ΑΥστΡΑΛιΑ
Παλεύει με τις φλόγες
και σώζει τα καγκουρό
από βέβαιο θάνατο!

Άσος ημίχρονο,
διπλό τελικό…
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Ενεργοποίησε
τα «καραμανλικά»
φερέφωνα
ο Αλέξης
• O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί
μέχρι και την τελευταία ημέρα τον
Προκόπη Παυλόπουλο με στόχο να
δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη
▶ ΣΕΛ. 12, 29

Τι ζήτησαν από
τον Μητσοτάκη
22 επιχειρηματίες
στην Ουάσινγκτον
▶ ΣΕΛ. 32-33

• Μονοπώλησε ο Τραμπ τη συνάντηση λόγω Σουλεϊμανί και
παραπομπής του, όμως ο Κυριάκος πέτυχε τον στόχο του με τους
Πάλμερ και Πομπέο να πηγαίνουν «πεσκέσι» στον Σουλτάνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

www.iapopsi.gr

 



• Πολιτικός εκβιασμός στον Κυριάκο
Μητσοτάκη από την αρχηγό του
ΚΙΝ.ΑΛ. η οποία αρνείται να ψηφίσει
Πρόεδρο Δημοκρατίας προερχόμενο
από την Κεντροδεξιά
▶ ΣΕΛ. 2

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ
ΓΙΑ NOVARTIS:

Επενδύσεις έντασης
γνώσης και εκπαίδευση
οι νέοι εθνικοί στόχοι
• Ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας
«χαρτογραφεί» τους τρόπους
επαναφοράς της χώρας μας
στις ράγες της βιώσιμης ανάπτυξης
▶ ΣΕΛ. 30-31

Την μπάλα στην
εξέδρα με αιτήματα
δικαστικών
συνδρομών!!!
Μετά από 2,5 χρόνια απραξίας, η εισαγγελέας
Διαφθοράς προσπαθεί –μάταια– να πείσει
ότι ακόμη ερευνά την υπόθεση Novartis,
αναζητώντας δήθεν λογαριασμούς και 
εμβάσματα σε άλλες χώρες…




• Ενώ η εισαγγελέας Διαφθοράς
έχει καταγγείλει τον Γιάννη
Αγγελή για «παρεμβατική
διάθεση» και για «δημιουργία
προσωπικού αρχείου», το δεξί της
χέρι Χρ. Ντζούρας με την
κατάθεσή του στον εισαγγελέα
Σπύρο Παππά την «αδειάζει» και
δικαιώνει τον καταγγελθέντα
Αγγελή!!! ▶ ΣΕΛ. 4
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τις 12 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες για την εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας, ώστε με
την λήξη της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου τον Μάρτιο να έχει εκλεγεί από την Βουλή. Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μόνο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι δεν θα ανανεωθεί η θητεία του κ. Παυλόπουλου. Παρά
το γεγονός ότι επιμένει για την επανεκλογή του ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λεγόμενοι καραμανλικοί.
Εδώ και πολύ καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το πρόσωπο που θα προταθεί θα εκφράζει τη συναίνεση και
δεν θα μπορεί η αντιπολίτευση να πει όχι. Βέβαια για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
μπορεί να ελπίζει ότι θα υπάρξει συναίνεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ακόμη και στο υποθετικό σενάριο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει τον κ. Δραγασάκη, ή τον κ. Φλαμπουράρη ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει όχι.
Το ΚΚΕ ως είθισται ποτέ δεν ψηφίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προτιμώντας το λευκό, ενώ για το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφακη ουδείς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, καθώς ο πρώην υπουργός Οικονομικών είναι απρόβλεπτος και μπορεί να σου πει ναι και τελικά να ψηφίσει όχι.
Όσο για τον Κυριάκο Βελόπουλο ανάλογα
το πρόσωπο μπορεί και να συμφωνήσει. Έτσι η έννοια συναίνεση ισχύει μόνο για το
ΚΙΝΑΛ. Οι θέσεις των δύο κομμάτων σε
πολλά ζητήματα είναι παρεμφερείς και γενικά υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ
του Μεγάρου Μαξίμου και της Χαριλάου
Τρικούπη. Αυτό φάνηκε και στην χθεσινή
συνάντηση των δύο, όπου βρίσκονται σε
κοινή ρότα σε ό,τι αφορά την προσφυγή
στην Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες και όχι
για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Όμως
ενώ υπάρχει μία διάθεση συναίνεσης εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη με το ΚΙΝΑΛ, η κ. Γεννηματά την υποδαυλίζει με την
στάση που κρατά στο ζήτημα του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι ναι μεν πρότεινε δύο πρώην πρωθυπουργούς του
ΠΑΣΟΚ για το αξίωμα κι ένα ακόμη πρώην πρόεδρο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, όμως την ίδια ώρα δηλώνει με ύφος χιλίων
καρδιναλίων ότι δεν θα ψηφίσει ως νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιον προερχόμενο από την Κεντροδεξιά.
Δηλαδή με τους 22 ψήφους που διαθέτει το ΚΙΝΑΛ θέλει να κάνει “κουμάντο” στην πλειοψηφία των 158 βουλευτών που
διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, πατώντας στην ειλικρινή διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη για συναίνεση όχι μόνο για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Η κ. Γεννηματά αγνοεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μεν πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, όμως είναι και πρόεδρος της Ν.Δ. Και πρέπει ταυτόχρονα να αφουγκραστεί και την βάση του κόμματος του, αλλά και
τους βουλευτές του. Διότι πλέον με την αλλαγή στο σύνταγμα δεν είναι απαραίτητο ο νέος Πρόεδρος να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία, όπως στα παρελθόν, αλλά ισχύει και η σχετική πλειοψηφία, δίχως να χρειάζεται να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές.
Δυστυχώς η κ. Φώφη Γεννηματά δεν έχει κατανοήσει ότι είναι επικεφαλής ενός μικρού κόμματος του 8% και ο ρόλος
της δεν μπορεί να υπερβαίνει το μπόι της. Δεν μπορεί να εκβιάζει στο όνομα της συναίνεσης αποκλείοντας με το έτσι θέλω
κάποιο πρόσωπο από την μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Με αυτή τη λογική, αναμενόμενο θα ήταν να πει «όχι» σε ενδεχόμενη πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Ευάγγελο Βενιζέλο ή τον Αντώνη Σαμαρά, που έκαναν πράξη
την κεντροδεξιά διακυβέρνηση, ικανοποιώντας έτσι τον γνωστό μέντορά της, απογοητεύοντας όλους όσοι έχουν απομείνει
στο ΚΙΝΑΛ. Διότι ικανοί για την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν μόνο στην Κεντροαριστερά. Και αγνοεί το σημαντικότερο: Τις νωπές εκλογικές αναμετρήσεις (Εθνικές, ευρωπαϊκές, περιφερειακές και δημοτικές) από τον Μάιο έως τον
Ιούλιο, όπου οι πολίτες εξέλεξαν με μεγάλη πλειοψηφία όχι μόνο αυτοδύναμη Κεντροδεξιά κυβέρνηση, αλλά και τους περισσότερους εκπρόσωπους της Ν.Δ. σε περιφέρειες και δήμους.

Σ

158 ο Κυριάκος,
22 η Φώφη αλλά
θέλει το κουμάντο
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Ο ξεχωριστός
Ιανουάριος
του Κυριάκου
• Εκτός από τα ελληνοτουρκικά, οι σκέψεις του πρωθυπουργού
βρίσκονται και στον ΠτΔ και στον εκλογικό νόμο, αλλά και
στη συνέχιση των εργασιών της Προανακριτικής για τη Novartis
Την ενδέκατη ημέρα του πρώτου μήνα του χρόνου διανύουμε και, αν εξαιρέσουμε τις αργίες της Πρωτοχρονιάς
και των Θεοφανίων, είναι ελάχιστος ο χρόνος που έχει
διεξαχθεί πραγματικό πολιτικό «παιχνίδι». Ωστόσο, ο Ιανουάριος είναι πολύ ξεχωριστός μήνας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κι αυτό διότι στις εναπομείνασες 20 ημέρες του μήνα πολλά κομβικά γεγονότα θα
λάβουν χώρα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Έ

χοντας ήδη αφήσει πίσω την πανηγυρική υπογραφή στις 2 Ιανουαρίου στην Αθήνα της
διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ για τον αγωγό EastMed, ο
Έλληνας πρωθυπουργός ξεκίνησε
αυτό το κρίσιμο 20ήμερο με το τετα-τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε το
βράδυ της περασμένης Τρίτης
(7/1) στον Λευκό Οίκο. Η εν λόγω συνάντηση στην οποία πολλά
είχε επενδύσει η Αθήνα έγινε με

φόντο όχι μόνο τις τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και ανατολική
Μεσόγειο, αλλά κυρίως στον απόηχο της αμερικανο-περσικής
κρίσης που «γέννησε» η εξολόθρευση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη. Ειδικά το τελευταίο άλλαξε τα δεδομένα ακόμη και των εθιμοτυπικών
δηλώσεων, και μένει να φανεί
στην πράξη τι θα εισπράξει η Αθήνα από την επιμονή Μητσοτάκη
να υπογραμμίσει στον πλανητάρχη
τη μη ανοχή της Ελλάδας σε οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της εκ μέρους
της Τουρκίας.

Ξαναπιάνει… δουλειά η
Προανακριτική για τη
Novartis
Βέβαια, ο φετινός Ιανουάριος δεν
έχει μόνο ελληνοτουρκικά. To Κοινοβούλιο ξαναέπιασε… δουλειά
την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, με τη
συζήτηση επί του νομοσχεδίου που
είχε καταθέσει μερικές ημέρες νωρίτερα στη Βουλή ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, και το οποίο αφορούσε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι ελληνικού
ενδιαφέροντος αβεβαιότητες (π.χ.
η αναγνώριση του δικαιώματος
διαμονής των Βρετανών πολιτών
στη χώρα μας για όσα θα ισχύουν
μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με είτε χωρίς την επίτευξη συμφωνίας. Σημαντική δίχως άλλο νομοθέτηση –έστω και αν
δεν της «φαίνεται»– όχι όμως τόσο
μείζονος σημασίας όσο είναι η επανεκκίνηση των διαδικασιών της
Προανακριτικής Επιτροπής για τη

Novartis που έγινε την Πέμπτη 9
Ιανουαρίου.
Θυμίζεται ότι οι τελευταίες –εντός του 2019– συνεδριάσεις της
Επιτροπής αναλώθηκαν με τις καταθέσεις του αντιεισαγγελέα Γιάννη Αγγελή, που επανέλαβε τις καταγγελίες του εναντίον της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, καταλογίζοντάς της δόλια απόκρυψη σημαντικών εγγράφων από τη δικογραφία. Μάλιστα,
στο πλαίσιο των καταθέσεών του ο
δικαστικός λειτουργός φέρεται να
ισχυρίστηκε ότι οι μεθοδεύσεις για
σπίλωση των 10 πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε γνώση τής τότε κυβέρνησης Τσίπρα.
Το καμπανάκι της διακοπής των
εργασιών της Προανακριτικής για
τη Novartis λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χτύπησε, τέλος, με την επίκληση εκ μέρους των βουλευτών του
Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου και Ευαγγελίας Λιακούλη, πληροφοριών-στοιχείων
που ενδέχεται να τεκμηριώνουν
χειραγώγηση από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης,
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ακόμη και της υπόθεσης Noor 1.
Δεδομένης της σπουδαιότητας
της υπόθεσης Novartis, η επανέναρξη των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής αναμένεται με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά αν
συνυπολογιστεί το γεγονός ότι μετά από την κατάθεση του εκδότηδιαφημιστή Εμμανουήλ Βουλκίδη (σ.σ. φέρεται να υποστήριξε ότι ο Φιλ. Δεστεμπαστίδης, που έχει «φωτογραφηθεί» ως ένας εκ
των προστατευόμενων μαρτύρων,
του ζήτησε προμήθεια €400.000
για να του δίνει περισσότερες δουλειές της Novartis, ενώ άφησε άμεσους υπαινιγμούς για την εισαγγελέα Τουλουπάκη ότι του προτάθηκε να μπει σε καθεστώς προστασίας και όταν εκείνος δεν έδωσε
στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα,
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τότε τον κάλεσαν να καταθέσει ως
ύποπτος), η επόμενη προγραμματισμένη –κρίσιμη κατά πολλούς–
κατάθεση είναι αυτή της πρώην εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Ράικου.

Ο εκλεκτός για ΠτΔ και ο
εκλογικός νόμος
Ακόμη και το τοπίο της «γαλάζιας»
πρότασης για τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ξεκαθαρίσει κι αυτό μέσα στον τρέχοντα μήνα. Ανεξαρτήτως της πασαρέλας
των υποψηφίων και των σεναρίων
που συνοδεύουν τον καθένα εξ αυτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έχει πλέον πολύ χρόνο στη διάθεσή
του για να ανακοινώσει τον «εκλεκτό» του κυβερνώντος κόμματος.
Η θητεία του νυν Προέδρου,
Προκόπη Παυλόπουλου, περατώνεται στις 13 Μαρτίου και η συνταγματική επιταγή ορίζει πως η
διαδικασία των ψηφοφοριών θα
πρέπει να ξεκινήσει έναν μήνα νωρίτερα, δηλαδή στις 12 Φεβρουαρίου. Αν και είναι μάλλον απίθανο να φτάσουμε στα μέσα του Φλεβάρη για να μάθουμε το όνομα του
(ή της) υποψηφίου που θα προτείνει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
εκτιμάται πως όλα θα εξαρτηθούν
από την άλλη κομβική πολιτική εξέλιξη του φετινού Ιανουαρίου:
την ψήφιση της αλλαγής του εκλογικού νόμου.
Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός της
κυβέρνησης έλεγε ότι θα προηγηθεί η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό, πολλοί όμως είναι εκείνοι που
στοιχηματίζουν ότι θα προηγηθεί
χρονικά η κατάθεση του νομοθετήματος για την κατάργηση της απλής αναλογικής. Κι αυτό διότι δεν
αποκλείεται η σύγκλιση μεταξύ
Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛ. να ανταλλαχθεί
με μία συναινετική σύγκλιση των
δύο κομμάτων στο όνομα του επόμενου ΠτΔ.
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δειασαν» την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη
Τουλουπάκη, ακόμη και οι στενοί της συνεργάτες, επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος
Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης,
καθώς δεν ταυτίστηκαν με τις
κατηγορίες που εξαπέλυσε εκείνη σε βάρος του αντεισαγγελέα ΑΠ
Γιάννη Αγγελή, περί παρεμβάσεων στο έργο τους, όσο ήταν επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
καθώς και για παράνομη καταγραφή των αρχείων της σε usb.
Μια άγνωστη και απίστευτη
πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης
Novartis, αποκαλύπτεται στο
55σέλιδο υπόμνημα εξηγήσεων
του αντεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, στο πλαίσιο της δικαστικής
διερεύνησης των καταγγελιών
Τουλουπάκη εναντίον του, τις οποίες διερευνά ο εισαγγελέας
Πρωτοδικών Σπύρος Παππάς,
ο οποίος ακόμη δεν έχει καταλήξει εάν θα ασκήσει ποινική
δίωξη ή θα θέσει την υπόθεση
στο αρχείο.
Από όσα κατέθεσαν στον κ.
Παππά οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος
Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, προκύπτει ότι και οι δύο, αν
και είναι οι στενότεροι συνεργάτες
της κας Τουλουπάκη, δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της
περί «παρεμβατικής διάθεσης»
του κ. Αγγελή, στο έργο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, ενώ πήραν μεγάλες αποστάσεις και από τις κατηγορίες της εναντίον
του «περί αφαίρεσης των αρχείων της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
χωρίς σχετική άδεια».
Αντιπαραβάλλοντας κάποιος όσα είπαν στις καταθέσεις τους η εισαγγελέας Διαφθοράς κα Τουλουπάκη και οι δύο επίκουροι, αλλά
κυρίως ο Χρήστος Ντζούρας, που
θεωρείται πιο «δικός της» άνθρωπος, διαπιστώνει... χάος.

«

Αναφέρει η κα
Τουλουπάκη στην
κατάθεσή της για την
αντιγραφή των αρχείων:
«Σε συνέχεια των όσων έχω αναφέρει,
τόσο εγώ, όσο και οι γραμματείς της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, περί της αφαίρεσης των αρχείων της υπηρεσίας μας από τον κ. Αγγελή χωρίς
τη σχετική άδεια, θέλω να σας επισημάνω ότι, μετά την αντιγραφή τους
και προ της αναφοράς μου, ημέρα κατά την οποία είχα κληθεί από την
πρόεδρο (σ.σ. πρώην) του Πειθαρχικού κα Γαλάνη, ο κ. Αγγελής με συνάντησε στον διάδρομο και μου ζήτησε να μεταβώ στο γραφείο του, όπου
διαπίστωσα μακροσκοπικά ότι στον
ανοικτό υπολογιστή του ήταν ανοικτά
τα αρχεία της Υπηρεσίας μας. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως διαπίστωσε
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• Ενώ η εισαγγελέας Διαφθοράς έχει καταγγείλει τον Γιάννη Αγγελή
για «παρεμβατική διάθεση» και για «δημιουργία προσωπικού αρχείου»,
το δεξί της χέρι Χρ. Ντζούρας με την κατάθεσή του στον εισαγγελέα Σπύρο Παππά
την «αδειάζει» και δικαιώνει τον καταγγελθέντα Αγγελή!!!

«Διαζύγιο» η Τουλουπάκη
με Ντζούρα…
Ακόμη πιο
αποστασιοποιημένος
ο κ. Μανώλης είπε:
«O κ. Αγγελής μάς ανέφερε ότι παρίστατο, για να βοηθήσει ως προς το δικονομικό ζήτημα, του πώς έπρεπε να
γίνει ορθά δικονομικά η όποια έρευνα, λόγω της εμπειρίας, που επικαλέστηκε ότι έχει σε τέτοια θέματα».

Η κα Τουλουπάκη
κατήγγειλε τον κ. Αγγελή
ότι «δημιουργούσε
ασφυκτικό κλίμα».
Κατέθεσε:
και ο συνεργάτης μου Χρήστος Ντζούρας, ο οποίος την ίδια μέρα κλήθηκε
από τον κ. Αγγελή στο γραφείο του.
Εξ αυτού προκύπτει ότι ο κ. Αγγελής
τηρούσε το αρχείο μας χωρίς άδεια
στο γραφείο του, το οποίο μάλιστα περιέχει άκρως ευαίσθητα δεδομένα (όλες τις υποθέσεις της Εισαγγελίας από
το 2013 και εντεύθεν).
»Το αρχείο αυτό, μετά την παραίτησή του, δεν επεστράφη στην υπηρεσία μας, ούτε παρεδόθη στον διάδοχό του. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα, πού βρίσκεται αυτό το αρχείο,
για ποιο λόγο είναι ακόμη στην κατοχή του και τι εξυπηρετεί αυτό;»

Στην ένορκη κατάθεσή
του ο κ. Ντζούρας
αναφέρει:
«Στην περίπτωση της γραμματέως κας
Μεντή (σ.σ. γραμματέας στην Εισαγγελία Διαφθοράς, για τα αρχεία), δεν
ήμουν παρών και δεν γνωρίζω κάτι. Στη δεύτερη περίπτωση της κας
Παπαρούπα (σ.σ. η ετέρα γραμματέας
Διαφθοράς), ήμουν στο γραφείο μου,
με κλειστή την πόρτα, όταν αντελήφθην την παρουσία του κ. Αγγελή, ακούγοντας τη γνώριμη φωνή του. Μετά από λίγο, έτυχε να περάσω μπροστά από τη Γραμματεία και αντελήφθην ότι η πόρτα ήταν κλειστή. Για
τη συγκεκριμένη ημέρα, δεν γνωρίζω
κάτι άλλο. Κάποια από τις επόμενες
ημέρες ο κ. Αγγελής με κάλεσε στο
γραφείο του στον Άρειο Πάγο και μου
υπέβαλε ερωτήσεις, σχετικά με τις δικογραφίες, που έχω χειριστεί στην υ-

πηρεσία. Κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων, είχε μπροστά στον υπολογιστή του, δεν θυμάμαι εάν ήταν φορητός ή δικός του ή ήταν της υπηρεσίας, ανοιγμένο ένα ηλεκτρονικό αρχείο (δεν μπορώ να γνωρίζω εάν ήταν
της Εισαγγελίας Διαφθοράς ή όχι), το
οποίο προφανώς συμβουλευόταν. Από την άλλη, η εξέλιξη των γεγονότων και το κλίμα εκείνης της εποχής (διαταραγμένες σχέσεις Επόπτη και Εισαγγελέα Διαφθοράς, ιδιαίτερα κατόπιν συγκεκριμένου
δημοσιεύματος στην εφημερίδα
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”), μπορώ να καταθέσω με βεβαιότητα πως ό,τι ενήργησε ο ανωτέρω αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, το έκανε στα πλαίσια
άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων, όπως αυτός έκρινε και δεν
είχε πρόθεση δημιουργίας αρχείου προσωπικών δεδομένων».

Ακόμη πιο... φειδωλός
στην κατάθεσή του ο
εισαγγελέας Στέλιος
Μανώλης, περιορίστηκε
να πει:
«...Κατά την ημέρα του Δεκεμβρίου
2018, χωρίς να θυμάμαι ποια, με ενημέρωσε η Γραμματέας κα Μεντώ ότι
εκτυπώνει κάποια έγγραφα, όπως μου
είπε, που είχε ζητήσει ο κ. Αγγελής.
Πέρα από αυτό, δεν ασχολήθηκα, ούτε γνωρίζω κάτι περαιτέρω. Εντός του
ίδιου μηνός, όταν πήγα στο γραφείο
μου, περί ώρα 10 π.μ. αντιλήφθηκα
μια αναστάτωση στο χώρο της γραμματείας. Ρώτησα τι είχε συμβεί και η

κα Παπαρούπα, μου μετέφερε ότι ο κ.
Αγγελής αντέγραψε σε ένα usb κάποια
αρχεία από τον υπηρεσιακό υπολογιστή της υπηρεσίας. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι περιέχουν».
Στην αναφορά της, η κα Τουλουπάκη κατήγγειλε επίσης τον κ.
Αγγελή, για «παρεμβατική διάθεση», σχετικά με την έρευνα στην
οικία του κ. Στουρνάρα και της
συζύγου του Λίνας, για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στην κατάθεσή της είπε:
«Προκειμένου να καταδειχτεί η παρεμβατική διάθεση του κ. Αγγελή ότι
και σε προγενέστερο χρόνο της ανάληψης καθηκόντων του είχε παρασταθεί χωρίς καμία θεσμική ιδιότητα (επόπτη) σε σύσκεψη, για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Ντζούρας, Μανώλης,
Δραγάτσης, Ντινάκη, Παπασπύρου,
θα ήθελα να προσθέσω ότι... ο κ. Αγγελής τοποθετήθηκε ως προς την επιχειρησιακή δράση μιας τέτοιας ενέργειας, λέγοντας ότι είχε έρθει γι’ αυτό
τον λόγο. Τόσο εγώ, όσο και οι επίκουροι εισαγγελείς, ήμασταν αρνητικοί σε μια τέτοια ενέργεια, η οποία τελικά δεν έγινε».

Για το ίδιο θέμα ο κ.
Ντζούρας κατέθεσε:
«Στη συγκεκριμένη σύσκεψη, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Αγγελής δεν εξέφρασε άποψη υπέρ ή κατά της διενέργειας
της έρευνας και δεν αισθάνθηκα την
παρουσία του ως παρεμβατική».

«Eκ των ανωτέρω σε συνδυασμό με
την αναφορά μου γίνεται φανερό ότι η
λειτουργία της υπηρεσίας μας υπό την
εποπτεία του ήταν αδύνατη, ή τουλάχιστον δυσχερής. Δεν περιοριζόταν
στον εποπτικό του ρόλο, αλλά διαρκώς με ενέργειές του (ακύρωση παραγγελιών μας, κατάσχεση αρχείου),
δημιουργούσε ένα ασφυκτικό κλίμα».

Άλλα λόγια
ν’ αγαπιόμαστε από τον
κ. Ντζούρα. Είπε:
«Aπό την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του αντεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, ως εποπτεύοντος, κυρίως
μετά από το συγκεκριμένο δημοσίευμα της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”,
ήταν ολοφάνερη η καχυποψία του
απέναντι στην εισαγγελέα Διαφθοράς. Προς το τέλος της θητείας του ως
εποπτεύοντος, ζήτησε όλες οι πορισματικές μας αναφορές να υποβάλλονται (σε ηλεκτρονική μορφή) σε αυτόν, προ της εγκρίσεώς τους από την
κα Τουλουπάκη, κάτι το οποίο προσωπικά δεν έκανα.
»Εκ της υπηρεσιακής μου επαφής,
ήδη από το έτος 2003, με τον αντεισαγγελέα ΑΠ Γιάννη Αγγελή, έχω σχηματίσει την άποψη ότι όλες οι προαναφερόμενες ενέργειές του δεν εκπορεύονταν εκ παρεμβατικής διάθεσης, αλλά από ακραία καχυποψία,
κατ’ αρχήν προς το πρόσωπο της κας
Τουλουπάκη και ενδεχομένως και προς
τα πρόσωπα των επίκουρων εισαγγελέων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να
κρίνω –και δεν μου επιτρέπεται– αν αυτή η καχυποψία ήταν βάσιμη».
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Έρευνα της Ελένης Τουλουπάκη για Novartis:

Την μπάλα στην εξέδρα με
αιτήματα δικαστικών
συνδρομών!!!
• Μετά από 2,5 χρόνια απραξίας, η εισαγγελέας Διαφθοράς προσπαθεί –
μάταια– να πείσει ότι ακόμη ερευνά την υπόθεση Novartis, αναζητώντας
δήθεν λογαριασμούς και εμβάσματα σε άλλες χώρες…

Κ

αι να θέλει κάποιος να
δει με την καλύτερη
δυνατή διάθεση τις ενέργειες της κας Τουλουπάκη, στην υπόθεση Novartis, δεν έχει τη δυνατότητα αυτή εξαιτίας της… κας Τουλουπάκη!!!
Και αυτό διότι στην προσπάθειά της να αιτιολογήσει γιατί, περιμένοντας το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου, δεν αρχειοθέτησε τους φακέλους που αφορούσαν τους κ.κ. Γιάννη
Στουρνάρα (αρχειοθετήθηκε στις
28/8/2019) και Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
–τους οποίους ακόμη και σήμερα
δεν έχει αρχειοθετήσει–, πέφτει από γκάφα σε γκάφα!!!
Έτσι, σε δημοσιεύματα φιλοΣΥΡΙΖΑϊκών εντύπων –συνηθισμένη
πρακτική λόγω στενής… «συνεργασίας» των εισαγγελέων Διαφθοράς με τα εν λόγω έντυπα («Αυγή»,
«KontraNews», «Documento»
κ.λπ.), αλλά και ιστοσελίδες ανάλογου ύφους–, διαβάζουμε τα εξής
(σ.σ. στην προκειμένη περίπτωση
στην «Εφημερίδα των Συντακτών»):
«“Βροχή” αιτημάτων δικαστικής
συνδρομής για Novartis από την Ελ.
Τουλουπάκη
»Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν
οι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς
την έρευνα τους για το σκάνδαλο
Novartis, αναζητώντας τυχόν λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού
των εμπλεκόμενων προσώπων προκειμένου να διαπιστώσουν ενδεχομένως
τη διαδρομή παράνομου χρήματος.
»Έτσι η Ελένη Τουλουπάκη έχει αποστείλει “βροχή” αιτημάτων δικα-

στικής συνδρομής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία
στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Novartis, συνεπικουρούμενη από τους εισαγγελείς Χρήστο Ντζούρα
και Στέλιο Μανώλη.
»H έρευνα που διενεργείται από
την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι
τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν αποστείλει από την έναρξη του νέου
χρόνου μέχρι και σήμερα 28 αιτήματα
στην Ευρώπη, ενώ τον τελευταίο χρόνο τα αιτήματα τόσο σε Ευρώπη όσο
και Αμερική για την υπόθεση
Novartis ξεπερνούν τα 50.
»Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω
αυτών, οι εισαγγελείς ζητούν να ενημερωθούν για τραπεζικούς λογαριασμούς που ενδεχομένως διατηρούν εκεί εμπλεκόμενα πρόσωπα.
»Παράλληλα, αιτούνται και στοιχεία που αφορούν την τιμολόγηση
φαρμάκων της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας προκειμένου να διαπιστώσουν αν στην Ελλάδα, σε σχέση
με άλλες χώρες, τα προϊόντα της
Novartis διατίθεντο και κατά πόσο υ-

περκοστολογημένα».
Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά,
η κα Τουλουπάκη ακόμη ερευνά
την υπόθεση, ζητώντας πλήθος δικαστικών συνδρομών.
Είναι προφανές ότι τα αιτήματα
για δικαστική συνδρομή έχουν όψιμη ημερομηνία, για να δικαιολογηθεί η απραξία της κας Τουλουπάκη επί 2,5 περίπου έτη(!!!),
δηλαδή από τις αρχές Απριλίου
2017.
Και χρησιμοποιούμε τον όρο
«όψιμη» γιατί τα αιτήματα αυτά για
δικαστική συνδρομή η κα Τουλουπάκη «ξέχασε» να τα συμπεριλάβει στις εξής περιπτώσεις:
1] Στα αποσταλθέντα έγγραφα
προς τη Βουλή των Ελλήνων στις
5/2/2018, όπου «κρέμασε» στα
μανταλάκια δέκα πολιτικούς…
2] Στα έγγραφα της δικογραφίας
που αφορούσε τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο τον Μάιο του 2019, όταν εκλήθη ο εν λόγω βουλευτής να παράσχει εξηγήσεις ως ύποπτος.
3] Στο σύνολο της δικογραφίας
Novartis που διαβιβάστηκε στη

συγκροτηθείσα Προανακριτική Επιτροπή για να εξετάσει τυχόν ευθύνες του πρώην υπουργού κ.
Δημ. Παπαγγελόπουλου.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η κα
Τουλουπάκη μετά από 2,5 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων
δεν ασχολήθηκε με τις ενδεχόμενες ευθύνες 4.000 ιατρών –με αποτέλεσμα να παραγραφούν όλες,
αφού επρόκειτο για πλημμεληματικά ενδεχομένως αδικήματα–, επικεντρώνοντας την προσοχή της
μόνο στα πολιτικά πρόσωπα, ώστε σύμφωνα με σχετική ρήση που
είδε το φως της δημοσιότητας, «ο
ΣΥΡΙΖΑ να μείνει για τα επόμενα 10
χρόνια στην εξουσία»…
Με το πρόσχημα λοιπόν αναμενόμενης δικαστικής συνδρομής, η
κα Τουλουπάκη μπορεί να ελπίζει σε εκ νέου ανανέωση της θητείας της και τον Απρίλιο του 2021!!!
Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Απλά επί Ν.Δ. περιμένουμε κάποια
πράγματα να αλλάξουν…

Στα κάγκελα οι βουλευτές
της Προανακριτικής
Η… συνήθεια της κας Τουλουπάκη να επιλέγει ποια έγγραφα είναι
σχετικά με την έρευνα για την υπόθεση Novartis και ποια όχι, δεν απασχολεί μόνο τους συντάκτες της
εφημερίδας μας.
Η εισαγγελέας Διαφθοράς έχει
γράψει στα παλιά της τα παπούτσια
τους προϊσταμένους της –υπουργό
Δικαιοσύνης και εισαγγελέα Αρείου Πάγου–, τον επόπτη της ανάκρισης εισαγγελέα ΑΠ κ. Μπρακουμάτσο, εσχάτως δε και τους
βουλευτές της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής που συγκρο-

τήθηκε για να ερευνήσει τις σχέσεις... τρίτου τύπου της εισαγγελέως Διαφθοράς με τον πρώην υπουργό κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Στον φάκελο της Προανακριτικής δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα
από τα αιτήματα της Τουλουπάκη
προς FBI, ούτε τα αντίστοιχα για τη
δικαστική συνδρομή ξένων χωρών, που για να την «αβαντάρει»
δημοσίευσε η «Εφημερίδα των Συντακτών».
Στην τελευταία συνεδρίαση της
Επιτροπής, ακόμη και ο «τοποτηρητής» του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική κ. Λάππας, διερωτήθη
πώς είναι δυνατόν η κα Τουλουπάκη να επιλέγει τα έγγραφα που
έχει υποχρέωση να θέσει υπ’ όψιν
της Προανακριτικής Επιτροπής
της Βουλής.
Αποφασίστηκε μάλιστα να αποσταλεί έγγραφο προς την ηγεσία
της Δικαιοσύνης –υπουργό Δικαιοσύνης, Εισαγγελία ΑΠ, επόπτη
της ανάκρισης– με περιεχόμενο
τον έλεγχο –πειθαρχικό και ποινικό– της κας Τουλουπάκη για «παράβαση καθήκοντος».
Κατά τα άλλα, η κα Τουλουπάκη, σύμφωνα με το πόρισμα της
Ολομέλειας των Εφετών, «κάνει πολύ καλά τη δουλειά της»!!!
Φαντάσου να μην την έκανε…
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Όταν έσβησαν τα φώτα των καμερών και αποσύρθηκαν οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη
συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στο τζάκι του οβάλ
γραφείου, η πεποίθηση των περισσοτέρων ήταν –και όχι παράλογα– ότι η Ελλάδα πολλά έδωσε και δεν πήρε τίποτα. Ωστόσο, σήμερα που
η εκτός έδρας αποστολή εξετελέσθη, το αποτέλεσμα δικαιώνει αυτούς που συνιστούσαν υπομονή και ψυχραιμότερη αποτίμηση.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη
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Το φάουλ του «προβλέψιμου»
και το εξοπλιστικό κέρδος
Οι παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, έπεσαν και αυτές στο τραπέζι
των συζητήσεων και μένει να φανεί σε βάθος χρόνου σε
ποια «βάρκα», την ελληνική ή την τουρκική, θα πατήσει η
Ουάσινγκτον. Προφανώς, το λεκτικό φάουλ Μητσοτάκη να χαρακτηρίσει την Ελλάδα «προβλέψιμο σύμμαχο» δεν ενισχύει τη φαρέτρα των διπλωματικών-στρατιωτικών ελιγμών της χώρας έναντι του κινδύνου που
λέγεται Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, η ελληνο-αμερικανική συζήτηση για τη θωράκιση της αποτρεπτικής
ικανότητας της χώρας μας αποτελεί αναμφίβολα κέδρος.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα εξοπλιστικά ήταν ένα από τα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν στον Λευκό Οίκο, τόσο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αμερικανού προέδρου
με τον Έλληνα πρωθυπουργό, όσο και στη συζήτηση που
ακολούθησε μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κρατών. Κυριάρχησε το ελληνικό αίτημα, για επίσπευση του
προγράμματος της τεχνολογικής αναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών F-16, η κατασκευή DRONES (μη
επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη) στην ΕΑΒ, ενώ η
ελληνική πλευρά ζήτησε –και η αμερικανική το αποδέχτηκε– να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για
την αγορά αριθμού υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών F-35. Σε δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, που συμμετείχε στις

Τ

ο πολυαναμενόμενο ταξίδι Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ είναι πλέον παρελθόν και στο Μέγαρο
Μαξίμου έχουν περάσει ήδη στην επόμενη
ημέρα που περιλαμβάνει αφενός την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για το τι διημείφθη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφετέρου την
αποδελτίωση των κερδών και της… χασούρας από το τετα-τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πλανητάρχη.
Προφανώς η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε στις κορώνες
της αντιπολίτευσης για επίσκεψη-φιάσκο, ούτε βεβαίως
στην ανταπάντηση της κυβέρνησης ότι όλα πήγαν εξαιρετικά καλά. Αυτό που απηχεί καλύτερα την πραγματικότητα ήταν η παρατήρηση του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι αυτό το ταξίδι «πήγε όσο καλύτερα
μπορούσε να πάει» και ότι η Ελλάδα εισέπραξε αυτό που
μπορούσε να της δώσει στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία (βλ. ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και εμπλοκή
των ΗΠΑ στο Ιράν) ο αμερικανικός παράγοντας.

