Super
Copa με την Μπαρτσελόνα, τον
Μαρία τον πήρε η κάτω βόλτα.
Σε κάτι Θέλτες και Οσασούνες
σφυρίζει. Ξεφτίλα.
Παιχνίδι της Ρεάλ δεν πρόκειται να ξανασφυρίξει. Όταν απέβαλε τον Ρονάλντο που τιμωρήθηκε πέντε αγωνιστικές, στο επόμενο ματς που σφύριξε στη Μαδρίτη οι οπαδοί της Ρεάλ του κάνανε «Panolada». Είναι αυτό που
80.000 κόσμος ανέμιζε λευκά μαντίλια ότι είναι ανεπιθύμητος.

βαντόφσκι σκόραρε δις εκμεταλλευόμενος την ολιγωρία της άμυνας (στα
λιγότερο σοβαρά λάθη ασφαλώς). Για
το ματς στο Μόναχο προφανώς δεν
χρειάζεται να γίνει ανάλογη κουβέντα
όταν το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα
ελέω Σα.
Και φτάνουμε στο κρίσιμο παιχνίδι
στο Λονδίνο, όπου με τα γνωστά σφάλματα ο Ολυμπιακός πέταξε με ευκολία
ό,τι με κόπο είχε χτίσει…
Με συνέπεια να έχει η ομάδα μόνο
4 γκολ παθητικό σε 11 αγώνες πρωταθλήματος και μόλις 1 σε 6 προκριματικά ευρωπαϊκά ματς, αλλά πλέον 14 σε
5 αγώνες στο Champions Legue …

Στο θέμα του νέου αθλητικού νόμου, ο οποίος βάζει το 71ο έτος ως όριο
ηλικίας για τον πρόεδρο μιας αθλητικής Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε ξανά
ο Γιώργος Βασιλακόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του μπάσκετ επανέλαβε τις απόψεις
του περί αντισυνταγματικότητας του νόμου, ενώ υποστήριξε πως στις εκλογές της ΕΟΚ (θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2020) θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία.
«Μέχρι τότε πολλά μπορεί να
έχουν γίνει…» διέγνωσε ο έμπειρος παράγοντας, ενώ ξεκαθάρισε πότε θα πρέπει να αποχωρεί
ένα πρόσωπο από τα κοινά: «Όταν η πλειοψηφία είναι εναντίον
σου φεύγεις…»
Ο Γ. Βασιλακόπουλος δεν
αισθάνεται ότι η πλειοψηφία
των σωματείων του μπάσκετ είναι εναντίον του.
Και πώς να συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν εκλέγεται κάθε τετραετία με ποσοστά άνω του 80 ή 90 τοις εκατό…

Κοροϊδία Περέιρα με τους ξένους VARistes
Κι ο VARistas θα είναι Ισπανός στο
ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ.
Χιμένεθ και Γκαλιέγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία από αυτό που
κάνει ο Περέιρα. Γιατί, δηλαδή, έβαλε
ξένους και στο VAR; Για μεγαλύτερη αξιοπιστία;
Αν είναι έτσι, πάει να πει ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν μας πειράζει
που είναι λιγότερο αξιόπιστοι οι
VARistes. Στάχτη στα μάτια είναι αυτό
του Περέιρα, ότι και καλά, λόγω της

κρισιμότητας.
Καθόλου κρίσιμο δεν είναι το ντέρμπι. Τρεις βαθμοί είναι και τίποτα περισσότερο. Όπως τρεις βαθμοί είναι και

στα άλλα ματς, που ο Μέλο με το μέλι
«φυτεύει» δικούς του διαιτητές και
VARistes.
Κι άντε, σου λέω εγώ, οι VARistes
τα πάνε σούπερ στο ντέρμπι. Και την
άλλη Κυριακή γίνεται της Πόπης το κάγκελο με τους Ευαγγέλου και τους
Μανούχους.
Θα έχει καμία σημασία τι έγινε στο
ντέρμπι; Άρα, μη μας τσαμπουνάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες ο μίστερ
των 22.500 τον μήνα.

Παραμύθι Χούμπελ
ότι η FIFA πληρώνει
τον Περέιρα

Για να καλύψουν
τα «λάθη», το παίζουν…
ανεκπαίδευτοι

Σόρι, από τον περασμένο Ιούνιο δεν είχε πει ο Χούμπελ
ότι τον Περέιρα θα τον πληρώνει η FIFA και όχι η ΕΠΟ;
Αυτό είχε πει. Τότε γιατί ο Πορτογάλος έστειλε εξώδικο
στην ΕΠΟ και διαμαρτύρεται για… παρακράτηση του μισθού του, αλλά και μείωση;
Έτερο ερώτημα είναι γιατί ο Βάγγος ο Γραμμένος έδινε «γραμμή» στα… Γραμμενάκια του Σαββιδοτεχείου, ότι ο Περέιρα δεν
πληρώνεται από την ΕΠΟ
αλλά από τη FIFA και την
UEFA;
Μια ακόμα απορία που
αφορά τον γυαλόμπα τον
Χούμπελ, είναι γιατί
FIFA/UEFA δεν έστειλαν
τα λεφτά στον Περέιρα;

Μου το είπε πρώην διαιτητής, που είναι μέσα στα πράγματα.
Είναι παραμύθια, σου λέει, ότι οι διαιτητές είναι ανεκπαίδευτοι με το VAR. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Απ’ έξω
κι ανακατωτά το ξέρουν, από την πρώτη στιγμή κιόλας.
Όμως, άπαξ και συνεχίζονται τα τηλέφωνα όπως παλιά,
το παίζουν ανεκπαίδευτοι και κάνουν λάθη. Και τα χρεώνουν όλα στον Κουκουλάκη, ότι δεν τους έμαθε καλά το
μηχάνημα.
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Ο Βάγγος που αποχωρεί,
ο Βακάλης που ετοιμάζεται
και ο Βρακάς που ψάχνεται…
Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
έμα χρόνου θεωρείται
στην πιάτσα, δημοσιογραφική και παραγοντική, η δημιουργία
στοιχήματος για τον Ευάγγελο
Γραμμένο και τις αποφάσεις που
πρόκειται να πάρει το επόμενο
διάστημα.
Όπως λένε ακόμα και στο πάρκο
Γουδή, μόνο σίγουρη δεν πρέπει να
θεωρείται η παραμονή τού νυν προέδρου στην ηγεσία της ΕΠΟ έως τις
αρχαιρεσίες του 2020.
Και αν το ένα στοίχημα αφορά
στις σκέψεις του Βάγγου για το αν
θα ολοκληρώσει τη θητεία του ή θα
αποχωρήσει πριν από τη λήξη της, η
δεύτερη κατηγορία πονταρίσματος
αφορά στον χρόνο της παραίτησης
εάν τελικά επιλέξει ο «δικός μας άνθρωπος» –κατά τον Ιβάν– να αποχωρήσει πρόωρα. Πώς βλέπουμε αποδόσεις για το 10λεπτο που θα επιτευχθεί ένα γκολ; Έτσι, γίνονται οι
υπολογισμοί και για τον Γραμμένο.
Στους διαδρόμους της ΕΠΟ ακούγεται ολοένα και από περισσότερους ότι η αντικατάσταση του
Βαγγέλη είχε δρομολογηθεί από τη
FIFA και την UEFΑ, επειδή διαπίστωσαν στην πράξη την αδυναμία
του να ελέγξει ακόμα και τη διοίκησή του.
Κάθε σκέψη, όμως, πάγωσε οριστικά έπειτα από την επιστολή του
Ολυμπιακού. «Αν έπαιρναν τώρα απόφαση για διορισμό Προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής θα ήταν σαν
να αποδέχονταν πλήρως όσα καταγγέλλει ο Ολυμπιακός, και τότε θα έστελναν ένα σαφέστατο μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση.
»Μόνο που έτσι θα αλλοίωναν εντελώς τα δεδομένα διεξαγωγής του
πρωταθλήματος και του Κυπέλλου»,
υποστηρίζουν κάποιοι που γνωρίζουν τι συμβαίνει εντός της ΕΠΟ,
αλλά και πώς μπήκαν στο ψυγείο όλες οι ενέργειες για διορθωτικές κινήσεις.

Θ

Έρευνα για Βακάλη
Ο χρόνος αποχώρησης του Γραμμένου φυσικά θα επηρεάσει και τις
εξελίξεις στην ΕΠΟ. Αν φύγει ο
Βαγγέλης στο τελευταίο εξάμηνο

της θητείας του, δεν θα χρειαστούν
άμεσες εκλογές. Θα καλυφθεί το κενό του από τον αναπληρωτή πρόεδρο, δηλαδή τον Νίκο Βακάλη.
Προφανώς κάποιος ενημέρωσε
τον Σαμιώτη για αυτή την προοπτική, και έτσι εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες με περίσσευμα αυτοπεποίθησης.

Οι κινήσεις του Βρακά
Την ώρα που ο Βακάλης προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα
του στους υποστηρικτές του, ο Κώστας Βρακάς δίνει αγώνα για να
πάρει το δαχτυλίδι της διαδοχής από τους υποστηρικτές του Γραμμένου.
Αν και κάποιοι τον θεωρούν ως
υπαρχηγό του Περικλή Λασκαράκη, ο Γιαννιώτης δείχνει με τις ενέργειές του πώς έχει υψηλότερες βλέψεις. Και επιχειρηματολογεί προς
αυτή την κατεύθυνση.
Επικαλείται, για παράδειγμα, τις

εξαιρετικές σχέσεις του με τον Τάκη
Παπαχρήστο για να περάσει το μήνυμα ότι με εκείνον στη θέση του
σημερινού προέδρου, η συνύπαρξη
των δύο μπλοκ, του Βορρά και του
Νότου, θα συνεργαστούν αρμονικότερα από ποτέ.
Επίσης παραπέμπει στις καλές
σχέσεις που διατηρεί με αρκετές Ενώσεις, σε αντίθεση με τον Λασκαράκη, ο οποίος παραμένει απόμακρος λόγω της συμπεριφοράς του.

Ενστάσεις του Γραμμένου
Ο σημαντικότερος αντίπαλος του
Βρακά, πάντως, είναι ο νυν πρόεδρος. Σύμφωνα με όσα λένε στην ΕΠΟ, ο Γραμμένος δεν μπορεί να
συγχωρέσει μια σειρά επιλογών του
Γιαννιώτη παράγοντα που στοίχισαν
και επικοινωνιακά και ουσιαστικά.
Κυρίως στα θέματα της Εθνικής
ομάδας και όχι μόνο. Ο Βάγγος
χρεώνει στον Κώστα την εμμονή
του να απομακρυνθεί ο Σκίμπε, αλ-

λά και κάποιες ενέργειες που κατά
την άποψή του βάρυναν σημαντικά
την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια.
Το άλλο θέμα που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Γραμμένου
αφορά στο προπονητικό κέντρο της
Εθνικής.
Παραμονές εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Βρακάς εμφανίστηκε με έτοιμη λύση για κατασκευή γηπέδου στα Σπάτα, αλλά έπειτα από επτά μήνες δεν έγινε ούτε
μία επαφή.
Φυσικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ έχει πρόβλημα και με τον Λασκαράκη. Όπως και με κάθε δελφίνο. Έστω και αν πάρει την απόφαση για
οριστική αποχώρηση, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν καλά, αποκλείεται να ξεχάσει εκείνους που τον εξέθεσαν πιο γρήγορα από κάθε άλλο ηγέτη της ομοσπονδίας. Και γι’
αυτό θα τον βρίσκουν πάντα απέναντί τους.
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Τον Σιδηρόπουλο όρισε να πάει
στο Φάληρο, για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο Περέιρα. Έτσι είναι. Πρώτα βγαίνει το χούι
και μετά η ψυχή στον άνθρωπο.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής δεν
μπορούσε να βάλει τον Σιδηρόπουλο να παίξει το παιχνίδι. Έπρεπε να
φέρει ξένους. Επίσης, δεν μπορούσε να τον ορίσει να είναι και στο VAR.
Διότι άλλη μια φορά το επιχείρησε (σε προηγούμενο παιχνίδι του Ο-




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ας έβαζε τον… Κάκο
ο Περέιρα στο «Καραϊσκάκης»

Κάτι για τον Σάντος
από τον Μάκη Ψωμιάδη

κε με το να ορίσει τον Σιδηρόπουλο… τέταρτο διαιτητή στο «Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον ΠΑΟΚ.
Ο Σιδηρόπουλος –εκτός των
άλλων– είχε κρατήσει 100 λεπτά
στο ΠΑΟΚ-Άρης για να μη χάσουν οι
γηπεδούχοι και ο ορισμός του στο
ντέρμπι μόνο ως επίδειξη δύναμης
από τον Περέιρα θεωρήθηκε,
«πρόκληση» από τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή…
Λίγο ακόμα και θα ’βαζε τον… Κάκο αν δεν είχε δουλειές στο Open εκείνη την ώρα.

Ο Φερνάντο Σάντος αναδείχθηκε από την IFFHS ως ο κορυφαίος προπονητής για το 2019. Για δεύτερη φορά μετά το
2016.
Κι εγώ θυμήθηκα μια ατάκα που έλεγε συνέχεια ο μακαρίτης ο Μάκης Ψωμιάδης, τότε που τον είχε πάρει στην ΑΕΚ τον Πορτογάλο.
«Το παιδί δεν
ξέρει από μπάλα»,
επαναλάμβανε ο
Μάκης. Το ’μαθε
κάποια στιγμή ο
Σάντος κι εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.

