











ΕιμαστΕ μια ωραια
ατμοσφαιρα…
• Οι σκοτωμοί για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ και
οι «μουτζούρηδες» της Κουμουνδούρου ▶ ΣΕΛ. 6
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• Αντικυβερνητικές βολές κατά ριπάς
και τρολάρισμα για την επιλογή των
πλωτών φραγμάτων ως μέτρου
συγκράτησης των προσφυγικών ροών

• Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα
Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ και η κόντρα ΜαρινάκηΣαββίδη έπληξαν και το Μαξίμου
• Ξεχνά προς το παρόν την πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες για να αιφνιδιάσει
τον αντίπαλο και με απειλή για
τακτική Θάτσερ θέλει να μπαλώσει
τον χειρισμό με την τροπολογία








▶ ΣΕΛ. 7

• Μπούλινγκ κατά της Ελλάδας και
παιχνίδι νεύρων από τους Τούρκους στο
Αιγαίο, ανήμερα της επετείου των Ιμίων

Γεραπετρίτης – Δρόσος







IMIA, 24 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…




«Δωράκι» γενεθλίων
στον Αλέξη
οι προφυλακίσεις;

  

▶ ΣΕΛ. 11

• Σε ελάχιστο χρόνο
ο υπουργός Επικρατείας
πήρε το μέρος του Ιβάν
Σαββίδη κατόπιν
ενημέρωσης (;) του
επιστήθιου φίλου του
ακραιφνούς ΣΥΡΙΖΑίου
Γιάννη Δρόσου
▶ ΣΕΛ. 14, 27
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χθεσινή τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου ξημέρωσε, με τα απόνερα ακόμη μίας κόντρας που το προηγούμενο
βράδυ είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Όσο η δημόσια συζήτηση αναλωνόταν στα της πρωθυπουργικής προαναγγελίας για επιβολή μνημονίου
με FIFA και UEFA, αλλά και για το ενδεχόμενο αυτόβουλου α-λά Θάτσερ ποδοσφαιρικού Grexit, η εθνική μας
νιρβάνα διακόπηκε από το προβλέψιμο μπούλινγκ των Τούρκων στο Αιγαίο.
Αυτήν τη φορά δεν ήταν οι υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, αλλά η… τσάρκα σε γαλανόλευκα χωρικά ύδατα του τούρκικου ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis». Όσο γράφονταν αυτές οι γραμμές, τα πράγματα δεν είχαν ξεφύγει, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» είχε καταπλεύσει στην περιοχή που έχει γίνει η παραβίαση. Πρόκειται για το γεωγραφικό σημείο όπου εφάπτονται η ΑΟΖ της Κύπρου, η ΑΟΖ της Αιγύπτου και η ελληνική υφαλοκρηπίδα, και για το «τρύπημα» του οποίου οι Τούρκοι είχαν προϊδεάσει από την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, έχοντας εκδώσει σχετική NAVTEX για τις θαλάσσιες έρευνες που θα διενεργούσαν.
Με το ρεπορτάζ να αλλάζει όσο «τρέχει» η έκδοση του φύλλου της «Α» που κρατάτε στα χέρια σας, οι πρώτες πληροφορίες
έλεγαν ότι το «Oruc Reis» ούτε είχε ενεργοποιήσει τα ερευνητικά συστήματά του ούτε είχε ποντίσει καλώδια. Μάλιστα,
διακινήθηκε και η καθησυχαστική εκτίμηση περί απλού λάθους. Ότι, δηλαδή, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος κινήθηκε δυτικότερα του επιτρεπτού και εισήλθε την Παρασκευή σε
περιοχή ελληνικής κυριαρχίας εξαιτίας των άστατων
καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Τι ΔΕΝ είναι λάθος; Ότι η τουρκική προκλητικότητα
είναι προμελετημένη και βαίνει διαρκώς κλιμακούμενη. Αν κάποιος ανατρέξει στις καταγγελτικές ανακοινώσεις που έβγαλαν η Ελλάδα και η Αίγυπτος με αφορμή
την παράνομη συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με
τη Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών ευθύνης, θα θυμηθεί πως το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ισχυριζόμενο ότι το Καστελόριζο (εκεί
δηλαδή που πελαγοδρομεί το «Oruc Reis») δεν δικαιούται υφαλοκρηπίδα πέραν των χωρικών υδάτων του, ούτε ΑΟΖ. Μιας
και αναφέρθηκε η Λιβύη, αξίζει να πούμε ότι στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο twitter ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός υπάρχουν φωτογραφίες τουρκικού πολεμικού πλοίου που έχει δέσει στο λιμάνι της Τρίπολης, με το σχόλιο ότι η ενέργεια συνιστά τουρκική εισβολή που παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες δικαίου και την εκεχειρία στην περιοχή.
Επίσης ΔΕΝ είναι λάθος ότι οι τουρκικοί τσαμπουκάδες έγιναν με το ημερολόγιο να γράφει 31 Ιανουαρίου. Την ημερομηνία, δηλαδή, που 24 χρόνια πριν η Άγκυρα πάτησε πόδι στα Ίμια. Κι επειδή πολύς λόγος έγινε τελευταία για συμμαχίες
και για επιστολές συμπαράστασης στα ελληνικά δίκαια, είναι σχεδόν βέβαιο ότι την κρίσιμη ώρα θα βιώσουμε την εθνική
μας μοναξιά. Οι φίλοι και σύμμαχοι θα προστρέξουν μετά και όχι πριν από το συμβάν, εκτός αν την Παρασκευή είδατε κάποια γαλλική φρεγάτα και κανένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο να σπεύδει στην περιοχή έστω ως αφ’ υψηλού παρατηρητής κι εμάς μας διέφυγε.
Στο σενάριο του «Χρυσοδάκτυλου» ο μυθιστορηματικός πατέρας του Τζέιμς Μποντ, ο Ίαν Φλέμινγκ, έλεγε ότι «την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη εχθρική ενέργεια». Ελπίζουμε πως όταν ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε σε συνέντευξή του ότι σε σχέση με την Τουρκία «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μη φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται» να μην εννοούσε ότι θα μάθουμε να μετράμε μέχρι το δύο….
Αν πάλι δεν υπάρχει άλλη λύση και δεδομένου ότι στα Ίμια τη σημαία την πήρε ο αέρας και χθες στο Καστελόριζο φταίνε τα μποφόρ για την παραβίαση τα ελληνικών χωρικών υδάτων, υπάρχει και η επιλογή να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες
του υπουργείου Άμυνας στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία…