Μετά τη σιωπή εγένετο παρέμβαση
Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό το «τόσο-όσο» ακούγεται λίγο
σε σημασία, αλλά δεν είναι. Ίσως, μάλιστα, να αποδειχτεί
και υπεραρκετό αν γίνει πραγματικότητα η διαρροή ότι συντόμως οι Αμερικανοί πρόκειται να αναλάβουν σύντομα
«μία διπλωματική πρωτοβουλία για να συνδράμουν στην αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία». Σε τι συνίσταται αυτή;
Στην αποστολή στην ευρύτερη γειτονιά μας του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ, που φέρεται έτοιμος εφόσον το ευνοήσουν οι συνθήκες να επισκεφτεί διαδοχικά και την Τουρκία και την Ελλάδα στο
διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Ο πήχης αυτής της παρέμβασης μπαίνει καταρχάς στο επίπεδο του να κρατηθούν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα, κίνηση που εκτιμάται ότι θα κατεβάσει τη θερμοκρασία στο θερμόμετρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και θα μειώσει τις πιθανότητες να επισυμβεί
ένα θερμό επεισόδιο. Τα καλά νέα δεν σταματούν στα παραπάνω. Στο πλαίσιο της ίδιας αμερικανικής πρωτοβουλίας που εκπορεύεται από την προσωπική εμπλοκή στην εξέλιξη του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ., Μάικ Πομπέο, λέγεται ότι
οι ΗΠΑ θα διαβιβάσουν στους Τούρκους το σαφές ελληνικό μήνυμα ότι η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας είναι μη αποδεκτή και πως αν η Άγκυρα αποπειραθεί να ξεκινήσει έρευνες ή εξορύξεις στην περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, τότε η Ελλάδα θα απαντήσει χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα της αμυντικής φαρέτρας της. Κάπως έτσι το κομμάτι που «έκαιγε» την Ελλάδα, δηλαδή το να εξασφαλιστεί μία ξεκάθαρη δημόσια
τοποθέτηση υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας κόντρα στην τουρκική προκλητικότητα, μπορεί να
σκόνταψε αρχικά στην πλήρη «αφωνία» του Αμερικανού
προέδρου και τις γενικόλογες αναφορές στον «φίλο του,
τον Ερντογάν», ωστόσο η Αθήνα έθεσε εμφατικά όλα τα
ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα κι όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών το αποτέλεσμα τη δικαιώνει.

Η κακή πρώτη
εικόνα της συνάντησης
Τραμπ - Μητσοτάκη
αντιστρέφεται από την
παρέμβαση των ΗΠΑ να
ν
στείλουν στην περιοχή το
αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών Μάθιου
Πάλμερ

1 ημίχρονο,
2 τελικό…
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συζητήσεις στον Λευκό Οίκο, συνέδεσε την αναβάθμιση
και την αγορά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών
με τη λειτουργία της ΕΑΒ, επισημαίνοντας ότι: «Η λειτουργία της ΕΑΒ θα είναι το όχημα που θα επιτρέψει, όχι μόνο την αναβάθμιση των F-16 (σ.σ. αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020) αλλά και τη μελλοντική υποστήριξη του αεροσκάφους 5ης γενιάς που αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει η
Ελλάδα. Είναι νομοτέλεια αυτό. Συζητήσαμε το ενδεχόμενο αγοράς των αεροσκαφών F-35, με το δεδομένο βέβαια ότι η
δημοσιονομική συγκυρία θα μας το επιτρέψει».

«Στραβομουτσουνιάζουν» στο ΓΕΑ
Πάντως, έμπειρα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένα, με την προοπτική της αγοράς των αεροσκαφών F-35. Βασική αιτία
είναι ότι το F-35 θεωρείται πολύ ακριβό, δεδομένου ότι το
κόστος αγορά για κάθε ένα ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. δολάρια, άλλο τόσο είναι το κόστος των οπλικών συστημάτων, εξίσου τεράστιο είναι και το κόστος συντήρησης του συγκεκριμένου μαχητικού, ενώ κάθε ώρα πτήσης
κοστίζει 40-42 χιλιάδες δολάρια (έναντι 10-12 των F-16)!
Αλλά ακόμη και επιχειρησιακά, παρότι τα F-35 είναι αεροσκάφη πολύ υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, θεωρούνται υπερβολική επιλογή για τις αεροπορικές, αμυντικές ανάγκες (αναχαιτίσεις και αερομαχίες) της Ελλάδας, με
θέατρο επιχειρήσεων το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε συνάρτηση φυσικά με το κόστος. Όπως και να ’χει,
στόχος είναι, με βάση και τις δημοσιονομικές δυνατότητες
της χώρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
των F-16 να προχωρήσει η Αθήνα στην προμήθεια των F35 κάτι που αναμένεται να γίνει, με βάση και τις δυνατότητες παραγωγής των F-35, από το 2024 και μετά.

Το ταμείον είναι (ελαφρώς)
μείον στα ενεργειακά
Για την Ελλάδα το ταμείο των εντυπώσεων από την επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ είναι ελαφρώς μείον
στο κομμάτι των ενεργειακών. Η βασική ένσταση όσων… γκρινιάζουν δεν σχετίζεται με το τι είπε και τι
δεν είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στον Ντόναλντ
Τραμπ για τον αγωγό EastMed, αλλά τα όσα ΔΕΝ απάντησε ο τελευταίος. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε εκ νέου στους Αμερικανούς ότι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο και η υλοποίηση του συγκεκριμένου αγωγού δεν στρέφεται εναντίον κανενός –όπως ισχυρίζεται εμμονικά η Άγκυρα–, αντιθέτως αποτελεί έργο ειρήνης και ανάπτυξης
στο οποίο όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όμως η «δεν
είδα, δεν άκουσα» αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ δεν
μπορεί παρά να βάζει σε σκέψεις, ειδικά αν συνυπολογιστούν δύο παράμετροι:
α) Ο EastMed εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, ωστόσο σε
μία (προφανώς κακώς εννοούμενη) ουδετερότητα ο
Ντόναλντ Τραμπ ήταν επιδεικτικά σιωπηλός.
β) Ο πόλεμος των αγωγών εντείνεται με τους Πούτιν
και Ερντογάν να κάνουν ρελάνς με τον αγωγό Turkish
Stream, του οποίου τα εγκαίνια έκαναν οι δύο ηγέτες
στις 8 Ιανουαρίου.
Εν κατακλείδι η μεγάλη εικόνα είναι ότι το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ούτε στα βράχια έπεσε, ούτε τα εθνικά συμφέροντα ενταφίασε. Αν μάλιστα υπήρχε η πρόνοια εκ μέρους του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
να έχει στις βαλίτσες του ένα back up plan, που θα «προστάτευε» τον Έλληνα πρωθυπουργό από να εμφανιστεί
δίπλα στον Τραμπ ως αμίλητος «συγγενής» –ο οποίος
μάλιστα αναγκάστηκε να κάνει μόνος του παρέμβαση
δίχως να πάρει ούτε μία ασίστ από τους ομογενείς ανταποκριτές σήμερα μπορεί να μιλάγαμε για ακόμη μεγαλύτερα εθνικά κέρδη…
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Συμφώνησαν για Χάγη Κυριάκος-Φώφη
• Κάθετη η διαφωνία με τον Τσίπρα όχι μόνο για τα εθνικά, αλλά και για τον εκλογικό νόμο
Του Μιχάλη Κωτσάκου
ε κοινή ρότα βρίσκονται η κυβέρνηση και το Κίνημα Αλλαγής σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα,
και συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, τουναντίον η απόσταση που χωρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία με την αξιωματική αντιπολίτευση μάλλον μεγάλωσε και, όπως λένε έμπειροι αναλυτές, το επόμενο διάστημα αναμένουν οι τόνοι θα οξυνθούν μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ.
Από τις συναντήσεις που είχε χθες το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με
τον Αλέξη Τσίπρα και τη Φώφη Γεννηματά βγαίνει το συμπέρασμα πως στο τραπέζι της ελληνικής διπλωματίας παραμένει η προσφυγή στη Χάγη, μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες και όχι για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ,
εάν φυσικά το αποδεχθεί και η Τουρκία. Δηλαδή, τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και η κα Γεννηματά επί της ουσίας συμφωνούν με τη συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σημίτη το 1999 στο Ελσίνκι. Αντίθετα, για το
συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Τσίπρας δεν έλαβε θέση και επέμεινε προς τον πρωθυπουργό να μην επικυρώσει
την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Μία συνεργασία που επί ημερών Τσίπρα είχε συμφωνηθεί.
Για τον εκλογικό νόμο υπήρξε διαφωνία. Κάθετη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ η
κα Γεννηματά ζήτησε ενισχυμένη αναλογική με μικρότερο μπόνους. Κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα αναλαμβάνουν δράση οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών για να καταλήξουν σε μία συμφωνία.
Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης δεν το άνοιξε, απλά από τα συμφραζόμενα
στο ΚΙΝΑΛ εξήγαν το συμπέρασμα ότι δεν θα προταθεί για νέα θητεία ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Σ

Ηλεκτρισμένο κλίμα. Κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τσίπρα, όταν αποχώρησαν οι κάμερες το κλίμα
μπορεί να χαρακτηριστεί και ηλεκτρισμένο. Κι αυτό διότι ο κ. Τσίπρας ζήτησε μετ’ επιτάσεως να μην επικυρωθεί η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, που ο ίδιος είχε διαπραγματευτεί, υποστηρίζοντας ότι «έτσι θα πιεστούν οι ΗΠΑ να πάρουν ξεκάθαρη θέση εναντίον της προκλητικότητας των Τούρκων». Όταν ο πρωθυπουργός
τού επεσήμανε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, τότε οι ΗΠΑ να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους έτι περαιτέρω με την
Τουρκία, η οποία συνορεύει με όλες τις διακεκαυμένες ζώνες (Ιράν-Ιράκ-Συρία) και θα ζητήσει τα πάντα δικά της, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, ενώ προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρωτοβουλία Πομπέο για διαμεσολάβηση μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών Μάθιου
Πάλμερ. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Τσίπρας έσπευσε να δηλώσει ότι πρότεινε να μην επικυρωθεί
η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, με συνέπεια κύκλοι του Μαξίμου να τονίσουν πως «ο κ. Τσίπρας δεν ξέρει τι
σημαίνει να είσαι σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος. Ούτε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Πατρίδα μας, την ώρα
που υπάρχει έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας και αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή μας. Επιπλέον, κάνει λάθος να ζητά την αναστολή της “αναβάθμισης της αμυντικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ”, την ώρα που η Ελλάδα ενισχύει τις συμμαχίες της και την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Προξενεί μάλιστα εντύπωση ότι ο κ.
Τσίπρας αντιπολιτεύεται ακόμη και τον εαυτό του, καθώς ο ίδιος είχε προχωρήσει στη διαπραγμάτευση αυτής της αμυντικής συνεργασίας».
Άμεση ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, όπου με πηγές της επιτέθηκε στον πρωθυπουργό τονίζοντας
ότι «οι διεθνείς σχέσεις βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος, κάτι που ο Πρωθυπουργός δείχνει να μην το κατανοεί. Ο κ.
Μητσοτάκης συνεχίζει να μην καταλαβαίνει ότι οι διεθνείς σχέσεις βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος. Δεν είναι δίνω χωρίς να παίρνω, είναι δίνω και παίρνω. Ας ελπίσουμε αυτό το έλλειμμα κατανόησης να μην έχει επιπτώσεις στην εθνική
μας ασφάλεια».
«Ναι» στη Χάγη. Η Φώφη Γεννηματά συμφώνησε με τον πρωθυπουργό πως το συνυποσχετικό για την
προσφυγή στη Χάγη θα αφορά αποκλειστικά τις θαλάσσιες ζώνες
και τίποτα άλλο, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. «Επιβεβαιώσαμε στη συνάντηση ότι αυτή είναι και η θέση του πρωθυπουργού», ανέφεραν από το ΚΙΝΑΛ. Επί της ουσίας και οι δύο ακολουθούν τη γραμμή του Κώστα Σημίτη, όπως αυτή έχει εκφραστεί
από τη συμφωνία του 1999 στο Ελσίνκι και επαναδιατυπώθηκε
στο άρθρο του πρώην πρωθυπουργού προ ενός μηνός περίπου.
Από τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκε θετική για την αγορά των αεροσκαφών F35,
ωστόσο φέρεται να τόνισε στον πρωθυπουργό ότι ναι μεν «είναι απαραίτητη η ενίσχυση της χώρας, αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε σε ράλι εξοπλισμών». Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη επεσήμαναν ότι η
κα Γεννηματά δεν βγήκε ούτε ήσυχη, ούτε ανήσυχη από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά βγήκε ενημερωμένη.

Εκλογικός νόμος - Πρόεδρος. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, η διαφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν κάθετη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην απλή αναλογική, αδιαφορώντας εάν η χώρα μείνει ακυβέρνητη,
ενώ και με τη Γεννηματά υπήρξε διαφωνία. Μάλιστα, από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως «Φώφη Γεννηματά και Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι διαφωνούν». Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αμετακίνητος στη
θέση του για 50 έδρες ανώτατο όριο του κλιμακωτού μπόνους στο πρώτο κόμμα και δεν άφησε κανένα παράθυρο για αλλαγή στο κυβερνητικό νομοσχέδιο που έχει στα συρτάρια του το υπουργείο Εσωτερικών. Το ίδιο αμετακίνητη για 35 έδρες ανώτατο όριο εμφανίστηκε και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έγινε ιδιαίτερη συζήτηση, καθώς ο μεν Τσίπρας ζήτησε να επαναβεβαιωθεί η εκλογή Παυλόπουλου και εν συνεχεία να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, ενώ η κα Γεννηματά είπε ότι δεν πρόκειται το ΚΙΝΑΛ να ψηφίσει πρόσωπο που να προέρχεται από τον χώρο της Ν.Δ.
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• Η μακρόπνοη στρατηγική της Γεννηματά για να πάρει
τα ηνία της κεντροαριστεράς από τον Αλέξη Τσίπρα
• Γιατί μία νέα και αυτοδύναμη εκλογική νίκη της Ν.Δ. θα ευνοούσε το ΚΙΝΑΛ

Βολεύει τη Γεννηματά
η κυριαρχία Μητσοτάκη
Η στρατηγική που αναπτύσσει εδώ και αρκετό
καιρό το ΚΙΝΑΛ, μπορεί να
μοιάζει περίεργη, αλλά έχει
μία λογική. Στη Χαριλάου
Τρικούπη ενδιαφέρονται
πρωτίστως να κερδίσουν
την κυριαρχία στον χώρο
της κεντροαριστεράς.
Tου Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

πως και να ’χει, στο
ΚΙΝΑΛ ήδη βρίσκονται σε δύσκολη θέση από τη στιγμή
που ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τον διεμβολισμό με τις μεταγραφές αρκετών στελεχών, έστω κι
αν αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν πρώτης γραμμής. Βέβαια
πολλοί εξ αυτών, όπως η Μ. Ξενογιαννακοπούλου, ο Γ. Ραγκούσης, η Ρ. Βάρτζελη κ.ά., είχαν περάσει από επιτελικές θέσεις επί
ΠΑΣΟΚ, αλλά επί ΚΙΝΑΛ ήταν εκτός νυμφώνος. Οπότε στο ΚΙΝΑΛ
εκτιμούν πως θα μπορούν να αποκρούσουν αυτή την επίθεση... φιλίας εκ μέρους της Κουμουνδούρου με μία μακρόπνοη στρατηγική.
Σε όλη την Ευρώπη η Κεντροδεξιά είναι στα πάνω της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μόλις τρεις
χώρες υπάρχουν σοσιαλδημοκράτες πρωθυπουργοί (Ισπανία, Πορτογαλία, Φιλανδία και πρόσφατα
στην Κροατία). Ανάλογη εκτίμηση
κάνουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Αν,
λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επιτύχει να επανεκλεγεί στο τέλος
της τετραετίας, τότε τα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ θα μεγιστοποιηθούν, καθώς όλοι αυτοί που έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στην
Κουμουνδούρου πήγαν με την
προοπτική κυβερνησιμότητας.
Διότι έτσι έχουν μάθει, καθώς επί
ΠΑΣΟΚ από το 1981 μέχρι το
2012, ποτέ το Κίνημα δεν έμεινε

εκτός εξουσίας περισσότερα από
μία τετραετία. Αυτό έγινε μόλις μία
φορά από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Οκτώβριο του 2009.
Στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν πως μία
νέα ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικές εκλογές, θα προκαλέσει τεράστιες εσωκομματικές αναταράξεις. Τα παραδοσιακά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
που προέρχονται από το ΚΚΕ Εσωτερικού, την ΕΑΡ και τον ΣΥΝ
θα φορτώσουν μία νέα πιθανή αποτυχία στους ΠΑΣΟΚογενείς και
αυτοί με τη σειρά τους, εάν μέχρι
τότε δεν έχουν καταλάβει θέσεις
κλειδιά, θα νιώσουν παρείσακτοι.
Οπότε τότε θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη πως θα καταφέρουν
να αναδειχθεί το ΚΙΝΑΛ σε πρωταγωνίστρια δύναμη στον χώρο
της Κεντροαριστεράς. Επί της ουσίας η κα Γεννηματά και οι συνεργάτες της φέρονται αποφασισμένοι
να περιμένουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και εάν χρειαστεί και
κάτι παραπάνω για να επανέλθουν
σε τροχιά μεγάλου κόμματος. Φυσικά ουδείς γνωρίζει εάν αντέξουν
τόσο πολύ οι ψηφοφόροι του ΚΙ-

ΝΑΛ, στους οποίους απένειμε τα
εύσημα ο Ευάγγελος Βενιζέλος
στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ τη
Δευτέρα, λέγοντας ότι «είναι εξαιρετική η υπευθυνότητα της εκλογικής
βάσης του ΚΙΝΑΛ».

Εάν παραμείνει
κυρίαρχος
Το ζητούμενο είναι το ότι όλα αυτά
τα σενάρια στηρίζονται στο ότι ο
Κυρ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει
να είναι κυρίαρχος στο πολιτικό τοπίο για τουλάχιστον μία πενταετία
για να μπορέσει να υλοποιηθεί η
συγκεκριμένη στρατηγική του ΚΙΝΑΛ. Στη Χαριλάου Τρικούπη φέρονται αποφασισμένοι να προσφέρουν χείρα βοηθείας στον πρωθυπουργό με τον εκλογικό νόμο, που
θα επαναφέρει το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Η δικαιολογία είναι ότι «εμείς δεν νοιαζόμαστε
πρωτίστως για τη δική μας δύναμη,
αλλά για να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Διότι ακόμη και μία
κακή κυβέρνηση είναι καλύτερη από
την ακυβερνησία της απλής αναλογικής», λένε χαρακτηριστικά συνερ-

γάτες της προέδρου
του ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα η κα Γεννηματά ναι μεν θέλει
να προσφέρει την αρωγή της στον Κυρ.
Μητσοτάκη, αλλά
ταυτόχρονα πρέπει
να αποκρούσει και
τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που την αποκαλούν δεκανίκι της
Ν.Δ. Έτσι πέραν της
σκληρής κριτικής
που ασκήθηκε ακόμη και για τα όσα έγιναν στον Λευκό
Οίκο, στο ζήτημα του
εκλογικού νόμου είναι αποφασισμένη
για σκληρή διαπραγμάτευση.
Αυτό φάνηκε και
από το διπλό μήνυμα που απέστειλε στο Μαξίμου εν μέσω της εορταστικής περιόδου και μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο
«ΒΗΜΑ». Πρώτον, ότι η εκλογή
του νέου Προέδρου και η ψήφιση
του νόμου που θα αντικαταστήσει
την απλή αναλογική δεν πάνε πακέτο, άρα δεν πρόκειται να υπάρξει συναίνεση-πακέτο. Και δεύτερον, ότι η διάθεση για συναίνεση
στην αλλαγή του εκλογικού νόμου
εξαρτάται από το αν το Μέγαρο
Μαξίμου θελήσει να λάβει υπόψη
του τις κόκκινες γραμμές που έχει
θέσει η Φ. Γεννηματά, κάτι που,
όπως εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν προκύπτει από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.
Η εκτίμηση που υπάρχει στο ΚΙΝΑΛ είναι ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει έναν νόμο που θα δίνει το
δικαίωμα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό 38%-39%, πριμοδοτώντας το
με μπόνους 40-50 εδρών. Η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής προβλέπει ανώτατο όριο μπόνους ε-

δρών τις 35, ώστε το πρώτο κόμμα να έχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στην περίπτωση που ξεπεράσει το 40%. Οι δύο
προτάσεις, σε πρώτη ανάγνωση,
δεν δείχνουν να διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, στην πρώτη περίπτωση θα έχουμε έναν νόμο που
θα ευνοεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ενώ στη δεύτερη δίνεται
ρόλος στο τρίτο κόμμα.
Το μήνυμα που εκπέμπεται από
το επιτελείο της κας Γεννηματά είναι σαφές: «Δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να γίνουμε τροχονόμοι
του κ. Μητσοτάκη και να διευκολύνουμε την αυτοδυναμία του. Αντιθέτως, αν προχωρήσει μόνος του, έχουμε κάθε λόγο μετά τις εκλογές που θα
γίνουν με την απλή αναλογική να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης». Βέβαια, ενδόμυχα όπως αναφέραμε και πιο πάνω όλοι στο ΚΙΝΑΛ ελπίζουν σε
νέα νίκη Μητσοτάκη με αυτοδυναμία.

Ο Πρόεδρος
Το ΚΙΝΑΛ, τόσο μέσω της κας Γεννηματά, όσο και με βάση όσα δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κόμματος δεν πρόκειται να ψηφίσει
για Πρόεδρο Δημοκρατίας μία επιλογή που θα προέρχεται από τη
Νέα Δημοκρατία και φυσικά δεν
συζητά το ενδεχόμενο για ανανέωση της θητείας του Προκόπη
Παυλόπουλου. Εξάλλου, στο ΚΙΝΑΛ με οτιδήποτε «καραμανλικό»
βγάζουν καντήλες. Σίγουρα θα ψηφίσουν κάποιον ή κάποια που θα
προέρχεται από την Κεντροαριστερά. Ακόμη και στην περίπτωση
που ο κ. Μητσοτάκης επιλέξει τον
Σταύρο Δήμα, τότε το ΚΙΝΑΛ θα
κατεβάσει δικό του υποψήφιο.
Θα προτιμούσαν στη Χαριλάου
Τρικούπη μία υποψηφιότητα της
Μαρίας Δαμανάκη ή του Σπύρου
Λυκούδη, του Τάσου Γιαννίτση,
ακόμη και του Σταύρου Θεοδωράκη, προκειμένου να έρθει σε δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως λένε «επιμένει στον Παυλόπουλο, διότι έχει ανοιχτά γραμμάτια να ξεπληρώσει ακόμη στον Καραμανλή». Το
ΚΙΝΑΛ με ευχαρίστηση θα ψηφίσει και πρόταση για την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Λουκά Παπαδήμο, αλλά όπως εξηγούν δεν
θα δημιουργήσει μείζον εσωτερικό
ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως, για να αποκρούσουν τη
φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ ότι «το
ΚΙΝΑΛ είναι δεκανίκι της Ν.Δ.», ήδη
είναι σε εξέλιξη ολομέτωπη επίθεση για την πρόταση του Τσίπρα για
τον Πρ. Παυλόπουλο, κατηγορώντας τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης πως μιλάει για κοινή πορεία όλων των κεντροαριστερών δυνάμεων, αλλά επιμένει σε
μία συντηρητική πρόταση, την οποία ο λαός την έστειλε στο περιθώριο τον Οκτώβριο του 2009.

Το... τερμάτισε
η Καφαντάρη
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Κίτσος
ο κοριός

Εκπομπή

«Φώφη, σε σένα θα παραδώσω
το Προεδρικό Μέγαρο;»

Σιγή ιχθύος για
το κερδισμένο φλουρί
Η πρώτη πρωτοχρονιάτικη πίτα που κόπηκε σε υπουργείο ήταν αυτή στο υπουργείο Οικονομικών. Ανήμερα του Αγίου Ιωάννη τίμησαν την παράδοση στο
υπουργείο Οικονομικών και ο Χρήστος Σταϊκούρας
ως οικοδεσπότης έκοψε τη βασιλόπιττα. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ένα στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας του υπουργείου σχολιάζοντας: «Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη βοήθειά
τους το πρώτο εξάμηνο της νέας διακυβέρνησης. Τους εύχομαι Χρόνια Πολλά και
Καλή Χρονιά». Για το ποιος κέρδισε το φλουρί... σιγή ιχθύος από όλους.

Τον κάλεσε για καφέ
Τον Ευκλείδη Τσακαλώτο κάλεσε για καφέ και για να ανταλλάξουν
ευχές ο Γιάννης Στουρνάρας. Ο διοικητής της ΤτΕ δεν ξέχασε ότι στη
διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυβέρνηση Τσίπρα τον απέκλειε και τον κυνηγούσε, μόνον τρεις υπουργοί κρατούσαν επαφή μαζί του. Αυτοί ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ο Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος. Έτσι προσκάλεσε τον
κ. Τσακαλώτο για καφέ κι εντός των ημερών θα συναντηθούν για να
θυμηθούν προφανώς τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, γνωρίζονται από τότε που ήταν φοιτητές. Να σημειωθεί ότι η σύζυγος του κ. Τσακαλώτου έχει σημαντική θέση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, ο κ. Στουρνάρας νιώθει ικανοποιημένος, καθώς με
τη νέα κυβέρνηση η τράπεζα απέκτησε την κανονικότητά της, δηλαδή
έγινε σύμβουλος της κυβέρνησης. Η Κεντρική Τράπεζα κάνει πολλές
δουλειές του Δημοσίου, εποπτεύει το Ασφαλιστικό, εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου τα ομόλογα και πολλά άλλα που κάνουν την
Τράπεζα της Ελλάδος να έρχεται πολύ πιο κοντά στο Δημόσιο.

Αφού απέτυχε να εκλεγεί
βουλευτής για μία ακόμη
φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η
Αννέτα Καββαδία
επέστρεψε στην
οργανική της θέση στην
ΕΡΤ, στην οποία είχε
προσληφθεί με εντολή
Καραμανλή. Κι όπως
μαθαίνω, ζήτησε να
παρουσιάζει εκπομπή,
αλλά το αίτημά της δεν
έγινε δεκτό.

Σενάριο
Κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ
διακινούν το σενάριο
ότι στη λίστα του
Κυριάκου Μητσοτάκη
για τον νέο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας είναι
και ο Νίκος
Κωνσταντόπουλος.
Και προσπαθούν να δουν
πώς θα αντιδράσουν.

Το πέρασε
Το πέρασε το κρας-τεστ
των εορτών ο Κώστας
Μπακογιάννης, όπως
έλεγαν οι συνεργάτες
του, οι οποίοι
ανησυχούσαν με τις
μουρμούρες για τον
περίεργο στολισμό σε
κάποιες κεντρικές
λεωφόρους της
πρωτεύουσας. Όμως,
όπως λένε, το βράδυ της
αλλαγής του χρόνου όλα
πήγαν κατ’ ευχήν.

Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, επέκρινε τους ηγέτες του κόσμου ότι αδιαφορούν για την κλιματική αλλαγή και έκανε έμμεση αναφορά στη
δολοφονία Σουλεϊμανί. Μάλιστα, αφού κάνει μια αναδρομή στις φωτιές
στον Αμαζόνιο και στην Αφρική αλλά και στην άνοδο της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων, αλλά και στις αποτυχημένες συνδιασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα, η Χ.
Καφαντάρη υποστηρίζει ότι η ΕΕ
αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος, Ε.
Μακρόν, απέτυχαν να παίξουν κάποιο ρόλο, προωθώντας λύσεις στα
ζητήματα. Για να καταλήξει: «Δυστυχώς, οι ισχυροί του πλανήτη αδιαφορούν και αντί να βοηθήσουν π.χ. στην
κατάσβεση των πυρκαγιών, προτιμούν
τις διακοπές στη Χαβάη (όπως ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας), ή στήνουν
σκηνικά έντασης στις ευαίσθητες περιοχές της Μ. Ανατολής», αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί έπειτα από εντολή του Τραμπ.

Σε ειδική αποστολή
στις ΗΠΑ
η Κεραμέως
Δεν είναι λίγοι αυτοί που παραξενεύτηκαν που μεταξύ των υπουργών που συνόδευσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ταξίδι
στις ΗΠΑ ήταν και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Απλά η υπουργός έχει ειδική αποστολή. Θα μελετήσει από πρώτο χέρι μέσω επαφών όλα τα
μεγάλα πανεπιστήμια προκειμένου να «πάρει ιδέες» για τη μεταρρύθμιση των εγχώριων ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, η Νίκη Κεραμέως είχε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων, με στόχο να συγκροτηθεί ένα κλιμάκιο από εκπροσώπους των επιφανέστερων αμερικανικών πανεπιστημίων,
τα οποία θα επισκεφθούν την Ελλάδα την προσεχή άνοιξη.
Οι επαφές, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν το Χάρβαρντ, το
Κολούμπια, το Γέιλ, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Στόχος
της κας Κεραμέως είναι να έλθουν οι εκπρόσωποι των κορυφαίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και να εγκαινιαστεί ένα
διάλογος και μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και των διαπρεπών αμερικανικών.

Τα σχόλια για
Παυλόπουλο και Φώφη
«Περισσότερο φως στις καρδιές μας, αγάπη σε κάθε σπιτικό», ευχήθηκε η Φώφη Γεννηματά στην εορτή των Θεοφανείων, ενώ από τις ευχές δεν άφησε έξω και την πολιτική: «Περισσότερο φως στους ανθρώπους και στην πολιτική, για να προστατέψουμε
το σπίτι μας, τη γη και την Ειρήνη». Φυσικά η εορτάζουσα πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δέχθηκε πολλές ευχές για την ονομαστική
της εορτή, ενώ κάποιοι πιο προχωρημένοι που την είδαν μαζί με τον Προκόπη Παυλόπουλο στην τελετή αγιασμού των
υδάτων στον Πειραιά έσπευσαν να σχολιάσουν: «Ο απερχόμενος και η επερχόμενη». Άραγε, γνώριζαν κάτι, ή απλά έριξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα;
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«Όλα τα κόμματα
ΠΑΣΟΚοποιήθηκαν»

Κίτσος ο κοριός
Αρνήθηκε την πρόσκληση
Κι όμως υπάρχει Έλληνας που αρνήθηκε την πρόσκληση που είχε για να παραστεί στο δείπνο που
παρέθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πέινς,
στην ελληνική αντιπροσωπεία την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου. Ο λόγος για τον περιφερειάρχη Κρήτης,
Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων δεν έκανε το υπερατλαντικό
ταξίδι. Κι όπως έλεγαν οι συντοπίτες του, «ο Σταύρος προτίμησε τις Αρχάνες από την Ουάσιγκτον».