λυμπιακού στο πρωτάθλημα) και ο
Ροδίτης διαιτητής από την Τούμπα…
δεν βρήκε αεροπορικά εισιτήρια και
δεν πήγε στο «Καραϊσκάκης»…
Επειδή λοιπόν ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης στον Ολυμπιακό, έπρεπε να βρει έναν τρόπο… Τον βρή-

O istaGiorgis έδιωξε τον
Λουτσέσκου, το ξέρουν όλοι

Δίκιο έχει ο εισαγγελέας Νούλης
«Υπάνθρωποι» οπαδοί υπάρχουν
παντού
Αθλητικός εισαγγελέας Νούλης έγραψε στα social
media για «υπάνθρωπους» οπαδούς του ΠΑΟΚ. Κι άρχισε το γαϊτανάκι στη Θεσσαλονίκη. Μηνύσεις, Άρειους
Πάγους και τα ρέστα. Λες κι ο Νούλης εννοούσε τους κανονικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Ερώτηση: όλοι αυτοί οι «φανατικοί» των ομάδων που κλείνουν ραντεβού για να σκοτωθούν, όταν στήνουν μπλόκα στους
αντιπάλους και μαχαιρώνονται, όταν σκοτώσανε τον Φιλόπουλο, όταν προσπάθησαν να κάψουν τους Αρειανούς, αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι ή «υπάνθρωποι» που τους αποκάλεσε ο κύριος εισαγγελέας;
Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Και λίγα τους είπε, λέω εγώ.
Αλλού είναι το ζήτημα. Οι «Βόρειοι» καλούν την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να κινηθούν νομικά κατά του Γιώργου Νούλη.
Κι ο μικρός Γιωργάκης ήρθε σε μεγάλο δίλημμα. Δεν έγραψε
κουβέντα στο instagram.

«Όταν επέλεξα να φύγω το καλοκαίρι
από τον ΠΑΟΚ δέχθηκα μεγάλη κριτική στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Πληγώθηκα όταν κατηγορήθηκα ότι
έφυγα για τα χρήματα. Πληγώθηκε η
ψυχή μου, αλλά έκανα τη σωστή επιλογή». Καλώς τονα τον Ραζβάν
Λουτσέσκου.

Ο

Η καθυστέρηση
του Βίντσιτς,
οι παπαριές του
Γιωργάκη και
το «ουφ» του
Σπυρόπουλου
Πάρτε κι ένα δροσερό για
τον instaGiorgis.
Μόλις τελείωσε το ματς
του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, γράφει: «Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Ας με ενημερώσει κάποιος,
το χθεσινό παιχνίδι έληξε;»
Για το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Κι αυτός ο
λαός ο βαθιά φιλοσοφημένος, ο ελληνικός, τα έχει πει όλα.
Όλοι γελούσανε με μένα, σκάω κι εγώ στα γέλια. Όλοι χλευάζανε τον Βίντσιτς, που ακόμα να σφυρίξει τη λήξη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, κι ο μικρός Γιωργάκης
χλεύαζε το ματς στη Ν. Σμύρνη. Χλεύασε και τον σπίκερ της
Nova. Για τον Σπυρόπουλο που πέταξε ένα «ουφ», μόλις η
μπάλα έφυγε λίγο άουτ από την εστία του ΠΑΟΚ, όλα καλά.

Μόλις πήρε το Κύπελλο πρωταθλητριών της Ασίας, πάλι για τον
ΠΑΟΚ μίλησε. Ότι δεν έφυγε για τα
λεφτά. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα; Ότι λέει αλήθεια. Τον Λουτσέσκου τον έδιωξε ο μικρός Γιωργάκης, που ήθελε να έχει λόγο στις μεταγραφές. Κι οι πέτρες το ξέρουνε.

Γκάλοπ, αν θα
επηρεάσει η φυγή
του Μιλιβόγεβιτς
Σ’ το ξανάγραψα. Οι Σαββιδοτέχνες δεν παίζονται στην προπαγάνδα.
Έβγαλαν γκάλοπ στο ΟΡΕΝ, αν η κόντρα Μαρινάκη - Κόκκαλη θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό
στο ντέρμπι με
τον ΠΑΟΚ. Και
ψήφισαν μόνο
οι ΠΑΟΚτσήδες,
βέβαια.
Μπορούν να
βγάλουν κι άλλα
τέτοια. Ιδέες ρίχνουμε. Αν ο Ολυμπιακός θα επηρεαστεί από την προεδρία του
Σαλιαρέλη. Αν θα επηρεαστεί από την πώληση
του Ρέτσου.
Αν θα παίξει ρόλο η απουσία του Μιλιβόγεβιτς. Και φυσικά, αν θα επηρεαστούν οι παίκτες
του Ολυμπιακού από τις παπαριές που αναρτά ο
μικρός Γιωργάκης στο instagram.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ιφνιδίασε πολύ κόσμο η είδηση ότι ο Μέλο Περέιρα έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ επειδή
του αφαίρεσαν από τον μισθό
τα επιπλέον χρήματα που του είχαν δοθεί το καλοκαίρι από λάθος.
Κάποιοι στην ΕΠΟ, πάντως, περίμεναν
κάποια κίνηση από τον Πορτογάλο. Σε αυτό
το συμπέρασμα μας οδηγούν τα διάφορα
πονηρά χαμόγελα που σχηματίζονται σε κάθε ερώτημα για ενδεχόμενες κυρώσεις
στον επικεφαλής της ΚΕΔ.
Επειδή μπήκαμε στη διαδικασία να ερευνήσουμε λίγο περισσότερο την ιστορία,
μας μετέφεραν ότι ο Μέλο ενήργησε σε απόλυτη συνεννόηση με τους υποστηρικτές
του.
Και, μάλιστα, μας είπαν ότι ο Πορτογάλος είχε διπλό κίνητρο.
Αφενός να προετοιμάσει το έδαφος για
την αποχώρησή του και τη μετακίνησή του

Α

Αυτά τα γκάλοπ του ΟΡΕΝ
κάθε Κυριακή βράδυ είναι
της πλάκας.
Ουδείς ασχολείται, μόνο
οι ΠΑΟΚτσήδες ψηφίζουνε.
Άπαξ και βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει στο «Καραϊσκάκης» σε ποσοστό 70%,
πιάσε το αυγό και κούρευτο.
Ντέρμπι είναι κι ένα
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Η προετοιμασία Περέιρα για
αποχώρηση και το άλλοθι της ΕΠΟ
σε άλλη χώρα. Όχι, όμως, με τη στάμπα του
αποτυχημένου. Με το εξώδικο, ο Περέιρα

δημιούργησε το υπόβαθρο για να αποδοθεί το διαζύγιό του με την ΕΠΟ σε οικονο-

Στο ΟΡΕΝ ψηφίζουν
μόνο ΠΑΟΚτσήδες,
αφού πρώτα φάνε σανό
ντέρμπι ξεκινάει από ισοπαλία. Μόλις 8% για ισοπαλία.
Αυτοξεφτιλίζονται, αλλά
δεν τους νοιάζει κιόλας. Το
αφεντικό να είναι καλά για

να μας πληρώνει, μόνο αυτό έχει σημασία.
Σανό, μαύρο κιόλας,
ταΐζουν τους ΠΑΟΚτσήδες.
Που έτσι κι είσαι σοβαρός

ΠΑΟΚτσής, καλύτερα να
βλέπεις το κανάλι του Μαρινάκη τώρα που θα βγει,
παρά την πλύση εγκεφάλου
του ΟΡΕΝ.

Τουμπέκα το
Σαββιδοτεχνείο,
ο Μίνος την αλήθεια
για τις αποδοκιμασίες

Βρακάς για υπαρχηγός

Πας και βλέπεις την εκπομπή του ΟΡΕΝ για τα ματς
της Κυριακής.
Γκρίνια στον Ολυμπιακό, σου λένε, μετά το 1-1 με
τον Πανιώνιο. Γκρίνια κι αποδοκιμασίες στην ΑΕΚ μετά
το 1-1 με τον Άρη. Φτάνει και το ματς του ΠΑΟΚ με
την ΑΕΛ, πάει η γκρίνια. Ούτε γκρίνια, ούτε αποδοκιμασίες.
Και λες, συσπειρωμένοι είναι στον ΠΑΟΚ, εν όψει
του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, γι’ αυτό δεν γκρινιάζουν. Για κακή τύχη του Σαββιδοτεχνείου, ωστόσο, ακούσαμε και ραδιοφωνικά το ματς.
Και ποιος το είπε ότι υπήρξαν αποδοκιμασίες; Ο
Γιώργαρος ο Μίνος. Ειδικά στη φάση όπου απείλησε ο Νούνιτς με σουτ, το
οποίο μπλόκαρε ο Ζίφκοβιτς. Γιατί ο Μίνος είναι
και δημοσιογράφος.

Ανέβηκαν οι μετοχές του Κώστα Βρακά στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν στον πρόεδρο της ΕΠΣ
Ηπείρου ο Τάκης Αγραφιώτης και ο Αλέξης Κούγιας.
Για διαφορετικούς λόγους την είπαν στον Βρακά ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ. Στο πίσω
μέρος του μυαλού τους, όμως, είχαν αμφότεροι, που λένε και
στα Ιωάννινα, το ίδιο σκεπτικό.
Βλέπουν ότι ο Γιαννιώτης προαλείφεται και προετοιμάζεται
για υπαρχηγός του Λασκαράκη. Θέλησαν, λοιπόν, ο Αγραφιώτης και ο Κούγιας να του στείλουν τα σχετικά μηνύματα.
Στο μπλοκ του Βορρά, όμως, έκανε εξαιρετικό γκελ η επίθεση
που δέχτηκε ο Βρακάς.
Φρόντισε, βέβαια, και ο πανέξυπνος Ηπειρώτης να αξιοποιήσει τα πυρά προς όφελός του. Με την κατάλληλη μεταφορά
σχολίων για τις δύο επιθέσεις.
Του στιλ βγήκε μπροστά μετά από την επιστολή του Ολυμπιακού και τον έβαλαν στο σημάδι. Κάτι τέτοια έλεγαν διάφοροι στον Μάκη Γκαγκάτση το βράδυ της Κυριακής και το πρωί
της Δευτέρας...

μικές διαφορές. Αυτά θα γράφουν από ’δώ
και πέρα οι υποστηρικτές του Πορτογάλου,
Έλληνες και ξένοι.
Αφετέρου, ο Μέλο με το εξώδικο προσφέρει το καλύτερο άλλοθι στον Ευάγγελο Γραμμένο και τη διοίκησή του. Στην ΕΠΟ λένε, πλέον, ότι κακώς τους χρεώνουν
τις επιλογές του αρχιδιαιτητή.
Διότι «αυτός είναι εντελώς ανεξέλεγκτος.
Αν τον ελέγχαμε εμείς, θα μας έστελνε εξώδικο; Φυσικά και δεν θα αφήναμε να συμβεί
κάτι τέτοιο».
Τελικά, όλα τα γεγονότα και οι κινήσεις
έχουν τις εξηγήσεις τους!!

«Τίγρης» για Βακάλη
«Ο Νίκος (Βακάλης) είναι
ο καλύτερός μου φίλος»
Η «Α» έγραψε στο
προηγούμενο φύλλο
της ότι «Η οργή Μελισσανίδη τελειώνει τον
Βακάλη».
Όπως πληροφορηθήκαμε, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για την εφημερίδα μας και
τον εκδότη της.
Βέβαια, μας κάνει εντύπωση, γιατί είναι για τον συμπαθή Νικόλα σημαντικό θέμα η σχέση του με τον Μελισσανίδη και δεν είναι η έλλειψη παράστασης πολιτικής αγωγής της ΕΠΟ –όπου είναι το Νο2– τόσο για την
Κάρτα Υγείας που πέταξε στο πηγάδι 12 εκατ. ευρώ και
που ο Βασίλης Γκαγκάτσης «έφαγε» 5 χρόνια κάθειρξη, όσο και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα –πάλι επί Γκαγκάτση– που η ΕΠΟ αντί να πάρει 7.000.000 ευρώ, απευθύνθηκε στον μάνατζερ του Βασιλάκη, Πασχάλη
Παπαδόπουλο, με αποτέλεσμα η ΕΠΟ να ζημιωθεί μερικά… εκατομμύρια ευρώ.
Η δημοσιογραφική όμως δεοντολογία επέβαλε να
ψάξουμε το θέμα και από την πλευρά της ΑΕΚ. Εκεί στελέχη πολύ κοντά στον Μελισσανίδη μας είπαν ότι δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση του με τον Βακάλη. Χρησιμοποίησαν μάλιστα την έκφραση «είναι ο καλύτερος φίλος του». Και επειδή εδώ στην «Α» έχουμε από την πρώτη ημέρα της έκδοσης, το 2002, αποβάλει
κάθε μορφή κομπλεξισμού, δημοσιοποιούμε την είδηση, και μάλιστα με τον τίτλο που χρησιμοποίησαν οι κολλητοί του «Τίγρη».
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ΘΕΜΑ

Διαρροές
τρικ του
Μάκη για
να δείξει
συμπόρευση
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Με κάθε τρόπο παλεύουν
από τον ΠΑΟΚ να
βάλουν και την ΑΕΚ
απέναντι στον
Ολυμπιακό, μετά τις
επιστολές των
«ερυθρολεύκων» στον
Λευτέρη Αυγενάκη, τη
FIFA και την UEFA.
Στη Θεσσαλονίκη έχουν
αντιληφθεί ότι όσο
αντιδρούν μόνοι τους,
τόσο ενισχύουν την
επιχειρηματολογία που
αναπτύσσουν οι
Πειραιώτες. Και
προσπαθούν με διάφορα
τεχνάσματα, αλλά και με
επικοινωνίες να βγάλουν
στο ξέφωτο και την
«Ένωση».
Το βασικό επιχείρημα
που χρησιμοποιούν είναι
ότι «δεν είμαστε μόνοι
μας σε όλο αυτό. Μαζί
κάναμε αγώνα για να
αλλάξουν τα πράγματα
στην ΕΠΟ και οι
επιστολές έχουν στόχο
και τους δυο μας».
Στην Τούμπα διαδίδουν
ότι στο Μαρούσι
βρίσκουν ανθρώπους
που συμφωνούν με το
σκεπτικό τους. Στις
διαρροές από το
περιβάλλον του Μάκη
Γκαγκάτση γίνεται λόγος
για τον Γιάννη
Παπαδόπουλο.
Χωρίς, όμως, να
προκύπτει από κάποια
συγκεκριμένη ενέργεια
ότι ο στενός συνεργάτης
του Δημήτρη
Μελισσανίδη συμφωνεί
με όσα επιθυμούν οι
υπάλληλοι του Ιβάν
Σαββίδη.
Είναι κι αυτό ένα από τα
τεχνάσματα
επικοινωνιακού
χαρακτήρα και στη
λογική ότι μπορεί να
επιβεβαιωθεί η λαϊκή
ρήση που με το «λέγε
λέγε το κοπέλι» κάνει το
παιδί να θέλει...