Η

Η… αριθμητική
της πρόκλησης
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Δοκιμαστικό μέτρο ή κυβερνητική κίνηση… απόγνωσης στις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές; Όποιος χαρακτηρισμός κι αν αποδοθεί
στην εκπεφρασμένη πρόθεση απόκτησης από την
Ελλάδα πλωτού φράχτη
για το Αιγαίο, το σίγουρο
είναι ότι, εκτός από απορίες –και πολύ γέλιο στο
διαδίκτυο–, υπάρχει ήδη η
διπλωματικά αμήχανη τοποθέτηση της Κομισιόν για
το θέμα, αλλά και οι ενστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η ΑΠΟΨΗ

• Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα του πλωτού φράγματος για συγκράτηση των προσφυγικών ροών, δέχεται αρκετές βολές για την επιλογή του συγκεκριμένου μέτρου

Παρατράγουδα
για τα… παραγάδια
του μεταναστευτικού

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να αποκτήσει
πλωτά φράγματα
προστασίας(;) των
ελληνικών θαλάσσιων συνόρων έγινε γνωστή την περασμένη Τετάρτη, και η αλήθεια είναι ότι η υπεράσπιση της πρωτοβουλίας από τα
ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης είναι μάλλον αμυντική. Αυτό, τουλάχιστον, φαίνεται από τις πρώτες
δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου
Πέτσα που είπε ότι η κυβέρνηση
εξετάζει (σ.σ. ενώ η απόφαση είναι ειλημμένη και ο σχετικός διαγωνισμός «έτρεχε» από τις 24 Ιανουαρίου) να ενισχύσει τα σύνορα
της χώρας με πλωτό φράγμα, αρχικά δοκιμαστικά σε κάποια σημεία, καθώς όπως παραδέχτηκε είναι δύσκολο να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη κατασκευή σε όλο το
Αρχιπέλαγος.
Γεννήτορας της ιδέας είναι ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος, ως
αρμόδιος του εθνικού συντονισμού για το προσφυγικό ζήτημα