Η γυάλινη σφαίρα
του Τασούλα για
τον επόμενο ΠτΔ

υνεχίζει να μην αποκαλύπτει το όνομα του «εκλεκτού» του που
θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την Προεδρία της
Δημοκρατίας, αλλά αυτό που αποτελεί αίνιγμα για πολλούς, για
τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα είναι ήδη γνωστό!
Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Γιαννιώτης βουλευτής που, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες και ερωτηθείς σχετικά, είπε
πολλά και πικάντικα για το θέμα. Πέραν του ήδη γνωστού ότι η καταληκτική ημερομηνία έναρξης των ψηφοφοριών για εκλογή του νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ο Κ. Τασούλας ανέφερε ότι πρώτα η κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή το
νομοθέτημά της για τον εκλογικό νόμο και μετά ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το όνομα του «γαλάζιου» υποψηφίου ΠτΔ. Ειδικά για την
ψήφιση του εκλογικού νόμου, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι αυτή θα γίνει με τις κανονικές διαδικασίες και έπειτα θα πάρει σειρά η
διαδικασία των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για την προεδρική εκλογή. Σχετικά με το αν πιστεύει ότι θα χρειαστούν πολλές ψηφοφορίες για την εκλογή του νέου ΠτΔ, ο Κ. Τασούλας απάντησε αρνητικά, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του ότι «θα έχει ευρύτερη
πλειοψηφία…». Στην ερώτηση, δε, εάν ο προτεινόμενος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι άνδρας ή γυναίκα, ο πρόεδρος της Βουλής
το έριξε στο καλαμπούρι λέγοντας ότι «δεν κάνω υπερηχογράφημα…».
Το πιο αποκαλυπτικό, πάντως, το άφησε για το τέλος ο Ηπειρώτης,
αφού σε ερώτηση συναδέλφου για το αν ξέρει ποιος ή ποια θα είναι ο
υποψήφιος, ο Κ. Τασούλας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ναι, αλλά το
ενδιαφέρον που θα έπρεπε να με ρωτήσετε είναι από πού το ξέρω, γιατί μπορεί να έχω ρωτήσω μέντιουμ…»

Σ

Θέλουν
αναπληρωτή
Δεν είναι λίγοι εντός
της Κουμουνδούρου
που επιμένουν πως
πρέπει να μπει στο
οργανόγραμμα και
αναπληρωτής
εκπρόσωπος Τύπου για
να αποκτήσει
μεγαλύτερη ευελιξία
ο Αλέξης Χαρίτσης.
Η αλήθεια είναι ότι η
ανέλιξη του κ. Χαρίτση
έχει ενοχλήσει πολλούς
εντός του ΣΥΡΙΖΑ και
γι’ αυτό κάνουν αυτές
τις εισηγήσεις. Μάλιστα
προτείνουν στον Τσίπρα
ο αναπληρωτής
εκπρόσωπος να είναι
δημοσιογράφος, ει
δυνατόν και γυναίκα…

Γαμπρός του
Αγίου Βαλεντίνου
Ανήμερα του Αγίου
Βαλεντίνου στις
14 Φεβρουαρίου θα
ντυθεί γαμπρός
ο Ανδρέας Πατσής για
να περιμένει στην
εκκλησία νύφη τη
δημοσιογράφο Βίκυ
Παπαλουκά. Τον
βουλευτή Γρεβενών,
που στο παρελθόν είχε
περάσει και από το
ποδόσφαιρο ως
ιδιοκτήτης της Νίκης
Βόλου, θα τον
παντρέψουν στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδας,
στην Κηφισιά,
ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Στέλιος
Πέτσας, και η σύζυγός
του, Βασιλική Τσόγκα.

Στην επίμονη ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ «πασοκοποιείται», κλήθηκε να απαντήσει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ,
για να απαντήσει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι
πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία έχουν κατά καιρούς
μπει όλα τα κόμματα
στη χώρα. «Κοιτάξτε,
ιστορικά έχουν ΠΑΣΟΚοποιηθεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις», είπε, προκαλώντας τα
γέλια των ομοτράπεζών του, για να εξηγήσει ότι «το βασικό χαρακτηριστικό του ΠΑΣΟΚ
ήταν ότι επηρέασε και τη Νέα Δημοκρατία και οργανωτικά και αισθητικά και πολιτικά, φυσικά και
τον ΣΥΡΙΖΑ». Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα,
μάλιστα, υποστήριξε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να
μοιάσει σε αυτό το πρότυπο που είχε εγκαταστήσει στη χώρα με τεράστια εκλογική επιτυχία
ο Ανδρέας Παπανδρέου, προσθέτοντας όμως ότι «οι καιροί είναι τελείως διαφορετικοί».

Με πρόσκληση στην πρώτη
σειρά των επισήμων
Δηλητήριο έσταξαν τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ επειδή το ζεύγος Μητσοτάκη παρακολούθησε τον αγώνα μπάσκετ για το
ΝΒΑ, το Ουάσιγκτον Ουίζαρντς με τους Μπόστον Σέλτικς.
Πολλοί μάλιστα προσπάθησαν να σηκώσουν σκόνη –ή να ρίξουν λίγη λάσπη– σχολιάζοντας δήθεν καλοπροαίρετα το ποιος πλήρωσε τα εισιτήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της
Μαρέβα που είδαν το παιχνίδι από την πρώτη σειρά, αφού
κάθε εισιτήριο σε αυτές τις θέσεις κοστίζει 2.500 δολάρια. Έλα όμως που ο πρωθυπουργός
και η σύζυγός του ήταν προσκεκλημένοι του φίλου του και ιδιοκτήτη της ομάδας της Ουάσινγκτον, Τεντ Λεόνσις. Ο Ελληνοαμερικανός ιδιοκτήτης της ομάδας είχε προσκαλέσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στο γήπεδο
και μάλιστα μετά το τέλος έλεγε
πως «ο πρωθυπουργός ήταν γουρλής», αφού η ομάδα του νίκησε.
Οπότε οι συνομωσιολογίες πήγαν περίπατο…
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Οι διαδικτυακές φιλοφρονήσεις
της Μαρέβας με τη Μελάνια
Με μία ανάρτηση στα social media η Μαρέβα Μητσοτάκη ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ για την υποδοχή της στον Λευκό Οίκο. Η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο γυναικών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Μητσοτάκη
- Τραμπ στην Ουάσινγκτον γράφοντας: «Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία από τη Μελάνια Τραμπ στον
Λευκό Οίκο». Οι δύο γυναίκες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μόνες τους, αλλά και να αστειευτούν όλοι μαζί, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ «έχρισε» τη Μαρέβα «Πρώτη Κυρία». Λίγη ώρα αργότερα τη σκυτάλη
πήρε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία και πάλι μέσω instagram απάντησε στα ευχαριστήρια της Μαρέβας. «Ο Πρόεδρος Τραμπ κι εγώ είχαμε μια υπέροχη επίσκεψη από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο», έγραψε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ.

Άλλος δωρεές και άλλος διακοπές
Και οι δύο απέτυχαν να εκλέξουν ευρωβουλευτή στις εκλογές του Μαΐου. Και οι δύο αποσύρθηκαν και δεν κατέβηκαν στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου. Όμως οι διαφορές τους αναδείχθηκαν για μία ακόμη φορά στη μετεκλογική περίοδο. Ο λόγος για το Ποτάμι και τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τα δύο κόμματα που έβαλαν λουκέτο. Το Ποτάμι με κάθε επισημότητα και με απόφαση των
οργάνων του, ενώ οι ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου με έμμεσο τρόπο. Κι όμως, ακόμη και το λουκέτο τα δύο κόμματα το αντιμετώπισαν διαφορετικά. Κατ’ αρχάς, το Ποτάμι τον Μάρτιο του 2019 έλαβε το ποσό των 901.127,
22 ευρώ που ήταν η κρατική επιχορήγηση συν τα χρήματα για ερευνητικούς
σκοπούς. Από αυτά χρησιμοποίησε τις 400.000
για τον προεκλογικό αγώνα στις ευρωεκλογές
και τα υπόλοιπα 500.000
ευρώ με απόφαση του
Σταύρου Θεοδωράκη, η
οποία επικυρώθηκε από
τα όργανα του κόμματος,
δόθηκαν ως δωρεά στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για να χρησιμοποιηθούν ως υποτροφίες
για τους πτυχιούχους.
Μάλιστα οι συγκεκριμένες υποτροφίες θα έχουν
το όνομα «Σταύρος Τσακυράκης» στη μνήμη του
συνταγματολόγου, που
ήταν και υποψήφιος του
Ποταμιού στις ευρωεκλογές του 2014. Εν συνεχεία, όταν ολοκληρώθηκε η εσωκομματική διαβούλευση και
αποφασίστηκε από τα όργανα του κόμματος να κατεβούν τα ρολά στο Ποτάμι, ο Θεοδωράκης ανακοίνωσε
πως τα 100.000 ευρώ που δικαιούται να λαμβάνει ετησίως το κόμμα μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές (καθώς
έπιασε το όριο του 1,5%) τα επιστρέφει στο κράτος. Εάν
δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, λόγω του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, τότε τα χρήματα θα μεταφέρονται απ’ ευθείας στο Πανεπιστήμιο και για άλλες υποτροφίες των πτυχιούχων φοιτητών.
Τον περασμένο Μάρτιο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έλαβαν το ποσό των 661.412,35 ευρώ, ως κρατική επιχορήγηση και ερευνητικούς σκοπούς. Μετά την αποτυχία στις ευρωεκλογές (έλαβαν ποσοστό 0,80%) αποφάσισαν να αποσυρθούν από τις εθνικές εκλογές και
επί της ουσίας να βάλουν άτυπο λουκέτο, καθώς δεν

δικαιούνται δεκάρα τσακιστή με βάση το ποσοστό για τα
επόμενα χρόνια. Ουδείς φυσικά ενδιαφέρθηκε να ανακοινώσει το ποσό που ξοδεύτηκε στην προεκλογική καμπάνια του Μαΐου, εάν έμεινε στο ταμείο κάποιο ποσό
και σε ποια… τσέπη βρίσκεται σήμερα.
Δωρεές και διακοπές
Τις ημέρες των εορτών το Ποτάμι αποφάσισε να αδειάσει τα γραφεία του επί της Σεβαστουπόλεως. Έτσι τα
γραφεία, τα έπιπλα, ένα τραπέζι πιγκ πογκ που υπήρχε
και διάφορα άλλα υλικά δόθηκαν στο Χαμόγελο του
Παιδιού. Μάλιστα πήγαν τα βαν και έκαναν και τη μεταφορά. Τα δε βιβλία
που υπήρχαν στο Ποτάμι
δωρίστηκαν στο βιβλιοπωλείο των αστέγων,
μαζί με διαφημιστικά
μπλουζάκια και φούτερ
που υπήρχαν στην αποθήκη με το λογότυπο του
Ποταμιού για να δοθούν
στους άστεγους. Επί πλέον, η είδηση έγινε γνωστή από τον ιδρυτή του
βιβλιοπωλείου αστέγων,
Λεωνίδα Κουρσούμη, ο
οποίος μέσω ανάρτησής
του έγραψε: «Το Ποτάμι
με αυτή την απλή και πρακτική του προσφορά, διότι περί προσφοράς πρόκειται, απέδειξε την εντιμότητά του», ξεκαθαρίζοντας πως τα ρούχα θα δοθούν σε ανθρώπους που «δεν
έχουν ούτε φανέλα», ενώ το έντυπο υλικό του κόμματος θα διοχετευθεί στην ανακύκλωση από άνθρωπο που
ζει την οικογένειά του μαζεύοντας χαρτόκουτα.
Λίγες ημέρες πριν το Ποτάμι «ξεφορτώσει» και τις
τελευταίες προσφορές, τα ΜΜΕ έγραφαν ότι ο Πάνος
Καμμένος έβαλε ενοικιαστήριο στο κτίριο που στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία των ΑΝ.ΕΛ. επί της Λεωφόρου Συγγρού. Ένα κτίριο που είχε φτιάξει ο αείμνηστος πατέρας του, Ηλίας, και είναι ιδιοκτησίας του. Ο
δε πρώην υπουργός αποφάσισε να κάνει την έκπληξη.
Έτσι με τη σύζυγο του Έλενα Τζούλη απέφυγε τις Άλπεις, ως συνήθιζε, προτιμώντας να κάνει τις γιορτινές
διακοπές του στις εξωτικές Μαλδίβες. Μάλιστα, οι άσπονδοι φίλοι του κ. Καμμένου υπολόγισαν ότι μόνο
για να μεταβεί εκεί πρέπει να πλήρωσε για εισιτήρια
τουλάχιστον 4.000 ευρώ.

Οι διαρροές και
οι πισώπλατες μαχαιριές
Διάφορα ρεπορτάζ είδαν το
φως της δημοσιότητας που κάνουν λόγο για γκρίνια στο ΚΙΝΑΛ σχετικά με την επικοινωνία του κόμματος. Και μάλιστα
ανέφεραν πως η κριτική δεν ακουμπά, προς τον παρόν, τον
γραμματέα του τομέα επικοινωνίας Κυριάκο Κυριάκο, τις
προσπάθειες του οποίου αναγνωρίζουν πρόσωπα από όλες
τις εσωκομματικές πτέρυγες.
Αφορά την εκπροσώπηση του κόμματος, η οποία, όπως
λέγεται, έχει περιοριστεί σε πρόσωπα που δεν ξεπερνούν αριθμητικά τα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλοι κατάλαβαν ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα ήταν πισώπλατες μαχαιριές προς τον Παύλο Χρηστίδη. Ο ίδιος
για να δώσει απάντηση στα σχόλια δημοσιοποίησε τη
συνάντηση που είχε με την οικογένεια της Φώφης Γεννηματά στο Ναύπλιο που είναι ο τόπος καταγωγής του,
την Πρωτοχρονιά . Όσο γι’ αυτόν που τα διαρρέει όλα
αυτά τον αναζητούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς τυγχάνει
οπαδός του ΠΑΟΚ.

Αλλάζει ο επικεφαλής
στην παράταξη Ταχιάου
Τον άτυπο ρόλο του επικεφαλής της
παράταξης του δήμου Θεσσαλονίκης «Θεσσαλονίκη Ταχιάος Υπεύθυνα» έχει αναλάβει εδώ και καιρό ο
πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, Βασίλης Γάκης
(φωτ.). Αναγκαστικά καθώς αναπληρώνει συχνά τον Νίκο Ταχιάο
που λόγω των υποχρεώσεών του ως
πρόεδρος της «Αττικό Μετρό Α.Ε.»
βρίσκεται στην Αθήνα και απουσιάζει συχνά από τις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Πάντως οι
περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη εκτιμούν πως λίαν συντόμως ο Ταχιάος θα παραιτηθεί, ενώ ο κ. Γάκης έκανε
αρχηγική εμφάνιση με συνέντευξη που παραχώρησε
σε ραδιοφωνικό σταθμό τονίζοντας πως «η περίοδος
χάριτος για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα έληξε».
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• O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί μέχρι και την τελευταία
ημέρα τον Προκόπη Παυλόπουλο με στόχο να δημιουργήσει πολιτικό
πρόβλημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Εδώ και πολλές ημέρες
σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ (πρόεδρος, βουλευτές, στελέχη
και φιλικά ΜΜΕ) ασκούν
έντονη κριτική στον πρωθυπουργό ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
υποβαθμίζει τον θεσμό.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι πριν ο αλέκτωρ λαλήσαι, μέσω της συνέντευξής του στο «Βήμα»
ο Αλέξης Τσίπρας
χρησιμοποιεί την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας,
προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του.
Στη συνέντευξή του ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαιτεί από τον πρωθυπουργό να
ψηφίσουν μαζί τον Προκόπη
Παυλόπουλο, προκειμένου όπως
ισχυρίζεται να στείλουν ένα σαφές
μήνυμα ενότητας, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα ότι «είναι ένας επαρκής στα καθήκοντά του Πρόεδρος».
Ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι σαφής. Με τη δήλωσή του αυτή έκαψε
ακόμη και το 1% πιθανοτήτων να
προταθεί ο νυν Πρόεδρος για δεύτερη θητεία από το Μαξίμου. Όμως
με το να στηρίξει εκ νέου τον κ.
Παυλόπουλο, τον χρησιμοποιεί
για να δημιουργήσει προβλήματα
στο εσωτερικό της Ν.Δ.
Ακόμη και οι πιο φανατικοί οπαδοί του κ. Παυλόπουλου, οι λεγόμενοι «καραμανλικοί», το είχαν
πάρει απόφαση ότι σε λίγες ημέρες
ο νυν Πρόεδρος θα παραδώσει τη
σκυτάλη και θα αποχωρήσει από
την Ηρώδου Αττικού. Έτσι το τελευταίο διάστημα στην κυριολεξία
είχαν χάσει τη μιλιά τους. Ο κ. Τσίπρας, όμως, με τη δήλωσή του στο
«Βήμα» φαίνεται ότι τους ενεργοποίησε, ελπίζοντας ότι με αυτό τον
τρόπο –όπως είπαμε– θα δημιουργήσει πρόβλημα στο εσωτερικό της
Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ταυτόχρονα, τα φίλια προς τον
ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ σε καθημερινή σχεδόν βάση προβαίνουν σε βαθυστόχαστες αναλύσεις τού στυλ «Το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας
διχάζει τη Νέα Δημοκρατία». Επίσης,
ανακάλυψαν «Κίνημα κατά της Μαρίας
Δαμανάκη στο εσωτερικό της Ν.Δ.».
Και τέλος, ισχυρίζονται πως «εξαντλείται η υποδειγματική ψυχραιμία του κ. Παυλόπουλου». Και υπο-

Ενεργοποίησε
τα «καραμανλικά»
φερέφωνα ο Αλέξης

ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΙ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΟΤΙ «Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΤΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ»
στηρίζουν τα εξής: «Μάλλον δεν θα
πρέπει να παρεξηγηθεί η στάση του
ανώτατου πολιτειακού άρχοντα και να
ερμηνευτεί ως ένδειξη αδυναμίας του.
Όσοι, άλλωστε, επίσης γνωρίζουν τις
σκέψεις του, εκτιμούν πως δύσκολα θα
ανεχτεί να συνδεθεί εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας με τον εκλογικό νόμο που θα καταθέσει η κυβέρνηση.
Ο ίδιος φέρεται να εκτιμά ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, ωστόσο
αν συμβεί είναι φανερό πως δεν θα
μπορεί να το νομιμοποιήσει…»
Φυσικά, ποτέ η κυβέρνηση δεν
είπε ότι συνδέει τον νέο εκλογικό
νόμο με την εκλογή του Προέδρου.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα,
αλλά το σημαντικότερο ακόμη και

εάν υπάρξει συμφωνία της Ν.Δ. με
κάποιο ή κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
Κι όμως, τόσο τα ΣΥΡΙΖΑϊκά
ΜΜΕ, όσο και από την Κουμουνδούρου υποβαθμίζουν τις διαρροές από το Προεδρικό Μέγαρο προς
φιλοκαραμανλικές ενημερωτικές
ιστοσελίδες, πως «ο κ. Παυλόπουλος εάν δεν προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να είναι εκ νέου
υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας».
Όπως είπαμε, διόλου τυχαία ο
Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευ-

ξή του, συνδέει την επανεκλογή
Παυλόπουλου με τα εθνικά ζητήματα και ιδίως με την ένταση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη να πάρει
θέση. Ουσιαστικά, θέλει να φέρει
τον πρωθυπουργό αντιμέτωπο με
ένα ελάχιστο τμήμα της Ν.Δ., στο
οποίο είναι αποδεκτός ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι «γνωστοί-άγνωστοι»
Και ως φαίνεται, κατάφερε να ενεργοποιήσει τους «γνωστούς- άγνωστους» «καραμαλικούς» που
προσέτρεξαν να υποστηρίξουν την
επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτος και καλύτερος ο Α΄ αντιπρόε-

δρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, που βρήκε ευήκοα ώτα
στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
«Εάν τυχόν δεν προταθεί ο Προκόπης
Παυλόπουλος για Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι τεράστιο λάθος
για τη χώρα και την παράταξη», δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Μία δήλωση που αναπαρήγαγαν
τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ,
υποστηρίζοντας πως η δήλωση
Κακλαμάνη μοιάζει και με «προειδοποίηση». Προφανώς στο Μαξίμου πρέπει να αρχίσουν να τρέμουν που μίλησε ο Νικήτας.
Εκ των πρώτων που έτρεξε να
υποστηρίξει την άποψη Τσίπρα
δεν ήταν άλλος από τον Ευάγγελο
Αντώναρο, ο οποίος με συνεχείς
αναρτήσεις στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook έκανε
λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο
πρώην εκπρόσωπος Τύπου της
κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά
και πρώην βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου έγραψε: «H επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης της κυβερνητικής πλειοψηφίας — την οποία μπορεί να εκφράζει θεσμικά αλλά όχι κατ’
ανάγκην αυθεντικά και δεσμευτικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης — στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ την
ωρίμανση των πολιτικών σκοπιμοτήτων του Πρωθυπουργού. Πρέπει να
γίνει ΣΗΜΕΡΑ. ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ».
Πριν από αυτή την ανάρτηση είχε προηγηθεί μία την Κυριακή 5
Ιανουαρίου, όπου έκανε λόγο για
αναπόδραστη επιταγή: «ΤΩΡΑ ΠΙΑ
η άμεση επαναβεβαίωση Παυλόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας
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«Ενέδρες»
και
«ραντεβού»
Δύο μεγάλα ζητήματα
έχει να αντιμετωπίσει η
οργανωμένη Πολιτεία
σε σχέση με την
οπαδική βία τα
τελευταία χρόνια.
Από τη στιγμή που
απαγορεύτηκαν οι
οργανωμένες
μετακινήσεις των
φιλοξενούμενων
ομάδων, το πρόβλημα
της βίας μεταφέρθηκε
στους δρόμους.
Πολλές φορές η ΕΛ.ΑΣ.
έχει αποτρέψει
«ραντεβού θανάτου»
από καλή
πληροφόρηση. Άλλες
φορές, όπως τον
περασμένο Νοέμβρη
στου Ζωγράφου, είναι
αδύνατον να τα
προλάβει γιατί
κλείνονται την
τελευταία στιγμή μέσω
τηλεφωνημάτων των
ίδιων των οπαδών.
Το άλλο ζήτημα έχει να
κάνει με τις ενέδρες
των οπαδών, σαν κι
αυτή που έγινε στη
Θεσσαλονίκη και είχε
ως αποτέλεσμα τη
δολοφονία του
28χρονου, οι οποίες –
επίσης– δεν μπορούν
να προβλεφθούν, διότι
ξεφεύγουν πλέον από
το ποδοσφαιρικό πεδίο
και εντάσσονται στο
πλαίσιο των
συμμοριών που δρουν
στις γειτονιές.

Του Μανώλη Δράκου
αξία της ανθρώπινης ζωής
ποδοπατήθηκε και ευτελίστηκε από τη «δημοσιογραφία» των συμφερόντων. Πριν από λίγες ημέρες σκοτώθηκε
στη Θεσσαλονίκη ένας 28χρονος άνθρωπος, που έκανε το λάθος να πίνει καφέ με
άλλους φίλους του και να φοράνε κασκόλ
του Άρη, μόλις μερικές ώρες μετά το τέλος
του ντέρμπι των δύο ομάδων στο Χαριλάου.
Είκοσι κουκουλοφόροι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αντιλήφθηκαν την παρουσία των Αρειανών και αφού κυνήγησαν τον ίδιο και την παρέα του, τον
έστειλαν στον θάνατο. Το θλιβερό σκηνικό ήρθε
να καλύψει η δημοσιογραφία της ντροπής.
Στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη η είδηση της
δολοφονίας του Τόσκο Μποζατζίσκι πέρασε
στο «ντούκου» επειδή –προφανώς– πρωταγωνίστησαν οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Οι καθοδηγητές της ενημέρωσης που χειρίστηκαν την είδηση δεν είχαν την επάρκεια ούτε
την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας να παίξουν στο ρεπορτάζ. Κατά τ’ άλλα, θέλουν να… αποκαλούνται ενημερωτικός σταθμός πανελλήνιας
εμβέλειας. Κι ενώ θα περίμενε κανείς από τα αρμόδια όργανα (ΕΣΡ, ΕΣΗΕΑ) να παρέμβουν και να
απαιτήσουν εξηγήσεις από τα ανώτερα στελέχη
του καναλιού, το κανάλι, αφού ξεπέρασε με ένα
ρεπορτάζ μερικών δευτερολέπτων τη δολοφονία,
έκανε σημαία… την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη
διαιτησία του Γκεστράνιους στο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στο «Καραϊσκάκης»!
Ωδή στη δημοσιογραφία…
Αυτή ήταν η είδηση.
Η απώλεια της κορυφής από τον ΠΑΟΚ…
Ούτε λέξη για την απώλεια μιας ανθρώπινης
ζωής. Μούγκα στη στρούγκα.
Το… πέναλτι του Μακέντα ήταν το μεγάλο
θέμα της βραδιάς, και όχι ότι σκοτώθηκε από το
ξύλο ένας 28χρονος νέος από 20 κουκουλοφόρους χούλιγκαν. Αυτό ήταν πταίσμα…
Το πρόβλημα ήταν πως ο Γκεστράνιους δεν
έδωσε το πέναλτι στον Μακέντα, παρ’ ότι κλήθηκε μέσω του VAR από τον διαιτητή Σιδηρόπουλο στην τηλεοπτική οθόνη για να δει και να
ξαναδεί τη φάση… Αυτό ήταν το «έγκλημα»!
Το όσα μεταδόθηκαν θα πρέπει να διδάσκονται στις… σχολές Δημοσιογραφίας ως το έσχατο
σημείο της απόκρυψης ειδήσεων και της παραποίησης της αλήθειας. Αλλά, βέβαια, για τα μεγαλοστελέχη του καναλιού του Ιβάν αυτά είναι ψιλά γράμματα. Ο τρόπος με τον οποίο το κανάλι
ανέφερε την είδηση προκαλεί ανατριχίλα και φρίκη για το πώς μπορεί να κάνεις το άσπρο-μαύρο.
Στην αρχή ακούστηκε… «μια δυσάρεστη είδηση από την Θεσσαλονίκη» με τη σύλληψη τριών
οπαδών. Το γιατί συνελήφθησαν οι τρεις οπαδοί
ειπώθηκε λίγο πιο χαμηλόφωνα. Για τον… θάνατο
ενός οπαδού. Τόσο απλά! Τι ομάδα ήταν οι οπαδοί; Άκρα του τάφου σιωπή… Όποιος κατάλαβε,
κατάλαβε!
Δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά, γιατί μας
βλέπουν στη Θεσσαλονίκη…
Ο τηλεθεατής δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά…
Τα βασικά, και πολλά είναι. Άλλωστε, μεγαλύτερη
σημασία δεν έχει (γι’ αυτούς) αυτό καθ’ αυτό το
γεγονός (δηλαδή, η δολοφονία), αλλά η… σύλληψη των δραστών. Πιάσανε κάποιους, για μια… δολοφονία. Στα γρήγορα-γρήγορα να παίξει το θέ-

Η

«Πειραγμένα» ρεπορτάζ μερικών δευτερολέπτων
στο Open για τη δολοφονία του 28χρονου Bούλγαρου.
«Σημαία» οι… ανακοινώσεις για ένα πέναλτι!

Ένα ΟΡΕΝ
για Όσκαρ!
Ποιος νεκρός;
Του… Μακέντα ήταν
πέναλτι!
μα, και πάμε στο επόμενο.
Ούτε το πώς έγινε το περιστατικό, ούτε το γιατί έχει σημασία για τον συντάκτη της είδησης, που
παρέκαμψε ακόμη και την επίσημη ανακοίνωση
της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία την οποία, αν ήθελε
να ενημερώσει τους τηλεθεατές, θα μετέφερε αυτούσια: «Σήμερα (05-01-2020) και περί ώρα
16:30, διακομίσθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, από την ευρύτερη περιοχή του
Μεγάρου Μουσικής, τρεις αλλοδαποί, μετά από επίθεση που δέχτηκαν από οπαδούς του ΠΑΟΚ.
»Ένας εξ αυτών, ηλικίας 28 ετών, κατέληξε. Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του, καθώς μετά την
επίθεση και ενώ ευρίσκετο επί του οδοστρώματος
πέρασε από πάνω του όχημα, το οποίο αναζητείται.
»Προανάκριση διενεργείται από τις αστυνομικές Αρχές».
Δεν χρειάζεται να έχει κανείς μεγάλη φαντασία
για να καταλάβει με ποιο… συνταρακτικό γεγονός
ασχολήθηκε συστηματικά και επί ώρες (το έκανε…
σημαία) το κανάλι του Σαββίδη την ίδια ώρα…
Αρκεί να έριχνε κάποιος μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα και δη στις αντιδράσεις του ΠΑ-

ΟΚ για τη… διαιτησία του Φινλανδού Γκεαστράνιους στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Για τον ΠΑΟΚ και τα στελέχη του Open ήταν
θέμα… αιχμής τα σχόλια που έκαναν οι άνθρωποι
του «Δικέφαλου του Βορρά» για τα σφυρίγματα
(ή… τα μη σφυρίγματα) του διαιτητή στο «Καραϊσκάκης», και όχι η ανθρώπινη ζωή ενός νέου που
χάθηκε μετά από άγριο κυνηγητό στους δρόμους
της Θεσσαλονίκης.
Αυτή δεν είναι η είδηση για να παίζει στο… κοινό του καναλιού!
Πρέπει να παίξει η αντίδραση του ΠΑΟΚ στη
διαιτησία του Γκεστράνιους με… ξύλινα γράμματα, όπως λέγανε παλιά για τους μεγάλους τίτλους των εφημερίδων.
Γι’ αυτούς η είδηση ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ που, αφού δεν έκανε την παραμικρή μνεία
για τη δολοφονία κατηγορούσε τον… Ολυμπιακό:
«…Αναρωτιόμαστε αν σε αυτή την αγωνιστική –που
καλώς έγινε κανονικά– θα έχουμε μηνύσεις, αυτόφωρα κι επιθέσεις σε διαιτητές, αιτήματα για διακοπή πρωταθλήματος και δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Η αλλοίωση αποτελέσματος στο Καραϊσκάκη, με τα δύο καθαρά πέναλτι που δεν δόθηκαν
θα σχολιαστούν άραγε από την ΚΕΔ και τον κ. Χούμπελ; Προτιμήσαμε να απέχουμε από τις αηδιαστικές πρακτικές του Ολυμπιακού και αντί για τα χθεσινά λάθη που ο κ. Παπαπέτρου δεν είδε και πολύ
περισσότερο ο κ. Μανούχος δεν διόρθωσε, να επικεντρωθούμε στην αυτοκριτική και τη διόρθωση
των δικών μας λαθών. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι το bullying και η ανομία κέρδισε
σήμερα», έγραψαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
…Το bullying και η ανομία κέρδισε σήμερα!!!
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Του Νίκου Συνοδινού
η σφραγίδα του Βίτορ Μέλο Περέιρα έχει η κατάντια της
ελληνικής διαιτησίας. Το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε πριν καν αλλάξει ο χρόνος
σε τόσο μεγάλες εντάσεις, με απειλούμενη αποχή των διαιτητών, μηνύσεις σε βάρος τους και
βαρύγδουπες δηλώσεις και ανακοινώσεις εναντίον τους, καταδεικνύουν την αποτυχία του
Πορτογάλου αρχιδιαιτητή. Γιατί το αργότερο το καλοκαίρι ο
Περέιρα μας… αποχαιρετά. Το
ζήτημα είναι πέρα από… συντρίμμια τι θα αφήσει πίσω του.
Γιατί δεν είναι μόνο το τραγικό
σήμερα, αλλά κυρίως το αβέβαιο ή ορθότερα το δίχως αύριο
που αφήνει την ελληνική διαιτησία.
Ο Περέιρα, πέρα από το ζεστό
χρήμα που τσέπωσε όλο αυτό το
διάστημα στο οποίο εκτελεί χρέη
αρχιδιαιτητή, φρόντισε να κάνει δημόσιες σχέσεις με Ομοσπονδίες και
διαιτητές από το εξωτερικό. Έφερε
στην Ελλάδα ρέφερι από το μεσαίο
και το κάτω ράφι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ήταν ζήτημα αδυναμίας μετάκλησης κι έλευσης ικανών διεθνών διαιτητών, ή ο Πορτογάλος έχτιζε το μέλλον του ώστε να βρει τα
νέα κορόιδα που θα τον χρυσοπληρώσουν;
Γιατί είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι όσο έκανε δουλειά ο Κύρος
Βασάρας στον τομέα της ανάπτυξης, προέκυψε μεγάλος αριθμός νέων διαιτητών. Πλέον αυτό κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Ποιος
να πάει να γίνει διαιτητής με τις συνθήκες που δημιούργησε ο Περέιρα,
όταν θα έχει ν’ αντιμετωπίσει τα μύρια όσα; Μάλλον θα βασιλέψει η οικογενειοκρατία, ώστε με τις κατάλληλες επαφές και πιέσεις να υπάρξει
προώθηση διαιτητών. Μόνο που όταν έχεις να κάνεις επιλογή από μικρό καλάθι, θα πρέπει να σου κάτσει
λαχείο προκειμένου να βγει κάποιος διαιτητής καλός.
Η κατάσταση δεν παρουσίασε
βελτίωση ούτε με το VAR που πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος.
Γιατί ναι μεν διορθώθηκαν λάθη,
αλλά αντίστοιχα κάποια άλλα διατηρήθηκαν κι ενίσχυσαν την αναξιοπιστία. Γιατί όταν και μετά το VAR
δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, τότε
ποιος μπορεί να πειστεί ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις αποφάσεις;
Για πρώτη φορά σε χειμερινό σεμινάριο δεν έγιναν αγωνιστικά τεστ,

Τ

Βρακάς
και…
Ευαγγέλου
Η… αναλογικότητα πήγε
περίπατο επί ημερών του
Βίτορ Μέλο Περέιρα.
Στον πίνακα με τους 26
διαιτητές της Super
League 1, περιέλαβε τόσους διαιτητές όσους η
Ήπειρος. Φαίνεται πως
το μεγάλο όπλο των Ιωαννίνων ήταν ο πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Κώστας Βρακάς που
είδε τον Πορτογάλο να
τοποθετεί δίπλα στον
Γιώργο Τάση, τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη.
Στην Αθήνα του Δημητρίου τι έμεινε; Ο διεθνής Τάσος Παπαπέτρου
και ο Άγγελος Ευαγγέλου που βρέθηκε στο μάτι του Ολυμπιακού και
τις τελευταίες ημέρες είδε να γίνεται στόχος δύο
φορές το σπίτι του. Ο Ευαγγέλου ήταν στο VAR
στο παιχνίδι Βόλος-Ολυμπιακός.
Ο Άγγελος Ευαγγέλου
είναι ο αγαπημένος του
Μέλο Περέιρα, αφού είναι ο μόνος από τους διαιτητές που είχε οριστεί
και στις 16 πρώτες αγωνιστικές, είτε ως διαιτητής (4 φορές) είτε στο
VAR (12 φορές)! Με τον
θόρυβο που έγινε από το
ματς του Βόλου και την
ακύρωση του κανονικού
γκολ του Σουντανί στο
Πανθεσσαλικό, έμεινε
για πρώτη φορά εκτός.