Μας έχετε
παρεξηγήσει,
εμείς είμαστε
φιλήσυχα και
καλά παιδιά
Πιο έξυπνος ο… μικρός

Η απόγνωση του Γραμμένου
με τα ρουσφέτια
ΟΌλοι μπορούν να χρεώσουν στον Βαγγέλη Γραμμένο κάθε αρνητικό στοιχείο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει, όμως, να του αναγνωρίσουμε και
κάποια ελαφρυντικά.
Ο άνθρωπος έχει βρεθεί ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός με τις διαρκείς ενστάσεις από τον Ολυμπιακό για τον αριθμό των εργαζομένων στην ΕΠΟ, και όμως βρέθηκε σύμβουλος που πήγε
στον πρόεδρο και του ζήτησε να προστεθεί στο υπαλληλικό προσωπικό κι ένας δικός του άνθρωπος.
Γούρλωσε τα μάτια ο Γραμμένος! Και για ένα-δυο λεπτά θύμιζε ασθενή
στη διάρκεια εγκεφαλικού επεισοδίου. Όταν ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον, ο Βαγγέλης προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του.
«Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται; Από την ημέρα που προσλήφθηκαν η κουμπάρα του Διακοφώτη και η γνωστή του Βακάλη, όλοι μάς έχουν βάλει στο σημάδι και μας βαράνε», είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Ο άλλος, βέβαια, δυσφορούσε διότι εκείνη την ώρα νοιαζόταν μόνο για
την υλοποίηση του ρουσφετιού. Στο τέλος, πάντως, έφυγε άπραγος.
Ο Γραμμένος έμεινε μόνος του στο γραφείο του και, όπως έλεγε αργότερα, δεν μπορούσε να χωνέψει ότι εξακολουθούν ακόμα και του υποβάλουν τέτοια αιτήματα.

Όλος ο… λαός (του Ολυμπιακού) τα έχει με τον Γιασίν Μεριά μετά την
ήττα από την Τότεναμ – και όχι άδικα, αφού το λάθος του στο 0-2 ήταν
τουλάχιστον παιδαριώδες.
Αλλά όταν μιλάμε για λάθη, που στοιχίζουν σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο, δεν μπορεί να εννοούμε μόνο την γκάφα του Τυνήσιου λίγο
πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου.
Δηλαδή αυτή η ολιγωρία στο πλάγιο, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση, τι ήταν; Κάτι… συνηθισμένο; Επειδή ο Τσιμίκας είχε την εντύπωση ότι έγινε φάουλ, έπρεπε να σταματήσει και να παραπονεθεί στον
διαιτητή;
Ακόμα χειρότερα, έπρεπε ν’ ασχοληθεί με τον διαιτητή ο Μασούρας,
που ήταν δίπλα στη φάση, και να παρατήσει το μαρκάρισμα του παίκτη
του; Τα αποτελέσματα τα είδαμε με την ταχύτατη εκτέλεση του πλαγίου
(χάρη και στην ποδοσφαιρική οξυδέρκεια ενός μπολ μπόι) και το γκολ.
Το λάθος το επισήμανε στους παίκτες του σε ομιλία ο Μαρτίνς, αλλά τι να το κάνεις πλέον; Το κακό είχε γίνει. Αφήστε που το μπολ μπόι έδειξε πιο έξυπνο από τους παίκτες του Ολυμπιακού! Γιατί και τέτοιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε επίπεδο Champions League.
Να σου δείχνει ένα παιδί ότι σκέφτεται ποδοσφαιρικά, κι εσύ από
την Ελλάδα με τη διαφορετική νοοτροπία να σκέφτεσαι ότι βασικά πρέπει να τα… χώσεις στον διαιτητή.




Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούδας εναντίον Γιώργου
Δεληκάρη, δεκαετία του ’70. Σήμερα, ούτε ο Ολυμπιακός έχει
Δεληκάρη, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει Κούδα. Στο πέρασμα των
χρόνων η τεχνική στο ποδόσφαιρο αντικαταστάθηκε από
γερά πνευμόνια. Από τρελαχατζήδες που τρέχουν, τρέχουν,
τρέχουν, και στο τέλος κανείς θεατής θυμάται μόνο το σκορ.

Οι σοφιστείες
του Σαββίδη
Πολλοί σοφοί υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας από αυτούς, ο Γιώργος Σαββίδης. Ο γιος
του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Ιβάν και
μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ.
Όπως κάθε σοφός, έτσι και ο Γιώργος δεν κρατάει τις σοφιστείες για τον εαυτό του, αλλά φροντίζει
να τις μοιράζεται. Γι’ αυτό εξάλλου υπάρχει το Instagram.
Ο Γιώργος Σαββίδης σε μια από αυτές τις σοφιστείες είχε θίξει
το VAR στο γήπεδο «Καραϊσκάκης»: «Το να βάζεις VAR στο “Καραϊσκάκης” είναι σαν να βάζεις προφυλακτικό σε 80χρονο. Υπάρχει η
καλή θέληση, αλλά το αποτέλεσμα είναι προκαθορισμένο».
Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν μετά το ματς του
Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ
και με αφορμή τη φάση
στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, με τους Κρητικούς να φωνάζουν για
πέναλτι του Σεμέδο
στον Φιγκεϊρέδο.
Ο διαιτητής Παπαδόπουλος δεν είδε κάτι το επιλήψιμο, όμως η φάση εξετάστηκε από το VAR. Ο Παπαδόπουλος δεν πήγε να δει ο ίδιος το ριπλέι και έλαβε ειδοποίηση από
τον υπεύθυνο VAR, Κουμπαράκη, ότι δεν υπάρχει πέναλτι.



Οι διεθνείς Χιλιανοί ποδοσφαιριστές Βάργκας, Αράνχις
και Αλέξις Σάντσεζ διαμαρτύρονται με αυτόν τον
χαρακτηριστικό τρόπο για τις θηριωδίες της αστυνομίας στο
Σαντιάγο, τους νεκρούς κι αυτούς που έχασαν την όρασή
τους από τις πλαστικές σφαίρες. Στην Τουρκία, οι Τούρκοι
διεθνείς χαιρετούν στρατιωτικά.

Η χοντρή γκάφα της Super
League 1 με ΠΑΟΚ και Άρη
Παραλίγο να είχαμε θύματα σε δύο παιχνίδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη την περασμένη βδομάδα, επειδή η Super League 1 και ο ΕΣΑΚΕ δεν συνεννοήθηκαν να αλλάξουν την ώρα έναρξης των αγώνων του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και του Άρη στο μπάσκετ ώστε
να μη… συμπίπτουν.
Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα
στην Τούμπα ήταν προγραμματισμένο
για τις 6 το απόγευμα. Αρχικά, ο ΕΣΑΚΕ
είχε ορίσει και τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ Άρη-Περιστέρι στις 6 παρά τέταρτο.
Αλλά λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα έσπευσε να το μεταθέσει πιο νωρίς και το όρισε στις 5, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο συνάντησης οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη…
Η Super League 1 όμως δεν έλαβε υπόψη τον κίνδυνο και άφησε το
παιχνίδι του ΠΑΟΚ την ίδια ώρα, με αποτέλεσμα οι οπαδοί του να περνούν έξω από το Αλεξάνδρειο την ώρα του αγώνα του Άρη και να εξελιχθούν πολύ σοβαρά επεισόδια.
Οι παράγοντες της Super League 1 εκτός από άσχετοι με το αντικείμενο είναι και επικίνδυνοι, διότι
στο Αλεξάνδρειο βρίσκονταν
5.000 φίλαθλοι εκ των οποίων
πολλά μικρά παιδιά που εισέπνευσαν για ώρα τους καπνούς από τα δακρυγόνα που
έριξε η ΕΛ.ΑΣ. για να διαλύσει
τις συμπλοκές…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Σκάσε και…
πλήρωνε
Οι αντιδράσεις για τα
20χίλιαρα τον μήνα
που παίρνει ο Περέιρα
στη γενική συνέλευση
της ΕΠΟ τον
περασμένο Ιούνιο ήταν
σφοδρές, ειδικά όταν
στις Ενώσεις δεν
έχουν... μαντίλι να
κλάψουν και το
ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο έχει
αφεθεί στη μοίρα του.
Ο πρόεδρος της
Επιτροπής
Παρακολούθησης,
Χέρμπερτ Χούμπελ,
είχε δεσμευτεί: «Ο
πρόεδρος μού ζήτησε η
κάλυψη των μισθών
του κυρίου Περέιρα να
καλυφθεί από εμάς.
»Το μετέφερα αυτό και
υπόσχομαι ότι μπορεί
να γίνει αυτό. Το
επιχείρημα ότι είναι
μεγάλο το κόστος για
τον Περέιρα δεν θα
υπάρχει πλέον».
Οι Ευρωπαίοι φαίνεται
ότι δεν συγκινήθηκαν.
Και πώς να
συγκινηθούν, όταν
βλέπουν να γίνεται
πάρτι στην ΕΠΟ και
όργιο προσλήψεων.
Γιατί να πληρώνουν
και τον Περέιρα, όταν
κυκλοφορεί τόσο
χρήμα στην
Ομοσπονδία;
Σκάσε και… πλήρωνε
λοιπόν το δόγμα της
UEFA, όταν
διαπιστώνεται πως,
στο κράτος που
λέγεται ΕΠΟ, οι μισθοί
ξεπερνούν αυτόν του
Προέδρου της
Ελληνικής
Δημοκρατίας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Έτοιμος για τον
ΣΥΡΙΖΑ
ο Αντώναρος

Κίτσος ο κοριός
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΚΕΤΕΣ
Πώς του ξέφυγε τέτοιο κελεπούρι του Κίτσου του κοριού; Στη συζήτηση –
λέει– που διεξήχθη στη Βουλή επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος ο πρώην δήμαρχος Π. Φαλήρου και νυν βουλευτής της Ν.Δ.
στο Νότιο Τομέα, Διονύσης Χατζηδάκης, άκουγε την ομιλία του βουλευτή Ηλείας του κυβερνόντος κόμματος, Κώστα Τζαβάρα. Εκστασιάστηκε δε τόσο πολύ ο σιορ Διονύσης από τη εισήγηση του τελευταίου
(που μάλιστα έγινε επί όλων των άρθρων και δίχως να συμβουλευτεί σημειώσεις) που στο τέλος αναφώνησε: «Είσαι ο Τσιτσιπάς του Κοινοβουλίου».
Δεν λέω, εξαίρετος νομικός και μπαρουτοκαπνισμένος κοινοβουλευτικός ο
Πυργιώτης αλλά μη σηκωθούν οι… ρακέτες και μας κυνηγάνε

O… χαφιές του Κυριάκου
στην κυβέρνηση

χουμε γράψει αρκετές φορές από τούτη εδώ τη στήλη ότι η μέρα της
κρίσης για τους υπουργούς φτάνει, με το πρωθυπουργικό τεφτέρι
να έχει ήδη γεμίσει με επαρκείς σημειώσεις για τη διαγωγή των επικεφαλής των χαρτοφυλακίων, όχι μόνο σε επίπεδο έργου αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Ειδικά για το τελευταίο μάλιστα έχουν γίνει οι σχετικές συστάσεις ώστε να αποφεύγονται αχρείαστες παρεξηγήσεις και ασυνεννοησίες, που «θολώνουν» το κυβερνητικό αφήγημα.
Όπως εκμυστηρεύτηκαν στην «Α» κυβερνητικοί παράγοντες, ο γενικός
βαθμός του μέχρι σήμερα παραχθέντος κυβερνητικού έργο είναι ικανοποιητικός, αν και είναι πασιφανές ότι δεν κινούνται όλα τα υπουργεία
στον ίδιο παραγωγικό ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση την τελική βαθμολογία
θα βάλει ο Κυριάκος αφού πρώτα ακούσει τι έχει να του πει ο… χαφιές
του. Αυτός δεν είναι άλλος από το πληροφοριακό σύστημα «Μαζί», που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Θυμίζεται ότι ο ηλεκτρονικός κατάσκοπος του πρωθυπουργού «φορτώνεται» με τα δεδομένα των έργων, των ενεργειών, αλλά και της στοχοθεσίας που συνθέτουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό, και βάσει του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος ελέγχεται η επιτευχθείσα πρόοδος
ανά χαρτοφυλάκιο. Οι κεραίες, λοιπόν, του Κίτσου του κοριού έπιασαν ότι το «ΜΑΖΙ» θα είναι πλήρως λειτουργικό μέσα στο πρώτο δεκαήμερο
του Δεκεμβρίου και έτσι ο πρωθυπουργός θα έχει και… digital επιβεβαίωση της εξέλιξης υλοποίησης των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
Τώρα το ποιοι θα κάνουν καλές γιορτές και ποιοι θα κλαίνε με φόντο το
χριστουγεννιάτικο δέντρο λίγη υπομονή ακόμη…

Έ

Μεγαλεία
χωρίς φράκο
Τις πύλες του Μπάκιγχαμ
θα περάσει την ερχόμενη
εβδομάδα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αφού θα δώσει το «παρών» στη
δεξίωση που θα παραθέσει η Βασίλισσα Ελισάβετ
στους ηγέτες των χωρώνμελών του ΝΑΤΟ.
Η δεξίωση δεν θα είναι
κλειστή κι έτσι ο πρωθυπουργός θα συνοδεύεται
από τη σύζυγό του, Μαρέβα, αλλά και από τους υπουργούς Εξωτερικών
και Άμυνας, Νίκο Δένδια
και Νίκο Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι θα δώσουν
επίσης το παρών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όμως, δεν θα είναι
μόνος: Επισήμως προσκεκλημένοι στη δεξίωση είναι, επίσης, η διευθύντρια
του διπλωματικού γραφείου του, Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, καθώς
και ο πρεσβευτής
της Ελλάδας στο Λονδίνο, Δημήτρης
Καραμήτσος-Τζιράς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα
της Daily Mail, τους ηγέτες των χωρών-μελών
του ΝΑΤΟ και τις αντιπροσωπείες τους θα υποδεχθεί η βασίλισσα Ελισάβετ «μαζί με όσα μέλη
της βασιλικής οικογένειας είναι διαθέσιμα».
Το γεγονός, επίσης, ότι
πρόκειται για δεξίωση κι
όχι για κλειστό δείπνο
σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει έναν… πονοκέφαλο λιγότερο.
Δεν θα χρειαστεί, δηλαδή, ν’ ακολουθήσει το αυστηρό πρωτόκολλο και
να φορέσει φράκο!