ποία ορίζει την απαιτούμενη απόσταση φράγματος/φωτοσήμανσης
και να καλύπτουν τις προδιαγραφές
φωτοσήμανσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος, δηλαδή φανός φωτοσήμανσης πάνω από 1,5
m ύψος, κίτρινου χρώματος, με
30-40 αναλαμπές ανά λεπτό. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Τεστ, ενστάσεις
και τρολάρισμα

που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ευελπιστεί ότι με τον τρόπο αυτό θα
καταδειχτεί –μένει να… αποδειχτεί– πως τα θαλάσσια σύνορα και
μπορεί να οριοθετηθούν αλλά και
να προφυλαχτούν.
Για να υπάρχει μια εικόνα περί
τίνος συστήματος συζητάμε, οι
προδιαγραφές του πλωτού φράγματος καθορίζουν ότι πρέπει να έ-

χει συνολικό ύψος τουλάχιστον
1,10 μ. ύψος, εξάλων (πάνω από
την επιφάνεια του νερού) τουλάχιστον 50 cm, βύθισμα τουλάχιστον
60 cm, και βάρος που δεν θα υπερβαίνει τα 7 κιλά ανά τρέχον μέτρο.
Τα πλωτά συστήματα προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, να μπορούν να φωτοσημαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων, η ο-

Πέρα από το τεχνικό κομμάτι, στον
σχεδιασμό των εμπλεκόμενων
κρατικών υπηρεσιών σειρά έχει το
τεστάρισμα της αποτελεσματικότητας του μέτρου. Αυτό θα γίνει εν είδει προσομοίωσης σε θαλάσσια
περιοχή της Αττικής και, εφόσον
κριθεί αποτελεσματικό, τότε
το πρώτο πλωτό φράγμα θα ριχτεί
στη μάχη για τον περιορισμό των
μεταναστευτικών-προσφυγικών,
πιθανότατα ανοικτά της Μυτιλήνης, που είναι και το νησί που υ-
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φίσταται τη μεγαλύτερη πίεση.
Η αλήθεια ότι στο συγκεκριμένο
θέμα θα τεσταριστεί εκτός από το
φράγμα και η αντοχή της κυβέρνησης στις αντιπολιτευτικές –και όχι
μόνο– βολές. Πέρα από τρολάρισμα που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για… αθερινόδιχτα
και παραγάδια, ήδη ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αναρωτήθηκε με αρκετή δόση ειρωνείας από του βήματος της Βουλής,
αν οι βάρκες «είναι τσούχτρες για να
εμποδίζονται από τα πλωτά φράγματα;».
Διευκρινίσεις από τις ελληνικές
Αρχές για τον σχεδιασμό του πλωτού φράχτη που θα αναπτυχθεί στο
Αιγαίο αναμένει εξάλλου και η Κομισιόν. Ερωτώμενος για το θέμα,
ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε ότι θα υπάρξει επαφή με τις ελληνικές αρχές «για
να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι σχεδιάζουν και ποιοι είναι
οι στόχοι της εγκατάστασης ενός
φράγματος». Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν είπε ακόμη ότι «η Επιτροπή θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της σε ό,τι αφορά την εφαρμογή
του ευρωπαϊκού δικαίου», διευκρίνισε ότι τα φυσικά φράγματα δεν αντιβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχολίασε ωστόσο πως «αυτό
που είναι σαφές είναι ότι τέτοιου είδους φυσικά τείχη δεν πρέπει να είναι
εμπόδιο στην αναζήτηση ασύλου που
προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Από την πλευρά της η Διεθνής
Αμνηστία, διά στόματος του διευθυντή Έρευνας της οργάνωσης για
την Ευρώπη, Μάσιμο Μοράτι,
καλεί μεταξύ άλλων την Αθήνα «να
αποσαφηνίσει επειγόντως τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες και να διασφαλίσει ότι αυτό το σύστημα δεν κοστίζει περαιτέρω ζωές». Τέλος, γερμανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν παράλογη την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για το πλωτό
φράγμα, παρομοιάζοντας το μέτρο
με το τείχος Τραμπ.