Συντρίμμια
στη διαιτησία
αφήνει ο Περέιρα
Φεύγει και παραδίδει χάος ο Πορτογάλος. Η αφρόκρεμα της…
ντροπής και η εξαφάνιση της επόμενης μέρας. Αρνητικός
πρωταγωνιστής ο κορυφαίος Σιδηρόπουλος και τα πουλέν που
έγιναν κόκκινα πανιά για Ολυμπιακό και ΑΕΚ
αλλά απλά και μόνο έλεγχος φυσικής κατάστασης. Ο περιορισμένος
αριθμός διαιτητών στη Super
League 1 και τα πολλά παιχνίδια
που πλέον παίρνουν οι διαιτητές,
δεν βοήθησαν πουθενά, παρά μόνο
στα εισοδήματά τους που αυξήθηκαν. Μόλις 26 είναι οι ρέφερι της
μεγάλης κατηγορίας, εκ των οποίων οι επτά διεθνείς.
Υποτίθεται ότι στην κορυφή της
πυραμίδας της ελληνικής διαιτησίας
βρίσκονται οι ικανότεροι διαιτητές.
Θα περίμενε κανείς ότι η επτάδα του
Περέιρα θα είναι αυτή που θα τραβήξει το κάρο για να το επαναφέρει
στον ίσιο δρόμο. Είναι όμως τα
πράγματα έτσι; Οι διεθνείς διαιτητές μας, όχι μόνο δεν βρίσκονται στο
απυρόβλητο, αλλά είναι στο στόχαστρο των παραγόντων και των ομάδων που εκπροσωπούν. Δικαιολογημένα; Σε κάποιες περιπτώσεις ναι,
σε άλλες όχι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο μεν,
αλλά όσο ικανός και να είναι τα λάθη –τα ανθρώπινα λάθη– είναι μέσα στο παιχνίδι.

Ο «ελίτ» Σιδηρόπουλος
Οι Έλληνες διαιτητές δεν παίρνουν
πλέον καλά παιχνίδια και βέβαια δεν
συμμετέχουν σε τελική φάση κάποιας μεγάλης διοργάνωσης. Ο Τάσος
Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα είναι διεθνής από το 2011, αλλά
είναι ο πρώτος που δέχεται τα πυρά. Σε… άλλη χώρα με διαιτητή της
κατηγορίας ελίτ, οι διαγωνιζόμενες

ομάδες θα είχαν το κεφάλι τους ήσυχο. Στον αντίποδα, μόλις ακούν
Σιδηρόπουλος υπάρχουν ομάδες
που το… βάζουν στα πόδια.
Όταν πριν από δύο χρόνια (Ιανουάριος 2018), ο διεθνής ρέφερι
από τη Ρόδο οριζόταν στο ντέρμπι
Ολυμπιακού-ΑΕΚ, οι «ερυθρόλευκοι» έσπευδαν να εκδώσουν ανακοίνωση αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:
«Ο ορισμός-πρόκληση του Σιδηρόπουλου δείχνει πόσο δίκιο είχαμε
που απευθυνθήκαμε στην FIFA και
ζητήσαμε ορισμό ξένων διαιτητών. Ο
Σιδηρόπουλος είναι μη αποδεκτός από μας, θα τονιστεί και στην ομοσπονδία και θεωρούμε ότι ο ορισμός
του είναι πρόκληση κατά του Ολυμπιακού. Είναι πλούσιο άλλωστε το ιστορικό του με απαράδεκτες διαιτησίες εναντίον μας».
Μετά το ντέρμπι της περασμένης
Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, όπου
ο Ροδίτης διαιτητής είχε οριστεί στο
VAR, o Ολυμπιακός προχώρησε σε
ευθεία καταγγελία σε βάρος του Σιδηρόπουλου, απαντώντας στον
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ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Όσο για το ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ, τον
Σιδηρόπουλο, τον παρατύπως αποσπασμένο από την ΕΛΑΣ στην ΕΠΟ
του δικού σας Γραμμένου, του διαιτητή που έκανε καμπάνια με sms κατά του Ολυμπιακού και την επόμενη
μέρα ορίστηκε στο VAR του αγώνα
μας, δεν του πέρασε. Δεν το πετύχατε. Διέκοψε δυο φορές τον αγώνα και
γελοιοποιήθηκε προσπαθώντας να ανακαλύψει πέναλτι! Ωστόσο δεν έπραξε το ίδιο σε αντίστοιχες αμφισβητούμενες φάσεις υπέρ του Ολυμπιακού».
Πώς είναι δυνατόν όμως να εκτοξεύονται τέτοιες κατηγορίες για
τον τυπικά κορυφαίο Έλληνα διαιτητή; Ο Σιδηρόπουλος οδεύει μια
δεκαετία διεθνής. Κι έγινε στα χρόνια της «ερυθρόλευκης» παντοκρατορίας. Πώς έγινε… εργαλείο όπως
καταγγέλλεται του ΠΑΟΚ;
Οι ισχυροί παράγοντες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχουν την
πεποίθηση ότι οι διαιτητές καθοδηγούνται από τις Ενώσεις τους και δη
τον επικεφαλής αυτών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Δωδεκανήσου Παναγιώτης Διακοφώτης που διατηρεί εξαιρετικές
σχέσεις με τον Σιδηρόπουλο, τοποθετείται στην πλευρά της διοίκησης
της ΕΠΟ που στηρίζει τον ΠΑΟΚ.
Στον Ολυμπιακό μάλιστα αναδεικνύουν τη δήλωση του ισχυρού άνδρα της Επιτροπής Διαιτησίας της
UEFA, Ροσέτι, ότι: «Θέλουμε το VAR
να επεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις
που υπάρχει ξεκάθαρο λάθος».
Όμως, ο Σιδηρόπουλος έστειλε
τον Γκεστράνιους στην οθόνη για
περιπτώσεις που δεν υπήρξε τέτοι-

που είχε καταλυτικό ρόλο ώστε
να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις η ομάδα
του Σαββίδη. Ο Άρης είχε καταγγείλει ότι όλη η
Θεσσαλονίκη γνώριζε από
πριν πως ο Περέιρα θα όριζε
στο ματς τον Σιδηρόπουλο.
Ο κορυφαίος ναι μεν ανήκει
στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου, όμως μεγάλωσε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κάτι που έχει βαρύνουσα
σημασία στα όσα του καταλογίζονται.

Παπαπέτρου-Κομίνης

ου είδους λάθος και αν δινόταν παράβαση, αυτή θα ήταν κατά του Ολυμπιακού!
Το εκπληκτικό είναι πως ο… κορυφαίος είχε γίνει αιτία να στείλει επιστολή στην ΚΕΔ ο ΠΑΟΚ, καθώς στο
ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ ο Σιδηρόπουλος δεν είχε ζητήσει από
τον Ελβετό διαιτητή, Στεφάν Κλόσνερ, να εξετάσει στην οθόνη τη φάση του δεύτερου γκολ της «Ένωσης».
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην
επιστολή της στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είχε διερωτηθεί σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε ο Τάσος Σιδηρόπουλος στο δεύτερο
γκολ της ΑΕΚ, το οποίο σύμφωνα με
τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί για φάουλ
του Κρίστισιτς πάνω στον Ντάουγκλας Αουγκούστο στην αρχή της
φάσης. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ζητούν να μάθουν για ποιο λόγο δεν
φώναξε τον διαιτητή να εξετάσει το
βίντεο, ως είχε υποχρέωση από το
πρωτόκολλο του VAR.
Ήταν τότε που οι «ασπρόμαυροι»
ζήτησαν στα ντέρμπι να ορίζονται
ξένοι διαιτητές και στο VAR. Ο Περέιρα τους έκανε το χατίρι στο

ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», αλλά στην αναμέτρηση
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός επέστρεψε στον… Έλληνα Τάσο Σιδηρόπουλο.
Ο Σιδηρόπουλος είναι άκρως
ανεπιθύμητος και στον Άρη, καθώς
στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-2) δεν πήγε στα αποδυτήρια
για τα «ντου» των οπαδών του γηπεδούχου, ενώ απέβαλε τον Σάσα,
με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, κάτι

Στη δεύτερη κατηγορία της FIFA είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την
Αθήνα και ο Γιώργος Κομίνης από
τη Θεσπρωτία. Δύο διαιτητές που επίσης βρέθηκαν στο στόχαστρο παραγόντων και ομάδων.
Ο Κομίνης έγινε κόκκινο πανί
για τον ΠΑΟΚ, μετά το περίφημο
ντέρμπι με την ΑΕΚ που στιγματίστηκε από την εισβολή του Ιβάν
Σαββίδη με όπλο στον αγωνιστικό
χώρο. Μέχρι τότε… παραήταν καλός
για τον «δικέφαλο του βορρά».
Ο έμπειρος ρέφερι ήταν διαιτητής και στο ματς Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ που είχε διακοπεί, λόγω του
τραυματισμού του τότε προπονητή
των φιλοξενούμενων Βλάνταν Ίβιτς. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ, όμως ο ΠΑΟΚ λυτρώθηκε από τον τραυματισμό του Ίβιτς
ο οποίος είχε… αμφισβητηθεί και
πήρε το ματς στα χαρτιά. Ο Κομίνης είχε προλάβει στα 54΄ που είχαν παιχτεί να δείξει κόκκινη κάρτα
στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Βλαχοδήμο στο 21΄ και να
μην αποβάλει τον Ενρίκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 32΄. Μάλιστα
τότε ο Ίβιτς τρία λεπτά μετά αναγκάστηκε να βγάλει από τον αγωνιστικό χώρο τον Βραζιλιάνο για να
μην αποβληθεί.
Ο Κομίνης ήταν διαιτητής και
στον περίφημο τελικό Κυπέλλου του
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα >>>

Το παιδί που
προκαλεί
Παιδί του Περέιρα θεωρείται ο Αριστοτέλης
Διαμαντόπουλος από
την Αρκαδία. Με τον συγκεκριμένο ρέφερι τα έχουν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η ΑΕΚ. Συμπτωματικά οι δύο ομάδες είναι εξοργισμένες
για τη διαιτησία του διεθνή διαιτητή στα παιχνίδια τους με την Ξάνθη,
την ομάδα που έχει καταγγελθεί για πολυϊδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός με τον
Διαμαντόπουλο διαιτητή
άφησε δύο βαθμούς
στην Ξάνθη και λόγω
των αποφάσεών του οι
Πειραιώτες έγιναν έξαλλοι. Ακόμη… διαμαρτύρεται ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, στον ρέφερι από
την Αρκαδία που αλλοίωσε το αποτέλεσμα του
αγώνα, μη καταλογίζοντας το πέναλτι του τερματοφύλακα της Ξάνθης
στον Ελ Αραμπί.
Το… εκπληκτικό είναι όμως πως ο Διαμαντόπουλος προκάλεσε την οργή
των ανθρώπων της ΑΕΚ
στο ΟΑΚΑ στο ματς με
την Ξάνθη (4-0). Η «Ένωση» στο 20΄ του αγώνα είχε εκδώσει ανακοίνωση διαμαρτυρίας για
τη διαιτησία του, θεωρώντας ότι δεν καταλόγισε δύο πέναλτι στο 2΄
και στο 4΄, ενώ αν έδινε
το πρώτο έπρεπε να αποβάλει τον Μελιόπουλο.
«Ήρθατε να παίξετε για
τον Βορρά. Θα πάτε να
σφυράτε για τα τρένα»,
του είπε στο ημίχρονο ο
Δημήτρης Μελισσανίδης
στα αποδυτήρια, παρ’ ότι
η ΑΕΚ είχε αγωνιστικά
καθαρίσει το παιχνίδι.
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>>> Συνέχεια από
την προηγούμενη
σελίδα

Κόκκινο πανί
ο Σκουλάς
Διεθνή έκανε ο Περέιρα
τον Μανόλη Σκουλά από
τη Μαγνησία, την έδρα
του Αχιλλέα Μπέου και
του Περικλή Λασκαράκη,
ενός ακόμη προέδρου Ένωσης φιλικά προσκείμενου στον ΠΑΟΚ.
Ο Σκουλάς ορίστηκε στη
Νέα Σμύρνη, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού
με τον Πανιώνιο. Πέρυσι
οι Πειραιώτες νίκησαν 10 με γκολ του Χασάν στις
καθυστερήσεις, αλλά κατηγορούν τον διαιτητή ότι δεν έδωσε δύο πέναλτι
σε χέρι του Κούρντι στο
10΄ και ανατροπή του
Μπουχαλάκη στο 55΄,
αλλά και μη αποβολή του
Τσιλούλη στο 75΄ που
χτύπησε με τις τάπες τον
Καμαρά. Στο ματς της ΑΕΚ στη Λαμία τον περασμένο Απρίλιο, ο Σκουλάς ανακάλυψε πέναλτι
του Μπακασέτα στον
Μπερτόλιο στο 33΄, κι έδωσε την ευκαιρία στη
Λαμία να ισοφαρίσει, με
τον Μπαράλες, το γρήγορο γκολ του Μάνταλου στο 4΄.
Ο διεθνής ρέφερι ήταν
πολύ κοντά στη φάση
και δεν δικαιολογείται
για το λάθος του. Ο ρέφερι στην ανάπαυλα απέβαλε τον διευθυντή
του ποδοσφαιρικού τμήματος, Βασίλη Δημητριάδη, που… τρελάθηκε
με αυτά που έβλεπε. Η ΑΕΚ σκόνταψε τελικά στη
Λαμία λόγω ενός διαιτητή που λίγο καιρό νωρίτερα είχε γονατίσει στην
Τούμπα τον Πανιώνιο, έστω και στην παράταση.
Ο Σκουλάς είχε κάνει
στεγνό καθάρισμα στους
«κυανέρυθρους» και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον
ημιτελικό του Κυπέλλου.
Ήταν ο αγώνας που αρνήθηκαν να παίξουν ποδόσφαιρο οι παίκτες του
Πανιώνιου μετά τα όργια
που έκανε ο διαιτητής.

Βόλου το 2017, όταν με
το γκολ οφσάιντ του Ενρίκε ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1
την ΑΕΚ και πήρε το τρόπαιο.
Ο διεθνής ρέφερι δεν είχε τιμωρήσει με κόκκινη κάρτα και
στον Μάτος για την αγκωνιά
στο πρόσωπο του Ροντρίγκες
στο 7ο λεπτό. Για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο… ιδανικός διαιτητής.
Μέχρι το ντέρμπι πρωταθλήματος
της Τούμπας.
Εκεί με την εισβολή Σαββίδη, ο
Κομίνης έγινε ο χειρότερος και δακτυλοδεικτούμενος διαιτητής. Ο
Περέιρα τον κράτησε στη μεγάλη
κατηγορία. Τον διατήρησε διεθνή. Ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας όμως τον άδειασε:
«Δεν αδικώ τον διαιτητή για τη
φάση. Αδικώ τον διαιτητή για τη διαχείριση. Διαιτητής για μένα δεν είναι
αυτός που σφυρίζει καλά, γιατί όλοι
θα κάνουνε λάθος. Βέβαια να μην υπάρχει δόλος. Διαιτητής είναι αυτός
που έχει προσωπικότητα».
Δεν έχει προσωπικότητα για τον
Κωνσταντινέα ο Κομίνης. Για τον
Περέιρα όμως… έχει. Όταν δεν παίζει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Πορτογάλος
αρχιδιαιτητής εκτιμά μέχρι ενός σημείου τον Θεσπρωτό. Τον έχει στην
κορυφαία τριάδα, αλλά δεν τον ορίζει σε αγώνες του ΠΑΟΚ. Τον κρίνει… ακατάλληλο. Με αυτές τις συνθήκες που δημιουργεί ο Περέιρα, τι
να υποθέσουν οι φίλαθλοι; Ότι κάνει τα χατίρια του Ιβάν που δεν τον
θέλει; Γιατί και ο Μαρινάκης δεν
θέλει τον Σιδηρόπουλο, αλλά ο
πρόεδρος της ΚΕΔ… βράχος. Τον
βάζει χωρίς πρόβλημα σε ματς του
Ολυμπιακού.
Κι αν ο Κομίνης λόγω ηλικίας
διανύει τα τελευταία παιχνίδια του
στη μεγάλη κατηγορία, μια από τις
μεγάλες ελπίδες της διαιτησίας μας
είναι ο Τάσος Παπαπέτρου που
και αυτός είναι στη δεύτερη κατηγορία της FIFA.
O Aθηναίος ρέφερι έχει πολλά
χρόνια μπροστά του και ήδη έχει πάρει πολλές εμπειρίας δύσκολων αγώνων. Αν και με τις μέχρι τώρα διαιτησίες του δείχνει πως είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα, βρέθηκε στο
στόχαστρο του Ολυμπιακού. Αιτία;
Ορίστηκε στο ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ και
οι «ερυθρόλευκοι» ανέδειξαν ότι η
δημοσιογράφος σύζυγός του, εργαζόταν με έμμισθη σχέση στο κανάλι
Οpen του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό αμφισβητήθηκε από την πλευρά του
«δικέφαλου του βορρά», καθώς η
σύζυγος του Έλληνα ρέφερι, Μάρτζυ Λαζάρου, εργάζεται στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια που αποτελεί εξωτερική παραγωγή, από την ε-

ταιρεία παραγωγής του Βρυώνη, η
οποία έχει αγοράσει χρόνο στο Open.
Η ουσία είναι πάντως ότι ο Παπαπέτρου ήταν άψογος στο Χαριλάου, ο Άρης κυριάρχησε 4-2 σπάζοντας το αήττητο του ΠΑΟΚ και
δεν άνοιξε.. μύτη.
Ο Τάσος Παπαπέτρου είχε οριστεί να διευθύνει το παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την
ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» το 2017, όπου η «Ένωση» κυριάρχησε. Ο Αθηναίος διαιτητής είχε παραπεμφθεί μετά από εκείνο το παιχνίδι καθώς είχε
μετρήσει το γκολ του Πατίτο (και
δεύτερο της ΑΕΚ), παρά το γεγονός
ότι είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του
στο να κοντρολάρει την μπάλα.
Ο Παπαπέτρου την περασμένη
σεζόν έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα, ενώ και την τρέχουσα σεζόν έχει εξαιρετική παρουσία. Ωστόσο, εί-

χε κατηγορηθεί από τους ερυθρόλευκους ότι δεν έδειξε στη ροή του
αγώνα κόκκινη κάρτα στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όταν ο Πασαλίδης έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα
στον Γκιγιέρμε. Ο Παπαπέτρου
συμβουλεύτηκε το VAR και πήρε την
ορθή απόφαση, αλλά ο Ολυμπιακός
επιζητούσε… αμεσότητα.

Τα άλλα «παιδιά»
του Μέλο…
Από ’κεί και πέρα ο Περέιρα έχει
τέσσερις ακόμη διεθνείς διαιτητές,
οι οποίοι όμως βρίσκονται στον πάτο της κατάταξης της FIFA (τρίτη κατηγορία). Ο Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη και οι
τρεις νέοι Θανάσης Τζήλος από τη
Λάρισα, Μανόλης Σκουλάς από
τον Βόλο και Αριστοτέλης Διαμα-

ντόπουλος από την Αρκαδία.
Οι διαιτητές αυτοί την τρέχουσα
περίοδο παραέχουν δώσει δικαιώματα, αναδεικνύοντας ότι κάτι πάει
στραβά με τις επιλογές του Περέιρα.
Η κακή μέρα είχε φανεί από το…
πρωί. Από τότε δηλαδή που αν και
οι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα λόγω πλέι οφ και πλέι άουτ αυξήθηκαν, ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής
τοποθέτησε 26 μόλις διαιτητές στον
πίνακα της Super League 1. Ο Περέιρα θα φύγει και θ’ αφήσει πίσω
του συντρίμμια. Αποδείχτηκε υπέρ
του δέοντος αρτηριοσκληρωτικός
και εμμονικός.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής όταν κατάρτισε τον πίνακα στην αρχή
της σεζόν, εμφανίστηκε ευχαριστημένος απ’ όλους σχεδόν τους διαιτητές του πίνακα της μεγάλης κατηγορίας τη σεζόν που πέρασε.
Ο Περέιρα δεν έσπασε αυγά,
προφανώς γιατί αγνοούσε την
πραγματικότητα. Μόνο δύο ρέφερι
του περσινού πίνακα έβγαλε, και αυτούς τους υποβίβασε στη Super
League 2. Κι επανέφερε αυτούς
που… ήξερε. Τους Βάτσιο, Κατσικογιάννη και Καραντώνη, που υποβιβάστηκαν και επέστρεψαν το
καλοκαίρι.
Οι δύο που κόπηκαν… ατύχησαν,
διότι δεν χωρούσαν και είχαν μικρότερο... δόντι από άλλους που παρέμειναν. Διότι για τον Λάμπρου (Εύβοιας) ήταν δικαιολογημένος ο καταποντισμός. Είχε κάποιες κακές διαιτησίες με αποκορύφωμα το ματς
Ξάνθης-ΑΕΛ. Αλλά ο Γρατσάνης
(Τρικάλων) δεν προκάλεσε σε κάποιο ματς, σε αντίθεση με άλλους.
Αντίθετα, με το πέρασμα των αγωνιστικών είχε ανοδική πορεία την οποία δεν είδε ο Περέιρα.
Από τους διαιτητές που ανέβηκαν στη μεγάλη κατηγορία, μόνο
δύο ήταν καινούργιοι. Ο Δημήτρης
Μαλούτας (Ημαθίας) που ήταν στο
όριο της ηλικίας και λέγεται ότι μπήκε μετά από επιμονή του Μαρίν.
Δεν είναι τυχαίο πως ο Περέιρα δεν
του έχει δώσει σημαντικά ματς; Κι επειδή ο Καραντώνης θεωρείτο αδικημένος, διότι υποβιβάστηκε χωρίς αιτία, την πλήρωσε άδικα ο Τρικαλινός Γρατσάνης. Έτσι η ΕΠΣ Ημαθίας βρέθηκε με δύο διαιτητές
στη μεγάλη κατηγορία.
Ο έτερος που ανέβηκε είναι ο ταλαντούχος Πέτρος Τσαγκαράκης,
γιος του παλαίμαχου ρέφερι Γιώργου από τα Χανιά. Ήδη από τα πρώτα δύσκολα ματς άρχισαν οι φουρτούνες γι’ αυτόν, καθώς δεν γλίτωσε
από την ανακοίνωση του Αλέξη
Κούγια για τις επιδόσεις του στο
παιχνίδι της ΑΕΛ στην Ξάνθη.
Ανάπτυξη της διαιτησίας και παραγωγή ταλέντων με στόχο το μέλλον… πουθενά. Ο Περέιρα θα φύγει και ο διάδοχός του, που επίσης
θα είναι από το εξωτερικό, θα έχει
ακόμη περισσότερη δουλειά από
αυτήν του Πορτογάλου που έριξε το
βάρος στα ταξιδάκια στη Θεσσαλονίκη και τις διεθνείς σχέσεις…
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Οι μετακομίσεις από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά
τραντάζουν τα θεμέλια της ακαδημίας, για την οποία
υπερηφανευόταν ο Ιβάν Σαββίδης

Οι πιτσιρικάδες
(του ΠΑΟΚ)
προτιμούν Θρύλο!!!

Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ρώτη και αήττητη είναι η ομάδα
Κ19 του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα
της Super League 1. Στην κορυφή
του ομίλου της βρίσκεται και η Κ17
του «δικέφαλου». Πίσω από τη βιτρίνα των
αποτελεσμάτων, όμως, αποδεικνύεται πως
κάποιο γρανάζι άρχισε τις απώλειες στροφών. Μέσα σε διάστημα 10 μηνών η ομάδα
της Θεσσαλονίκης έχασε και 3ο παίκτη από
τα τμήματα υποδομής της που τόσο διαφημίστηκαν.
Χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε στις… ζημίες τον
Δημήτρη Μελιόπουλο, επειδή ο Βεροιώτης γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Ξάνθη και απλά

Π

κρέμασε τα παπούτσια του όταν μεταγράφηκε
στον ΠΑΟΚ.
Ο Ιβάν και οι εκλεκτοί του στη διεύθυνση της
ακαδημίας έχασαν τον Μάριο Σιαμπάνη. Ο νεαρός κίπερ, βέβαια, είχε προαχθεί στην πρώτη ομάδα, αλλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
σεζόν πήρε αγώνες και στην Κ20.
Ακολούθησε το καλοκαίρι ο Τάσος Τσέλιος.
Γεννημένος το 2002, ο 17χρονος μεσοεπιθετικός
είχε χαρακτηριστεί «wonder kid» από τον Γιωργάκη τον Σαββίδη.
Και με το ξημέρωμα της 3ης Ιανουαρίου 2020,
οι Πειραιώτες πήραν μέσα από την ακαδημία του
ΠΑΟΚ και τον Γιάννη Καράκουτη, αριστερό εξτρέμ που γεννήθηκε το 2003. Με συμμετοχές στην
Εθνική ομάδα Νέων ως ο Βενιαμίν της αποστολής στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
ή Elite Round, όπως λένε τώρα τη διοργάνωση.
Η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού ενόχλησε πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι, μάλιστα, προεξόφλησαν αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της ακαδημίας επειδή κάπου έπρεπε να
ξεσπάσει η οργή του Ιβάν. Έστω και αν επί της
ουσίας αποτελεί προσωπική ήττα για τον Σαββίδη η 3η απώλεια νεαρού ποδοσφαιριστή.
Στις επικοινωνιακές διαρροές, βέβαια, η απώλεια του Καράκουτη αποδόθηκε στην ανάγκη
συμμόρφωσης με το «Financial Fair Play». Και
φυσικά αποδόθηκαν ευθύνες στον πιτσιρικά, ο οποίος αρνήθηκε, όπως υποστήριξαν, να αποδεχθεί τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ.
Επί της ουσίας, δηλαδή, στην Τούμπα ήθελαν
να υπογράψει ο νεαρός εξτρέμ με τους όρους που
του πρότεινε η ομάδα, η οποία το περασμένο καλοκαίρι φέρεται να απέρριψε πρόταση 1 εκατ. ευρώ από τον Άγιαξ. Με την ελπίδα, προφανώς, ότι
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οι Ολλανδοί θα βελτίωναν την
προσφορά τους και φυσικά κάτω από
τη συναισθηματική φόρτιση που προκαλούσε ο αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League.
Φυσικά, οι επικοινωνιολόγοι του Ιβάν
επέκριναν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί; Επειδή μπορεί και δίνει συμβόλαια ακόμα
και σε 17χρονους, με σημαντικές προοπτικές
καριέρας. Κάτι, βέβαια, που κάνουν οι σοβαροί
σύλλογοι σε όλο τον πλανήτη. Ακριβώς ό,τι επιχείρησε να πράξει πριν από μερικούς μήνες ο Άγιαξ, το scouting του οποίου διαφημίζεται εδώ
και 10ετίες.
Στον Πειραιά, βέβαια, η απόκτηση του Καράκουτη ερμηνεύτηκε ως μία επίδειξη δύναμης από
την πλευρά του Ολυμπιακού. Και είναι αλήθεια ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εντείνει τις ενέργειές τους για να ενισχύσουν και τα τμήματα υποδομών τους.
Με αναζήτηση παικτών εντός και εκτός Ελλάδας για να δημιουργήσουν τις βάσεις της επόμενης μέρας μέσα από τη σταδιακή αξιοποίηση των
ταλέντων σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο.
Αλλά το θέμα στην περίπτωσή μας δεν είναι ο
τρόπος σκέψης και δράσης του Ολυμπιακού. Στον
ΠΑΟΚ στεκόμαστε που δείχνει έως τώρα αδυναμία να κρατήσει παιδιά γαλουχημένα στην Τούμπα και, βέβαια, στην έλλειψη σχεδίου για την αξιοποίησή τους.
Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία προέρχεται από συνεχόμενες επιτυχίες, αλλά ούτε ένα μέλος
της δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής από τον
Λουτσέσκου πέρσι και από τον Φερέιρα φέτος.
Άλλοι έφυγαν για την Ξάνθη, κάποιοι για την
Καραϊσκάκης ΑΕ, και πολλοί για τον Βόλο. Και
στην ομάδα που υποστηρίζει ο φίλαθλος, Αχιλλέας Μπέος, όμως, οι περισσότεροι πιτσιρικάδες ψάχνονται και η παραμονή τους στη Μαγνησία μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται.
Όταν, λοιπόν, διαπιστώνουν οι πιτσιρικάδες ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο για την αξιοποίησή τους και συγχρόνως οι προσφορές για επαγγελματικά συμβόλαια μειώθηκαν σε σύγκριση με
τα προηγούμενα χρόνια, τότε η αποχώρηση από
την Τούμπα μοιάζει μονόδρομος.
Πόσω μάλλον όταν τους αντιμετωπίζουν με
τακτικές άλλων εποχών και ατομικές προπονήσεις ως μέτρο πίεσης για να υπογράψουν με τους
όρους της ομάδας…
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Συνάντηση
τωνBig4
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ιλάς με την ΕΠΟ,
για να βγάλεις
μεροκάματο και
σου λένε, τελείωσαν τα ψέματα. Η FIFA και η
UEFA θα τρίξουν τα δόντια στο
κουαρτέτο.
Για τον Μαρινάκη, τον Μελισσανίδη, τον Σαββίδη και τον Αλαφούζο. Αυτοί είναι το κουαρτέτο.
Έρχεται ο Λάκοβιτς από την UEFA
και μαζί με τον Χούμπελ και τους
άλλους θα τους καθίσουν στη γωνία το κουαρτέτο και θ’ αρχίσουνε
να τους βαράνε. Δεν πάει άλλο.
Μάλιστα. Και λες τώρα εσύ, με
δουλεύει ο κύριος. Να πάνε ν’ αγοράσουνε κανένα καλσόν που αντέχει, μη φύγει ο πόντος.
Να το πιάσουμε από την αρχή, όμως. Έρχονται FIFAτζήδες και
UEFAτζήδες μήπως και βγάλουν καμιά άκρια με όσες παπαριές γίνονται
στο πρωτάθλημα. Και ποιους καλέσανε; Κάλεσαν το κουαρτέτο. Κάλεσαν και τον Αυγενάκη.
Μάλιστα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Κι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο
Βάγγος ο Γραμμένος, που είναι ο
επίσημος συνομιλητής, τι θα κάνει
εκείνη την ώρα, ρε; Θα βγει για καφέ
με την Κωνσταντίνα; Πρώτος και
καλύτερος έπρεπε να είναι εκεί ο
Βαγγέλης.
Έχω λάθος; Πάει, δηλαδή, ο Αυγενάκης και δεν πάει ο Βάγγος;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Δεν τον καλέσανε τον Γραμμένο στο τσάι. Και
δεν είπε κουβέντα. Τι να τον καλέσουνε, ρε; Για να του πούνε ότι μέχρι
εδώ ήτανε;
Ό,τι έκανες, έκανες, ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου
ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου; Δεν είναι ποδοσφαιριστής ή προπονητής ο Γραμμένος
να του λύσουνε κοινή συναινέσει το
συμβόλαιο.
Πάμε παρακάτω. Τον Περέιρα
δεν έπρεπε να τον καλέσουνε να μιλήσει στα ίσια και παλικαρίσια με το
κουαρτέτο; Μία από τα ίδια είναι κι
αυτός. Τον τελειώνουνε. Γνωστά
πράγματα είναι αυτά.
Πάει ο Μέλο με το μέλι και το
σοφιστικέ ύφος. Ούτε ο Πολ Τόμσεν δεν είχε τέτοιο υφάκι όταν η
Ελλάδα μπήκε στο ΔΝΤ, όπως ο
Μέλο με το μέλι των 22.500 ευρώ
τον μήνα. Αλλού είναι για μένα το
θέμα μου.
Η συνάντηση θα γίνει; Ρωτάω
πολύ σοβαρά. Κι άντε, σου λέω εγώ
ότι ο Μαρινάκης θα πάει. Ο Αλαφούζος θα πάει. Ο Μελισσανίδης

Μ

Τιθαπειο
Ιβάνγια
«Τίγρη»,
Μαρινάκη;
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, έχει να
γίνει μονομαχία στο Ελ
Πάσο Σαββίδη - Μελισσανίδη στη συνάντηση
του κουαρτέτο με τους
FIFAτζήδες και UEFAτζήδες, έτσι και γίνει καμία
στραβή στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.
Ο Ιβάν πάει εκεί για να
πει στον ελληνικό λαό ότι τελευταία παίζει πολύ
το σενάριο να τα έχουνε
βρει Μελισσανίδης με
τον Μαρινάκη. Μούσι είναι, αλλά έτσι πάει στη
συνάντηση. Το έγραψε
το Σαββιδοτεχνείο, ότι έχουν καλύτερη σχέση,
σου λέει ο Σταύρακας ο
Κόλκας.
Όταν, όμως, έπαιρναν
τηλέφωνα στην ΠΑΕ ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ για να
πάνε για καφέ στο κι ότι
έγινε μια τυχαία συνάντηση στο Ωραιόκαστρο,
δεν έγραφε τίποτα ο
Σταύρακας ο Κόλκας. Έτσι είναι.
Ο Ιβάν θα το πουλήσει
αυτό στη συνάντηση με
τους FIFAτζήδες και
UEFAτζήδες. Ότι Μαρινάκης και Μελισσανίδης
τα βρήκαν. Άσχετο τώρα,
που δεν παίζει κανέναν
ρόλο, αν τα βρήκαν, αφού θα βάλουν προσωρινή διοίκηση οι ξένοι, όπως πάει το πράγμα.