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι φέτος για το επίδομα θέρμανσης το κονδύλι είναι μεγαλύτερο, ενώ στους δικαιούχους
θα δοθούν σχεδόν προκαταβολικά τα
χρήματα, ο Ευάγγελος Αντώναρος ισχυρίζεται το αντίθετο, αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος για μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ο
πρώην εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης
Καραμανλή έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο. Κυρίως σε θέματα που αφορούν στη τσέπη
τους. Φερ’ ειπείν στο πολύπαθο επίδομα θέρμανσης. Οι λογιστικοί ακροβατισμοί της κυβέρνησης δεν μπορούν να αποκρύψουν κάτι
απλό: Σε απόλυτους αριθμούς - δηλαδή σε ευρώπουλα — ο μέσος δικαιούχος θα πάρει φέτος λιγότερα. Α και του χρόνου — σύμφωνα με
τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε — μάλλον
ΤΙΠΟΤΕ». Ακόμη και στην Κουμουνδούρου
σταυροκοπιούνται που οι ίδιοι δεν σήκωσαν
το θέμα...

«Μας τηλεφωνούσε να
ψηφίσουμε τα μνημόνια...»
Ημέρα ανακοινώσεων ήταν η Πέμπτη για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
από τη Κουμουνδούρου δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα της
νέας Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του κόμματος.
Πολλές και ενδιαφέρουσες οι παρουσίες –695 νοματαίοι θα απαρτίζουν το όργανο, ζωή να ‘χουν– και με την… πρασινάδα
του παλαιού ΠΑΣΟΚ να κυριαρχεί.
Περιττό να σας πούμε το τρολάρισμα που έχει στα social
media. Αλλά σαν το ξεφωνητό που έριξε ο βουλευτής Αρκαδίας του Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, δεν έχει δεύτερο. Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στοχοπροσηλώθηκε στη Ρεγγίνα Βάρτζελη «τιτιβίζοντας» στο twitter ότι η άλλοτε διευθύντρια του γραφείου του
Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή, «τηλεφωνούσε στους βουλευτές και απειλούσε να μας διαγράψει, αν δεν είχαμε πει κάτι που
δεν της άρεσε είναι στη συντονιστική επιτροπή ανασυγκρότησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκε το φυσικό της χώρο». Σιγόντο στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο προσέτρεξε να κάνει ο επίσης Πελοποννήσιος πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσούκος, που συμπλήρωσε: «Οδυσσέα, για να ψηφίσουμε τα
μνημόνια μας τηλεφωνούσε...».
Μεταξύ μας, πάντως, στην Κουμουνδούρου ο φόβος δεν
είναι οι αντιδράσεις και υα θυμωμένα ποσταρίσματα των απατημένων ΠΑΣΟΚων, αλλά μην αρχίσει να… κελαηδάει ο
Ευκλείδης!
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Στο πλευρό Χρυσοχοΐδη η κόρη του Διώτη
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του υπουργού Προστασίας του Πολίτης έχει αναλάβει η
κόρη του Ιωάννη Διώτη, Βάλια, ο οποίος πρόσφατα ξεμπέρδεψε οριστικά με την ελληνική δικαιοσύνη και την ιστορία με το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ. Η θυγατέρα
Διώτη αποφοίτησε από το Πάντειο και συνέχισε τις σπουδές της σε ένα από τα πιο
διάσημα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γαλλίας, στο Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ανέλαβε το νέο της ρόλο από τις αρχές Οκτωβρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ιωάννης
Διώτης ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής επί ημερών που εξαρθρώθηκε η
17Ν, ενώ επί κυβέρνησης Παπανδρέου ανέλαβε Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου
Οικονομικών ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ.

Τα μπαράκια και τα… φαρμάκια!
Προκειμένου να ξαναγίνει μοδάτος και
νεανίζων αρχηγός –δεδομένου ότι το ηγετικό προφίλ του στραπατσάριστηκε
στις τελευταίες εκλογές, μετά από την
τριπλή ήττα του– ο Αλέξης Τσίπρας το έριξε στα ποτά και τα ξενύχτια.
Δεν πάει πολύς καιρός που ο τέως πρωθυπουργός τα ήπιε με τους βουλευτές
του σε μπαρ στην πλατεία Ψυρρή και
προφανώς επειδή πέρασε καλά το επανέλαβε και σε μπαρ στο κέντρο της πλατείας της Κοζάνης, όπου έκανε περιοδεία. Παρέα του αυτή τη φορά ήταν νεολαίοι, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να βάζει τα δυνατά του για να τους πείσει να εγγραφούν στο κόμμα, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας isyriza.gr. Αν κρίνουμε από τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι εγγραφές στη διαδικτυακή κομματική πλατφόρμα πάνε από το κακό στο χειρότερο, φαίνεται ότι το εγχείρημα
«στρατολόγησης» νέων μελών δεν είναι τόσο ελκυστικό στους εκπροσώπους της νέας γενιάς. Λέτε γι’ αυτό να του πηγαίνει στα μπαράκια; Για να πάνε κάτω τα φαρμάκια;

Πρόωρα Χριστούγεννα στην
κυβέρνηση λόγω Μονογυιού!
Τα Χριστούγεννα πιο νωρίς έφερε στη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής του κόμματος Κατερίνα Μονογυιού. Η
ημέρα της ψηφοφορίας για
την αναθεώρηση του Συντάγματος συνέπεσε
με την ονομαστική εορτή της
και στο διάλλειμα της διαδικασίας η βουλευτής Κυκλάδων
κέρασε τους
συναδέλφους
της μυκονιάτικους κουραμπιέδες και συριανά μελομακάρονα στο εντευκτήριο της Βουλής. Τα εκλεκτά γλυκίσματα γεύτηκε
και ο πρωθυπουργός που μαζί με τους υπόλοιπους…
γλυκαθέντες βουλευτές ανταπέδωσαν το κέρασμα με
πολλές ευχές για υγεία και ευτυχία.

Ο Τάκης και οι δήμαρχοι

Σπικάζ σε διαφήμιση
από τον Βερελή
«Μάθε τέχνη κι άστην κι ένα πεινάσεις πιάστην» λέει ο λαός
μας και ο πρώην φέρελπις υπουργός του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Βερελής το έκανε πράξη. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μία διαφήμιση για το τυρί Ερίκι που παρασκευάζει η οικογενειακή επιχείρησή του με την επωνυμία «Αράκυνθος», όπου το σπικάζ το έκανε ο ίδιος (όντως
είχε καμπάνα φωνή) και για λόγους μείωσης κόστους.
Ο Χρήστος Βερελής είχε διατελέσει υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ (1996-2000) και υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000-2004), ενώ είχε εκλεγεί βουλευτής το
2000, το 2004 και το 2007, ενώ παραιτήθηκε το 2009 από
το βουλευτικό αξίωμα κι έκτοτε ιδιωτεύει. Το δε τυρί που
παράγει η εταιρεία του είναι από αιγοπρόβειο γάλα ορεινής βοσκής, εξαιρετικά χαμηλά λιπαρά, μόλις 6,1% και
1% αλάτι.

Ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με το υπουργείο Εσωτερικών και τον Τάκη Θεοδωρικάκο εμφανίζονται οι δήμαρχοι σύμφωνα με
έρευνα της OPINION POLL. Σε
αυτό το καλό συνεργατικό κλίμα
φαίνεται ότι έχουν παίξει ιδιαίτερο ρόλο δύο νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης που έκαναν
γκελ στους τοπικούς άρχοντες. Η
μία είναι η ρύθμιση για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας
των δήμων λόγω των δυσκολιών
από την εφαρμογή της απλής αναλογικής με την οποία συμφωνεί δημοσκοπικά το
95,6% των δημάρχων, με μόλις το 2,94% να έχει αντίθετη άποψη. Η άλλη είναι η ρύθμιση για τη δυνατότητα
συνεργασίας των δημοτικών άρχων με ιδιώτες για την
παροχή υπηρεσιών όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση
πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού, με το 75% των ερωτηθέντων να δηλώνει τη συμφωνία του με τη ρύθμιση, αφήνοντας τους αντιρρησίες στο 25%.
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Σε ανύποπτο αλλά δυστυχώς
τόσο επίκαιρο δημοσιογραφικά χρόνο λόγω του φονικού
σεισμού στην Αλβανία, που
μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη
ζωή σε δεκάδες άτομα, η ηλεκτρονική έκδοση της «Α», το
iapopsi.gr, βρέθηκε στo «σεσημασμένo» ρήγμα της Πάρνηθας. Εκεί που στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 «γεννήθηκαν» τα
επίσης φονικά 5,9 Ρίχτερ τα οποία σκόρπισαν τον θάνατο
σε 143 ανθρώπους. Με τη
βοήθεια του σεισμολόγου, Γεράσιμου Παπαδόπουλου, και
της ομάδας του, το iapopsi.gr
πήρε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το μέγεθος και
τον χρόνο εμφάνισης ενός πιθανού «χτυπήματος» του Εγκέλαδου.
Ρεπορτάζ, photo credits:
Βίκυ Καλοφωτιά

E

να πρωινό ξύπνημα το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ένα
σακίδιο με τα απολύτως απαραίτητα –νερό, μπλοκ
σημειώσεων, ομπρέλα για
τυχόν αλλαγή του καιρού– και «δίψα»
για απαντήσεις σε ένα θέμα που «καίει», ήταν όλα όσα χρειάστηκαν για να
βρεθούμε στο ρήγμα της Πάρνηθας παρέα με τον σεισμολόγο, Γεράσιμο Παπαδόπουλο και την ομάδα του, στην
τρίτη κατά σειρά επίσκεψη που διοργάνωσαν από κοινού στη συγκεκριμένη
τοποθεσία.
Σκοπός μας; Να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γύρω από πιθανή… διάθεση του
Εγκέλαδου να «χτυπήσει» ξανά ξεκινώντας από τους πρόποδες του βουνού
και επηρεάζοντας διάφορες περιοχές
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Η ηλεκτρονική έκδοση της «Α» έδωσε το «παρών» στο ενημερωτικό
οδοιπορικό του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου και
της ομάδας του στο ρήγμα της Πάρνηθας

O Εγκέλαδος δΕν
κάνει συμβόλαια
στην Αττική. Είναι, άραγε, πιθανό να
επαναληφθούν οι σεισμοί του 1999
στην Πάρνηθα ή τα 5,1 R του φετινού Ιουλίου στη Μαγούλα; Και αν ναι, πότε
και πόσο πιθανό είναι να έχουν την ίδια ένταση, το ίδιο μέγεθος, τις ίδιες
καταστροφικές συνέπειες που οδήγησαν πριν από 20 χρόνια δεκάδες ανθρώπους μέχρι και στον θάνατο;
Σε όλα αυτά μάς απάντησε με κάθε
λεπτομέρεια ο ίδιος ο σεισμολόγος, ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές του
συγκεκριμένου φυσικού φαινομένου,
αφού δεν είναι λίγες οι φορές που η
παραπληροφόρηση και οι παρερμηνείες οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

«Το ρήγμα είναι ενεργό»
Τι συμβαίνει τελικά με το περιβόητο
ρήγμα της Πάρνηθας και κάνει αρκετούς να διατυπώνουν κάθε λογής σενάρια; «Το ρήγμα της Πάρνηθας, ή ρήγμα της Φυλής όπως ήταν αρχικά η ονομασία του, δεν έχει την εικόνα που θα περί-

Στα χαλάσματα της Ρικομέξ τον «μαύρο»
Σεπτέμβρη του 1999 οι διασώστες υπερέβαλαν
εαυτούς προκειμένου να σώσουν όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους

μενε κανείς –δεδομένης της πρότερης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή– δεν
είναι δηλαδή ένα χαντάκι που ανοίγει στο
έδαφος από τον σεισμό, αλλά εμφανίζεται
με τη μορφή μία κοψιάς στον σκληρό βράχο, που επειδή κάνει την επιφάνειά του να
φαίνεται πολύ λεία, την ονομάζουμε και
“καθρέφτη”, ξεκινάει την περιγραφή ο
κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, και
συνεχίζει προσθέτοντας πως «αυτή η επιφάνεια του ρήγματος χωρίζει όλο το βουνό σε δύο μέρη: στο βραχώδες και σε αυτό
που είναι κάπως πιο χαλαρό, πάνω στο οποίο πατάμε αυτήν τη στιγμή».
Αναφορικά με το πώς προέκυψε η
διάσπαση του βουνού σε δύο μέρη μέσω της δραστηριότητας του ρήγματος ο
διακεκριμένος σεισμολόγος τονίζει ότι «από τον σεισμό που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999 στην Πάρνηθα (5,9
Ρίχτερ), όλο το έδαφος στην περιοχή κατέβηκε απότομα κατά 8 εκατοστά, κάνοντας
σεισμό, σε μια έκταση πολλών χιλιομέτρων».
«Εάν ο σεισμός εκείνος είχε μέγεθος με-

γαλύτερο από 5,9 Ρίχτερ, θα μπορούσε να
κατέβει και κατά μισό ή ακόμη και κατά 1
μέτρο», προσθέτει ο κ. Παπαδόπουλος και συνεχίζει:
«Όσο μεγαλύτερο είναι το σπάσιμο ή
αλλιώς η θραύση που προκαλείται, τόσο
μεγαλύτερο και το μέγεθος του σεισμού και
τόσο μεγαλύτερη και η μετακίνηση. Το ότι
το ρήγμα είναι ενεργό και ότι θα δώσει
κι άλλο σεισμό κάποια στιγμή, το γνωρίζουμε από τότε. Αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα πολλών επαναλήψεων, που έχουν ήδη γίνει
κατά καιρούς.
»Το συγκεκριμένο ρήγμα λειτουργεί τουλάχιστον για 1-2 εκατομμύρια χρόνια, και
θα συνεχίσει να λειτουργεί, άρα μιλάμε με
όρους γεωλογικού χρόνου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον ελάχιστο χρόνο
που έχει στη ζωή του ένας άνθρωπος, που
είναι μια απειροελάχιστη οντότητα μέσα
στο σύνολο της φύσης.
»Το ρήγμα της Πάρνηθας είναι κανονικό, γιατί με κάθε σεισμό κατεβαίνει το τμήμα που αναμένουμε να κατέβει λόγω της
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Αριστερά ο σεισμολόγος
Γεράσιμος Παπαδόπουλος,
και πάνω δύο χαρακτηριστικά
στιγμιότυπα όψης που έχει
το ρήγμα της Πάρνηθας

Το 2002
✓
ο Γεράσιμος
Παπαδόπουλος
απέσπασε το Βραβείο
Ακαδημίας Αθηνών
για τη μελέτη
που έκανε με την
ομάδα του, η οποία
βασίστηκε πάνω στον
σεισμό του 1999,
προσφέροντας μέσω
αυτής σημαντική
νέα γνώση για
τη σεισμολογία και
την τεκτονική
της περιοχής

βαρύτητας. Υπάρχει όμως και άλλος τύπος
ρήγματος, ένα ρήγμα θα λέγαμε “αντάρτης”, που πηγαίνει δηλαδή ενάντια σε αυτό
που επιτάσσει η βαρύτητα και λέγεται ανάστροφο. Τέτοια ρήγματα έχουμε πάρα
πολλά στο λεγόμενο “ελληνικό τόξο” (ξεκινάει από την Κεφαλονιά, διασχίζει το νότιο
Ιόνιο ανατολικά της Πελοποννήσου, και
περνώντας νότια της Κρήτης καταλήγει στη
Ρόδο). Βέβαια το κάθε ρήγμα έχει τη δική
του λογική και τον δικό του μηχανισμό».