«Άμυνα» και για το μεταναστευτικό οι συναντήσεις του Παρισιού
α… μπαγκάζια της επιστροφής του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι δεν περιείχαν μόνο τα αναμνηστικά και τη διά χειλέων Μακρόν επιβεβαίωση
της ελληνογαλλικής φιλίας, αλλά την έμπρακτη συναντίληψη του «ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ» σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, που αναπόφευκτα «ακουμπά» και το ζήτημα του μεταναστευτικού.
Κατ’ αρχάς, σε στρατιωτικό επίπεδο, η συνεργασία των
δύο χωρών θα πραγματωθεί μέσω δύο εξοπλιστικών
προγραμμάτων που αφορούν αφενός την αναβάθμιση
των μαχητικών αεροσκαφών MIRAZ 2000-5, αφετέρου
τη ναυπήγηση των υπερσύγχρονων γαλλικών φρεγατών,
που θα καλύψουν κατεπείγουσες ανάγκες του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού. Οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται
προχωρημένες και το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει την απόκτηση

Τ

μέσω ενοικίασης δύο φρεγατών τύπου Fremm, μέχρι και
την παράδοση της πρώτης «ψηφιακής» φρεγάτας τύπου
BELH@RRA, ακόμη και τη διάθεση των στρατηγικών πυρομαχικών ScalpNaval. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
Αθήνα έχει ήδη διαμηνύσει στο Παρίσι ότι προϋπόθεση
για τη συνέχιση των συζητήσεων για τις ψηφιακές φρεγάτες είναι να συμμετέχει η χώρα μας στο ναυπηγικό πρόγραμμα των συγκεκριμένων πολεμικών πλοίων, που σημαίνει την ενεργοποίηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά
και Ελευσίνας.
Σε κάθε περίπτωση, η αμυντική συνεργασία των δύο
χωρών θα εμπεδωθεί διά της διεξαγωγής κοινών αεροναυτικών ασκήσεων ελληνικών και γαλλικών στρατιωτικών μονάδων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η
κίνηση «πατάει» μεταξύ άλλων στη διά ζώσης συμφωνία

Μητσοτάκη - Μακρόν ότι δεν είναι ανεκτή η τουρκική επιλογή να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό-μεταναστευτικό, απειλώντας την Ελλάδα και εκβιάζοντας την Ε.Ε.
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Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το «μνημόνιο» Τουρκίας-Λιβύης, διμερή θέματα, η ενίσχυση
της αμυντικής συνεργασίας, αλλά και η οικονομία
και οι επενδύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Παρίσι και στη συνάντηση που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά
και των διευρυμένων συνομιλιών των δύο πλευρών που προηγήθηκαν στο
πλαίσιο γεύματος εργασίας που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη
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• Το ταξίδι Μητσοτάκη επανεπιβεβαίωσε τις καλές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία –
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξη Μακρόν και για την προσπάθεια μείωσης
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ το 2021

Στις ΗΠΑ τον ψάχναμε
(τον εθνικό σύμμαχο)
στο Παρίσι τον βρήκαμε

Τ

ον «ομιλητικό» και κυρίως όχι «ισαποστάκια» σύμμαχο που έψαχνε η Ελλάδα για την υπεράσπιση των εθνικών θεμάτων της μπορεί να μην
τον βρήκε με τον τρόπο που ήθελε
στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μοιάζει να τον εξασφαλίζει –τουλάχιστον μέχρι αποδείξεως του εναντίου– στο πρόσωπο του
Εμανουέλ Μακρόν. Για την Ηρώδου Αττικού, στα… καλούδια
του ταξιδιού Μητσοτάκη στην πόλη του φωτός περιλαμβάνεται δίχως άλλο η επιβεβαίωση της γαλλικής στήριξης στο πλευρό της χώρας μας. Εξ ου και η ικανοποίηση
του Έλληνα πρωθυπουργού για τη
στάση που επέδειξε η Γαλλία μετά
τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
«Οι δύο χώρες έχουν κοινό όραμα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος κατά
τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το πέρας των κατ’ ιδίαν συνομιλιών των δύο ηγετών.
Ο Εμ. Μακρόν ανέφερε πως στη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό
της Ελλάδας μίλησαν για το κομμάτι της ασφάλειας στην Ανατολική
Μεσόγειο όσο και της ευρύτερης Ανατολής, ενώ καταδίκασε τη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης. «Η Γαλλία υποστηρίζει την Ελλάδα, την Κύπρο σε σχέση με τον σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, καταδικάζοντας τις προκλήσεις της Τουρκίας
ως προς τούτο. Επαναλάβαμε τις ανησυχίες μας. Καταδικάσαμε με σαφή
τρόπο τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Γάλλος πρόεδρος. Ανέφερε επίσης
ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ υπουργείων Αμύνης: «Μιλάμε για
βιομηχανική συνεργασία και για κοινές επιχειρήσεις στη θάλασσα και
στην ξηρά. Θα θέλαμε να δούμε και
άλλες όμορες χώρες να εμπλέκονται».