Θα ξεκινήσει…
Όμως, θα τελειώσει;
Συνάντηση υψηλού ρίσκου των 4 μεγάλων που θα πρέπει –αν
είναι δυνατόν!– να συμφωνήσουν για πρόεδρο αλλά και για 16
μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΟ

με τον Σαββίδη θα πάνε; Θα σου
πω γιατί σ’ το λέω.
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ παίζουνε την Κυριακή στην Τούμπα. Λίγο θέλει να γίνει
ένα πατατράκ; Βάζει ένα γκολ ο ΠΑ-

ΟΚ ή η ΑΕΚ και δεν το μετράει ο διαιτητής.
VAR, έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει
και η γραμμή της NOVA, απαγορεύεται. Καραμπινάτο ήταν του Σου-

ντανί στον Βόλο και το σφυρίξανε
οφ σάιντ. Πολύ θέλει να ξαναγίνει
στην Τούμπα;
Και τι θα γίνει, μετά, μάστορα; Άπαξ και χάσει δεύτερο σερί ματς ο
ΠΑΟΚ, αντίο. Τώρα, θα πεις, γίνονται αυτά τα πράγματα; Πού αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ για ν’ αδικηθεί κι εφέτος; Πουθενά.
Με τον Άρη δεν ευνοήθηκε και
φέρανε ντόρτια στο πλακωτό. Ούτε
ένα, ούτε δύο. Και φωνάζανε μετά
για τον Παπαπέτρου γιατί δεν τους
έδωσε δύο πέναλτι οι Σαββιδοτέχνες. Καλαμπόκι στα κοτόπουλα. Ξέφυγα, όμως. Για τον Περέιρα σου
έλεγα.
Μπορεί να είναι και το τελευταίο
παιχνίδι το ντέρμπι. Κι εγώ δεν σου
λέω ότι θα τα κάνει μπουρδέλο ο
Πορτογάλος. Αξιοπρεπής είναι. Το
έδειξε τόσο καιρό που είναι στην
Ελλάδα.
Όλοι τον βρίζουνε εκτός από τον
ΠΑΟΚ. Η διαιτησία παίζει πενήνταπενήντα γράφουνε και ξαναγράφουνε οι Σαββιδοτέχνες. Ύστερα,
δεν είναι λίγο πράγμα ν’ αποχωριστείς την Όλγα.
Άσε και το άλλο, ότι μπορεί να
μην έχει εξοφληθεί ο Μέλο. Επιστολή είχε στείλει τις προάλλες
στον Γραμμένο, τι θα γίνει με τα
χρωστούμενα. Κι ο Γραμμένος του
έκανε και περικοπή κάνα ενάμισι χιλιάρικο.
Εργαζόμενος είναι ο Περέιρα.
Ξέρεις κανέναν εργαζόμενο που να
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του κάνουνε μείωση μισθού και να
μη θέλει να το κάψει το μαγαζί που
δουλεύει;
Να μη σ’ το προχωρήσω. Άπαξ
και σου έρχεται η απόλυση, τα παίρνεις στο κρανίο. Ανθρώπινο είναι.
Κοιτάς να πάρεις ό,τι μπορείς, να το
κάνεις μπουρδέλο το μαγαζί.
Κι άντε και γίνεται το μπέρδεμα
στην Τούμπα. Θα σηκωθεί ο Σαββίδης να κατέβει στην Αθήνα για να
δει τον Λάκοβιτς και τον Χούμπελ
και τον Μαρινάκη; Τι ώρα;
Ή να έχει βάλει κανένα γκολ ο
Λιβάγια και να το βγάλει σκάρτο ο
ξένος διαιτητής. Θα πάει ο «Τίγρης» στη συνάντηση; Και τι θα γίνει άπαξ κι ανταμώσει μούρη με
μούρη με τον Σαββίδη; Κάτσε και
δες μονομαχία στο Ελ Πάσο μετά,
με τον Κλιντ Ίστγουντ και τον
Τζιάν Μαρία Βολοντέ. Πλάκα κάνουμε τώρα;
Σ’ το προχωράω. Γίνεται η συνάντηση. Κάθονται όλοι και περιμένουνε ν’ ακούσουνε τους Λάκοβιτς.
Και τους λέει ο Σέρβος, δεν πάει άλλο η κατάσταση, δηλώσεις και κόντρα πλακέ δηλώσεις, παράπονα
και τα ρέστα.
Τι θα πει ο Ιβάν; Ότι λες παπαριές, κύριε Λάκοβιτς; Ότι όλα πάνε
καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν
με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο;
Αυτό δεν λέει ο ΠΑΟΚ συνέχεια; Όλα φέτος παίζεται πενήντα-πενήντα;
Τέλος πάντων, το προχωράνε στο
παρασύνθημα, ότι αυτό δεν προχω-

ράει και πρέπει να γίνουνε αλλαγές.
Πότε θα γίνουνε οι αλλαγές; Το καλοκαίρι; Με την καμία, σου λέω εγώ. Εδώ γίνεται σφαγή για το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Και σου λέει ο Λάκοβιτς ότι να βάλετε εσείς έναν πρόεδρο και έναν αρχιδιαιτητή; Τι θα γίνει, μάστορα; Θα συμφωνήσουνε;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Με την καμία.
Ο καθένας από το κουαρτέτο θα
έχει κι έναν δικό του για πρόεδρο.
Άλλον θα προτείνει ο Μαρινάκης,
άλλον ο Μελισσανίδης, άλλον ο
Αλαφούζος και ο Ιβάν μπορεί να
προτείνει πάλι τον Γραμμένο.
Πού θα βρει καλύτερον, δηλαδή;
Λίρα εκατό είναι ο Βάγγος για τον
Ιβάν. Τι χαμπάρια, μάστορα, μετά;
Τι θα κάνει ο Λάκοβιτς; Θα βάλει
τέσσερις προέδρους στην ΕΠΟ και
τέσσερις αρχιδιαιτητές; Δεν νομίζω.
Τότε θ’ αρχίσουνε τα δύσκολα. Τι

θα κάνουμε, μετά αυτοί οι FIFAτζήδες και UEFAτζήδες; Τι θα πούνε
στο κουαρτέτο; Πηγαίνετε και θα
σας ειδοποιήσουμε. Αυτό θα τους
πούνε;
Και μην πει κανέναν κορόιδο ότι
θα γίνει GRExit και άλλες τέτοιες
παπαριές. Δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί και παραμπορεί. Όχι επειδή πλακώνονται στο κουαρτέτο, αλλά επειδή πτώχευσε η ΕΠΟ. Μόνο γι’
αυτό μπορεί να την πετάξουνε έξω
την Ελλάδα.
Και τώρα που το έφερε η κουβέντα, Βάγγο, μην ελπίζεις σε φράγκα
από τη FIFA και την UEFA. Τα έδωσαν μια φορά στην Ιρλανδία, δεν το
ξανακάνουν.
Φράγκο δεν είχανε οι Ιρλανδοί
και πήρανε δάνειο από FIFA και την
UEFA. Δεν έχει σε άλλον. Διότι άπαξ
και δώσουν και στην ΕΠΟ, θα ξαμο-

λυθούνε οι ανατολικοί και θα τραβήξουνε όλοι κατά τη Νιόν, δώσε
και μένα, μπάρμπα.
Κι αφού δεν παίζει για GRExit, τι
θα γίνει, μάστορα; Θα πάρουνε τηλέφωνο τον Θόδωρο, ότι δεν προχώρησε το πράγμα και δώσε διαταγές; Δεν νομίζω.
Ο Θόδωρος ό,τι ήτανε να κάνει,
το έκανε. Έκατσε το κουαρτέτο σ’ ένα τραπέζι και βρείτε τα, σου λέει.
Άπαξ και δεν τα βρείτε, υπάρχουν τα
αρμόδια όργανα. Και καλά έκανε,
δηλαδή.
Διότι μία κουβέντα παραπάνω να
πει και ν’ ανακατευτεί, θα τον βρίζουν όλοι μετά. Δεξιά κι αριστερά.
Δεν είναι κανένας τυχαίος ο Θεοδωρίδης. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κυβερνάει.
Σ’ το τελειώνω. Ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, ο Ινφαντίνο, θα
δώσει τη λύση. Αυτός θα βάλει πρόεδρο και αρχιδιαιτητή. Όπως το ακούς, μάστορα. Κανένας Φούσεκ
δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση.
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα πει αποφασίζω και διατάσσω. Όπως σ’ το
λέω. Στο φινάλε-φινάλε, αυτός είναι η προϊσταμένη αρχή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Και η UEFA,
ομοσπονδία της FIFA είναι.
Έτσι είναι, μάστορα. Κι άπαξ και
τοποθέτησε προσωπικά άνθρωπο
στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή ο Ινφαντίνο, όποιος κι αν είναι
αυτός, Έλληνας ή ξένος, κάνε ντουμπεκί γιατί εδώ δεν παίζουμε, κύριοι
του κουαρτέτο.
Δεν έχετε να κάνετε με τον
Γραμμένο, που δίνει διαταγές
στους δικαστές να μην καλούνε σε
απολογία Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, για
να μη δυναμιτίζουν το κλίμα.
Υπάρχουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο τέτοιοι που φοράνε παντελόνια και δεν βαράνε προσοχές
άμα παίρνει τηλέφωνο κάποιος από
το κουαρτέτο.

Ασπιρίνες
και ντεπόν
στην ΕΠΟ
Όπως δείχνει το πράγμα,
πάνε για προσωρινή διοικούσα επιτροπή
FIFAτζήδες και UEFAτζήδες.
Μάλιστα. Και ποιοι έτρεξαν στα φαρμακεία για
ασπιρίνες και ντεπόν; Οι
υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ
στην ΕΠΟ. Σου λένε, έτσι
και μας έρθει κανένα
στραβόξυλο, τη βάψαμε.
Την κάναμε από κούπες
και σπαθιά μαζί.
Έτσι είναι. Κι οι δικηγόροι του Κοντονή και του
Βασιλειάδη και κάτι άλλοι παρατρεχάμενοι που
τους έβαλαν εκεί οι ΣΥΡΙΖΑίοι για κονόμες αραλίκι. Άσε που δεν τους
βλέπουνε κιόλας στην ΕΠΟ. Τώρα που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, δεν
χρειάζεται καν να πάνε
στην ΕΠΟ για το μετρητό.
Γι’ αυτό τα έβαψαν μαύρα. Εύκολα βρίσκεις ένα
δεκάρικο τον μήνα στο
αραχτό; Δεν βρίσκεις.
Πού είναι, ρε, εκείνες οι
ωραίες εποχές με τον
Γιάννη –δεν είμαι του
τζάμπα– Δρόσο, που γινότανε πανηγύρι στην ΕΠΟ.
Αυτά θυμούνται. Όχι ότι
τους χάλασε τίποτα που
βγήκε ο Γραμμένος. Πάλι
χοροί και τραγούδια της
πατρίδας μας γίνονται
και γι’ αυτό έπεσε έξω το
μαγαζί.

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
11/12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ύο συνεντεύξεις
δόθηκαν από εκπροσώπους της
«σφυρίχτρας». Η
πρώτη ήταν του μέλους της
ΚΕΔ/ΕΠΟ Λιφ Λίντμπεργκ,
στην πατρίδα του, τη Σουηδία,
και η άλλη του πρώην διεθνή διαιτητή στην Πορτογαλία, του
Μάρκο Φερέιρα.
Οι δύο συνεντεύξεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, αφού βλέπουν τα σφυρίγματα στο ελληνικό
ποδόσφαιρο από άλλη… οπτική γωνία. Διαβάστε τες…

Δ

Βοήθα,
ρε Γιάννη,
την Κέρκυρα
Φοβερά και τρομερά
πράγματα για τον Μέλο
τον Περέιρα, όταν ήταν
αρχιδιαιτητής στην
Πορτογαλία, θα
διαβάσεις στη διπλανή
στήλη.
Μάλιστα. Θα πεις, ρε
μάγκα, είναι κακό να
πέφτει και κανένα
τηλέφωνο, όπως έκανε
ο Περέιρα όταν έβαζε ο
ίδιος διαιτητές να
παίζουνε την αγαπημένη
του Μπενφίκα; Γούστα
είναι αυτά.
Δεν γεννήθηκε με
παρθενογένεση κανένας
διαιτητής. Κάποια
ομάδα υποστήριζε
μικρός και δεν
αλλάζουν αυτά τα
πράγματα. Είναι ο
άλλος διαιτητής από την
Κέρκυρα, ένα
παράδειγμα σου φέρνω.
Διαβάζει ότι
κληρώνεται ο όποιος
διαιτητής στο νησί. Δεν
θα ρίξει ένα τηλέφωνο,
ρε Γιάννη, ρε
συνάδελφε, βοήθα την
πατρίδα; Κακό είναι;
Γίνονται αυτά τα
πράγματα.
Μόνο που ο Γιάννης και
ο κάθε Γιάννης κρατάει
την κοιλιά του από τα
γέλια όταν αυτός που
του τηλεφώνησε βγαίνει
μερικά χρόνια μετά και
λέει ότι υπήρξε ο πιο
καθαρός και τίμιος
διαιτητής.

Ο Περέιρα
τηλεφωνούσε
στους διαιτητές:
«Παίξτε Μπενφίκα»!

Συνέντευξη
Λιφ Λίντμπεργκ
Αυτός ο Λιφ Λίντμπεργκ ο Σουηδός, αριστερό χέρι του Περέιρα
στην ΚΕΔ, τα είπε όλα σε μεγάλη
συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Πέμπτη στην πατρίδα του.
Τι είπε; «Του αρέσει εδώ, πληρώνεται καλά, το φαγητό είναι τέλειο, η
γυναίκα του είναι στην Ελλάδα τρεις
μέρες την εβδομάδα, ανακάλυψε νέο
πολιτισμό και μένει σε πολυτελές διαμέρισμα». Τι άλλο να ζητήσω απ’ τη
ζωή, που τραγουδάει κι ο Πάριος.
Κι εμείς ψάχνουμε τώρα να βρούνε
στη Βενετιά βελόνι με τη διαιτησία.
Και δεν είναι μονάχα ο Σουηδός.
Είναι κι ο Περέιρα, που δήλωσε
στην Πορτογαλία ότι η διαιτησία τα
πάει μια χαρά στην Ελλάδα κι ότι όλο το σούσουρο γίνεται από τους
προέδρους. Έχω κι ένα φίλο στην
Πορτογαλία, δημοσιογράφος είναι
το παλικάρι, και του έριξα ένα τηλέφωνο.
Να δω, μπας και τον αδικήσω τον
Μέλο με το μέλι. Μπας και δεν έγινε σωστή μετάφραση. Και μου λέει ο
Ζορζίνιο, δεν σου λέω τίποτα εγώ.
Θα σου στείλω μια διεύθυνση στο
διαδίκτυο, να τα δεις όλα για τον
Μέλο με το μέλι.
Με τον Λίντμπεργκ, όμως, θα
ξεκινήσω γιατί είναι φρέσκια η συνέντευξη
στην
εφημερίδα
«Aftonbladet» (www.aftonbladet.se/
sportbladet/fotboll/a/Jo2OV6/igrekland-ar-var-en-gudagava).
Ο άνθρωπος το παραδέχεται, ήρθε για την κονόμα!!! Άπαξ και σου
λέει αυτό το πράγμα, πού αλλού να
πάει το μυαλό, δηλαδή; Μόνο στην
κονόμα θα πάει.
Είπε, όμως, και το άλλο το φοβερό ο Λίντμπεργκ: «Έχουμε τρεις σημαντικές ευθύνες. Να τοποθετούμε
τους σωστούς διαιτητές στα κατάλληλα παιχνίδια, να διεξάγουμε προπονήσεις και να αναλύουμε την απόδοση των διαιτητών».
Εκεί σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Οι

Η «Α» βρήκε μια συνέντευξη του Πορτογάλου διαιτητή
Μάρκο Φερέιρα το 2015, που λέει φοβερά πράγματα για το πώς
ο Μέλο ως αρχιδιαιτητής προσπαθούσε να επηρεάσει
τους διαιτητές υπέρ της ομάδας της Λισαβόνας, της μόνης
που τον στήριζε, όπως κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα
σωστοί άνθρωποι στην κατάλληλη
θέση, Μανούχους, Ευαγγέλου,
Τσαμούρηδες, όλα καλά για τον
ΠΑΟΚ.
Είπε κι άλλα, όμως, για να δικαιολογήσει και τα σχεδόν 15 χιλιάρικα
τον μήνα. Ότι η διαιτησία τα πάει καλύτερα κι ότι το VAR απομάκρυνε

πολλές φήμες και αμφιβολίες. Ο κύριος μας πέρασε για ιθαγενείς και
μας δουλεύει ψιλό γαζί.
Εδώ γίνεται της Πουλχερίας το
μαγκάλι με το VAR, κι ο Σουηδός
σού λέει ότι η διαιτησία πάει καλύτερα. Για το VAR που δεν έχει γραμμή οφ σάιντ, δεν είπε κουβέντα ο

Σουηδός. Ούτε οι Σουηδοί δημοσιογράφοι ήταν υποχρεωμένοι να το
ξέρουνε. Αυτοί κανένα θέμα ψάχνανε από την Ελλάδα, πήρανε τη συνέντευξη, γεια σας και χαιρετίσματα.
Και πώς πάει καλύτερα, ρε μάστορα, όταν οι VARistes αποφασίζουνε με το μάτι και το φρύδι; Με τις
δυο φάσεις στο Παναθηναϊκός-Ξάνθη 0-1 σωστά αποφάσισαν;
Μέτρησε το οφ σάιντ της Ξάνθης
και δεν μέτρησε το κανονικό του
Παναθηναϊκού. Ο Σουντανί ήταν
δυο μέτρα πίσω στον Βόλο, όλα καλά, βελτιωνόμαστε, σου λέει ο Σουηδός. Πού το είχανε κρυμμένο αυτό
το φυντάνι, ρε, και το φανερώσανε
τώρα.

Συνέντευξη
Μάρκο Φερέιρα
Πάμε παρακάτω. Πάει και διδάσκει,
λέει, στα σεμινάρια κι είναι ευχαριστημένος. Τα βλέπουμε τι επιτυχία
έχουν τα σεμινάρια. Υπάρχει καμία
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βελτίωση; Μια χαρά είναι ο Λίντμπεργκ. Αυτό έχω να πω εγώ. Αραλίκι, ο ήλιος λάμπει στην Ελλάδα,
με τις Γλυφάδες του για εσπρεσάκι
λούγκο και τα ρέστα.
Μπέικα τη βγάζει στην Ελλάδα
και πουλάει παραμύθι ότι βελτιώθηκε η διαιτησία. Και το λέει τώρα αυτό, για να το διαβάσουνε και οι
FIFAτζήδες, που τους έχουνε έτοιμους για σουτάρισμα κι αυτόν και
τον Περέιρα και τον Μαρίν.
«Είναι μία δουλειά που με απασχολεί 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι μία
δουλειά που πληρώνεται καλά. Πρέπει να πληρώνεται καλά. Διαφορετικά κανείς δεν θα καθόταν σε αυτή την
καρέκλα. Είναι μία δουλειά πρόσκληση, αλλά με ρίσκα».
Τι άλλο να σου πει ο άνθρωπος
ο Λιφ. Μια χαρά. Πρέπει να πληρώνεται καλά. Κουράζεται να βάζει τον
Μανούχο στον ΠΑΟΚ και τον Ευαγγέλου. Να τον ακούσει κανένας
που δεν ξέρει, να πει ότι ο Σουηδός
δουλεύει σε κανένα νταμάρι και
βγάζει κάρβουνο. Αυτή είναι κούραση.
Πάμε παρακάτω. Ο Περέιρα έδωσε κι αυτός συνέντευξη στην πατρίδα του και είπε ότι όλα πάνε καλά
με τη διαιτησία και φταίνε οι ομάδες
που πλακώνονται μεταξύ τους.
Μάλιστα. Και μου λέει ο Ζορζίνιο, βάλε την εξής διεύθυνση
(https://refereeingworld.blogspo
t.com/2015/10/ferreira-pereirapressures-referees-to.html) να τα
δεις όλα για τον Μέλο Περέιρα,
αυτό το πορτογαλικό λουλούδι του
δάσους και της διαιτησίας.
Συνέντευξη έδωσε ο άλλοτε διεθνής διαιτητής, Μάρκο Φερέιρα,
κι αναφέρθηκε αποκλειστικά στον
Μέλο. Μιλάμε, να σου σηκώνεται η
τρίχα, να γίνεται κάγκελο. Ο Περέιρα, λέει ο Φερέιρα, ήταν άνθρωπος της Μπενφίκα, όταν ήταν πρόεδρος των διαιτητών.
Μόνο η Μπενφίκα τον υποστήριζε, όπως ο ΠΑΟΚ καλή ώρα. Και τι
λέει ο Φερέιρα; Ότι ο Περέιρα τηλεφωνούσε στους διαιτητές που θα
σφύριζαν την Μπενφίκα. Είχε αυτό
το συνήθειο. Αυτό λέει ο Μάρκο
Φερέιρα, φόρα παρτίδα. Για να του
πει καλή επιτυχία, φυσικά, δεν είχε

τίποτα άλλο στο μυαλό του ο Μέλο
με το μέλι.
Κι αφού το έκανε αυτό στην Πορτογαλία, γιατί να μην το κάνει και
στην Ελλάδα; Αυτό έχω να σου πω
εγώ. Χούι το ’χει ο Περέιρα, όπως
φαίνεται, να τηλεφωνεί πριν από
τους αγώνες για να ευχηθεί καλή επιτυχία.
Είπε και το άλλο ο Μάρκο Φερέιρα. Τον έβαλε, λέει, ο Περέιρα
να σφυρίξει ένα ματς της αγαπημένης του Μπενφίκα με τη Ρίο Άβε και
του είπε ότι αν πήγαινε καλά, θα τον
έβαζε και στο πορτογαλικό κλάσικο,
Μπενφίκα-Πόρτο. Καταλαβαινόμαστε τι σημαίνει να πάει καλά. Και μιλάμε, τώρα, ο Μάρκο Φερέιρα ήταν ο δεύτερος καλύτερος διαιτητής στην Πορτογαλία, μετά τον
Προένσα.
Πάμε παρακάτω, γιατί έχει κι άλλα ωραία για τον Περέιρα. Λέει ο
Φερέιρα, ότι σφύριξε ένα παιχνίδι

Μπράγκα-Μπενφίκα και οι Μπενφικάνοι είχαν παράπονα. Και του είπε
ο Περέιρα ότι δεν επρόκειτο να ξανασφυρίξει μεγάλο παιχνίδι.
Ωραία πράγματα ο Μέλο με το
μέλι. Και τι άλλο λέει ο Μάρκο Φερέιρα; Ότι ο Μέλο είχε πολλούς εχθρούς και αντιπάλους στην ΚΕΔ
της Πορτογαλίας και η μόνη ομάδα
που τον στήριζε ήταν η Μπενφίκα.
Και δεν τελειώσαμε, μάστορα. Ο

Μάρκο Φερέιρα
λέει κι άλλα για τον
Πορτογάλο. Ότι, λέει,
καλό ματς είναι όταν κερδίζει η Μπενφίκα. Κατάλαβες τι έπαιζε με τον Πορτογάλο στην Πορτογαλία; Και δεν το
έκανε για κανέναν άλλο αγώνα,
παρά μόνο σ’ αυτούς που έπαιζε
η Μπενφίκα.
Ο Φερέιρα τα ανέφερε όλα αυτά στην ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Και τι έγινε; Μια τρύπα στο νερό. Τον παρέπεμψαν στην πειθαρχική επιτροπή της διαιτησίας. Πιάσε
το αυγό και κούρευτο.
Να σ’ το τελειώσω, για να μπω
και στο ψαχνό. Ο Φερέιρα είπε ότι
ο Περέιρα ως αρχιδιαιτητής έπαιρνε οκτώ χιλιάρικα τον μήνα το 2015,
όταν δόθηκε αυτή η συνέντευξη
στην ισπανική εφημερίδα «As».
Στην Ελλάδα τα τριπλάσια. Εκτίμησαν το ταλέντο του φαίνεται οι
FIFAτζήδες και UEFAτζήδες και του
τριπλασίασαν τον μισθό. Για να μη
χάσουμε το κελεπούρι.
Να σ’ το καταλήξω. Σου θυμίζει
τίποτα αυτό το σκηνικό, μάστορα, με
τον Περέιρα και την Μπενφίκα; Για
την Ελλάδα σού μιλάω. Ποιος λέει
ότι σήμερα όλα πάνε πρίμα με τη διαιτησία; Ο Περέιρα, ο Λίντμπεργκ
και ο ΠΑΟΚ. Κανένας άλλος.
Ούτε καν ο Μπέος που έκανε
μηνύσεις και τις απέσυρε. Όπως η
Μπενφίκα, έτσι κι ο ΠΑΟΚ. Και το
Σαββιδοτεχνείο βγάζει τελάλη κάθε
μέρα για τον Περέιρα, μη τυχόν τον
χάσουμε και καταστραφεί το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Αφού το
έκανε μια φορά αυτό ο Μέλο στην
Πορτογαλία, γιατί να μην το κάνει
και στην Ελλάδα; Μπάτε σκύλοι, αλέστε είναι η Ελλάδα. Έχω λάθος;
Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτοί οι
FIFAτζήδες και UEFAτζήδες δεν ήξεραν τι μέρος του λόγου είναι ο
Περέιρα;
Κι αν δεν διαβάζουνε την «As»
που πουλάει εκατομμύρια φύλλα,
δεν διάβασαν το σάιτ αυτό, το
«refereeingworld.blogspot.com»;
Αυτό είναι ένα σάιτ που διαβάζουνε
όλοι οι διαιτητές παγκοσμίως. Από
εκεί ξεκινάει η μέρα τους.
Αυτοί οι Λάκοβιτς κι οι Χούμπελ δεν γνώριζαν τι παίζει με τον
Περέιρα; Το γνώριζαν. Και γιατί έβαλαν έναν διαιτητή που τηλεφωνούσε στους διαιτητές και τους έλεγε να προσέχουνε την Μπενφίκα;
Δεν φοβήθηκαν ότι μπορεί να έκανε το ίδιο και στην Ελλάδα; Όλα τα
ήξεραν, μάστορα. Αν δεν τα ήξεραν,
δεν κάνουν γι’ αυτήν τη δουλειά. Χαίρετε και χαιρετίσματα στην Μπενφίκα και το όμορφο Ντα Λουζ που η
Ελλάδα πήρε την κούπα το 2004,
Μέλο με το μέλι Περέιρα…

Ο Βάγγος
ακούει,
βλέπει,
δεν μιλάει
Ποιο είναι το
συμπέρασμα όλων
αυτών που διάβασες για
τον Περέιρα και τον
Λίντμπεργκ;
Ότι φέρανε δυο τύπους
για να φτιάξουνε τη
διαιτησία και ο ένας το
’χει με τα
τηλεφωνήματα κι ο
άλλος βρήκε ήλιο και
δεν το κουνάει από ’δώ.
Στην Ελλάδα, βέβαια,
υπάρχει εκλεγμένη
διοίκηση στην ΕΠΟ.
Βαγγέλης Γραμμένος
από τη Μακεδονία. Και
δεν μιλάει όταν ακούει
και τους δυο να λένε ότι
δεν φταίνε σε τίποτα,
ότι φταίνε οι ιδιοκτήτες.
Τώρα, θα πεις, και τι
μπορεί να κάνει ο
Γραμμένος; Τίποτα
απολύτως.
Άπαξ και μπορούσε
σήμερα το πρωί να
σηκωθεί να φύγει, θα το
έκανε. Δεν τον
αφήνουνε, όμως, τον
φουκαρά. Άπαξ και
παίζεις σε τέτοια
παιχνίδια, δεν μπορεί να
φύγεις όποτε θέλεις.
Όποτε θέλει ο πρώτος
παίκτης θα φύγεις.
Κι ο Ιβάν δεν θέλει να
τον κάψει τον Βάγγο.
Θα είναι ήττα του Ιβάν
έτσι και παραιτηθεί ο
Βαγγέλης. Αν τον φάνε
οι FIFAτζήδες και
UEFAτζήδες, αλλάζει το
πράγμα.

22



www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
11/12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ

Το Open
ξαφνικά
αγάπησε
τον…
Μητσοτάκη
Έκτακτο δελτίο για την
επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έβγαλε
ούτε η …ΕΡΤ.
Το έκανε όμως το… Open
του Ιβάν Σαββίδη!
Τον τελευταίο καιρό, το
κανάλι του ομογενή επιχειρηματία έχει κάνει
μια τεράστια στροφή. Κι
εκεί που ξυπνούσε κανείς και κοιμόταν με
Παππά, Τσακαλώτο,
Σταθάκη και Νοτοπούλου, ξαφνικά βλέπει να
πέφτει το ένα ρεπορτάζ
πίσω από το άλλο για τη
Νέα Δημοκρατία και τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κι όχι απλά να στήνονται «έκτακτα δελτία»,
αλλά να γίνονται και αναφορές για τα… μεγάλα
κέρδη της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και
να μην παίζονται καν οι
αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ
ως προς το θέμα…
Η μεγάλη κωλοτούμπα
είναι γεγονός…
Η συνάντηση του Ιβάν με
τον Κυριάκο είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή
180 μοιρών του Ρωσοπόντιου επιχειρηματία
για τα πεπραγμένα του
πολιτικού που «δεν θα
γινόταν ποτέ πρωθυπουργός», σύμφωνα με
παλαιότερη τοποθέτησή
του.
Έτσι, τη νύφη, για ξεκάρφωμα στο ΠΑΟΚτσήδικο
ακροατήριο –αλλά και
στο ΣΥΡΙΖΑϊκό– την πληρώνει ο Αυγενάκης, αφού το Σαββιδοτεχνείο
χρειάζεται ένα, κάποιο
αφήγημα…

Ένα πέναλτι «ζυγίζει»
περισσότερο από μια ζωή...

«Χρυσορυχείο» τα... τηλεοπτικά
δικαιώματα για τη συνάντηση
των «Big 4»
Η ΕΠΟ, ως γνωστόν, είναι (και) οικονομικά «να την κλαίνε οι ρέγγες».
Πάνω-κάτω τα ίδια ισχύουν και για την πλειονότητα των ΠΑΕ. Γενικά
στο ελληνικό ποδόσφαιρο αναζητούν το ευρώ... με το τουφέκι.
Και όμως, εκεί στο πάρκο Γουδή έχουν στα χέρια τους έναν αναξιοποίητο...
θησαυρό. Μια «κάνουλα», την οποία αν «ανοίξουν» θα κονομήσουν τρελά.
Αναφερόμαστε στην εξαγγελθείσα συνάντηση των μεγαλομετόχων στις
ΠΑΕ ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Αν τελικά κάτσουν στις
καρέκλες του ίδιου τραπεζιού Μελισσανίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Σαββίδης, προτείνουμε στην ΕΠΟ να πουλήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της συνάντησης.
Θα «σπάσουν ταμεία» τα έσοδα. Άλλωστε, τα γουέστερν ακόμα συγκινούν πολλούς τηλεθεατές

Η προσωρινή... τύφλωση της
Super League 1
Σε κάθε ευκαιρία η Super League 1 –
υπερασπιζόμενη τις ΠΑΕ– υποστηρίζει
πως η ίδια ως φορέας και τα μέλη της
πράττουν όσα τους αναλογούν για να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση της
βίας. Και ζητάει να μην της χρεώνονται
ευθύνες που δεν της αναλογούν. Μέχρι ένα σημείο, έχει δίκιο.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η διοργανώτρια και τα στελέχη της δίνουν δικαιώματα. Όπως, για παράδειγμα, στο κεκλεισμένων των θυρών
ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Όπου υπήρχε αναρτημένο ένα πανό που έγραφε: «Ζωγράφου 2019». Ημερομηνία και τόπος συμπλοκής χουλιγκάνων, όπου από συγκυρίες δεν υπήρξαν νεκροί. Δεν έπρεπε να κατέβει; Δεν ήξερε ο παρατηρητής σε τι αναφερόταν; Και αν δεν ήξερε, γιατί δεν ρώταγε να μάθει;

Το «τέρας ζει και βασιλεύει»
Η δολοφονία ενός οπαδού ήρθε να μας θυμίσει με
τραγικό τρόπο ότι το «τέρας» της βίας «ζει και βασιλεύει». Παρά τις –κατά καιρούς και από διάφορες πλευρές– δηλώσεις για κινήσεις αντιμετώπισής του.
Και το ερώτημα παραμένει. Γιατί η συντεταγμένη πολιτεία παρουσιάζεται αδύναμη, στο μέτρο του δυνατού, να το αντιμετωπίσει;
Η αναβολή του αγώνα Κυπέλλου Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ, για τον φόβο συμπλοκών «κιτρινόμαυρων» και «ερυθρόλευκων» χούλιγκανς, τι μήνυμα δίνει;
Η συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορούσε, αν οι πληροφορίες αποδεικνύονταν βάσιμες, να τους αντιμετωπίσει;
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ΑΝΑΘΕΜΑ




Είναι ο Σάββας
Θεοδωρίδης με
τον Ανδρέα
Μουράτη. Ο
Σάββας, 85 ετών,
που μονοπωλεί
το ενδιαφέρον με
τις δηλώσεις του
κάθε Κυριακή,
επίτιμος
πρόεδρος του
Ολυμπιακού
καθώς είναι,
υπήρξε μεγάλος
γκολκίπερ στα
νιάτα του, πριν
τραυματιστεί
σοβαρά στο πόδι
του. Ξεκίνησε από
την Ένωση
Αμπελοκήπων,
τον ζήτησε ο
Παναθηναϊκός,
αλλά προτίμησε
τον Ολυμπιακό.

Το ψάρι είναι… λαχτάρα,
αλλά δεν το ’ξερε ο μικρός
Γιωργάκης
Προφητική η φωτογραφία που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Γιώργος Σαββίδης με τον πατέρα του, Ιβάν, που κρατούσε ένα τεράστιο ψάρι στα χέρια του.
Βέβαια, ο Γκιόργκι ανάρτησε τη φωτογραφία μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού με την οποία χαρακτήριζε «απαξιωμένο και στημένο» το πρωτάθλημα, δηλαδή… πριν από
την τεσσάρα που άρπαξε ο ΠΑΟΚ από τον Άρη στο Χαριλάου.
Και καλά, ο Ιβάν δεν ήξερε, ο Γκιόργκι που –υποτίθεται ότι– τα ξέρει όλα, δεν μπορούσε να ρωτήσει και να μάθει ότι το
ψάρι είναι… λαχτάρα για να αποφύγει τη γρουσουζιά…
Σαν πρωτόβγαλτος την πάτησε!

Ο διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός Χουλκ, 33 ετών που
παίζει στη Σαγκάη, μετά από 12 χρόνια γάμου χώρισε με τη
σύζυγό του Άιραν Άνχελο Σόουζα, με την οποία απέκτησαν
τρία παιδιά. Το νέο του αμόρε είναι η… ανιψιά της Άιραν! Η
νεαρά με τα κόκκινα στη φωτογραφία. Η οποία είναι...
ανεπίσημη μητριά και ξαδέλφη με τα παιδιά του άνδρα της.

Η αδυναμία του Ιβάν για υιούς...
Ανώδυνα ξεπέρασε την τιμωρία της έδρας του ο Ολυμπιακός, καθώς κέρδισε
και τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος που έδωσε
κεκλεισμένων των θυρών,
αν και ήταν αντίπαλοί του ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΛ, δύο από τις ισχυρές
ομάδες του μαραθώνιου.
Ειδικά η επικράτηση στο ντέρμπι με
το «τριφύλλι» ήταν καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο γιατί βρέθηκε ξανά
στην κορυφή, αλλά διότι σε αγώνες με

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
έχει αποδειχθεί πως η έδρα παίζει καταλυτικό ρόλο.
Αν εξαιρέσει κανείς τα
πρόστιμα που κλήθηκε να
πληρώσει ο Ολυμπιακός, τζάμπα πήγε
η ποινή της έδρας του. Ωστόσο η καμπάνα έδωσε λαβή για να διαπιστώσουν και ν’ αναδείξουν οι «ερυθρόλευκοι» ότι κάτι τρέχει με την Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ. Και την αδυναμία
του Ιβάν να προσλαμβάνει υιούς...