«Tα άσπαστα κομμάτια
μπορεί να δώσουν έναν
επόμενο σεισμό»
Ένα από τα πιο έντονα ερωτήματα που
απασχολεί κυρίως τους κατοίκους του
λεκανοπεδίου της Αττικής, είναι το πότε είναι πιθανό να γίνει ο επόμενος σεισμός εκεί και ποιο ενδέχεται να είναι
το μέγεθός του. Τι απαντά ο διαπρεπής
σεισμολόγος;
«Το συνολικό μήκος του ρήγματος είναι περίπου 15 χιλιόμετρα σε μήκος και
βάθος. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του,
τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος του
σεισμού που ενδεχομένως αυτό μπορεί να
δώσει. Υπάρχουν κάποια σημεία του, που
έχουν ανοίξει από τον σεισμό του 1999
και διευρύνθηκαν λίγο και με αυτόν της
Μαγούλας. Όπως παρατηρούμε, δεν έχει
μια τέλεια γεωμετρική επιφάνεια αλλά υπάρχουν αρκετά κομμάτια άσπαστα, τα
οποία είναι εκείνα που αργότερα μπορεί να δώσουν έναν επόμενο σεισμό.
»Από τις διαστάσεις του προκύπτει ότι
μάλλον δεν μπορεί πλέον να δώσει σεισμό της τάξεως των 6 Ρίχτερ. Τουλάχιστον για τις επόμενες δεκαετίες, έχει εξαντλήσει τη δυνατότητά του αυτή(!). Βέβαια
μπορεί να δώσει μικρότερους σεισμούς,
κάτι το οποίο κάνει ακόμη, είναι όμως αρκετά μικρότεροι (1,5-3,5 Ρίχτερ). Από την
άλλη μεριά βέβαια, ο Εγκέλαδος δεν κάνει “συμβόλαια”, καθώς η φύση είναι
απρόβλεπτη, κρύβει πολλές εκπλήξεις,
δεν την έχουμε μελετήσει πλήρως, και δεν
τα γνωρίζουμε όλα».

Προγνωστικά μοντέλα και
ενημέρωσης των πολιτών
Παρά τις σχετικές έρευνες και μελέτες,
ποτέ δεν γίνεται να είναι 100% ακριβής μία πρόβλεψη για μελλοντικό σεισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό;
«Η γη στο εσωτερικό της είναι εξαιρετικά ετερογενής και γι’ αυτό δεν μπορούμε
να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια. Αν
ήταν ομοιογενής, θα είχαμε τέλεια μοντέλα
πρόγνωσης των σεισμών, οπότε σε αυτήν
την περίπτωση θα ξέραμε με ακρίβεια το
πότε θα γίνει ο επόμενος σεισμός και ποιο
θα είναι το μέγεθός του», υποστηρίζει ο
κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος δίνει και
ένα επιπλέον στοιχείο αναφέροντας ότι
«οι καταγραφές σεισμογενούς δραστηριότητας στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο,
έχοντας στη διάθεσή μας τα απαραίτητα
όργανα μέτρησης, υπάρχουν περίπου από
το 1900 με 1910 και μετά, άρα δεν έχουμε
καταγεγραμμένη επιστημονική γνώση πριν
από αυτήν την χρονική περίοδο».
Εκφράζοντας, εξάλλου, τη γνώμη
του για τον ρόλο που διαδραματίζει η
Επιτροπή Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου (σ.σ. έχει θητεύσει σε αυτήν και
μάλιστα από τη θέση του προέδρου)
στην ενημέρωση των πολιτών, ο κ.
Παπαδόπουλος μέτρησε πολύ τα λόγια του: «Χωρίς καμία αμφιβολία θέλει

«Η ΓΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. ΑΝ
ΗΤΑΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ, ΘΑ
ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ,
ΟΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΞΕΡΑΜΕ
ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ»

προσοχή σε όσα ανακοινώνονται στους
πολίτες για έναν σεισμό από μία τέτοια επιτροπή, καθώς δεν πρόκειται απλά για
μία επιστημονική επιτροπή αλλά για μια
επιχειρησιακή, που συμβουλεύει απευθείας το Κράτος και τους πολίτες για το τι
θα συμβεί, έτσι ώστε να προστατευτούν
και να αποφευχθούν μοιραία περιστατικά
και συνέπειες. Δεν πρέπει κανένα μέλος
της να εκμεταλλεύεται τη λεπτότητα του
ζητήματος και να κάνει αυθαίρετα δημόσιες ανακοινώσεις προκαλώντας
σύγχυση στους πολίτες! Δυστυχώς,
πουθενά στον κόσμο –με μια εξαίρεση
ίσως, την Ιαπωνία– δεν υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης εκ μέρους του
Κράτους, τα οποία να έχουν προετοιμάσει κατάλληλα την κοινωνία για επίσημες δημόσιες προγνώσεις σε θέματα
σεισμικής δραστηριότητας, και ιδίως σε
περιοχές μεγαλουπόλεων(!)».
Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος, αυτό
που συμβαίνει σε επίπεδο ενημέρωσης
είναι να αποστέλλονται εμπιστευτικά
σημειώματα στις περιοχές, οι οποίες απειλούνται (στους δήμους, στις νομαρχίες, στις περιφέρειες), προκειμένου
να επικαιροποιήσουν τα παραπάνω
σχέδια έκτακτης ανάγκης, να έχουν σε
κατάσταση ετοιμότητας τις δυνάμεις
που θα χρειαστεί να παρέμβουν μετά από έναν σεισμό (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ,
κλιμάκια μηχανικών), αλλά μέχρι εκεί.
«Παραπέρα δεν μπορούμε να φτάσουμε…»
υπογραμμίζει ο κ. Παπαδόπουλος, ολοκληρώνοντας την ενημέρωση όλων
όσοι έδωσαν το «παρών» σε αυτήν τη
συνάντηση, που είχε έναν πολύτιμο και
πολυδιάστατο στόχο: Να ενημερώσει,
να «ξεθολώσει» το τοπίο από διάφορες
θεωρίες πλάνης και παραπληροφόρησης, να αναδείξει άγνωστα μέχρι στιγμής στοιχεία, και έναν ακόμη, ίσως τον
σημαντικότερο όλων. Να χτυπήσει το
«καμπανάκι» της πρόληψης προς πάσα
κατεύθυνση. Κράτος, επιστημονική
κοινότητα και πολίτες. Πριν να είναι
(πάλι) πολύ αργά…
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Και με τους
influencers
τι θα γίνει;
Λέγαμε την προηγούμενη
εβδομάδα στο «Point of View»
για την αλλαγή φιλοσοφίας
που επιφέρει στα social media
η σταδιακή απόκρυψη των
likes. Πέρα από το…
πολιτιστικό σοκ που θα
υποστούν οι χρήστες μη
μπορώντας να δουν πόσα
«μου αρέσει» πήραν οι
φωτογραφίες τρίτων, καθώς
και ποιοι έκαναν likes, μία
λιγότερο «φωτισμένη»
παρενέργεια είναι το πώς θα
διαμορφωθεί το νέο
διαδικτυακό τοπίο για τους
influencers.
Ακούγεται παράδοξο αλλά οι
influencers είναι επάγγελμα
από τη στιγμή που βγάζουν
λεφτά, συνεργάζονται με
γραφεία και κόβουν τιμολόγια,
με μονάδα μέτρησης της
επιτυχίας τους τα likes!
Τα διαφημιστικά γραφεία δεν
θα μπορούν να εξακριβώνουν
αν ένα post έχει αρκετή
ανταπόκριση ώστε να εγγυάται
την πληρωμή, και το
Instagram ίσως χρειαστεί να
προσφέρει ένα είδος
ιδιωτικού URL, ώστε οι
συνεργάτες και οι δημιουργοί
API να μπορούν να κάνουν
share με τα πρακτορεία
και να αποκαλύπτεται ο
αριθμός των Likes.
Φυσικά, τα στατιστικά θα είναι
διαθέσιμα για αυτούς, και θα
μπορούν να τα αποστέλλουν
στις συνεργαζόμενες εταιρείες,
όμως η επίδρασή τους
μειώνεται σίγουρα σημαντικά.

ριάντα χρόνια δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά συμπλήρωσε
αισίως η Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης και γιόρτασε τα «γενέθλιά» της παρέα με τους συνεργάτες της εταιρείας και άφθονες παγωμένες μπύρες σε
ένα ξεχωριστό πάρτι που διοργανώθηκε στον πολυχώρο του
Gazarte.
Την επετειακή εορταστική
βραδιά άνοιξε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Θανάσης Συριανός, ο οποίος μίλησε για τις τρεις δεκαετίες απρόσκοπτης και επιτυχημένης πορείας της εταιρείας
στην αγορά, σκιαγραφώντας μέσα από ημερομηνίες σταθμούς,
τρεις επάλληλους κύκλους μιας
ενιαίας ανοδικής εξέλιξης που
διαμόρφωσαν το σημερινό της
χαρακτήρα. Αναδεικνύοντας,
παράλληλα, το δημιουργικό όραμα της ΕΖΑ, που αποτελεί
ταυτόχρονα κάλεσμα και δυναμική πρόκληση για νέους δρόμους και προοπτικές στον κλάδο της ζυθοποιίας, ο Θ. Συριανός έκανε λόγο για τον 10λογο
αξιών που συνθέτουν το DNA
της: μεράκι για τη συνταγή, αυθεντικότητα στη γεύση, περηφάνια για την ποιότητα, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της,

Τ

30 «κεράκια»
(με… μπυροποσία)
έσβησε η ΕΖΑ

σεβασμό στους συνεργάτες της,
ειλικρίνεια στις σχέσεις της,
τόλμη για καινοτομία, επιμονή
για εξωστρέφεια, πίστη στην
Ελλάδα αλλά πάνω από όλα το
πάθος για την μπίρα. Επιπλέ-

ον, ο CEO της ΕΖΑ τόνισε πως
για την εταιρεία ανοίγει ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος που
βασίζεται κατά κύριο λόγο
στους εξής 3 μοχλούς:
α) Την απαιτούμενη αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία
θα χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό της ΕΖΑ και θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της, ενώ θα αναβαθμίσει παράλληλα και την εταιρική διακυβέρνηση με νέες
ιδέες και δυνατό παλμό.
β) Το λανσάρισμα νέων
προϊόντων αλλά και το «χτίσιμο» στρατηγικών συνεργασιών
που είναι προγραμματισμένα να
ανακοινωθούν στα εγκαίνια της
νέας γραμμής εμφιάλωσης, επένδυσης ύψους €10.000.000
στην Αταλάντη, τον Απρίλιο
του 2020.
γ) Την προσήλωση των ανθρώπων της ΕΖΑ στο όραμα
και τους εταιρικούς στόχους της

ΜΕ(Β)ΓΑΛο… ρεγάλο
Ο ερχομός του 2020 δεν είναι
για τη ΜΕΒΓΑΛ απλώς μία νέα
χρονιά, αλλά σηματοδοτεί τη
συμπλήρωση 7 δεκαετιών επιχειρηματικής αριστείας και καινοτομιών για την ιστορική βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία. Μάλιστα η 70ή τούρτα
γενεθλίων έρχεται μετά το πέρας μία διετίας στη διάρκεια της
οποίας η ΜΕΒΓΑΛ μπήκε για τα

καλά στον ενάρετο κύκλο της
ανάπτυξης και της συνεχούς
βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της.
Εν όψει, λοιπόν, αυτού του επετειακού εορτασμού η ΜΕΒΓΑΛ
έχει σχεδιάσει μία σειρά δράσεων προσφοράς, με πρώτη και εξέχουσα αυτή που αφορά τους
ίδιους τους ανθρώπους της.
Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη
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Τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του πεζόδρομου της Βουκουρεστίου «υιοθέτησε»
η Πειραιώς Real Estate μαζί με την Picar
Η Πειραιώς Real Estate και η Picar είναι μεταξύ των
19 εταιρειών που ανέλαβαν να στολίσουν και να
φωταγωγήσουν για την περίοδο των εορτών την
πόλη, ανταποκρινόμενες στην πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, «Υιοθέτησε την Πόλη σου».
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αφορά στη χριστουγεννιάτικη εορταστική φωταγώγηση της πόλης

των Αθηνών από ιδιωτικές εταιρείες που εθελοντικά
θα αναλάβουν συγκεκριμένους δρόμους της πόλης.
Η Πειραιώς Real Estate και η Picar ανέλαβαν να
στολίσουν και να φωταγωγήσουν, για την περίοδο
των φετινών Χριστουγέννων, τον πεζόδρομο της
Βουκουρεστίου, στο τμήμα μεταξύ Σταδίου και Πανεπιστημίου.