Με Σιδηρόπουλο διαιτητή…
δεν θα τέλειωνε ποτέ το
ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης»
Ο Σιδηρόπουλος (που
ήταν στο VAR στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με
τον Παναθηναϊκό στο
Φάληρο) ήταν η… αιτία
που έγινε όλος αυτός ο
ντόρος για τον Γκεστράνιους και τα πέναλτι που έδωσε ή δεν
έδωσε στο «Καραϊσκάκης».

Ο Θεσσαλονικιός
διεθνής διαιτητής κάλεσε στα ακουστικά του,
τον Φινλανδό διαιτητή
για τις δύο περιπτώσεις
πέναλτι (για τις οποίες ο
ρέφερι του ματς ήταν
αρνητικός και έδειξε να
συνεχιστεί το παιχνίδι)
γιατί προφανώς θεωρούσε ότι… υπήρχε πα-

ράβαση.
Διαφορετικά, δεν είχε λόγο.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, αν έπαιζε ο
Σιδηρόπουλος, ακόμα… στο «Καραϊσκάκης»
θα ήμασταν!

Οι
επερωτήσεις
του
Βελόπουλου
γραμμένες
έξω από την
Τούμπα
Δεν θα πρέπει να έχουν
κάνει κάποια επερώτηση
στη Βουλή με άλλο θέμα… εκτός από τον ΠΑΟΚ, οι βουλευτές της
«Ελληνικής Λύσης» του
Κυριάκου Βελόπουλου!
Και να γράφανε και τίποτα… σοβαρό!
Πρόσφατα, ρώτησαν το
υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη για τα όσα έγιναν στην άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ στο
«Καραϊσκάκης»!
Δεν του φτάνουν του
Χρυσοχοΐδη τα καθημερινά βάσανα με την εγκληματικότητα, τις καταλήψεις και τους «μπαχαλάκηδες», θα πρέπει
να απαντάει στον Χήτα
και στον Αβδελά για τις
συνθήκες εισόδου της αποστολής του ΠΑΟΚ στο
«Καραϊσκάκης», για τις
οποίες –μάλιστα– ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με
δύο αγωνιστικές αποκλεισμό της έδρας…
Παρεμπιπτόντως, ξέχασαν να ζητήσουν και κάποια άλλη έρευνα, ώστε
να πιστοποιηθεί ποιοι
κυνηγούσαν τον Βούλγαρο οπαδό του Άρη, και
τον «υποχρέωσαν» να
πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, και έτσι
να εγκαταλείψει τα εγκόσμια…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Επίθεση του ΠΑΟΚ σε Μπραουδάκη και Γραβριηλίδη
ναψε φωτιές στην ΕΠΟ ο Μάνος Γαβριηλίδης με τον ορισμό
των αγώνων για τους 16 του
Κυπέλλου.
Η ταυτόχρονη μετάβαση στην Πελοπόννησο, από τον ίδιο οδικό άξονα, των οπαδών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ οδήγησε
τον Λευτέρη Αυγενάκη στην απόφαση για
αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ της «Ένωσης» και του Αστέρα Τρίπολης.
Προηγήθηκε, βέβαια, το αίτημα της
ΕΛ.ΑΣ. με την καταγραφή του κινδύνου για
ένα ραντεβού θανάτου ανάμεσα στους οπαδούς. Η ΕΠΟ αγνόησε τις προειδοποιήσεις και έτσι υποχρεώθηκε ο υφυπουργός
Αθλητισμού σε μία παρέμβαση που ενδεχομένως να ήθελε να αποφύγει.
«Δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδάρων
άχυρο», έλεγαν στο περιβάλλον του Αυγενάκη όταν είδαν το πρόγραμμα του Κυπέλλου. Περίμεναν, όμως, κάποια ενέργεια από την πλευρά της Ομοσπονδίας, μιας και
ήδη είχε ενημερωθεί για τους κινδύνους
που δημιουργούσε πιθανή μετάβαση οπαδών του Ολυμπιακού στην Καλαμάτα και
της ΑΕΚ στην Τρίπολη.

A

Όταν, όμως, διαπίστωσε ο Αυγενάκης
ότι στην ΕΠΟ σφύριζαν αδιάφορα, αποφάσισε και πήρε την κατάσταση στα χέρια του.
Η αναβολή του αγώνα, βέβαια, προκάλεσε δυσφορία στη Θεσσαλονίκη. Με το επιχείρημα ότι ευνοήθηκε η «Ένωση», η οποία θα παίξει ξεκούραστη στην Τούμπα για
το πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε
να ταξιδέψει στην Κρήτη όπου αντιμετώπισε τον ΟΦΗ.

Ο Μελισσανίδης
παρακολουθούσε τον Κάκο
Στις «αναλύσεις» που έκανε ο Κάκος για τις αμφισβητούμενες φάσεις,
ήλθε και η σειρά για το ΑΕΚ-Παναιτωλικός.
Νεκρική σιγή έπεσε στο στούντιο. Τι θα έλεγε ο Κάκος; Ότι δεν ήταν πέναλτι και οι δυο φάσεις που σφύριξε ο Τάσσης; Κι αν έβγαινε κανένας
Μελισσανίδης πάλι στο τηλέφωνο
και τον άρχιζε στα μπινελίκια;
Όμως, ο Τάσος τα είδε όλα καλά.
Πέναλτι και τα δύο, σου λέει. Αλλά και
πάλι, αν έπαιρνε κανένα τηλέφωνο ο
Μελισσανίδης, θα του έλεγαν ότι η
εκπομπή είναι κονσέρβα...

Βρήκαν ευκαιρία οι επικοινωνιολόγοι
του Ιβάν, μάλιστα, και τα έβαλαν με τον
Βαγγέλη Μπραουδάκη. Του χρέωσαν
διάθεση να εξυπηρετήσει την ΑΕΚ. Τη μία
γιουβέτσι, δηλαδή, ότι ο υφυπουργός Αθλητισμού και οι συνεργάτες του κάνουν τα
χατίρια του Ολυμπιακού, και την άλλη κοκορέτσι με λήψη αποφάσεων ευνοϊκές για
τον «δικέφαλο» της Αθήνας.
Έχουμε πολλά να ακούσουμε και να δια-

βάσουμε ως επιχειρήματα από την πλευρά
του ΠΑΟΚ έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι
της Θεσσαλονίκης.
Το κάζο στο Χαριλάου έπληξε βάναυσα
την αυτοπεποίθηση που ξεχείλιζε στην Τούμπα και ήδη μπήκε σε εφαρμογή ολόκληρο
επικοινωνιακό κυνήγι φαντασμάτων.
Υπό τη μουσική υπόκρουση του
«Ghostbusters» οι επικοινωνιολόγοι του Ιβάν τα έβαλαν με τον Μπραουδάκη, αλλά
παράλληλα άρχισαν την αμφισβήτηση και
του Γραβριηλίδη.
Στις συζητήσεις που κάνουν στο μπλοκ
του Βορρά άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο
να είχε κίνητρο ο Μάνος με τον ορισμό του
Κυπέλλου για να προκαλέσει μπάχαλο.
Ενδεχομένως οι δεύτερες σκέψεις να έγιναν με δεδομένο ότι πρόκειται για στέλεχος που εντάχθηκε στην παρέα εκ μεταγραφής και άρα εύκολα μπορεί να μετακινηθεί
στο μέλλον.
Ίσως πάλι να τα έβαλαν μαζί του επειδή
κάθε χρόνο κάνει ένα σοβαρό λάθος. Όποιος και αν είναι ο λόγος, η ουσία δεν αλλάζει.
Στην Τούμπα άρχισαν να τα βάζουν με τους
πάντες και βλέπουν παντού εχθρούς.

Εστάλη το μήνυμα
στον Ιβάν.
(Μέσω των
συλλήψεων...)
ούιξε από το βράδυ της Δευτέρας η
πιάτσα στη Θεσσαλονίκη ότι ο ένας εκ
των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο –ή μήπως, δολοφονία;– του
28χρονου Βούλγαρου οπαδού έχει πατέρα αστυνομικό και, μάλιστα, με πρόσβαση στο περιβάλλον του Ιβάν.
Ξέρουν όλοι ότι ο Σαββίδης έχει μία ιδιαίτερη
αδυναμία σε πρώην και νυν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Οπότε και η φημολογία που αναπτύχθηκε ανήμερα

Β

των Φώτων θεωρήθηκε από τους περισσότερους
ως πληροφορία που ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
Επί της ουσίας, λοιπόν, οι συλλήψεις και οι άμεσες ανακοινώσεις της αστυνομίας περνούν κι ένα
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ότι πέρασε οριστικά
και αμετάκλητα η εποχή που ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ
βρισκόταν στο απυρόβλητο και ότι μαζί του απολάμβαναν το ίδιο προνόμιο και όσοι βρίσκονταν στο
πλευρό του.
Από την πρώτη στιγμή η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωση ότι ο 28χρονος Βούλγαρος δέχθηκε επίθεση από οπαδούς του «δικέφαλου».
Κάτι που δεν συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, όταν βλέπαμε ακόμα και παπάκια να μπαίνουν
στο γήπεδο της Τούμπας υπό την ανοχή των αστυνομικών.
Αυτές οι εποχές, όμως, πέρασαν, διότι η νέα κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και ξεκαθάρισαν στην ΕΛ.ΑΣ. πως
δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις όταν χάνεται η
ζωή ενός ανθρώπου. Κι αυτό το μήνυμα έχει αποδέκτη και τον Σαββίδη!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στον αέρα το συνδικαλιστικό όργανο των διαιτητών
πό τον Ιανουάριο του περασμένου έτους είχαν βάλει οι διαιτητές τις βάσεις για να αποκτήσει υπόσταση το
άτυπο συνδικαλιστικό όργανο που
τους εκπροσωπεί στις διάφορες συζητήσεις
τους με τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Μέχρι και καταστατικό έφτιαξαν. Τη δουλειά είχε αναλάβει ένας δικηγόρος από τη Λάρισα. Επιλογή του Θανάση Τζήλου, όπως έλεγαν στη διαιτητική πιάτσα. Ο Λαρισαίος, άλλωστε, αποτελεί
εδώ κι ένα χρόνο το σημείο αναφοράς εξ αιτίας
της επίθεσης που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.
Όλες οι ενέργειες, όμως, πήγαν στράφι. Τα χαρτιά που φτιάχτηκαν για να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο κατέληξαν στον κουβά, όπως τα χαμένα
δελτία του στοιχήματος.
Κι αυτό επειδή διέρρευσαν οι θέσεις των διαιτητών και των βοηθών, όταν ψήφισαν για την αποχή ή την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.
Ο Θανάσης Τζήλος, ο Τάσος Παπαπέτρου
και ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης παραιτήθηκαν σε

Α

Όταν ο Κάκος
έκλεισε τα μάτια
στο «έγκλημα»
Γκαρσία με Χαβίτο
Ο Τασάρας ο Κάκος, αυτός ο Έλληνας… Κολίνα της
διαιτησίας, είχε παίξει ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης 0-0 για το
Κύπελλο το 2009.
Σε κάποια φάση φεύγει μπροστά ο Χαβίτο και τον
προλαβαίνει από πίσω αυτό το πρωτοπαλίκαρο της
βρωμιάς στο γήπεδο, ο «ήρωας» των ΠΑΟΚτσήδων
Πάμπλο Γκαρσία και του κόβει την μπάλα.
Δίπλα ο Κάκος. «Παίζετε!» έδειξε ο Τάσος, αντί να
δείξει πέντε κόκκινες μαζί. Σ’ εκείνο το παιχνίδι ο Τασάρας πήρε τα διαπιστευτήρια κι αργότερα έγινε αντικειμενικός κριτικός διαιτησίας στο κανάλι του Σαββίδη.
Εδώ είναι και η διεύθυνση για το βίντεο της διαιτησίας
του Κάκου: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=-M1EUI62h_g&feature=
emb_logo

ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δημοσίευση της υποτιθέμενης μυστικής ψηφοφορίας.
Όλοι άρχισαν να ψάχνονται για τις διαρροές.
Αλλά όπως λένε από τη Ρόδο έως τη Φλώρινα και
από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη, οι ψήφοι κατευθύνονταν σε τρεις εμπλεκόμενους, οι οποίοι είχαν
αναλάβει άτυπο ρόλο εφορευτικής επιτροπής.
Πρόκειται για τον Ζαχαριάδη και τους δύο
βοηθούς, τον Χρήστο Μπαλτά από την Αχαΐα και
τον Μιχάλη Καρσιώτη της Κορινθίας. Φυσικά
και δεν είναι απαραίτητο να έγινε η διαρροή από
τους τρεις προαναφερθέντες, αλλά από κάποιον
που έλαβε συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα και
τις θέσεις των διαιτητών.
Όπως και να ’χει, όμως, όποιος και αν έβγαλε
στον αέρα τι ψήφισε ο κάθε συνάδελφός του, η
ουσία δεν αλλάζει. Η προσπάθεια για οργάνωση
των διαιτητών έπεσε στο κενό.
Προς όφελος και όσων είχαν μείνει τον τελευταίο χρόνο έξω από τις αποφάσεις, αλλά επηρέασαν σημαντικά για να μην υλοποιηθεί η αρχική απόφαση της αποχής

Να φύγει ο Αυγενάκης.
( Έχει «δικό» του
ο Σαββίδης...)

Οι επτά έκαναν
δήλωση στην εφορία,
ή ήταν… εθελοντές;
Σ’ αυτά τα έγγραφα που περιήλθαν εις χείρας ΕΕΑ σχετικά
με την υπόθεση πληρωμής επτά παικτών του ΠΑΟΚ μέσω
της RFAPromotion, θυγατρικής της RFA του ανιψιού του
Σαββίδη, Γιάννη Καλπαζίδη κι όχι από την ΠΑΕ, υπάρχει
και μία άλλη παράμετρος. Οι επτά παίκτες, Ρατς, Ρικάρντο
Κόστα, Μακ, Γκολάσα, Μαντούρο, Φακούντο Περέιρα και Μάρτενς, έχουν κάνει δήλωση στην εφορία ή μήπως έπαιζαν ως… εθελοντές; Μιλάμε για τη διετία 2014-15.

Έχει φαγωθεί το Σαββιδοτεχνείο κατά του Αυγενάκη. Κρυμμένος ο Αυγενάκης, κρυπτόμενος ο Αυγενάκης, δεν μιλάει,
και άλλα τέτοια.
Τι να πει, δηλαδή, ο Αυγενάκης; Να ψάξει να βρει ποιος έριξε τις κροτίδες στο σπίτι του Ευαγγέλου; Να τρέξει τις διαδικασίες για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου; Να μπει να σφυρίξει
και να δώσει πέναλτι στον Παναθηναϊκό;
Είπαμε ότι ο Αυγενάκης είναι στόχος του Σαββίδη και
πρέπει να φύγει από το υπουργείο. Για ένα καπρίτσιο του Ιβάν γίνεται όλο αυτό το
νταβαντούρι. Γιατί, λέει,
ο Ιβάν έχει… έτοιμο δικό του για υφυπουργό
Αθλητισμού.
Όπως «δικό» του είχε
και για την ΕΠΟ. Κι έτσι
γίνεται χαμός κατά του
Αυγενάκη. Τώρα, να
τον βαράνε επειδή δεν
έβγαλε ανακοίνωση κατά της δολοφονίας του
Βούλγαρου οπαδού από
οπαδούς του ΠΑΟΚ, δεν
νομίζω. Άλλωστε, το
Σαββιδοτεχνείο δεν αναφέρει καν την είδηση.
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Ενδιαφέρον το ματς Βόλου-Ξάνθης
έει και ξαναλέει ο
Κούγιας ότι κάποιες δυνάμεις θέλουν
τον Ατρόμητο στην
εξάδα των play offs. Αυτός
είναι και ο λόγος της διαιτητικής στήριξης που έχει
τελευταία.
Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει καλά όλα τα παιχνίδια για να διαπιστώσει ποια μικρομεσαία ομάδα είναι αυτή
που έχει τα σφυρίγματα με το
μέρος της. Η αναφορά στην
Ξάνθη.

Λ

Όταν στη Ριζούπολη είχαν
«χειρουργήσει» τον Παναθηναϊκό προσφέροντας τρεις
βαθμούς στους ακρίτες, προ-

φανώς δεν είχαν σταθμίσει
πως τα… ανθρώπινα λάθη βοήθησαν την ομάδα που στη συνέχεια κατηγορήθηκε για πολυϊδιοκτησία.
Επειδή όμως η παραμονή
της Ξάνθης στην κατηγορία μετά τις καταγγελίες που έχουν
γίνει σε βάρος της δεν είναι βέβαιη, εναλλακτικά καλό θα είναι να βρεθεί στην εξάδα κάποιος άλλος που δεν κοντράρει την εξυγίανση.
Ως εκ τούτου, μεγάλο είναι
το ενδιαφέρον για το sαββατιάτικο ματς Βόλου-Ξάνθης,
αλλά και στη διαιτησία του αγώνα Παναιτωλικού-Ατρόμητου. Έτσι, για να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Το χτύπημα της κάρτας μετατρέπει
την εργασία σε καφέ
Ποια οικονομικά προβλήματα της ΕΠΟ και πράσινα άλογα;
Στο πάρκο Γουδή υπάρχουν πολλοί που εξακολουθούν να κινούνται λες και ζουν στο 2017,
όταν έρεε άφθονο το χρήμα από την UEFA και
τη FIFA.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί υψηλόβαθμος υπάλληλος, ο οποίος έχει μετατρέψει
την εργασία σε χαρά και απόλαυση. Πηγαίνει ο
άνθρωπος το πρωί στο γραφείο του.
Χτυπάει την κάρτα του και αποχωρεί. Χάνεται. Πότε για καφέ, πότε για ψώνια.
Έχει τη δυνατότητα έπειτα από την αύξηση που του έδωσε
πέρσι ο Γραμμένος και βελτίωση τα
οικονομικά του κατά περίπου 1.000 ευρώπουλα
τον μήνα.
Κάποιοι, βέβαια, απορούν γιατί μπαίνει κάθε
πρωί στον κόπο να ανεβαίνει έως τα γραφεία της

ΕΠΟ για να χτυπήσει την κάρτα του και δεν τη
δίνει σε κάποιον συνάδελφό του.
Ο λόγος είναι απλός. Θέλει να τον βλέπουν ότι έχει καθημερινή παρουσία. Για τις ώρες που ξοδεύει στην υπηρεσία δεν μπορεί να τον ελέγξει
κάποιος.
Αν και τελευταία τον αντιλήφθηκαν και, μάλιστα, κάποιος φέρεται να τον κάρφωσε. Απολαμβάνει, όμως, υψηλή προστασία και έτσι μπορεί
να τη βγάλει λάδι και αυτήν τη φορά.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Βλέπουν δάχτυλο της ΕΠΟ
για Σιστόν στον Άρη
Τη βεβαιότητά τους ότι δεν αντιμετωπίζουν το παραμικρό πρόβλημα εξέφραζαν στον Άρη, μετά την ανακοίνωση της ΕΠΟ ότι η FIFA επέβαλε στην ομάδα
της Θεσσαλονίκης απαγόρευση μεταγραφών για οφειλές στον Ντιόγκο Σιστόν.
Ο Ισπανός διεκδικεί 70.000 ευρώ από τους «κίτρινους». Όπως, όμως, έλεγαν ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι συνεργάτες του, πρόκειται για ένα χρέος
του παλιού… Άρεως. Σε απλά ελληνικά παραπέμπουν για την οφειλή στην
ΠΑΕ με το παλιό ΑΦΜ και σε όσους ασκούσαν τότε διοίκηση.
Στου Χαριλάου, πάντως, βράζουν με την ΕΠΟ. Θεωρούν ότι ο Βάγγος
Γραμμένος και οι συνεργάτες του προχώρησαν στην ανακοίνωση τη δεδομένη χρονική στιγμή για να προκαλέσουν πρόβλημα στον Άρη.
«Δεν πρόκειται να μας συγχωρέσουν που σπάσαμε το αήττητο του ΠΑΟΚ»,
λένε στο περιβάλλον του Καρυπίδη. Άντε να τους πεις ότι έχουν άδικο, όταν
μία μέρα νωρίτερα τους ακυρώθηκε κανονικό γκολ στο ματς Κυπέλλου με
την Ξάνθη.

Τότε θα καταλάβουν
Δεν φθάνουν οι γκάφες της ΕΠΟ που κινείται στη λογική του… όλα στο πόδι, θέλουν να βγουν και από πάνω οι ιθύνοντες της Ομοσπονδίας με την αναβολή του
αγώνα κυπέλλου Αστέρα Τρίπολης-ΑΕΚ.
Ενοχλήθηκε τόσο πολύ ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου, Μάνος Γαβριηλίδης, που μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης άφησε
αιχμές για τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
«Το αίτημα της αστυνομίας ήταν να μη γίνει το ένα από τα δύο παιχνίδια. Γιατί αποφασίστηκε να μη γίνει της ΑΕΚ δεν το ξέρω. Κάποιο λόγο θα είχε ο κ. υφυπουργός».
Προφανώς στην ΕΠΟ δεν έχουν ακούσει πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη και οι εναλλακτικές ημερομηνίες που έχει είναι
περιορισμένες σε περίπτωση αναβολής αγώνα του. Όταν το μάθουν, θα καταλάβουν γιατί προτιμήθηκε η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ.
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Αεροψεκασμός ΠΑΟΚ: Γιατί δεν παραιτήθηκε
ο Μπίκας; Γιατί τον έβαλε ο Περέιρα;
υτό δεν είναι απλό σανοπαραμύθι του
ΠΑΟΚ κυρίως προς τον κόσμο του. Είναι αεροψεκασμός με βάριο, για να παραλύει τον εγκέφαλο.
Ο μικρός Γιωργάκης έκανε ανάρτηση φοβερή και
τρομερή. Ότι, λέει, δεν είναι κακό να δουλεύει ο γιος
του Μπίκα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αφού κι ο γιος
του Χάβου δουλεύει στον Ολυμπιακό.
Σε μια ευνοούμενη κοινωνία, ο γιος του Μαρινάκη θα μπορούσε να εργάζεται στις επιχειρήσεις του
Σαββίδη κι εσύ, μικρέ Γιωργάκη, στου Μαρινάκη.
Είναι τέτοια η Ελλάδα, όμως; Δεν είναι.
Πάμε παρακάτω. Είναι ίσα κι όμοια να δουλεύει
στον ΠΑΟΚ ο γιος ενός παρατηρητή και ο γιος ενός
προπονητή στον Ολυμπιακό; Δεν είναι, μικρέ Γιωργάκη.
Διότι ο παρατηρητής διαιτησίας σε τυλίγει σε μια
κόλλα χαρτί και κάνει την τρίχα, τριχιά. Και πας ά-

Α

κλαυτος. Ο προπονητής της Λαμίας ή του Παναιτωλικού τι μπορεί να κάνει, μικρέ Γιωργάκη; Να πει
στους παίκτες του να κάτσουν να χάσουν με τον Ολυμπιακό;
Αν είναι έτσι, κι ο προπονητής της Ξάνθης είπε
στους παίκτες να κάτσουν να χάσουν, επειδή ο ανιψιός του Σαββίδη αγόρασε το σαλέ. Έγινε τέτοιο
πράγμα; Δεν νομίζω.
Ύστερα, μικρέ Γιωργάκη,
είναι και το άλλο. Γιατί ο Μπίκας δεν ζήτησε να μην είναι
παρατηρητής, αφού ο γιος
του εργάζεται στον ΠΑΟΚ;
Μήπως έχεις να δώσεις καμία
απάντηση; Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν
το δημοσιοποίησε ότι ο Στυλιανός εργάζεται στις ακαδημίες του;

Αυτό θα πει διαφάνεια, μικρέ Γιωργάκη. Κι αφού έγινε το νταβαντούρι από τον Ολυμπιακό,
γιατί δεν ζήτησε ο ΠΑΟΚ από τον Περέιρα να
τον βγάλει; Και γιατί δεν δήλωσε κώλυμα ο ίδιος ο Μπίκας μετά από αυτό;
Ο Περέιρα, μικρέ Γιωργάκη, γνώριζε ότι ο
Στυλιανός εργάζεται σε σας; Ή μήπως ήταν απασχολημένος με την Όλγα του Λευκού Πύργου,
«κάνει κρύο, καιρός για
δύο»;
Κι αν το ήξερε, γιατί
τον έβαλε; Κι αν δεν το
ήξερε, γιατί δεν τον έβγαλε όταν άρχισε τις
καταγγελίες ο Ολυμπιακός; Για να ξέρουμε τι
λέμε, μικρέ Γιωργάκη.

Τι να έλεγε ο ΠΑΟΚ
για πέναλτι, αφού είχε
φάει τέσσερα;

Για τη δολοφονία του
Βούλγαρου, κουβέντα
οι Σαββιδοτέχνες
Για να πάρουμε μια γεύση της «δημοσιογραφίας» του Σαββιδοτεχνείου: Από ενέδρα που έστησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας,
έπεσε νεκρός ένας Βούλγαρος και άλλοι δύο διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο.
Το sdna δεν έγραψε κουβέντα. Ανέφερε την είδηση, όπως την πήρε από το thestival.gr και μέχρι εκεί. Τσιμουδιά
ότι ήταν ΠΑΟΚτσζήδες αυτοί που ξυλοφόρτωσαν τους
Βούλγαρους που ήρθαν να δουν το παιχνίδι με τον Άρη.
Οπαδοί της Μπότεφ ήταν, «αδελφοποιημένης» ομάδας με τον Άρη. Στο δε OPEN του Σαββίδη, μόνο το επεισόδιο. Ξεφτίλα. Μη τυχόν και χάσουν κανένα «κλικ» από τα αρρωστάκια.

Ας το ρίξουμε κι εμείς στο πολύ μεταφυσικό, όπως έκαναν οι
Σαββιδοτέχνες Κυριακή βράδυ στο ΟΡΕΝ.
Λέει ο μέγας στοχαστής Βασιλόπουλος, τι θα γινότανε αν
τα δυο πέναλτι που δεν έδωσε ο Γκεστράνιους στον Παναθηναϊκό (ο Κάκος είπε για ένα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία,
μετράει τι λέει ο Βασιλόπουλος), δεν τα έδινε στον Ολυμπιακό.
Φοβερά πράγματα. Και δεν βρέθηκε ένας να ρωτήσει, τι
θα γινότανε ρε, Σταυροκώστα, έτσι κι ο ΠΑΟΚ δεν είχε φάει
τεσσάρα και ο Παπαπέτρου δεν έδωσε τα δυο πέναλτι στον
ΠΑΟΚ;
Κανένα δεν ήταν, αλλά σημασία έχει τι λέει ο Βασιλόπουλος, όχι ο κανονισμός. Και μιας που έγινε θέμα, πώς είναι δυνατόν να μην διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ και να διαμαρτύρεται ο
Βασιλόπουλος;

Φεύγει ο Ζίφκοβιτς,
χιονάνθρωπος
ο Μάτος
Η πληροφορία είναι 100% έγκυρη. Ο Ζίφσκοβτς τελειώνει από τον ΠΑΟΚ.
Δεν χάνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, αλλά
και τον διώχνουν, μετά τα τραγικά λάθη που έκανε στο
ντέρμπι με τον Άρη. Καιρός ήταν να επανέλθει ο κολλητός του Κόλκα, ο Πασχαλάκης, κάτω από τα δοκάρια.
Κι ύστερα, αυτό που είπε ο Παπαθεοδώρου ότι «ο
Ζίφκοβιτς έκανε τη διαφορά στο ντέρμπι», τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής; Υπάρχει κάτι από πίσω; Έγινε καμία ματσαραγκιά; Να βάλουμε κι ένα στοίχημα;
Ο Ζίφκοβιτς δεν γυρίζει στην Ξάνθη. Και γιατί ο Βασίλης δεν είπε κάτι ανάλογο για τον Μάτος, που έβλεπε τα τρένα να φεύγουν στο πρώτο γκολ (ήταν καρφωμένος σαν χιονάνθρωπος) και στο τέταρτο που αντί να
πηδήσει για κεφαλιά, τραβούσε φανέλες;
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σεμινάριο διαιτητών, τίγκα σανό Σαββιδοτεχνείου
το σεμινάριο των διαιτητών, σύσσωμο το σώμα
αποφάνθηκε ότι έπρεπε να δοθούν δύο πέναλτι
στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εννοείται κι ο Περέιρα.
Για τη φάση του οφ σάιντ στον Σουναντί, πάλι σύσσωμα
ότι έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Αυτό γράφει το Σαββιδοτεχνείο κι αμολάει το παραμύθι του. Διότι περί παραμυθιού πρόκειται.
Για το πέναλτι στον Ελ Αραμπί, στον Βόλο, οι διαιτητές ήταν… μοιρασμένοι, γράφουνε. Οι μισοί έλεγαν πως ήταν, κι οι
άλλοι μισοί πως δεν ήταν. Φοβερά πράγματα.
Ο Περέιρα ανακοίνωσε ότι Φωτιάς και Ευαγγέλου είχαν
διαιτησία «κάτω των προσδοκιών» κι οι μισοί διαιτητές τον… έγραψαν κανονικά, θεωρώντας ότι λέει παπαριές. Και τι είπε γι’

Σ

Έσφιξε το ζωνάρι
ο Ιβάν
Κάτι δεν πηγαίνει καλά στην Τούμπα και το αντιλαμβάνονται πλέον ακόμα κι εντός των αποδυτηρίων.
Φτάσαμε στα μέσα Γενάρη και οι εκκρεμότητες του ΠΑΟΚ πλησιάζουν σε ύψος το Καϊμάκτσαλαν. Οι ανανεώσεις συμβολαίων στους
Βιεϊρίνια και Μαουρίτσιο παραμένουν στη
συζήτηση.
Η αγορά του Μίσιτς
και η επέκταση της συνεργασίας με τον Κροάτη
βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Η λύση συμβολαίου στον Βέρμπλουμ εξελίσσεται σε δύσκολο γρίφο για τους συνεργάτες
του Ιβάν.
Ακόμα και οι επικοινωνιολόγοι χτυπούν κάθε τρεις και λίγο τις καμπάνες ότι οι καθυστερήσεις μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.
Έβαλαν κι ένα σωρό ομάδες στο κόλπο για
το μέλλον του Βιεϊρίνια, μήπως επισπεύσουν
από την ΠΑΕ τη συμφωνία με τον Πορτογάλο.
Αλλά είναι τόσοι οι πονοκέφαλοι και οι μπελάδες του Σαββίδη, που δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί και με αυτά τα ζητήματα. Πέρα, βέβαια,
από τη διάθεσή του να
σφίξει το ζωνάρι.
Προφανώς, όταν ξοδεύονται 500.000 ευρώ
για την απόκτηση του
Φασίδη και τον δανεισμό
του στην Ξάνθη, από κάπου πρέπει να καλυφθούν
τα ανοίγματα.

αυτό ο Περέιρα, που οι μισοί διαφωνούσαν; Τους έπεισε ή όχι;
Δεν το αναφέρει το Σαββιδοτεχνείο.
Και με ποιο κριτήριο δεν έδωσαν το πέναλτι Φωτιάς και
Ευαγγέλου; Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Και για το
πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη, σε ανατροπή
του Ελ Αραμπί από τον Αμπάντ, πάλι μοιρασμένοι ήταν οι διαιτητές, γράφει το Σαββιδοτεχνείο.
Και δεν αναφέρει τι είπε γι’ αυτό ο Περέιρα. Ήταν ή δεν ήταν; Και με τι κριτήρια δεν το έδωσαν ο Διαμαντόπουλος και
ο VARistas Ζαχαριάδης; Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
Το ζητούμενο, όμως, για το παραμύθι του Σαββιδοτεχνείου, ήταν να… «σανόσει» του αναγνώστες του, ότι διαιτητές και
Περέιρα συμφώνησαν για δύο πέναλτι στο «Καραϊσκάκης».
Κι όποιος μάσησε, μάσησε.

Ο Φούσεκ το έπαιξε… Χότζας στον Αλαφούζο
Ο Αλαφούζος αριβάρισε για Φούσεκ.
Τον είδε, λέει, και του έκανε παράπονα
για τη διαιτησία.
Ωραία. Και τι έγινε; Τίποτα απολύτως.
Ο Φούσεκ είναι ειδική περίπτωση ανθρώπου και μοιάζει στη συμπεριφορά με
τον μέγα Τούρκο ιεροδιδάσκαλο Χότζα.
Τι έκανε ο Χότζας; Όσοι πήγαιναν και

του έκαναν παράπονα, απαντούσε «δίκαιο έχεις». Πήγαινε ένας αντίδικος, «κι
εσύ, δίκαιο έχεις». Σε όλους έδινε δίκαιο.
Όπως ο Φούσεκ στον Αλαφούζο.
«Έχεις δίκιο», του είπε. Όπως είπε κατά
καιρούς σε όλους που τον επισκέφθηκαν
και του έκαναν παράπονα. Στον Σπανό
κ.λπ.

Ο Γκρίνφελντ και το
déjà vu του Καρέρα
Βαρύς κάθισε στους παράγοντες της ΑΕΚ ο ορισμός
Ισραηλινού ρέφερι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Όχι ότι έχουν κάτι στο Μαρούσι με τους διαιτητές
από τη συγκεκριμένη χώρα. Με τον Όρελ Γκρίνφελντ υπάρχει το πρόβλημα. Στο επιτελείο του Μελισσανίδη απόρησαν για τις χαρές που έκαναν στη Θεσσαλονίκη όταν έγινε γνωστός ο εκλεκτός του Μέλο
Περέιρα για το ματς της Τούμπας.
Ο Γκρίνφελντ είχε σφυρίξει την αναμέτρηση του
ΠΑΟΚ και της Σπαρτάκ Μόσχας το καλοκαίρι του
2018. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 3-2 και
έβαλε τις βάσεις πρόκρισης στα play offs του
Champions League.
Εκείνο το ματς,
μάλιστα, σηματοδότησε την αρχή του τέλους για τον Μάσιμο
Καρέρα στον πάγκο
του ρωσικού συλλόγου. Άλλος ένας λόγος για να πετάγονται
στον ύπνο τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ και
ειδικά ο Ιταλός τεχνικός που βιώνει ένα
déjà vu!

Πέταξε το όνειρο της
διοργάνωσης ενός Euro
στα Βαλκάνια
«Ανοικτά Βαλκάνια με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη», οραματιζόταν ή έστω
έτσι δήλωνε ο Γιώργος Βασιλειάδης όταν υπέγραφε τον περασμένο
Απρίλιο τον φάκελο για να διεκδικήσουν από κοινού η Ελλάδα, η Σερβία,
η Βουλγαρία και η Ρουμανία είτε το Euro του 2028 είτε το Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2030.
Έπειτα από 10 μήνες, ούτε κουβέντα δεν γίνεται στη χώρα μας για την
υποψηφιότητα. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, μάλιστα, συναντήθηκε στη
Λωζάννη με τον υπουργό Αθλητισμού και Νεότητας της Ρουμανίας,
Στρόε Λόνουτ, και συμφώνησαν να υπογράψουν νέο μνημόνιο συνεργασίας.
Άρα, όλα από την αρχή, με διαγραφή του σχεδίου για ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.
Ενδεχομένως επειδή ο νυν υφυπουργός Αθλητισμού έχει αυτογνωσία και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Αν και με ΟΑΚΑ, «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το βελτιωμένο Παγκρήτιο, την «Αγιά
Σοφιά» και τη νέα Τούμπα, ίσως και να είχαμε πιθανότητες.
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Ο Βενιζέλος
και το ΚΙΝΑΛ
πάντηση στη συνέντευξη Τσίπρα έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν
καλεσμένος της Όλγας Τρέμη στην ΕΡΤ, τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, ανήμερα της
εορτής των Θεοφανείων. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας: «Ο κ. Τσίπρας συνέδεσε την επιλογή
συγκεκριμένου προσώπου (του Προκόπη Παυλόπουλου) με τη διαμόρφωση εθνικής συναίνεσης. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα… Εγώ θέλω να διαβάσω τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα διαφορετικά: ότι η αξιωματική αντιπολίτευση –και όλη η αντιπολίτευση– παρέχει γενναιόδωρα και
χωρίς προϋποθέσεις την εθνική συναίνεση που απαιτείται για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας άνευ όρων και προϋποθέσεων και επιδιώκει άλλες ευρύτερες συμφωνίες που
ίσως να είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά δεν πρέπει να συνδέονται αυτά τα θέματα».
Αναφερόμενος δε στο επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ περί επάρκειας του κ. Παυλόπουλου, ο κ. Βενιζέλος έκανε μία δηλητηριώδη αναφορά: «Είναι πολύ δύσκολο να μην είσαι επαρκής Πρόεδρος. Είναι
πάρα πολύ δύσκολο, με βάση τις αρμοδιότητες και τον ρόλο του Προέδρου. Βεβαίως το ζήτημα είναι τι θέλει
κανείς από τον ρόλο αυτό». Επίσης ο κ. Βενιζέλος δεν υιοθέτησε τη θεωρία ότι ο κ. Παυλόπουλος έβαλε και πλάτη για να παραμείνει η χώρα στον ευρωπαϊκό δρόμο.
Την ίδια ώρα, το ΚΙΝΑΛ εμμένει στην άποψη ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει για Πρόεδρο της
Δημοκρατίας πρόσωπο που να προέρχεται από την κεντροδεξιά. Μάλιστα, εκ μέρους της Χαριλάου
Τρικούπη υπήρξε συντονισμένη επίθεση στην εμμονή, όπως τη χαρακτηρίζουν, του Τσίπρα με
τον Παυλόπουλο.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εμμένει
στον κ. Παυλόπουλο επειδή στην Κουμουνδούρου ταυτίζονται με ένα τμήμα της Ν.Δ. Χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης δήλωσε: «Μου κάνει εντύπωση και η αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας ως ένα
βαθμό για τον κ. Παυλόπουλο, αλλά κυρίως η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία φαίνεται να υιοθετεί ότι ο κ. Παυλόπουλος ήταν μάλλον πετυχημένος ως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2009 με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή. Θέλω να πω ότι ξεχωρίζω τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας για
τον τρόπο με τον οποίο έχει υπηρετήσει τον θεσμό τα τελευταία πέντε χρόνια και λέω ότι προφανώς βοήθησε ο κ. Παυλόπουλος το καλοκαίρι του 2015 τη χώρα να γλιτώσει από όσα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που μας οδήγησε με ενάμισι πόδι έξω από το τη ζώνη του ευρώ».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος κοινοβουλευτικού έργου του Κινήματος
Αλλαγής, Σπύρος Καρανικόλας, που δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκει ούτε έναν να προτείνει από την κεντροαριστερά, έστω και από την αριστερά που ευαγγελίζεται. Είναι κολλημένος στο όνομα του Προκόπη Παυλόπουλου και λένε ή εκείνον ή κανέναν. Την ώρα που ο Τσίπρας επαγγέλλεται τη διεύρυνση στην
κεντροαριστερά, είναι δυνατόν να μη βρίσκει ούτε ένα όνομα;»
Κι εδώ είναι το δεύτερο πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα,
καθώς οι πρόσφατες μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ νιώθουν
άβολα με την τακτική να στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ένας «καραμανλικός». Ειδικά μετά και το άρθρο του
Ανδρέα Ανδριανόπουλου, την Τρίτη 7 Ιανουαρίου στα «Νέα». Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Ν.Δ. χαρακτήρισε ως τεράστιο σφάλμα το ότι εγκαταλείφθηκε το
2004 το Ελσίνκι. Κάτι που είχε επισημάνει προ ημερών και ο Κώστας Σημίτης. Όμως, αντίθετοι με την επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου είναι και πολλά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, που εκτιμούν πως ήρθε η ώρα και για μία γυναίκα,
αλλά και για ένα πρόσωπο
από την Αριστερά. Απλά
δεν αντιδρούν διότι όλοι
ελπίζουν ότι οι «καραμανλικοί» θα βάλουν
τελικά άλλη μία τρικλοποδιά στη Νέα
Δημοκρατία. Όπως στο παρελθόν είχαν κάνει
πολλάκις και
στον Αντώνη
Σαμαρά.

Α

είναι αναπόδραστη επιταγή.
ΥΓ. Άλλωστε υπουργός πολύ κοντά
στον Μητσοτάκη (θα έλεγα πιο κοντά
δεν γίνεται) λέει δήθεν εμπιστευτικά
εδώ και δέκα μέρες “να δείτε που τελικά θα καταλήξουμε στον Παυλόπουλο”. Σε αντίθεση με άλλο στενότατο συνεργάτη που βγάζει καθημερινά χολή εναντίον του σημερινού ΠτΔ.
Να δούμε ποιον θα ακούσει ο Μητσοτακης. Το αίμα, ή τη λογική;»
Στις συνεχόμενες αναρτήσεις
του Ευάγγελου Αντώναρου αντέδρασε ο πρώην βουλευτής Τρικάλων της Ν.Δ. και πρώην δήμαρχος
της ομώνυμης πόλης Μιχάλης
Ταμήλος. Μάλιστα, ακολούθησε
ο ακόλουθος διάλογος μέσω του
Facebook:
ΤΑΜΗΛΟΣ: «Εκφράζεις την άποψη
του ΣΥΡΙΖΑ ή ενός πολιτικού που θέλει να ενσωματωθεί στο κόμμα; Γιατί
Ευάγγελε υποδείξεις στον Μητσοτάκη δεν μπορείς να κάνεις μετά από τόσο πόλεμο. Υπάρχουν χιλιάδες στελέχη που υπερασπίζονται τον Παυλόπουλο για νέα θητεία, δεν χρειάζεται
την βοήθεια σου».
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: «Αγαπητέ Μιχάλη,
δεν περίμενα τόση εμπάθεια από εσένα. Για να τα βάλουμε τα πράγματα
στη θέση τους λοιπόν: 1. όσοι λένε
τις απόψεις πόλεμο, προφανώς δεν έχουν το θάρρος να εκφράζουν δημόσια τις δικές τους (αν έχουν). 2. Δεν
παίρνω την άδεια κανενός να λέω τι
σκέφτομαι για οποιονδήποτε. 3. Τον
σημερινό ΠτΔ τον γνωρίζω πολύ περισσότερα χρόνια από οποιονδήποτε
από τους όψιμους φίλους του — και η
φιλία μας είναι εδώ και 50 χρόνια αδιατάρακτη. 4. Εγώ αντίθετα με άλλους που θα σπεύσουν να επικροτήσουν οποιαδήποτε επιλογή Μητσοτάκη, εγώ θα εξακολουθώ να διαλαλώ

ότι η άριστη επιλογή είναι ο Παυλόπουλος. Εσύ αλήθεια τι θα κάνεις;
Καλή χρονιά».
ΤΑΜΗΛΟΣ: «Δεν λες την άποψη
σου απλά, αλλά απαιτείς από ένα
πρωθυπουργό που δεν τον ψήφισες!»
Όπως είναι γνωστό, πλείστα
στελέχη της λεγόμενης «καραμανλικής» πτέρυγας επί ημερών Τσίπρα προσέφεραν την αρωγή τους
στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια με φανερό τρόπο, όπως ο
Ευάγγελος Αντώναρος, που είχε
εξασφαλίσει στασίδι στην κρατική
τηλεόραση. Κάποιοι, όπως ο κ.
Κακλαμάνης, που ασκούσε κριτική εξ απαλών ονύχων (πάντα μέσω της κρατικής τηλεόρασης), και
κάποιοι με υπόγειο τρόπο σε επιμελητήρια και στην κοινωνική ζωή
του τόπου.
Και φαίνεται ότι ακόμη και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάτω
του εξακολουθούν να νιώθουν την
ίδια γοητεία για τον Αλέξη Τσίπρα. Και το κάνουν αυτό, από τη
στιγμή που ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής, είτε δεν τους «μαζεύει», είτε ασχολείται μόνο με τους
κύκλους, τα τρίγωνα και τα τετράγωνα.
Απλά να τονιστεί ότι αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα δημοσίευσε
ρεπορτάζ πως ο Κώστας Καραμανλής στην τελευταία συνάντηση
που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη του είπε ότι θα ήθελε να δει
τον Προκόπη Παυλόπουλο να
παραμένει για μία ακόμη πενταετία στην Ηρώδου Αττικού. Επίσης,
κύκλοι του πρώην πρωθυπουργού
διαρρέουν πως ο κ. Καραμανλής
«θα στηρίξει όποια απόφαση κι αν
πάρει ο πρωθυπουργός και ότι δεν θα
του δημιουργήσει πρόβλημα».
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• Σε νέα αρθρογραφία του ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας «χαρτογραφεί» τους τρόπους επαναφοράς της
χώρας μας στις ράγες της βιώσιμης ανάπτυξης

Με ένα νέο άρθρο του αυτήν τη φορά στην εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης
Στουρνάρας αποτιμά το σήμερα στην ελληνική, αλλά και
την παγκόσμια οικονομία, και ξεφεύγοντας από τις διαπιστωτικές παρατηρήσεις κατέγραψε τον τρόπο με τον
οποίο η χώρα θα κερδίσει τον χαμένο χρόνο, τονίζοντας
εμμονικά τη στοχοπροσήλωση στις μεταρρυθμίσεις, ως
κύριο εργαλείο για την ισχυρή, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Ε

κτιμώντας ότι η χειρότερη κρίση στην ιστορία της Ελλάδας είναι
πλέον παρελθόν, ο κ.
Στουρνάρας βασιζόμενος στους σημαντικά βελτιωμένους
δείκτες οικονομικού κλίματος και
προσδοκιών, αλλά και σε συνδυασμό με τις αγορές χρήματος που
προεξοφλούν θετικές μελλοντικές
εξελίξεις, αποτυπώνει ενίσχυση
της αναπτυξιακής δυναμικής. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η ελληνική
οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα περιοριστικές δημοσιονομικές, νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε σύγκριση με
όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ζώνης
του ευρώ, με βασικό πρόβλημα τα
πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι σχετικώς υψηλά και περιορίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης.
Στη λίστα των «εμποδίων» υψηλή θέση κρατούν τα «κόκκινα» δάνεια, καθώς αποδυναμώνουν την
ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και
να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν έχουν
ακόμα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα και, ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Στους παράγοντες ανάσχεσης της
ανάπτυξης, ο διοικητής της ΤτΕ
κατατάσσει, εξάλλου, το υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, την
προβλεπόμενη δημογραφική επιδείνωση, το μεγάλο επενδυτικό κε-

νό, τον αργό ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη χαμηλή
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα,
την εκτεταμένη παραοικονομία και
το υψηλό δημόσιο χρέος. Παράλληλα, κάποιες δομικές αλλαγές
που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, η κλιματική
αλλαγή και τα χαμηλά επιτόκια
(σ.σ. τα οποία αναμένεται να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω
της επιβράδυνσης της παραγωγικότητας και της γήρανσης του πληθυσμού), αλλά και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία πλεονάσματος αποταμιεύσεων έναντι επενδύσεων δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και αυτοί
τη χώρα μας.

Μεγάλες ευκαιρίες, αν…
Παρά το ρεαλιστικό πλαίσιο η αισιόδοξη ματιά του Γ. Στουρνάρα
διακρίνει μεγάλες ευκαιρίες να αναδύονται από αυτό, οι οποίες εάν
αξιοποιηθούν πλήρως θα καταστεί
δυνατή η επαναφορά της Ελλάδας
στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη,
ωστόσο, βασιζόμενος στους δείκτες
ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τον διοικητή της
ΤτΕ να επιμένει ότι οι απαιτούμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις θα
πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση
του κράτους δικαίου, στην αναβάθμιση της ποιότητας του ρυθμιστικού
περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της
ανεξαρτησίας των θεσμών και στην
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της διοίκησης με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
Σημαντικό ρόλο αποδίδει στη

δημοσιονομική πολιτική, καθώς
μπορεί να διαδραματίσει ενεργό
ρόλο στην ανάπτυξη συμβάλλοντας στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου (μέσω αυξημένων
επενδύσεων στην εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτομία) καθώς
και στη μετάβαση σε μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη
κοινωνία μέσω δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων και τις υποδομές. Και οι μεταρρυθμίσεις
θα πρέπει να ολοκληρωθούν στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου το
υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC)
και οι διάσπαρτες διατάξεις και
ρυθμίσεις που καθορίζουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας και πτώχευσης αποτελούν τροχοπέδη.
Ο κ. Στουρνάρας εξηγεί στο
άρθρο του ότι προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό κενό
της ελληνικής οικονομίας, που
φτάνει το 10% του ΑΕΠ σε ετήσια
βάση, καθοριστικής σημασίας είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων, με έμφαση στους πιο
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και σε νέες υποδομές
(greenfield) που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Απαραίτητη
προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου επιχειρηματικότητας, εντός του οποίου η ιδιωτική πρωτοβουλία θα
λειτουργήσει αποτελεσματικά και,
εκμεταλλευόμενη τα δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
και τη σύγχρονη τεχνολογία, θα εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η αύξηση της απορροφητικό-

Επενδύσεις έντασης
γνώσης και εκπαίδευση
οι νέοι εθνικοί στόχοι
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Η εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης
ημαντικό ρόλο αποδίδει ο διοικητής της ΤτΕ στην εκπαίδευση,
καθώς η δημιουργία γερής βάσης επιστημονικών δεξιοτήτων
προϋποθέτει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός μαθητών κινδυνεύει
να είναι λειτουργικά αναλφάβητος ολοκληρώνοντας τη σχολική εκπαίδευση, φαίνεται ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στα πρώτα
χρόνια του σχολείου και αφορά το σύνολο της κοινωνίας. «Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο θα πρέπει να διδάσκει τους μαθητές πώς να μαθαίνουν μέσα από την πράξη (learning by doing), να αναπτύσσουν κριτική

Σ

Για να καλυΦθεί το μεΓάλο επενδυτικό

κενό της ελληνικής οικονομίας, που
Φτάνει το 10% του αεπ ςε ετήςια βάςη,
καθοριςτικής ςημαςίας είναι η προςέλκυςη
ξένων άμεςων επενδύςεων, με έμΦαςη
ςτους πιο παραΓωΓικούς τομείς της
οικονομίας και ςε νέες υποδομές
(greenfield) που δημιουρΓούν νέες θέςεις
ερΓαςίας

τητας των επενδυτικών πόρων από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά ταμεία.
«Σήμερα, είναι τεράστια η πρόκληση της μετάβασης από μια οικονομία χαμηλής εξειδίκευσης και χαμηλής εντάσεως τεχνολογίας, σε μία
οικονομία μέσης και υψηλής εντάσεως τεχνολογίας, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής της Ελλάδας στις
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», αναφέρει εμφατικά στο άρθρο του ο κεντρικός τραπεζίτης, καθώς η δημιουργία εγχώριων συστάδων παραγωγής (clusters) υψηλής προστιθέμενης αξίας θα λειτουργήσει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ χρηματοδοτικά εργαλεία και διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις για
την ένταξή τους στις διεθνείς αλυσίδες αξίας, μπορούν να προωθήσουν τις οικονομίες συγκέντρωσης
δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) σε χωρικά
οργανωμένες περιοχές (βιομηχανικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα,
πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας
κ.λπ.) με πολλαπλά οφέλη από τη
δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων.
Στη συνέχεια της τελευταίας δημόσιας παρέμβασής του και επικαλούμενος την κύρια αρχή της οικονομίας ότι «ο εθνικός πλούτος της χώρας είναι το άθροισμα των δημόσιων
και ιδιωτικών πόρων της», ο Γ.
Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αποβλέπει στη μεγιστοποίηση αυτού
του αθροίσματος, αξιοποιώντας
παράλληλα τη δημόσια ακίνητη περιουσία. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει τουριστικά ακίνητα, Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και

71.000 περίπου τίτλους ακινήτων
της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ
έχει στο χαρτοφυλάκιό του 10 λιμάνια με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, τα οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί στο άμεσο μέλλον.

Για ένα σύγχρονο Κράτος
με αποτελεσματική
διοίκηση
Έχοντας βαθιά εμπειρία από την αγορά, τις τράπεζες, αλλά και από
κυβερνητικές θέσεις ο Γ. Στουρνάρας είναι υπέρμαχος ενός σύγχρονου Κράτους με αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ικανή να εφαρμόζει με συνέπεια τη δημόσια
πολιτική και να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία τα
δημόσια προβλήματα. «Ο εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης θα
πρέπει να είναι στις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος μεταρρύθμισης», συμπληρώνει χαρακτηριστικά στο τελευταίο άρθρο του ο
διοικητής της ΤτΕ και συνεχίζει:
«Οι “έξυπνες πόλεις” (Smart
cities), οι οποίες περιλαμβάνουν “έξυπνες δημόσιες υποδομές” (Smart
infrastructure), δηλαδή την ψηφιακή
αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών
(ειδικά σε δημόσιες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας), αυτοματοποιημένες συγκοινωνίες και κτίρια
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα
βελτιώσουν την αποδοτικότητα των υποδομών, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, θα διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή και θα δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ όλων των παραγόντων της αστικής ανάπτυξης. Αρκετοί ελληνικοί δήμοι έχουν άλλωστε
ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες εφαρμόζοντας έξυπνες λύσεις».

Οι προϋποθέσεις να γίνει
η Ελλάδα κόμβος
τεχνολογίας
Ο κεντρικός τραπεζίτης εκτιμά ότι οι νέοι εθνικοί στόχοι, που θα
κρίνουν το μέλλον της χώρας
μας είναι οι επενδύσεις έντασης
γνώσης και η εκπαίδευση και η
κατάρτιση του πληθυσμού. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «η
καινοτομία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων χωρών
που διαθέτουν πολλούς πόρους για
έρευνα και ανάπτυξη, έχουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα, συγκεντρώνουν ισχυρό επιστημονικό προσωπικό και έχουν εταιρείες με μεγάλο
προϋπολογισμό για έρευνα και ανάπτυξη. Η καινοτομία πλέον διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Μικρές
χώρες (π.χ. Σουηδία) με κατάλληλες πολιτικές έχουν αναδειχθεί ηγέτιδες της καινοτομίας, με εμφανή
αντίκτυπο στην οικονομική τους ανάπτυξη».
Στο παγκόσμιο αυτό πλαίσιο
η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να
αποτελέσει έναν αξιόλογο κόμβο τεχνολογίας (technology
hub), υποστήριξε, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιωτικός τομέας
θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί
αναλαμβάνοντας πρώτος πρωτοβουλίες και επιχειρηματικά ρίσκα που θα αποφέρουν κέρδη σε
βάθος χρόνου. Δίνοντας ξανά
έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, ο
κ. Στουρνάρας εστίασε στο ότι
αυτές θα πρέπει να προέλθουν
από τη συνεχή και δυναμική διαβούλευση, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων
πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις
και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα. Όπως λέει, η χώρα διαθέτει σήμερα ένα σημαντικό αριθμό αξιόλογων, διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων. Επίσης, σημαντικός αριθμός εξαιρετικών Ελλήνων επιστημόνων
δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Αυτός ο πλούτος για τη χώρα δεν έχει αξιοποιηθεί για δεκαετίες. Ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να εμπιστευτεί το καινοτόμο ταλέντο των νέων Ελλήνων
επιστημόνων.

και επαγωγική σκέψη, και να παίρνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφόρησης μετά από σύγκριση και έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της πηγής. Η εκπαίδευση που θα εξοπλίζει τους
νέους με αυτές τις πιο ουσιαστικές δεξιότητες είναι κεφαλαιώδους σημασίας», τονίζει, ενώ δεν παραλείπει να εστιάσει και στην υποχρέωση του
Κράτους: «Το κράτος σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τον ακαδημαϊκό χώρο θα πρέπει να αναλάβει στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού», συμπληρώνει.

Φορολογία και
ανάπτυξη
ύμφωνα, πάντα, με τον έμπειρο τραπεζίτη, η βασική
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων από την πλευρά του Δημοσίου είναι η
αύξηση των δημοσίων εσόδων με τη δραστική αντιμετώπιση της παραοικονομίας. Πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαπίστωσε ότι κατά μέσο όρο
η παραοικονομία ήταν πάνω από το 30% του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2016, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα δημόσια έσοδα, να αυξάνεται το βάρος της δημοσιονομικής
προσαρμογής για τους συνεπείς φορολογούμενους και να
περιορίζονται οι διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση της
υγείας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δαπανών. Για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση
της φορολογικής διοίκησης, μεγαλύτερη έμφαση στους φορολογικούς ελέγχους, αλλά και επέκταση των ηλεκτρονικών
πληρωμών σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, θα πρέπει να περιοριστεί το φορολογικό βάρος και να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
και στο άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων. Δεδομένου του ότι η δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μονοπωλίων-ολιγοπωλίων σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες επιδρά αρνητικά
στη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας, καθώς ένα
μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού επιλέγει είτε την αυτοαπασχόληση είτε τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, όπου οι δυνατότητες φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερες, το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, γεγονός που δρα ανασταλτικά στις νέες
επενδύσεις και στη συνολική αναβάθμιση του παραγωγικού
δυναμικού της χώρας, επεσήμανε.

Σ

Οι 4 άξονες της λύσης
Δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις, ο κ. Στουρνάρας
«χαρτογράφησε» την πορεία ανάπτυξης πάνω σε τέσσερεις άξονες:
την ανάπτυξη της ερευνητικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας,
τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, απλού και ευέλικτου θεσμικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων (spin-offs και start-ups),
τη μεγέθυνση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση
των πόρων των ταμείων παροχής
εγγυήσεων και χρηματοδοτήσε-

ων. Και όλα αυτά με βασικό γνώμονα την πορεία της παγκόσμιας
οικονομίας, όπου η επέλαση της
ψηφιακής τεχνολογίας, της 4ης
δηλαδή βιομηχανικής επανάστασης, ανέδειξε ως κυρίαρχο ζήτημα την επιτυχή συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στη δημιουργία νέων εξειδικεύσεων και
ειδικοτήτων που επιζητά η αγορά,
αλλά και στην αποτελεσματική μετεκπαίδευση των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι κατέχουν ειδικότητες που η εξέλιξη της τεχνολογίας
και ο αυτοματισμός τις έχουν υποβαθμίσει.
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PRAKTIKER
HELLAS:

Οι στόχοι
του 2019
που έγιναν
βραβεία
ια την Praktiker Hellas,
το εκ των ηγετικών δικτύων καταστημάτων
στην αγορά του DIY και
Home Improvement στην Ελλάδα, το 2019 ήταν ξεχωριστό, μέσα από αξιοσημείωτες και πολλαπλές βραβεύσεις.
Κατά τη διάρκεια του έτους έλαβε
συνολικά 6 διακρίσεις στους θεσμούς Sales Excellence Awards,
Superbrands Greece 2018-2019,
PEAK Performance Marketing
Awards 2019, Diamonds of the
Greek Economy, Social Media
Awards 2019 και Shopper
Marketing Awards 2019. Παράλληλα, κατάφερε να διακριθεί στα
Treasures of Greek Tourism 2019,
αλλά και να βρεθεί σε shortlists του
θεσμού των βραβείων του Εθνικού
Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών, για τις βέλτιστες πρακτικές της
στην εξυπηρέτηση.
Πρόκειται για διακρίσεις που επιβραβεύουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της εταιρείας, τη σταθερή
προσήλωσή της στις αξίες και το όραμά της, την έμφαση στην εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, τη συνεχή καινοτομία και την
αδιαπραγμάτευτη αξιοπιστία.
Όπως λένε οι άνθρωποι της αλυσίδας, κάθε διάκριση για την
Praktiker Hellas είναι μοναδική, καθώς επιβεβαιώνει μια συνολική και
συγκροτημένη προσπάθεια ετών και
αποδεικνύει το μεράκι των ανθρώπων της καθώς και τις επιτυχημένες
επιχειρηματικές της επιλογές.

Γ

ο ταξίδι του
Κυριάκου
Μ η τσ ο τά κ η
στις ΗΠΑ δεν
επικεντρώθηκε μόνο
στα εθνικά θέματα, αλλά είχε και μία πολύ
σημαντική οικονομική
διάσταση, δεδομένου
ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει διά ζώσης 22 εκπροσώπους
κορυφαίων επιχειρήσεων, που δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην Αμερική
αλλά σε ολόκληρο τον
κόσμο. Σύμφωνα με τα
όσα έχουν γίνει έως
τώρα γνωστά, ο Κυρ.
Μητσοτάκης παρουσίασε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην
ελληνική οικονομία, τη
μεταρρυθμιστική ατζέντα που ήδη έχει προωθήσει η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας,
τις μειώσεις φόρων
που έχουν αρχίσει να
υλοποιούνται, καθώς

Τ

Αυτά ζήτησαν από
τον πρωθυπουργό
22 επιχειρηματίες
στην Ουάσινγκτον
και το σχέδιο για την
προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και
των μεγάλων επενδυτικών project.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε
πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία έθεσαν οι υποψήφιοι ε-

πενδυτές και σχετίζονταν με το επενδυτικό
τους ενδιαφέρον σε τομείς όπως η ενέργεια,
οι υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών), ο τουρισμός,
η αγορά ακινήτων, το
χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και οι νέες
τεχνολογίες. Κατά τη

διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι
επενδυτές τόνισαν τη
σημασία της πολιτικής
σταθερότητας στην Ελλάδα, της προβλεψιμότητας σχετικά με το φορολογικό περιβάλλον,
όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα

στελέχη τους, καθώς
και της ταχύτητας στην
υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κορυφαίων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ανανε-

ΟΤΕ: «Αντιδημοκρατική ενέργεια η απαγόρευση στο
ε μηνύσεις κατά παντός
υπευθύνου προχωρά ο
ΟΤΕ για να αντιμετωπίσει το αντιδημοκρατικό φαινόμενο του αποκλεισμού κτιρίων από μερίδα συνδικαλιστών και της παρεμπόδισης
εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασία τους.
Συγκεκριμένα, το νέο προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ ανακοίνωσε απεργία πρωτοφανούς
διάρκειας τριών εβδομάδων,
εν μέσω εορταστικής περιό-

Σ

δου, προκειμένου να πιέσει
καταστάσεις και να επιβάλει
όρους που θα φέρουν τον ΟΤΕ 20 χρόνια πίσω, σε ένα
μοντέλο που η εταιρεία έχει
αφήσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.
Από τις 21 Δεκεμβρίου 2019
που ξεκίνησαν οι απεργιακές
κινητοποιήσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ, οι συνδικαλιστές προσπαθούν –σύμφωνα με τη διοίκηση Τσαμάζ– «να επιβάλουν με εκβιαστικό τρόπο την

απεργία στους εργαζομένους
κι έτσι παρατηρούνται φαινόμενα αποκλεισμού κτιρίων και

καταστημάτων της εταιρείας
και παρεμπόδισης εργαζομένων να εισέλθουν στους χώρους για να εργαστούν».
Από τη λεωφόρο Κηφισίας υπάρχει ο ισχυρισμός ότι έγιναν επανειλημμένα συστάσεις, τόσο από την εταιρεία
όσο και από την αστυνομία,
για συμμόρφωση, αλλά το
φαινόμενο συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα. Υπό αυτό το καθεστώς, η διοίκηση του ΟΤΕ
ανακοίνωσε στις αρχές της ε-
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Top the top των χρηματιστηριακών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ για το 2019
Μετά από επιχειρηματικές επιδόσεις… πρωταθλητισμού που πέτυχε τα τελευταία τρία δωδεκάμηνα, ήρθε η ώρα της επιβράβευσης για τον χρηματιστηριακό βραχίονα της Τράπεζας Πειραιώς, την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, που σκαρφάλωσε στην κορυφή του κλάδου της για τη χρονιά που μόλις πέρασε. Συγκεκριμένα, από την τρίτη θέση του 2017 όπου η χρηματιστηριακή της Τράπεζας
Πειραιώς είχε μερίδιο 10,5%, στη δεύτερη θέση του 2018 με μερίδιο 15,8%, η
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έσπασε το 2019 το φράγμα του 17% και με ποσοστό 17,1%
κατετάγη στην σχετική λίστα. Οι ειδικοί της αγοράς αποδίδουν τα εύσημα γι’
αυτή την πορεία συνεχούς ανόδου αφενός στο Τμήμα Θεσμικών Επενδυτών
(Foreign Institutional Clients) της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, το οποίο δεδομένης της

πολύχρονης εμπειρίας των στελεχών του, χαίρει της εμπιστοσύνης των περισσότερων τραπεζιτών του Λονδίνου καθώς και των μεγαλύτερων funds
της Νέας Υόρκης. Αντίστοιχα καθοριστικό ρόλο στην πρωτεία έπαιξαν και οι
ακατάπαυστες παρουσιάσεις της Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ εκτός συνόρων (road
show/conferences), οδηγώντας την τα τελευταία χρόνια στην πρώτη θέση
στο κομμάτι των ξένων θεσμικών επενδυτών, που διαχρονικά αποτελούν
ναυαρχίδα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τέλος, δεν μπορεί παρά να πιστωθεί η διάκριση εν γένει στη διοίκηση Χρήστου Μεγάλου, που διακρίνεται
από τη σταθερή πεποίθηση ότι η μεγάλη έκθεση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικά θετικό ρόλο σε μία τράπεζα.

Βουλγαρικό κομμάτι στη μετοχική
«πίτα» της GASTRADE
• ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BULGARTRANSGAZ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ LNG ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ις υπογραφές της Ελμίνας Κοπελούζου, ιδρύτριας μετόχου και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
της GASTRADE Α.Ε., και του Βλάντιμιρ
Μαλίνοφ, διευθύνοντα συμβούλου της
BULGARTRANSGAZ, φέρει πλέον το deal
εισόδου της Βουλγαρίας στο μεγαλεπίβολο
πρότζεκτ τους σταθμού LNG στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, αφού το Υπουργικό
Συμβούλιο της κυβέρνησης του Μπόικο
Μπορίσοφ ενέκρινε τη συμμετοχή της εταιρείας που διαχειρίζεται το βουλγαρικό
σύστημα φυσικού αερίου με ποσοστό 20%
στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής ενεργειακής εταιρείας.
Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου Από αριστερά, η πρόεδρος Δ.Σ. της GASTRADE,
φυσικού αερίου Βορείου Ελλάδας που α- Ελμίνα Κοπελούζου, και ο CEO της
BULGARTRANSGAZ, Βλάντιμιρ Μαλίνοφ
ναπτύσσεται στην θαλάσσια περιοχή της
Αλεξανδρούπολης από τη συμφερόντων
Κοπελούζου GASTRADE αποτελείται από την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης
LNG (FSRU) με αποθηκευτική ικανότητα LNG έως και 170.000 κυβ. μέτρα και μέγιστη δυναμικότητα αεριοποίησης 22,7 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων ημερησίως, η οποία θα αγκυροβοληθεί στον θαλάσσιο χώρο 10 χλμ. ανοιχτά της παράκτιας περιοχής της Αλεξανδρούπολης, καθώς και από ένα σύστημα αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ. εκ των οποίων τα 24 χλμ. θα είναι υποθαλάσσια και τα 4
χλμ. χερσαία. O σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης αποτελεί Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013), δηλαδή για έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποιεί τις
πηγές και τις οδούς ενεργειακής προμήθειας και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην
Ελλάδα και την ευρύτερη περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και την υλοποίηση Κόμβου Συναλλαγών Φυσικού Αερίου στην περιοχή.
Το έργο υποστηρίζει και συμπληρώνει το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) στον οποίο συμμετέχει τόσο η βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian Energy Holding όσο και η ΔΕΠΑ, η οποία έχει ήδη υπογράψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της GASTRADE με ποσοστό επίσης
20%. Ο αγωγός IGB θα διοχετεύει φυσικό αέριο από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και από εκεί προς
τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, αλλά και την Ουκρανία.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω επενδυτική απόφαση του βουλγαρικού Υπουργικού Συμβουλίου
κινείται στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης ενεργειακής στρατηγικής της γειτονικής χώρας εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω του τερματικού σταθμού της πρωτεύουσας του νομού Έβρου που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι η τελετή υπογραφής των όρων της συμφωνίας μεταξύ της GASTRADE και της
BULGARTRANSGAZ που έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου έγινε παρουσία της υπουργού Ενέργειας της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Τεμένουζκα Πέτκοβα.
Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο CEO της GASTRADE, K. Σπυρόπουλος, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την BULGARTRANSGAZ στο έργο και είμαστε ευτυχείς που θα συνεργαστούμε στην ανάπτυξή του. Το έργο
θα εμπλουτίσει τις πηγές και τις οδούς παροχής ενέργειας στη Βουλγαρία, μειώνοντας τελικά το κόστος ενέργειας για τους
Βούλγαρους καταναλωτές ενώ η εμπειρία και το μέγεθος της BULGARTRANSGAZ θα συμβάλουν στην επιτυχημένη λειτουργία του έργου».