Καπνός ο τζίρος στα μαγαζιά
λόγω του αντικαπνιστικού

Δεξιά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Θ. Συριανός, και πάνω ο οικονομικός διευθυντής
της εταιρείας Ν. Ζωγόπουλος (αριστερά), μαζί με τον γενικό διευθυντή της ζυθοποιίας Γ. Κανακάρη

ζυθοποιίας, με σιγουριά και ασφάλεια, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, στοιχείο που σύμφωνα με την ηγετική ομάδα αποτελεί
προϋπόθεση αλλά και εγγύηση της
περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας της εταιρείας.
Κλείνοντας, ο Θ. Συριανός αναφέρθηκε στη «Διττή Εκπαίδευση», το τριετές πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης
ζυθοποιών που υλοποιεί η ΕΖΑ

σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κατά το οποίο οι
εκπαιδευόμενοι αμείβονται από
την επιχείρηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας της
χώρας μας και τη στήριξη του συνολικού οικοσυστήματος του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.
Στις συγκινητικές στιγμές της
βραδιάς συγκαταλέγεται η βράβευση των πέντε παλαιότερων στελε-

χών της εταιρείας, που τη στηρίζουν από το έτος ίδρυσής της μέχρι και σήμερα, παράγοντας έργο
και αξία.
Οι βραβευθέντες ανέβηκαν στη
σκηνή και έλαβαν ξεχωριστά προσωποποιημένα δώρα από τον ίδιο
τον CEO της ΕΖΑ.
Η βραδιά συνεχίστηκε και έκλεισε με ένα ξεχωριστό live show
από το γνωστό συγκρότημα
Alcatrash.

στους εργαζόμενους
μέγιστη συμβολή τους στην ανάκαμψη και επαναφορά στην
κερδοφορία, διέθεσε το ποσόν
των 600.000 ευρώ στους εργαζομένους της.
Η ανακοίνωση του mega δώρου έγινε κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής όπου η αντιπρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, Μαίρη Χατζάκου, ενημέρωσε σχετι-

κά τον πρόεδρο του σωματείου
εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ «Ο
Αξιός», Βασίλη Ζωγραφίδη, για
την πρωτοβουλία της γαλακτοβιομηχανίας.
«Η εταιρεία μας με μεγάλη χαρά
σάς κάνει αυτό το δώρο, πρώτα
γιατί πραγματικά το αξίζετε, αλλά και γιατί ως Διοίκηση θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να ανταποδίδουμε στους εργαζόμε-

νους τα αποτελέσματα που έρχονται μέσα από τη δική τους
δουλειά, διατηρώντας μεταξύ
μας μια σχέση εμπιστοσύνης και
επωφελή για όλες τις πλευρές»
είπε η κα Χατζάκου και συμπλήρωσε: «Εύχομαι με την ίδια πίστη και την ίδια αγάπη να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο
μέλλον!»

Σοβαρό πλήγμα στον τζίρο των καταστημάτων εστίασης, καφετέριες, μπαρ και κέντρα διασκέδασης το πρώτο Σαββατοκύριακο της πλήρους εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, καταγράφουν οι επαγγελματίες του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο κέντρο της Αθήνας και σε προάστια της Αττικής οι επιχειρηματίες είδαν τα έσοδά τους μειωμένα έως και 60%-70% σε σχέση με τις ημέρες
πριν από την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και
Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Καββαθάς, επισημαίνει ότι
τις πρώτες μέρες εφαρμογής του
νόμου ο κόσμος προσπαθεί ακόμα να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα και αρκετοί ήταν εκείνοι που προτίμησαν να μη
βγουν. Σύμφωνα με τα πρώτα
μηνύματα που έλαβε η Ομοσπονδία από επιχειρηματίες, όπως λέει, η κίνηση σε καφέ και
εστιατόρια ήταν μειωμένη την
Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ
σε κάποιες περιοχές εκτός του
κέντρου της Αθήνας η εικόνα ήταν απογοητευτική. Σύμφωνα με
τους επαγγελματίες του κλάδου
αναφορικά με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, ο νόμος έχει ασάφειες. Σημειώνουν πως τα περισσότερα πρόστιμα που κόπηκαν τις πρώτες μέρες είχαν σχέση με το ποιος χώρος θεωρείται εξωτερικός και ποιος όχι.
Η Ομοσπονδία ενόψει της εορταστικής περιόδου θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία
ώστε να υπάρξουν οι σχετικές διευκρινίσεις.
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ΚΑΤΑΘΕΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Είναι με σιγουριά η πρώτη φορά στην Ελλάδα
των τελευταίων 10 ετών
που ένα νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών προκαλεί τέτοια αναμονή. Όχι για αυτά
που έρχεται να πάρει από
τους πολίτες, αλλά για
αυτά που έρχεται να τους
δώσει. Η μεγάλη διαφορά; Αυτά που οι πολίτες
έχουν (απο)λαμβάνειν από ’δώ και στο εξής δεν
αφορούν μικρές ελαφρύνσεις επιδοματικού
χαρακτήρα αλλά μια συνολική αλλαγή δημοσιονομικής φιλοσοφίας.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ι προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης για ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι πλέον αποτυπωμένες στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη
Βουλή, και αυτό που απομένει
πλέον είναι η ψήφισή τους το
αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα, μαζί με τον προϋπολογισμό. Εκπλήξεις δεν υπάρχουν,
καθώς σχεδόν το σύνολο όσων
είχαν προαναγγελθεί διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη –
μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή από 22% στο
9%, μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, αύξηση
του αφορολόγητου κατά €1.000
για κάθε τέκνο κ.ά.– έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ειδικά στον τομέα της φορολογικής
ανακούφισης των φυσικών
προσώπων και των επιχειρήσεων, οι κυριότερες ελαφρύνσεις
είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
• Μείωση του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που
είναι σήμερα στο 24% για το
2019, με συνέχιση ισχύος της
μείωσης κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου
κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα
χρόνια λειτουργίας τους.

O
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Νέο και… λογικό
το φορολογικό
• Καθιέρωση εισαγωγικού
φορολογικού συντελεστή 9%
για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες,
μισθωτούς και συνταξιούχους,
από 22% που είναι σήμερα. Με
τη μείωση αυτή αναμένεται να
ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν
εισόδημα κάτω των €10.000,
αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά
τους φορολογείται κλιμακωτά.
Επιπλέον, μειώνονται κατά μία
ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.
• Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για
τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα με στόχο την ελάφρυνσή
τους από τα φορολογικά βάρη
και την ταυτόχρονη δυνατότητα
ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας,
μέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.
• Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο
95% του φόρου που προκύπτει
για τα νομικά πρόσωπα (για το
2018).
Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση τον αριθμό
των παιδιών, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη
στήριξη ευπαθών ομάδων
(βρεφική προστασία), καθώς

ψος δαπάνης τις €16.000, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών. Για τους οφειλέτες,
τώρα, υπάρχει η πρόβλεψη για
αύξηση του μέγιστου αριθμού
των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και
σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48.
Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης
των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά,
εάν η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε
υπαιτιότητά του.

Τι γίνεται με τις δαπάνες

και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος
ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
ήτοι:
• Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε
προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους με 5
παιδιά και άνω δεν ισχύει η μείωση των 20 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
• Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτως
της μορφής της αναπηρίας.
• Μείωση του ΦΠΑ για τα
βρεφικά είδη από το 24% που
είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
• Μείωση του ΦΠΑ για τα
κράνη των μοτοσικλετιστών και
τα παιδικά καθίσματα από το
24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Και μέτρα επανεκκίνησης
της οικονομίας
Στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, εξάλλου,
διατάξεις που αφορούν εξειδικευμένες δράσεις επανεκκίνησης της οικονομίας με μοχλό
κλάδους που έχουν σημαντική
συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
Εν προκειμένω αναστέλλεται αφενός η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από
1ης/1/2006 και εφεξής (σ.σ. η
αναστολή του ΦΠΑ καταλαμβάνει και την αντιπαροχή) αφετέρου η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.
Επιπρόσθετα το φορολογικό
ν/σ κινητροδοτεί την πραγματοποίηση δαπανών που θα
πραγματοποιηθούν για τη λήψη
υπηρεσιών που σχετίζονται με
την ενεργειακή, λειτουργική και
αισθητική αναβάθμιση κτιρίων,
με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύ-

ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ –ΑΝ ΟΧΙ Η ΠΡΩΤΗ–

ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Από τις πρώτες διαρροές του
περιεχομένου του φορολογικού
νομοσχεδίου είχε γίνει πολύς
λόγος για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου μέσω ηλεκτρονικών
δαπανών. Κατ’ αρχάς, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ήταν από τα εκ των ων ουκ
άνευ σχέδια της κυβέρνησης
προκειμένου να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η φοροδιαφυγή. Υπό αυτό το πρίσμα πάρθηκε η απόφαση (σ.σ. όχι αυθαίρετα αλλά βάσει στατιστικών
δεδομένων) να αυξηθεί το όριο
των e-δαπανών στο 30% του
πραγματικού εισοδήματος του
φορολογούμενου. Σημειώνεται
ότι στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το
ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου. Διευκρινίζεται επίσης:
• Σε περίπτωση που έχουν
πραγματοποιηθεί δαπάνες που
αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια,
οι οποίες υπερβαίνουν το 60%
του πραγματικού εισοδήματος,
το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30%
στο 20% του πραγματικού τους
εισοδήματος.
• Στον φορολογούμενο του
οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις € 5.000.
• Προβλέπονται εξαιρέσεις
για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής.

Μια (διαχρονική) σταρ… ετών
80 η Τίνα Τέρνερ!
αθώς γίνομαι 80 χρόνων, θα ήθελα
να πιστεύω ότι έγινα σοφή σε κάποια
πράγματα!» δήλωσε πρόσφατα στο
αμερικανικό περιοδικό «Rolling Stone» η
μεγάλη σταρ της δεκαετίας του 1980, της οποίας η λάμψη και τα τραγούδια είναι πάντα στη μόδα και, μάλιστα, γίνονται ακόμη
καλύτερα όσο περνούν τα χρόνια!
«Σαν το παλιό καλό κρασί», όπως λένε. Και
είναι σίγουρο ότι στην περίπτωση της Τίνα Τέρνερ η συγκεκριμένη φράση ταιριάζει… γάντι, γιατί είναι «simply the best» («απλά η καλύτερη»), όπως λέει ο στίχος και ενός τραγουδιού της! Να τα εκατοστήσει!

«Κ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 NOEMΒΡΙΟΥΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019

• Νέα κόντρα φαίνεται πως έχει ξεσπάσει στην εγχώρια σόουμπιζ
με πρωταγωνιστές τους δύο καλλιτέχνες

«Δίνει πόνο» στο Instagram
ο Νίνο για τη δήλωση του
Βέρτη ότι δεν θα πήγαινε
σε σόου ταλέντων ούτε με
10.000.000 ευρώ!
ι εκεί που νομίσαμε ότι το «καζάνι» της σόουμπιζ είχε σταματήσει να… βράζει, να σου
κι έσκασε νέα «βόμβα» ή αλλιώς κόντρα
μεταξύ δύο καλλιτεχνών, που καταφέρνουν να μας διασκεδάζουν με τα τραγούδια τους
αλλά αυτή τη φορά μας αναστάτωσαν εκτός πίστας!
Ο λόγος για τον Νίκο Βέρτη και τον Νίνο, με τον
δεύτερο να γίνεται… πυρ και μανία μετά την πρόσφατη
δήλωση του Βέρτη ότι «με έχουν προσεγγίσει πολλές φορές για κριτή σε τάλεντ σόου. Η κουβέντα τελειώνει, λέγοντάς τους ότι και 10.000.000 ευρώ να μου προσφέρετε, δεν
θα το κάνω!».

Κ

Έριξε… μαύρη πέτρα στη «Eurovision» η
Ουγγαρία λόγω «αλλεργίας» στους γκέι
ην απόφαση να απέχει από την
«Eurovision 2020» πήρε η Ουγγαρία,
με τις φήμες να οργιάζουν σχετικά με
το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την
ενέργεια, που πραγματικά άφησε αρκετούς
με… το στόμα ανοιχτό.
Ωστόσο, αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύ-

Τ

πωση είναι κάτι άλλο: το ότι οι διάφοροι «καλοθελητές» και δημοσιεύματα του ουγγρικού Τύπου
ισχυρίζονται ότι πιθανότατα ο λόγος αποχώρησης από την «Eurovision» είναι επειδή ο διαγωνισμός… θεωρείται «πολύ γκέι» για τη χώρα(!). Ας μη βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα..!

Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε τον Νίνο να ανεβάσει στο Instagram την εξής ανάρτηση: «Ερώτηση προς όλους τους τραγουδιστές του πλανήτη: Θα πήγαινες με δέκα
μύρια σε κριτική επιτροπή να λες την άποψή σου για τραγουδιστές; Ρόμπι Γουίλιαμς: “Και με τα μισά πήγα”. Αγκιλέρα: “Nαι αμέ, γιατί όχι”. Νίκος Βέρτης: “Ούτε με δέκα μύρια”. Τι είναι αυτά ρε! Πέστε να με φάτε, δε με νοιάζει τίποτα. Λέω την άποψή μου δημόσια. Από πάντα».
Βέβαια, μετά από τη συγκεκριμένη δημοσίευση, οι
θαυμαστές του Νίκου Βέρτη έπεσαν όντως να τον φάνε, αλλά χαλάλι! Φτάνει που ο Νίνο είπε την άποψή
του…
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην επί
σημη πρεμιέρα της παράστασης «Βρε καλώς τους», βρέθηκε η Αγγελική Νικολούλη
και απάντησε
στους δημοσιογράφους και για την αποχώρηση της
Βίκυς Χατζηβασιλείου από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha: «Όταν κάποιος επιλέγει να φύγει, είναι επιλογή του. Δεν
θέλω να μιλήσω για άλλους συναδέλφους,
δεν είναι σωστό». Αυτό είναι που λέμε
αρνούμαι, με το… γάντι!
Μπροστά στις κάμερες εκμυστη
ρεύτηκε η Ραμόνα Βλαντή πως
της έχει τύχει παρτενέρ σε φωτογράφιση να μυρίζει άσχημα: «Μου έχει τύχει
σε φωτογράφιση
να μυρίζει άσχημα ο άλλος. Μπορεί να είναι πανέμορφη, μπορεί να
είναι κούκλος, τα
σβήνει όλα αυτό
το πράγμα! Είναι
και ορμονικό αυτό, αλλά και πάλι αυτό φτιάχνεται!» Έχει
δίκιο, αλλά όλα έχουν τον κατάλληλο
τρόπο για να λέγονται, και ο άλλος να
μην παρεξηγείται…
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Ο BO ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ… ΛΕΖΑΝΤΑ! Στην εκπομπή «Στη
Φωλιά των Κου Κου» και στον Στέφανο Κωνσταντινίδη μίλησε ή μάλλον… τα πέταξε
(σχεδόν) όλα ο γνωστός τραγουδιστής Bo, θέλοντας να δείξει στους τηλεθεατές τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς που ιδρώνει για να διατηρεί! «Αυτή τη στιγμή είμαι 93 κιλά και έχω 5,8% ποσοστό λίπους. Κάνω ειδική διατροφή συνέχεια, ασταμάτητα. Κάνω προπόνηση 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Δεν έχω μάθει όμως να κολυμπάω, δεν θέλω. Στην παραλία με τον Ντάνο πάω για τη λεζάντα. Λίγο κορμί, λίγο λαδάκι, λίγο να το παίξουμε!» ανέφερε ο ίδιος. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, είναι ειλικρινής..!

media
ΕΥΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

«Δεν είμαστε
ζευγάρι με
τον Γιώργο
Αγγελόπουλο!»