Τ

ώσιμων πηγών),
του χρηματοπιστωτικού τομέα, του real
estate και των νέων
τεχνολογιών. Αξίζει
να σημειωθεί ότι εκτός από τον κ. Μητσοτάκη, στη συνάντηση με τους 22 επιχειρηματίες έδω-

σαν το «παρών» ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάν-

νης, ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, και ο οικονομικός σύμβουλος
του πρωθυπουργού,
Αλέξης Πατέλης.

δικαίωμα της εργασίας»
βδομάδας ότι:
• Όπως σέβεται το δικαίωμα
στην απεργία, θα διαφυλάξει
το δικαίωμα των εργαζομένων
που επιθυμούν να εργαστούν,
έχοντας ήδη καταθέσει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.
• Η παρεμπόδιση των εργαζομένων να μπουν στους χώρους
της δουλειάς τους, με κλείσιμο
θυρών-περιφρούρηση και εκφοβισμό, είναι παράνομη και
προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων σε

μια δημοκρατική κοινωνία.
• Η τακτική αυτή αναγκάζει,
όσους εργαζόμενους
επιθυμούν να εργαστούν, να
υποστούν οικονομική ζημία
και τους στερεί το
δημοκρατικό δικαίωμα της
ελευθερίας επιλογής.
• Η παρεμπόδιση των εργαζομένων που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα να εργαστούν είναι αντιδημοκρατική
και υποβαθμίζει τον ΟΤΕ και τη
χώρα μας.
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η Γ.Σ.
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΠΑΠ: Μοιράζει
έκτακτο μέρισμα
και πάει για ΑΜΚ
Αρκετά μαντάτα έβγαλε
η πρώτη συνεδρίαση για
το 2020 του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΠΑΠ
που πραγματοποιήθηκε
στις 8 Ιανουαρίου. Κατ’
αρχάς, έγινε γνωστό ότι
ο Οργανισμός θα μοιράσει έκτακτο μέρισμα, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος που θα
«τρέξει» συνδυαστικά με
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιμέλεια:
Χρήστος Αγγελόπουλος
ε ό,τι αφορά το μεικτό έκτακτο μέρισμα
που θα διανείμει ο
ΟΠΑΠ, αυτό προέρχεται από μη διανεμηθέντα κέρδη του οργανισμού
μέχρι και τη χρήση που έληξε
στις 31/12/2018, το συνολικό
ύψος του ανέρχεται στο ποσό
των 319.793.819 ευρώ προ της
παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.829.624 ιδίων μετοχών που κατέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε
μεικτό ποσό €1 ανά μετοχή της
εταιρείας.
Δικαιούχοι του έκτακτου μερίσματος είναι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που είναι εγγεγραμμένοι
στα αρχεία του Σύστημα Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή
17 Ιανουαρίου 2020 και το κα-

Σ

θαρό ποσό που θα λάβουν «πέφτει» στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, δεδομένου ότι υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου 5%.
Όπως προαναφέρθηκε, στο
πλαίσιο της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων του ΟΠΑΠ εγκρίθηκε η
θέσπιση πενταετούς (έτη 20192023) προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Δ.Σ. της εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού €50.000.000, με έκδοση
μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου
μετοχών.
Σημειώνεται ότι στη Γ.Σ. του
ΟΠΑΠ της 8ης Ιανουαρίου το
Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε περαιτέρω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ μέχρι
ποσού €13.094.668,80, με έκ-

δοση μέχρι 43.648.896 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη,
και τιμής έκδοσης ίσης με τον
μέσο όρο της χρηματιστηριακής
σταθμισμένης βάση όγκου τιμής
της μετοχής (VWAP) των πρώτων 5 ημερών διαπραγμάτευσης

εντός της περιόδου άσκησης του
δικαιώματος επανεπένδυσης
του εκτάκτου μερίσματος (δηλαδή από 20/1/2020 έως και
24/1/2020), μειωμένης κατά
ποσοστό 3%. Σε περίπτωση
κλασματικού ποσού, η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα
στρογγυλοποιείται στο αμέσως
μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο.
Ειδικότερα, η ΑΜΚ της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συντελεστεί με επανεπένδυση του εκτάκτου μερίσματος και αφού θα έχει
προηγηθεί η αφαίρεση του 5%
του συνολικού εγκεκριμένου εκτάκτου μερίσματος (0,05 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο
ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος εκτάκτου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό εκτάκτου μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Συνεπώς, η ΑΜΚ θα συντελεσθεί
με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του εκτάκτου μερίσματος, δηλαδή μέχρι τα
303.804.128,05 ευρώ (€0,95/
μετοχή), και εφόσον και κατά το
μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους
ευχέρεια, εντός διαστήματος 14
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού
των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος –ήτοι από
20/1/2020
έως
και
3/2/2020– την επανεπένδυση
του εκτάκτου μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών
του ΟΠΑΠ, εν όλω ή εν μέρει,
αντί για μετρητά.

Τι γίνεται σε περίπτωση
μερικής κάλυψης της
ΑΜΚ
Ο αριθμός των νέων μετοχών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα δύναται
να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος
θα προκύπτει από τη διαίρεση
μεταξύ του συνολικού ποσού
του εκτάκτου μερίσματος που
κατά τη διακριτική του ευχέρεια
θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην ΟΠΑΠ και
του σχετικού λόγου μετατροπής.
Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο μέτοχος της εταιρείας
δικαιούται να λάβει έκτακτο μέρισμα με τον λόγο μετατροπής
προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός
των νέων μετοχών της ΟΠΑΠ
Α.Ε. που θα δύναται να λάβει ο
μέτοχος στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τυχόν υπόλοιπο ποσό εκτάκτου μερίσματος κάθε μετόχου
θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του
εκτάκτου μερίσματος, ήτοι στις
10 Φεβρουαρίου 2020, ενώ μέτοχος της ΟΠΑΠ που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό
μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον μίας νέας μετοχής της
εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο
μετατροπής που θα προκύψει
δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο έκτακτο μέρισμα
αποκλειστικά σε μετρητά.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι
νέες μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε.
δεν θα διατεθούν σε τρίτους,
ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το
άρθρο 28 του ν. 4548/2018
και το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 (με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του καταστατικού του, προσδιορίζοντας
το ποσό του κεφαλαίου που θα
προκύψει από τη μερική κάλυψη της ΑΜΚ.

Με το 25χρονο αμόρε της στις Μαλδίβες
η Μαντόνα!
φτιαξε τις βαλίτσες της και… βουρ για
τις Μαλδίβες η βασίλισσα της ποπ,
Μαντόνα! Μάλιστα, όπως ήταν φυσικό, δεν θα πήγαινε μόνη της αλλά με την ιδανική για εκείνη παρέα, τον 25χρονο σύντροφό της, Αχλαμαλίκ Ουίλιαμς.
Τι κι αν είναι Γενάρης και το κρύο τσουχτερό;
Η πάντα απαστράπτουσα
τραγουδίστρια… του δίνει και καταλαβαίνει,
στις βουτιές και τις ανέμελες και γεμάτες πάθος
στιγμές με τον νεαρό
χορευτή που της έχει
«κλέψει την καρδιά».
Πάντα τέτοια!

Έ

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• Ο γνωστός σχεδιαστής τα λέει… χύμα και τσουβαλάτα σε συνέντευξή του στο «Happy Day»

Ο Φιλήμονας θυμάται την… ακμή της
Καγιά και «πετάει τα καρφιά» του!
εν δίστασε να εκφράσει την άποψή του
χωρίς περιττές κολακείες και επικοινωνιακά τρικ, και έτσι ο Έλληνας σχεδιαστής, Φιλήμονας, τα είπε όπως τα νιώθει και… σε όποιον αρέσει! Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» πέταξε τα «βέλη» του ενάντια σε μια παλιά γνώριμή του
από τον χώρο της μόδας, τη γνωστή σε όλους μας
Βίκυ Καγιά, την οποία κάθε άλλο παρά… εκθείασε,
τόσο για τις επαγγελματικές της επιλογές στην τηλεόραση, όσο και για ένα μειονέκτημα που κατά τη γνώμη του είχε εκείνη παλαιότερα στην εξωτερική της
εμφάνιση.
Συγκεκριμένα, λοιπόν, αυτός δήλωσε: «Αυτό που
κάνει η Βίκυ Καγιά δεν μου λέει τίποτα. Για να πάρουμε
πέντε δραχμές από κάποιο κανάλι για να κάνουμε εκπομπή! Να μην την κάνει την εκπομπή. Σαν μοντέλο ήταν
πολύ ωραία κοπέλα, παρ’ όλο που είχε ένα πρόβλημα με
ακμή και είχε πολύ άσχημο δέρμα, το κάλυπτε με την κίνηση, με αυτό που ήταν». Είναι η άποψή του και είναι
σεβαστή. Όπως και το γεγονός ότι είτε με ακμή, είτε
άνευ, η Βίκυ είναι εξίσου εντυπωσιακή! Και σε όποιον αρέσει!

Δ

Ο Τζάστιν Μπίμπερ πάσχει
από μια νόσο... σοβαρή
Τ

ην ηχηρή απάντησή του στην κριτική που
είχε δεχθεί για την άσχημη φυσική του κατάσταση έδωσε ο Τζάστιν Μπίμπερ με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram.
«Πρόσφατα μου διέγνωσαν τη νόσο του Λάιμ και επιπλέον είχα μια σοβαρή περίπτωση χρόνιας μονοπυρήνω-

σης που επηρεάζουν το δέρμα μου, τη νευρική λειτουργία,
την ενέργειά μου και εν γένει την υγεία μου», αποκάλυψε ο
δημοφιλής τραγουδιστής. Την ίδια στιγμή, όμως, διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα κάνει την κατάλληλη αγωγή και θα επιστρέψει καλύτερα από ποτέ! Το
ευχόμαστε!
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην κάμερα της εκπομπής

«Πρωινό» μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, λίγο πριν από την πρεμιέρα
του τρίτου κύκλου του ριάλιτι μόδας
«My Style Rocks»:
«Εδώ είναι κοπέλες
που καλούνται να
βελτιώσουν το στιλ
τους, χωρίς να έχει
σημασία το ύψος
τους, τα κιλά τους,
τα μαλλιά τους. Δεν θέλω ριάλιτι καθόλου. Από εμένα τουλάχιστον δεν θα φανεί
κάτι τέτοιο». Τώρα, πώς ακριβώς θα καταφέρει να μην πέσει στην… ανάγκη
του να κάνει έστω και άθελά του ριάλιτι, μόνο ο ίδιος ξέρει…
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ΝΟΣΤΑΛΓΕΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΘΕΜΟ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
Τη Δούκισσα Νομικού φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «The 2night Show» και κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, εκείνη
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνεργασίας της με τον Θέμο Αναστασιάδη, που «έφυγε» από τη ζωή πριν από περίπου ένα χρόνο. «Με τον Θέμο συνεργαστήκαμε πέντε χρόνια και
τον ήξερα και άλλα τόσα χρόνια πριν που πήγαινα ως καλεσμένη στην εκπομπή του, οπότε ήμασταν οικογένεια. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα ήταν τηλεοπτικός πατέρας, ήταν
μέντορας». Μεγάλο πράγμα το να είσαι ευγνώμων και να μην ξεχνάς…

media

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ

«Άγεται από
τη ματαιοδοξία της
η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου!»

Μετά τη συνέντευξη της Βάνας

Μπάρμπα, η οποία την κατηγόρησε ότι δεν είναι αρκετά γενναιόδωρη στην κριτική
της για τα νέα παιδιά, η Ρούλα Κορομηλά έκανε μια
ανάρτηση
όλο
νόημα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Γούστο μου και
καπέλο μου. Καμιά φορά το μόνο που
πρέπει να ακούμε, είναι η φωνή της καρδιάς μας κι αυτό που προστάζει η ψυχή
μας! Μην το βάζετε κάτω, μην παραιτήστε!» Μπράβο, Ρούλα!



Για τη νέα του δουλειά στο Ιράν
μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας,
στην εκπομπή «Ευτυχείτε», αποκαλύπτοντας ότι θα
συμμετάσχει σε
σίριαλ, όπου θα
υποδυθεί έναν
βυζαντινό ιππότη
που μάχεται κατά
των Περσών: «Είμαι ένας Βυζαντινός
ιππότης, αξιωματικός, και μάχομαι κατά των Περσών. Θα
μιλάω τη γλώσσα που μιλούσαν τον 5ο
αιώνα στο Βυζάντιο και μελετάω καθαρεύουσα και Περσικά για να συνεννοούμαι εκεί». Αυτό θα πει τόλμη να… τραβήξει μπροστά!
Το δικό της μήνυμα στον Αν
δρέα Μικρούτσικο, που σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν παραμένει νοσηλευόμενος στη
Μονάδα Εμφραγμάτων της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
έστειλε η Φαίη Σκορδά, μέσα από τον
αέρα της εκπομπής
της: «Να πούμε περαστικά στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Περαστικά,
την αγάπη μας, την αγάπη όλων μας!» Περαστικά κι από εμάς!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

O

λα κι όλα! Είπαμε να
το… καταπιούμε το ότι
παρουσίαζε στο παρελθόν διάφορες εκπομπές στον Alpha,
άντε και άλλη μια φορά να κάνει κανείς τα «στραβά μάτια» όταν την
προηγούμενη σεζόν τής ανατέθηκε
το «τιμόνι» της εκπομπής του ΣΚΑΪ,
«My Style Rocks», αλλά ως εδώ και
μη παρέκει!
Αυτές ήταν ίσως κάποιες από τις
σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όταν
έμαθε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι πολύ κοντά στο να
παρουσιάσει την εκπομπή «Big

Brother», που πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στις τηλεοπτικές μας οθόνες.
«Έχει αποδείξει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ότι άγεται από τη ματαιοδοξία της και ότι δεν σκέφτεται αν μπορεί
να κάνει κάτι ή δεν μπορεί. Δεν τη νοιάζει το project, θέλει να είναι στην τηλεόραση. Στις θυροτηλεοράσεις της
πολυκατοικίας μου αν κάναμε κάτι 10
με 12 σήμερα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα έλεγε ναι, να συμμετέχει!»
υποστήριξε ο (αγανακτισμένος) παρουσιαστής, στην εκπομπή «Πρωινό»!
Εμ, έτσι είναι αυτά, Δημήτρη
μας. Αν έχεις «ταλέντο», διάβαινε..!

Αγανάκτησε με…
την πάρτη της ξανθιάς ντίβας
ο γνωστός παρουσιαστής

Έρχεται (ξανά) το «MasterChef»
στο Star!
Eπιστρέφει για τέταρτη σεζόν ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής
«MasterChef», στο κανάλι της Κηφισιάς, με κριτές τους Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, και στόχο να κερδίσει
και πάλι την προτίμηση του κοινού και άρα και μία μεγάλη… μερίδα από
την «πίτα» της τηλεθέασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στα τέλη
Ιανουαρίου, ενώ δεν θα λείψουν και αυτήν τη χρονιά οι ανατροπές,
που θα προσθέσουν το απαραίτητο «αλατοπίπερο» έτσι ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και του πιο δύσπιστου τηλεθεατή!
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ΤΡΙΠΛΗ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΛΙΑΓΚΑ Στη Διαύγεια αναρτήθηκε ολόκληρη η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την τιμωρία της μεσημεριανής εκπομπής
του Γιώργου Λιάγκα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Οι δύο βασικοί λόγοι της τιμωρίας του σταθμού είναι ότι η εκπομπή έδειξε «μη σεβασμό της αξίας του ανθρώπου» και «δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου» στο θέμα της φοιτήτριας που
έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο τρίτος αφορούσε την «υποβάθμιση της ποιοτικής στάθμης της εκπομπής»
λόγω σχολίων σε μία σειρά από θέματα σχολιασμού της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Οι τιμωρίες συνοψίζονται στις
εξής: διακοπή προβολής της εκπομπής από τις 00.01 της 20/01 έως τις 24.00 της 24/01, καταβολή προστίμου ύψους 150.000 €, και ο σταθμός θα πρέπει να παίζει αδιαλείπτως μία κάρτα που θα αναγράφει ότι «Στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της προσωρινής αναστολής μετάδοσης της εκπομπής με την 192/2019 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης», ακόμα και στη διάρκεια του υπόλοιπου του προγράμματος.
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Από τη ζωή «έφυγε» η τηλεκριτικός

Χριστίνα Λυκιαρδοπούλου, η οποία ανήκε στους δημοσιογράφους που

Ο ηθοποιός του μιούζικαλ «Hairspray» μίλησε από ψυχής σε γνωστή
τηλεοπτική εκπομπή

Η άγνωστη
μάχη του
Παναγιώτη
Πετράκη με την
κατάθλιψη!

Σ

ε πρόσφατη συνέντευξή του, στην τηλεοπτική εκπομπή
«Happy Day», «άνοιξε» την καρδιά του ο Παναγιώτης
Πετράκης και αναφέρθηκε στην πίστη του στον Θεό
και πώς αυτή τον βοήθησε να αναδειχθεί νικητής στη
μάχη του με την κατάθλιψη.
«Πιστεύω πολύ στον Χριστό κι εκεί εναποθέτω και όλες μου τις ελπίδες. Η ελπίδα ότι στην άλλη ζωή υπάρχει κάτι που σε περιμένει που είναι πολύ ανώτερο από αυτήν, δίνει μια εντελώς διαφορετική προοπτική
στα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Πέρασα μια ελαφριά κατάθλιψη,
τρία χρόνια διήρκεσε. Παρ’ όλο που έκανα και ψυχοθεραπεία και
lifecoaching, τη βοήθεια που πήρα από την προσευχή μου, δεν την
πήρα από κάτι άλλο», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, που αυτήν την
περίοδο πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Hairspray» στο θέατρο
Ακροπόλ.
Μαθήματα ζωής..!

«Βγάζει το καπέλο» στη Μέγκαν Μαρκλ η Μενεγάκη!
Την άποψή της για το θέμα των ημερών,
που έχει να κάνει με την παραίτηση-βόμβα
του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
από τα βασιλικά τους αξιώματα, μοιράστηκε η Ελένη Μενεγάκη με τους τηλεθεατές.
«Για μένα κάνουν το πιο έξυπνο. Μπράβο
τους, τους βγάζω το καπέλο! Μάλλον αυτής
το βγάζω. Αυτό είναι γυναικεία σκέψη!» τόνισε η λαμπερή παρουσιάστρια. Είναι αυτό που λέμε, να μη βάλει κάτι στον νου της
μια γυναίκα..!

έχουν διατελέσει σε εφημερίδες και περιοδικά και ήταν
η πρώτη γυναίκα
που είπε δελτίο
ειδήσεων στην
κρατική τηλεόραση. Τα τελευταία
χρόνια σχολίαζε
με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο
την τηλεοπτική επικαιρότητα μέσα από
τη στήλη της στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».
Η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή

του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη, για
τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ-Κυριάκου Μητσοτάκη, το βράδυ της Τρίτης, ήταν το δεύτερο σε απήχηση τηλεοπτικό
πρόγραμμα. Η ζωντανή μετάδοσης της
συνέντευξης Τύπου από τον Λευκό Οίκο και τα
σχόλια που ακολούθησαν παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.163.016 τηλεθεατές (21:06-21:41).
Η Ευτυχία Αδη
λίνη ανέλαβε διευθύντρια σύνταξης
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η
ίδια ήταν στο παρελθόν επικεφαλής του
Πρώτου Προγράμματος της ΕΡΤ. Καλωστέριωτη!
Ο Δημήτρης Βαρουτάκης, ανα
πληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προορίζεται –με υπουργική απόφαση– να αναλάβει τη θέση
του αντιπροέδρου στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
την οποία κατείχε μέχρι το περασμένο
καλοκαίρι η Αγγελική Σγώρα.
Στον Αnt1 μετακόμισε η εκπομπή

«Food N’ Friends» με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και τον Ηλία Φουντούλη. Η μαγειρική εκπομπή πέρσι
βρισκόταν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ,
αλλά οι ιθύνοντες του καναλιού αποφάσισαν να την κόψουν από το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι, το Σάββατο 11
Ιανουαρίου η εκπομπή κάνει πρεμιέρα
στις 4 το απόγευμα, στον τηλεοπτικό
σταθμό Αnt1.
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ΕΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

Της Βίκυς Καλοφωτιά

Μ

ια συνοδεία οχημάτων κατάφερε για μία ακόμη φορά να
ξεφύγει από
τον εφιάλτη στον οποίο έχει βυθιστεί εδώ και αρκετούς μήνες
το δάσος της νοτιοανατολικής
Αυστραλίας, καθώς και άπειρα
χιλιόμετρα από την έκταση που
σχηματίζει τη χώρα, της οποίας
το όνομα προέρχεται από τη λατινική φράση «terra australis
incognita» ή αλλιώς «άγνωστη
νότια γη». H Susan Pulis περνάει μέσα από τις φλόγες με το
πολύτιμο φορτίο της. Για εκείνη
είναι χρυσός. Πέντε κοάλα και
δέκα καγκουρό τρέχουν μαζί της
για να ζήσουν. Είναι η γυναίκα
που έχει βαλθεί να προσφέρει ανακούφιση περιθάλποντας στο
καταφύγιο άγριας φύσης, που η
ίδια δημιούργησε, όσα περισσότερα ζώα μπορεί, σώζοντάς τα από τις φλόγες που καταστρέφουν
με μανία όλα όσα βρουν στο πέρασμά τους. Ζώα, δέντρα, φυτά,
ανθρώπους…
Μαζί με φίλους και βοηθούς
οδηγούν κάθε μέρα μέχρι το δάσος που φλέγεται νυχθημερόν,
για να μεταφέρουν τα τρομαγμένα ζώα τυλιγμένα μέσα σε κουβέρτες στο καταφύγιο, όπου προσπαθούν να τα συνεφέρουν, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και
σταδιακά να ξεθωριάσουν από τη
μνήμη τους οι εικόνες της πύρινης φρίκης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, εκατοντάδες εκατομμύρια ζώα έχουν ήδη χάσει τη
ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών
των ανελέητων πυρκαγιών, και
μάλιστα πολλά είδη εξ αυτών είναι σπάνια και δεν υπάρχουν σε
καμιά άλλη ήπειρο(!).
«Πρόκειται για έναν πρωτοφανή
“βιολογικό Αρμαγεδώνα”», προει-

Η φεμινίστρια «βασίλισσα» της παγκόσμιας ομορφιάς
Η 23χρονη Τζαμαϊκανή Τόνι Αν Σινγκ, που αναδείχθηκε Mις
Κόσμος 2019, τάραξε τα διεθνή…. ύδατα όταν ερωτήθηκε
από τους κριτές για το κατά πόσον συμβαδίζει η αξία της ομορφιάς με τη σημερινή εποχή του φεμινιστικού κινήματος
MeToo# και τον παγκόσμιο αγώνα γυναικών για ισότητα
και σεβασμό. Με μία άκρως φεμινιστική απάντηση, η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου για τη χρονιά που έφυγε, είπε
χαρακτηριστικά: «Οι γυναίκες πρέπει να είναι όποιο είδος γυναικών επιθυμούν οι ίδιες να είναι. Προσωπικά πιστεύω ότι
αν είσαι ο τύπος που του αρέσει να μπαίνει μέσα σε υπέροχα
φορέματα και να βγαίνει μπροστά για να υπερασπιστεί κάτι
στη χώρα του, τότε πρέπει να το κάνεις. Αλλά και αν δεν είσαι

αυτός ο τύπος, τότε και πάλι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα
πρόβλημα, όλα είναι εντάξει». Η απάντηση όπως φαίνεται άρεσε ιδιαίτερα στον πρωθυπουργό της Τζαμάικα, Άντριου
Χόλνες, ο οποίος δεξιώθηκε την «εστεμμένη» και της παρέδωσε διπλωματικό διαβατήριο, αναγορεύοντάς τη σε πρεσβευτή της χώρας. Η 23χρονη φοιτήτρια Ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Φλόριντα που είχε το θάρρος να τραγουδήσει το «I have nothing» της Γουίτνι Χιούστον με όρθιο το
κοινό να τη χειροκροτάει, κυκλοφόρησε ήδη το τραγούδι
σε δίσκο, διαθέτοντας τα έσοδά από τις πωλήσεις στον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό «Beauty with a Purpose» που κάνει αγαθοεργίες ανά την υφήλιο.

Η γυναίκα που αψηφά τη μανία της φύσης
και περιθάλπει σπάνια είδη ζώων στην Αυστραλία

Παλεύει με τις φλόγες
και σώζει τα καγκουρό
από βέβαιο θάνατο!

δοποιεί ο καθηγητής Βοτανολογίας, Kingsley Dixon, και συνεχίζει τονίζοντας πως «ακόμη
και τα ζώα που επιβίωσαν, είναι αρκετά χτυπημένα, και δεν είναι διόλου απίθανο να υποκύψουν στα
τραύματά τους ή να πεθάνουν από
την αφυδάτωση και την πείνα».
Για να προστατεύσουν την άγρια φύση της Αυστραλίας, δια-

σώστες όπως η κυρία Pulis καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να συνεισφέρουν στο να γίνει η αρχή για
να συμβούν τεράστιες αλλαγές
στο τοπίο της χώρας, που εδώ
και μήνες «πληγώνεται» από τις
πυρκαγιές και την εκδίκηση της
φύσης με τη μορφή θλιβερών
συνεπειών εκ των υστέρων.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνειδητοποιημένοι ότι δεν μπορούν να σώσουν την άγρια ζωή
της Αυστραλίας από μόνοι τους,
αλλά το έργο τους ενισχύει την
κρίση των επιστημόνων ότι η
παρέμβαση θα είναι όλο και εντονότερη, έτσι ώστε να ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ ότι η
προστασία των ζώων και του

πλανήτη γενικότερα δεν γίνεται
και δεν επιτρέπεται να αναβληθεί κι άλλο.
Πλέον, αποτελεί τρόπο ζωής
για την αξιοθαύμαστη διασώστρια των καγκουρό και των υπολοίπων σπάνιων ζώων της
περιοχής, το να ριψοκινδυνεύει
την ακεραιότητά της και να μάχεται με τις φλόγες στο δάσος
προκειμένου να σώσει έστω και
ένα από αυτά(!). Αυτή εκμυστηρεύεται ότι είναι η αποστολή της
από το 2017, όταν και ίδρυσε το
καταφύγιο άγριας φύσης στο νησί Raymond, μια πόλη λίγο έξω
από την ακτή, με σκοπό την αποκατάσταση τραυματισμένων,
εγκαταλελειμμένων και τρομαγμένων πλασμάτων.
Ευτυχώς που ακόμη υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι… Ευτυχώς, γιατί όσο υπάρχουν ακόμη
αυτοί που βάζουν το Εμείς πάνω
από το Εγώ, πάντα ο πλανήτης θα
βρίσκει τον τρόπο να σώζεται.
Όσες φορές κι αν κάψουν τα
«σπλάχνα» του…
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Oσο νομοτελειακό κι αν ήταν
το γεγονός ότι η δολοφονία
του Κασέμ Σουλεϊμανί θα ξεσήκωνε την πάνδημη αντίδραση των Ιρανών εναντίον
της Ουάσινγκτον, ακόμη και
το μέχρι θανάτου ποδοπάτημα τουλάχιστον 50 ανθρώπων που συμμετείχαν στην τελετή ταφής του Πέρση στρατιωτικού διοικητή, αποτελεί
μία ένδειξη του σε πόσο επικίνδυνα επίπεδα έχει οξυνθεί
η οργή κατά της Αμερικής
στην 83 εκατομμυρίων ψυχών
ισλαμική χώρα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

άλιστα, αυτή η οργή
είναι τόσο έκδηλη που
διά χειλέων του γραμματέα του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου
Εθνικής Ασφαλείας η Τεχεράνη δημοσιοποίησε περασμένη Τρίτη την πρόθεσή της να απαντήσει με σκληρά αντίποινα, όχι με έναν αλλά με 13 διαφορετικούς τρόπους εκδίκησης.
Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ονόματι Αλί Σαμχανί δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι Αμερικανοί θα πρέπει να
γνωρίζουν πως μέχρι τώρα έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο 13 σενάρια εκδίκησης
και, αν υπάρξει συναίνεση για την εφαρμογή ακόμη και του ηπιότερου σεναρίου,
θα είναι ιστορικός εφιάλτης για τους Αμερικανούς». Την ίδια ώρα ο πρόεδρος
της Βουλής του Ιράν, Αλί Λαριτζανί,
ανακοίνωνε ότι το Κοινοβούλιο της
χώρας αυξάνει τον προϋπολογισμό
των Φρουρών της Επανάστασης με
κονδύλι ύψους 225.000.000 δολαρίων, εφαρμόζοντας το σχετικό «φιρμάνι» που έβγαλε ο ανώτατος ηγέτης
του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το
νομοσχέδιο της εκδίκησης (σ.σ. δεδομένου ότι το αυξημένο μπάτζετ σχετίζεται με την υλοποίηση αντιποίνων του
Ιράν εναντίον των ΗΠΑ) πήρε την καθολική ψήφο όλων των Ιρανών βουλευτών, πολλοί από τους οποίους φώναξαν: «Θάνατος στις ΗΠΑ». Σύμφωνα
με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ιρανικό Κοινοβούλιο, επιπρόσθετα, χαρακτήρισε «τρομοκράτες» όλους τους διοικητές του Πενταγώνου που ευθύνονται για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, όπως και το σύνολο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο στοχοποίησης.

Μετά το «κουμπί»,
η αποκλιμάκωση;
Πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη θεωρία (των αντιποίνων), η Τεχεράνη πέρασε στην πράξη και τα ξημερώματα της Τετάρτης πάτησε το…
κουμπί! Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της
Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, εκτόξευσαν 15 βαλλιστικούς πυραύλους ενα-
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Το 13άρι
της εκδίκησης
«κέρδισε»
η Ουάσινγκτον
• Πάτησε το κουμπί
η Τεχεράνη, αλλά
η αποκλιμάκωση ίσως
να μην είναι πολύ μακριά…
ντίον των αμερικανικών βάσεων Άιν
αλ Άσαντ και Ιρμπίλ που εδρεύουν στο
γειτονικό Ιράκ. Μάλιστα, τα ιρανικά
ΜΜΕ θριαμβολόγησαν έντονα για το
«χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ» –όπως
χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο ανώτατος
ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χα-

μενεΐ– μεταδίδοντας μεταξύ άλλων ότι
σκοτώθηκαν 80 «Αμερικανοί τρομοκράτες». Ωστόσο, οι εν λόγω ανθρώπινες
απώλειες δεν επιβεβαιώθηκαν από το
αμερικανικό Πεντάγωνο που διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας και

ΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΣΟΥΝ ΦΕΡΕΤΡΑ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΑΣΤΕΡΟΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ
ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΗΠΑ ΤΟ ΙΡΑΝ

υπεράσπισης του προσωπικού, καθώς
και των εταίρων και συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.
Μέσα στην απαισιοδοξία για τις επόμενες εξελίξεις που τροφοδοτείται
από το πολεμικό κλίμα που κυριαρχεί
στη Μέση Ανατολή, απρόσμενη αισιοδοξία ίσως προκαλούν οι δηλώσεις
του υπουργού Εξωτερικών της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ. Κι
αυτό διότι ο Ζαρίφ υποστήριξε ότι οι
Πέρσες έλαβαν «ανάλογα μέτρα» (σ.σ.
εννοεί τις επιθέσεις στις δύο βάσεις
των ΗΠΑ στο Ιράκ) ως αυτοάμυνα στη
δολοφονία του υποστράτηγου Σουλεϊμανί και πως το Ιράν δεν επιδιώκει
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Φυσικά, η πολυπόθητη αποκλιμάκωση δεν
προϋποθέτει απλώς τις δηλώσεις βούλησης των «εμπόλεμων» να μην αναλάβουν περαιτέρω δράση, αλλά σχεδόν… απαιτεί όντως να μην έχουν υπάρξει απώλειες Αμερικανών στρατιωτών από τις επιθέσεις σε Άιν αλ Άσαντ και Ιρμπίλ. Στην παρούσα φάση,
και οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν να λένε
ότι επιτέλεσαν την «αποστολή» τους.
Αν, όμως, ταξιδεύσουν φέρετρα σκεπασμένα με την αστερόεσσα στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού, είναι μάλλον
αδύνατον να μη χτυπήσει εκ νέου η
Ουάσινγκτον…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 17

 




▶ ΣΕΛ. 13

Ο Περέιρα τηλεφωνούσε στους
διαιτητές: «Παίξτε Μπενφίκα»!
Σε συνέντευξή του το 2015 ο Πορτογάλος διαιτητής, Μάρκο Φερέιρα,
λέει φοβερά πράγματα για το πώς ο Μέλο, ως αρχιδιαιτητής, προσπαθούσε
να επηρεάσει τους διαιτητές υπέρ της ομάδας από τη Λισαβόνα, της μόνης
που τον στήριζε, όπως ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα









Συνάντηση των Big4
Θα ξεκινήσει…
Όμως, θα τελειώσει;

▶ ΣΕΛ. 23






▶ ΣΕΛ. 25




▶ ΣΕΛ. 28

Συντρίμμια
στη διαιτησία
αφήνει ο Περέιρα
• Φεύγει και παραδίδει χάος
ο Πορτογάλος. Η αφρόκρεμα της… ντροπής
και η εξαφάνιση της επόμενης μέρας.
Αρνητικός πρωταγωνιστής ο κορυφαίος
Σιδηρόπουλος και τα πουλέν που έγιναν
κόκκινα πανιά για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

• Συνάντηση υψηλού ρίσκου των 4 μεγάλων που θα
πρέπει –αν είναι δυνατόν!– να συμφωνήσουν για
πρόεδρο αλλά και για 16 μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΟ

▶ ΣΕΛ. 14-15-16

▶ ΣΕΛ. 18-19