Το παράπονό του από τη Μαρία

Μπεκατώρου εξέφρασε προ ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποτε ήμουν στήριγμά της στο “Τηλέ Άστυ”, τώρα δεν κάνει
τέτοιου τύπου εκπομπές που να με φωνάζει
καλεσμένο. Αλλά όταν έκανε, δεν με φώναζε. Εκεί έχω ένα παραπονάκι. Μου είχε
πει ότι δεν μπορούσε. Πώς μπορούν όλοι
οι άλλοι;» Ιδού η απορία..!

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη

στο περιοδικό «People» παραχώρησε ο Τάκης Ζαχαράτος, μιλώντας
και για την κόντρα του με τον Γιώργο
Μαζωνάκη: «Τον αγαπώ πολύ και τον
θαυμάζω. Από ένα σημείο και μετά ενοχλήθηκε με τη
σάτιρα που έκανα. Μάλιστα του
έστειλα ένα μήνυμα στο οποίο δεν
έλαβα ποτέ απάντηση». Ευχόμαστε να τα βρουν
ξανά σύντομα…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Η περσινή πα
ίκτρια του
«GNTM» ξεκα
θαρίζει μια
και καλή όσα
ακούγονται γ
ια
την προσωπικ
ή της ζωή

δωσε επιτέλους η ίδια την απάντηση που περίμεναν οι
τηλεθεατές από την πρώτη
στιγμή που άρχισαν να «φουντώνουν» οι φήμες ότι τάχα
η Εύη Ιωαννίδου και ο πρώην παίκτης
του «Survivor», Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι ζευγάρι.
Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της
Φαίης Σκορδά, το όμορφο μοντέλο ξεκαθάρισε μια και καλή το τι τελικά ισχύει, οπότε δεν μας πέφτει λόγος!
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όχι, δεν ισχύει. Με τον Γιώργο είχαμε επαγγελματική
σχέση και αυτό ήταν όλο, μέχρι εκεί. Γενικότερα δεν μιλάω για την προσωπική μου
ζωή, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα. Θα
έλεγα αν είχα κάτι, αλλά δεν έχω κάτι μαζί
του, το ξεκαθαρίζω». Δεν πιστεύουμε να
έχετε ακόμη αμφιβολία..;

E

Ψηφίζει «δαγκωτό» Κάτια Ταραμπάνκο ο Σκουλός
Την άποψή του για μία από τις παίκτριες του
φετινού ριάλιτι μόδας «GNTM», την Κάτια Ταραμπάνκο, εκμυστηρεύτηκε στην εκπομπή
«Πρωινό» ο κριτής και γνωστός φωτογράφος,
Δημήτρης Σκουλός. Πρόκειται για μια παίκτρια, η οποία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο σπίτι τού ριάλιτι, λόγω τής (για
αρκετούς) μη φιλικής συμπεριφοράς της.
«Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που λέει τη γνώ-

μη του μπροστά στην κάμερα. Μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχοι χαρακτήρες που λένε τη γνώμη τους εκτός κάμερας. Την προέτρεψα να έρθει στο σόου, χωρίς να είναι φίλη μου. Δεν τη
γνωρίζω. Μου τη σύστησαν οι στιλίστες ενός
μεγάλου περιοδικού που φωτογράφιζα στην
παραλία εκείνη την ημέρα. Τα πάει καλά, άρα
είχα δίκιο», είπε ο ίδιος. Είναι κι αυτή μία άποψη…
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ΑΠΟ ΞΑΝΘΙΑ… ΚΑΣΤΑΝΗ Η ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΣΤΙΣ «ΑΓΡΙΕΣ
ΜΕΛΙΣΣΕΣ» Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Θεοφανία
Παπαθωμά, η οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε και για την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, για
τις ανάγκες του ρόλου της στο ιδιαίτερα πετυχημένο σίριαλ «Άγριες Μέλισσες»: «Άλλαξα τα μαλλιά
μου γιατί φαντάστηκα τη Βιολέτα με σκούρα μαλλιά. Συνήθως έτσι κάνω. Διαβάζω τον ρόλο και δεν του δίνω πολύ μεγάλη σημασία, όταν μου το προτείνουν. Τον καταπίνω νοητικά και τον αφήνω εκεί μέχρι να γεννηθεί. Κάποια στιγμή μου χτυπάει την πόρτα και μου μιλάει και μου λέει “θέλω αυτά τα μαλλιά”, “θέλω να
μιλάς έτσι”, μόνος του μου τα λέει». Αυτό θα πει… μεταφυσικές ικανότητες!
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StOrIeS
Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ η Α
μαλία Κυπαρίσση. Η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ του
καναλιού έλαβε μια καθαρά προσωπική επιλογή, και όπως αναφέρουν οι
πληροφορίες, ο λόγος ήταν οι αυξημένες υποχρεώσεις
της. Υπενθυμίζεται
ότι είχε αναλάβει τη
συγκεκριμένη θέση, στις αρχές του περασμένου Απριλίου.

Πανικόβλητος ο θίασος
μετά την ξαφνική αποχώρηση
της γνωστής ηθοποιού

Έκρυψαν
(στο παρά ένα)
με μάσκα
το πρόσωπο
της Άβας
Γαλανοπούλου
στην αφίσα
της
παράστασης!

επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης
«Happy Birthday Ελλάς», πραγματοποιήθηκε
πριν από λίγες ημέρες, με την Άβα Γαλανοπούλου να είναι απούσα, καθώς αποφάσισε
την τελευταία στιγμή ότι δεν θέλει να συμμετάσχει σε αυτήν. Μάλιστα, οι συντελεστές του θιάσου πανικοβλήθηκαν με την ξαφνική αυτή εξέλιξη και αναγκάστηκαν να
καλύψουν το πρόσωπο της ηθοποιού στην αφίσα, με μάσκα(!).
Για όλη αυτήν την αναστάτωση μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος πρωταγωνιστεί
στην… επεισοδιακή αυτή παράσταση:
«Πραγματικά δυσκολευτήκαμε πάρα
πολύ. Η Άβα Γαλανοπούλου δυστυχώς αποχώρησε, δεν ήθελα να αποχωρήσει, έφυγε για τελείως δικούς της λόγους. Κάναμε εσωτερική αντικατάσταση, παιδευτήκαμε πάρα πολύ.
»Το περασμένο Σάββατο πήγε η ίδια και
τους είπε ότι αύριο, Κυριακή, είναι η τελευταία μου παράσταση εδώ. Την Κυριακή
έπαιξε και ζήτησε να φύγει το πρόσωπό
της από την αφίσα καθώς αποχώρησε. Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε για την παράσταση, δεν είχε εμφανιστεί και ο ρόλος απορροφήθηκε, δεν υπήρξε αντικατάσταση. Θα κάνουν άλλη αφίσα, θα
γίνει άλλη φωτογράφιση».
Κοινώς, χαμός! Ευχόμαστε από εδώ και στο εξής να πάνε όλα καλά. Για όλους τους..!

H

Με αυτές τις τροφές έχει κορμί «λαμπάδα»
η Μαρία Ηλιάκη!
Τα τελευταία χρόνια η κοκκινομάλλα
πλέον Μαρία Ηλιάκη έχει βάλει στη ζωή
της τη γυμναστική αλλά και την υγιεινή
διατροφή, κάτι που την κάνει να δείχνει
στα καλύτερά της!
Πρόσφατα μάλιστα μοιράστηκε με
τους διαδικτυακούς φίλους της κάποια

από τα μυστικά του καθημερινού της μενού, όπως το ότι λατρεύει τα λαχανικά,
το πολύσπορο ψωμί, τους ξηρούς καρπούς και τα φρούτα. Μπράβο της που αντιστέκεται στους διατροφικούς πειρασμούς, εκεί στα ξένα (Ελβετία), όπου ζει
λόγω έρωτα..!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον

τηλεοπτικό σταθμό Alpha, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις ανάμεσα
στους εκπροσώπους της Motor
Oil και τον Δημήτρη Κοντομηνά ξεκίνησαν για τη μεταβίβαση του
υπολοίπου 49,9% των μετοχών του Ομίλου Alpha και η συμφωνία είναι πολύ κοντά. Αναμένουμε τις εξελίξεις το
προσεχές διάστημα…
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε
ΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και
φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα, τα εν επισχέσει μέλη της
Ενώσεως και τα
ανήλικα τέκνα
των αποβιωσάντων μελών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Πρόθεση όλων είναι η
στήριξη των ανέργων μελών, παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
αντιμετωπίζει η Ένωση.
Με επιστολή του Γενικού Διευθυ
ντή Ενημέρωσης, Φώτη Καφαράκη, ορίστηκαν
ως αρχισυντάκτες
στο newsroom
της ΕΡΤ, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Γεωργόπουλος, Παύλος
Χ ατ ζ η ι ω ανν ί δης, Ευαγγελία-Ειρήνη Δημητρίου
και Μαρία Κονταξή.
Οι ιστοσελίδες in.gr και tovima.gr

καθώς και οι υπόλοιπες ιστοσελίδες της εταιρείας Alter Ego πρόκειται
να μετακομίσουν σε κτίριο απέναντι από τις εγκαταστάσεις της, επίσης, επί
της λεωφόρου Συγγρού, καθώς είναι
μεγάλες πια οι ανάγκες που έχουν προκύψει από τη στέγαση και λειτουργία του νέου τηλεοπτικού σταθμού
που βρίσκεται στα
σκαριά.
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ΙΡΑΚ: 60 ημέρες βαμμένες στο αίμα
ύο μήνες συμπληρώνονται αύριο Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, από όταν οι Ιρακινοί άρχισαν να εκφράζουν μαζικά την αγανάκτησή τους για τα πεπραγμένα της διεφθαρμένης και ανίκανης –όπως τη χαρακτηρίζουν– κυβέρνησής τους και το τίμημα αυτής της δυσαρέσκειάς τους το πληρώνουν με αίμα.
Σε αυτές τις 60 ημέρες υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή
τους 350 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από
15.000, στην πλειοψηφία τους διαδηλωτές, με τους διαμαρτυρόμενους να συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους της Βαγδάτης και της Βασόρας, θεωρώντας ότι η διατάραξη της οικο-

Δ

νομικής ζωής της χώρας
θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και εξαναγκασμού της κυβέρνησης σε παραίτηση.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στη δεύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα του ΟΠΕΚ, όπου ο άφθονος «μαύρος χρυσός» που κρύβουν τα σπλάχνα της
αντιπροσωπεύει το 90% των εσόδων μιας υπερχρεωμένης κυβέρνησης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

Η Διάσκεψη της Τεχεράνης
και ο ρόλος των κατασκόπων
• Ο θάνατος της Γκόαρ Βαρτανιάν έφερε στην επικαιρότητα το πώς αποφεύχθηκε το
σχέδιο των Ναζί για την τριπλή δολοφονία Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν το 1943
Του Μιχάλη Κωτσάκου
ριν από 76 χρόνια τέτοιες ημέρες (28 Νοεμβρίου 1943)
οι ηγέτες των τότε μεγάλων
δυνάμεων Φρανγκλίνος
Ρούσβελτ, Ουίνστον Τσόρτσιλ και Ιωσήφ Στάλιν συναντήθηκαν
στην Τεχεράνη για να αποφασίσουν το
μέλλον του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και τη διαμόρφωση του κόσμου μετά
τον πόλεμο. Η διάσκεψη είχε κωδικό όνομα «Εύρηκα». Ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν και το ενδεχόμενο για ένα νέο μέτωπο. Τότε, στην Τεχεράνη ακούστηκε για
πρώτη φορά η ιδέα της δημιουργίας μιας
οργάνωσης, η οποία έπειτα αποτέλεσε
πρότυπο για τον σημερινό Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
Εύλογα θα αναρωτηθείτε για ποιον λόγο θυμηθήκαμε τη συγκεκριμένη σύσκεψη
που ήταν η πρώτη για τον διαχωρισμό του
κόσμου, καθώς ακολούθησαν δύο ακόμη,
στη Γιάλτα και στο Πότσδαμ, μετά το τέλος
του πολέμου; Διότι προ ολίγων 24ώρων
απεβίωσε η σοβιετική κατάσκοπος Γκοάρ
Βαρτανιάν, η οποία, μαζί με τον σύζυγό
της, Γκεβόρκ, είχε αποτρέψει μια απόπειρα των Ναζί να δολοφονήσουν τους τρεις
ηγέτες. Η Γκοάρ Βαρτανιάν βοήθησε τον
σύζυγό της κυρίως να αποτρέψει τη ναζιστική επιχείρηση «Μεγάλο Άλμα», που είχε στόχο την ταυτόχρονη δολοφονία των
τριών ηγετών κατά τη διάρκεια της διάσκε-

Π

ψης της Τεχεράνης το 1943.
Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία της
Ρωσίας, η «Ανίτα» και ο «Χένρι», δύο από
τα ψευδώνυμά τους, είχαν συμμετάσχει σε
μια δουλειά που διεξήχθη «σε ακραίες συνθήκες και σε πολλές χώρες». Πρόκειται κυρίως για τη Γαλλία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία, την Ινδία, ή ακόμη την Κίνα,
σύμφωνα με τον ρωσικό Τύπο. Σύμφωνα
με τον πρώην μυστικό πράκτορα των Σοβιετικών, Μιχαήλ Λιουμπίμοφ, «η συγκεκριμένη δουλειά των Βαρτανιάν δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ ώστε να αποφευχθούν πολιτικά σκάνδαλα στις χώρες στις οποίες εργάσθηκε το ζευγάρι».

Όμως, με βάση ένα βιβλίο που γράφτηκε
για τον Χίτλερ, το σχέδιο κατέρρευσε, όταν
ο Χανς Ούρλιχ βον Όρτελ, μέλος της ομάδας που θα εκτελούσε την τριπλή δολοφονία, έθεσε ακούσια σε κίνδυνο την αποστολή. Είχε αποκαλύψει στον Νικολάι
Κουζνέτσοφ (κατά κόσμο Γκεβόρκ Βαρτανιάν), διπλό πράκτορα που εργαζόταν
για τους Ρώσους, πως η επόμενη δουλειά
του θα ήταν κάτι μεγάλο. Προσπάθησε να
εντυπωσιάσει τη φίλη του Κουζνέτσοφ
(την Γκοάρ Βαρτανιάν) που εργαζόταν για
την Γκεστάπο, αποκαλύπτοντας ότι θα της
φέρει «ένα περσικό χαλί», όταν θα επέστρεφε
από την επόμενη αποστολή του. Έτσι ξε-

σκεπάστηκε η μυστική επιχείρηση.

Τι συζητήθηκε στην Τεχεράνη
Οι περισσότεροι εκτιμούν πως τα πάντα
κρίθηκαν στη Διάσκεψη της Γιάλτας από
τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου του 1945. Κι
όμως, πολλά είχαν προαποφασιστεί στην
Τεχεράνη το 1943, όπως έχει αναφέρει σε
άρθρο του ο ιστορικός Θάνος Βερεμής.
«Η διάσκεψη των τριών –Στάλιν, Τσώρτσιλ
και Ρούσβελτ– στην Τεχεράνη, τον Νοέμβριο
του 1943, υπήρξε προϊόν διαβουλεύσεων και
διχογνωμίας, καθώς ο Στάλιν ήθελε να βρίσκεται κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων της χώρας του, ενώ ο Ρούσβελτ δεν ήθελε να απομακρυνθεί υπερβολικά από τη βάση του. Ο Ρούσβελτ δέχθηκε τελικά την απαίτηση του Στάλιν ως χειρονομία αναγνώρισης της κρισιμότητας του πολέμου στη Σοβιετική Ένωση. Οι
σχέσεις ανάμεσα στους τρεις κατά τη διάσκεψη
παρουσίασαν διακυμάνσεις. Η συνεργασία Άγγλων και Αμερικανών, όπως ήταν φυσικό, υπήρξε στενότερη απ’ ό,τι εκείνη των δύο με τον
Στάλιν. Ωστόσο, η μακρά πείρα Βρετανών και
Ρώσων στη διαχείριση αυτοκρατοριών επέτρεπε συχνά στον Τσώρτσιλ και τον Στάλιν να μιλάνε τη γλώσσα του ρεαλισμού που ξένιζε τον ιδεαλιστή Αμερικανό πρόεδρο. Η διατήρηση,
εξάλλου, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, μετά
τον πόλεμο, που αποτέλεσε βασικό στόχο του
Βρετανού πρωθυπουργού, έγινε σε ορισμένες
περιστάσεις σημείο τριβής στις σχέσεις του με
τον Ρούσβελτ.
»Ο Τσώρτσιλ και ο Ρούσβελτ συναντήθη-

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 NOEMΒΡΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2019
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 39

Διαδικτυακός βομβαρδισμός της Europol σε ιντερνετικές «βάσεις» του ISIS
τον 21ο αιώνα οι πόλεμοι δεν κερδίζονται κατά ανάγκη στα πεδία των μαχών και με τη
ρήψη βομβών. Ενίοτε αρκεί ο στραγγαλισμός των σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας του
αντιπάλου για να είναι το αποτέλεσμα εξίσου νικηφόρο. Τρανό παράδειγμα το πλήγμα
που υπέστη πριν από μερικά εικοσιτετράωρα το Ισλαμικό Κράτος από την Europol, όταν με συντονισμένη δράση του αστυνομικού σώματος της Ε.Ε. αχρηστεύτηκαν κομβικοί σέρβερς που
χρησιμοποιούσε ο ISIS προκειμένου να έχει η τρομοκρατική οργάνωση παρουσία στο Ίντερνετ.
Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από το αρχηγείο της Europol στη Χάγη το «ξερίζωμα» του
Ισλαμικού Κράτους από το διαδίκτυο δεν επετεύχθη σε απόλυτο βαθμό, εκτιμάται ωστόσο ότι μετά από την επιχείρηση οι τζιχαντιστές του χαλιφάτου έχουν εξαφανιστεί από σημαντικό
τμήμα του Ίντερνετ και μένει να φανεί πώς θα ανακάμψουν έπειτα από αυτό το χτύπημα.
Τα παράσημα για την επιτυχία της Europol να ανασχέσει διαδικτυακές επιχειρήσεις

Σ

προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους καρφιτσώνονται δικαιωματικά και στο πέτο εννέα κολοσσών
του ίντερνετ –μεταξύ των οποίων οι πλατφόρμες
της Google, του Twitter, του Instagram και του
Telegram– που συνεργάστηκαν με τις ευρωπαϊκές
αστυνομικές υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί δύο ημέρες την περασμένη εβδομάδα οι ερευνητές της Europol εξέτασαν «βίντεο προπαγάνδας, εκδόσεις και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό», με το Telegram να είναι ο πάροχος
στον οποίο βρέθηκε το περισσότερο προπαγανδιστικό υλικό.

Το Δυτικό Μέτωπο

καν έξι φορές σε ιδιωτικές διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια
του πολέμου, ενώ ο πρώτος πήγε μόνο δύο φορές
στη Σοβιετική Ένωση για να συσκεφθεί με τον Στάλιν. Ο Ρούσβελτ ουδέποτε συνάντησε μόνος τον Στάλιν, εκτός από τις ιδιαίτερες συνομιλίες που είχαν
στα διαλείμματα της διάσκεψης και αργότερα στη
Γιάλτα. Οι τρεις μαζί συναντήθηκαν μόνο δύο φορές – στην Τεχεράνη και τη Γιάλτα (1945). Στο Πότσδαμ (1945), ο Ρούσβελτ είχε ήδη πεθάνει και ο
Τσώρτσιλ είχε χάσει τις βρετανικές εκλογές και αντικατασταθεί από τον Ατλί.
»Στην Τεχεράνη, το 1943, οι συζητήσεις άνοιξαν
με το πολεμικό θέατρο της Άπω Ανατολής και τη
βοήθεια προς τον Τσαγκ Και-σεκ εναντίον των ιαπωνικών δυνάμεων. Ο Ρούσβελτ έδειξε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό για κάθε μορφή αρωγής προς την
Κίνα, ενώ ο Τσώρτσιλ αρνήθηκε να αναλάβουν οι
Βρετανοί αμφίβιες επιχειρήσεις, νότια της Βιρμανίας, προς μεγάλη απογοήτευση των Αμερικανών.
Αποφασίστηκε όμως και από τους τρεις η διάλυση
της ιαπωνικής αυτοκρατορίας.
»Ο Στάλιν, ο οποίος κατάφερε να θέσει προσημείωση σε ιαπωνικό λιμάνι νότια του Βλαδιβοστόκ
και στα ιαπωνικά στενά της Τσουσίμα, άφησε να εννοηθεί ότι κάποια στιγμή η Σοβιετική Ένωση θα έβγαινε στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Η στιγμή αυτή θα ήταν μετά την ήττα της Γερμανίας».

Οι συζητήσεις για το πολεμικό θέατρο της Ευρώπης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε τρεις
κατηγορίες:
1) Την κοινή στρατηγική κατά της Γερμανίας.
2) Τα άλυτα πολιτικά προβλήματα που ανέκυπταν συνεχώς.
3) Τη δημιουργία διεθνών οργανισμών μετά τον
πόλεμο.
Στην πρώτη κατηγορία κυριάρχησε η συζήτηση για τη μεγάλη απόβαση στη βόρεια Γαλλία με
τον κωδικό Overlord. Ο Τσόρτσιλ απογοήτευσε
τον Στάλιν, θέτοντας ως όρους της επιχείρησης
τη σημαντική μείωση των Γερμανών στη βορειοδυτική Ευρώπη και την αδυναμία τους να μεταφέρουν περισσότερες από δεκαπέντε μηχανοκίνητες μεραρχίες στις γαλλικές ακτές. Πρότεινε,
αντίθετα, επιχειρήσεις που θα αδυνάτιζαν τις
γερμανικές δυνάμεις, όπως η απόβαση στην Ιταλία και στη νότια Γαλλία, η έξοδος της Τουρκίας στον πόλεμο (συνάντησε τη σθεναρή άρνηση του Ινονού), η ενίσχυση των αντιστασιακών
ομάδων στα Βαλκάνια, ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις στη Σλοβενία και την Αυστρία. Η επιμονή του Στάλιν στον περισπασμό της επιχείρησης Overlord υπήρξε το κύριο θέμα στις συζητήσεις των μεγάλων. Ο Στάλιν πίστευε δικαιολογημένα ότι μια επίθεση στα νώτα του εχθρού
θα μπορούσε να ανακουφίσει τον Ερυθρό Στρατό από την πίεση των γερμανικών μεραρχιών.

Οι κυριότερες αποφάσεις
1 Οι Παρτιζάνοι στη Γιουγκοσλαβία θα πρέπει
να ενισχυθούν όσο είναι δυνατόν, με πολεμοφόδια, αλλά και με καταδρομικές επιχειρήσεις.
1 Θα ήταν ευχής έργον από στρατιωτικής απόψεως να βγει η Τουρκία στον πόλεμο, στο πλευρό των Συμμάχων, μέχρι το τέλος του 1943. Αν
γίνει αυτό και η Βουλγαρία επιτεθεί στην Τουρκία, τότε η ΕΣΣΔ θα κηρύξει αυτομάτως τον πόλεμο στη Βουλγαρία.
1 Η επιχείρηση OVERLORD (απόβαση στη
Νορμανδία) θα ξεκινήσει τον Μάιο του 1944,
παράλληλα με μία εισβολή στη Νότια Γαλλία. Ταυτόχρονα, οι σοβιετικές δυνάμεις θα αντεπιτεθούν
στο ανατολικό μέτωπο, ώστε να εμποδίσουν τη
Γερμανία να αποσπάσει δυνάμεις στα δυτικά.
1 Οι τρεις χώρες συμφώνησαν ότι οι ηγεσίες
των ενόπλων δυνάμεών τους θα πρέπει στο εξής να συνεργάζονται στενά ως προς τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΡΙΟ ΝΤΕ ΖΑΝΕΪΡΟ:
Δεν προλάβαιναν τους δολοφόνους,
τώρα δεν προλαβαίνουν τους πιστολέρο
αστυνομικούς
Βραζιλία δεν διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο στην ασφάλεια των πολιτών αλλά από εκεί που δεν προλάβαιναν να μετρούν νεκρούς από εγκληματικές ενέργειες, έφτασαν στο σημείο να μακραίνουν οι λίστες
των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη χώρα του καφέ και της σάμπα εξαιτίας της υπέρμετρης βίας που ασκεί η αστυνομία.
Την τραγική διαπίστωση πιστοποιούν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας
Ασφάλειας (ISP) που εδρεύει στην πολιτεία του Ρίο, τα οποία δείχνουν ότι ενώ
από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ο συνολικός αριθμός των εκ προθέσεων ανθρωποκτονιών μειώθηκε κατά 21% συγκριτικά με το
αντίστοιχο δεκάμηνο του 2018, 1.546 άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της αστυνομικής επέμβασης από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, αριθμός κατά 18% μεγαλύτερος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Σημειώνεται ότι το 2018 ήταν η χρονιά που καταγράφηκε το απόλυτο ρεκόρ
στον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την αστυνομία, ξεπερνώντας κατά τι το έτος 1998 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή των τραγικών στατιστικών με τους νεκρούς εκείνο το 12μηνο να ανέρχονται σε 1.534 άτομα.
Σε αντίθεση με τους συσχετισμούς που μπορεί να προκύπτουν από την ανάγνωση των απόλυτων αριθμών, η εισαγγελική αρχή του Ρίο υποστηρίζει
σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο ότι η μείωση του εγκλήματος δεν οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την αστυνομία.
Όπως και να έχει, η μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών στο Ρίο ντε
Ζανέιρο από την αρχή του έτους αποτελεί μια επιτυχία για τον νέο κυβερνήτη
της πολιτείας, Ουίλσον Βίτσελ, που είναι υποστηρικτής της σκληρής εκδοχής
του δόγματος «νόμος και τάξη», όπως άλλωστε και ο ακροδεξιός πρόεδρος
της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο κυβερνήτης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, υπερασπίζεται για παράδειγμα τη χρήση ελεύθερων
σκοπευτών για να σκοτώνουν όποιο άτομο φέρει τουφέκι εφόδου. Αυτός είναι
και ο λόγος που πολλοί πιστεύουν ότι η πολιτική του κυβερνήτη Βίτσελ είναι αυτή που έχει πυροδοτήσει την αύξηση της αστυνομικής βίας.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας
Ασφάλειας κατά τη διάρκεια των
πρώτων δέκα μηνών του τρέχοντος έτους η αστυνομία
κατέσχεσε 7.215 πυροβόλα όπλα, που μεταφράζεται σε κατάσχεση κατά
μέσο όρο 24 πυροβόλων ανά μέρα. Αυτό
το σύνολο περιλαμβάνει 468 τουφέκια, αριθμός χωρίς προηγούμενο για αυτό το
είδος όπλου τα
τελευταία 12
χρόνια.
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