Για την οικονομία
Στην ατζέντα της συνάντησης Μακρόν - Μητσοτάκη, που είναι η
δεύτερη μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, ήταν και η οικονομία. Επί του
προκειμένου ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξη της
Γαλλίας για τη μείωση του στόχου
για το πρωτογενές πλεόνασμα κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ το 2021,
την αξιοποίηση των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών
της Ευρωζώνης (Anfas και Smp’s)
το 2020 για αναπτυξιακούς σκοπούς και επίσης για την καθιέρωση του μηχανισμού με τον οποίον
θα μεταφέρονται τα υπερ-πλεονάσματα από το ένα οικονομικό έτος
στο επόμενο.

Επενδύσεις, κλίμα και
δημοσιονομικό πλαίσιο
Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του γαλλικού
επιχειρηματικού κόσμου στο περι-

θώριο του Ελληνογαλλικού forum
με θέμα «Ελλάδα, στρατηγικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται», που
διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και έδωσαν μεταξύ άλλων
το «παρών» σε αυτό και οι υπουργοί Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ε-
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νέργειας, Κωστής Χατζηδάκης,
Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, και Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, οι οποίοι παρουσίασαν σε εκπροσώπους
γαλλικών επιχειρήσεων τα πλεονεκτήματα να επενδύσει κάποιος
αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.
Το θέμα της κλιματικής αλλαγής
και η αντιμετώπισή της δεν έλλειψε από την ατζέντα, αλλά και η προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. προς
την πλευρά των Δυτικών Βαλκανίων, με τη χώρα μας να θεωρεί ότι
είναι μία ακόμη ευκαιρία να δείξει
τη βούλησή της να προχωρήσουμε
συντεταγμένα στη διεύρυνση, γιατί
αυτό είναι προς το συμφέρον και
των χωρών αυτών, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει την ελπίδα ότι
και η γαλλική πλευρά είναι διατεθειμένη να κάνει βήματα, τα οποία
θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Τέλος, αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, για
το οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβη στη συνέχεια, μετά την
ολοκλήρωση της επίσκεψης στο
Παρίσι, στις Βρυξέλλες όπου είχε
δείπνο εργασίας με τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Σαρλ Μισέλ. Στην κυβέρνηση θεωρούν μάλιστα ενθαρρυντικό ότι
η πρώτη συνάντηση που είχε ο κ.
Μισέλ με αρχηγό κυβέρνησης ή
κράτους για το ζήτημα αυτό γίνεται
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το θέμα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού θα απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα την ΕΕ
και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο και έκτακτη
Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ.
Στην κυβέρνηση επισημαίνουν
ότι «αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι»
και σημειώνουν ότι θέλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας
εποχής (κλιματική αλλαγή, τεχνολογική πρόοδος), σε αρμονική συνύπαρξη με τις παραδοσιακές πολιτικές (συνοχή, κοινή αγροτική
πολιτική) με έναν προϋπολογισμό
ο οποίος είναι μικρός, καθώς η ΕΕ
αντιμετωπίζει και το πρόσθετο
πρόβλημα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Πρόκειται για μια δύσκολη διαπραγμάτευση, καθώς οι πλούσιες χώρες δεν δείχνουν διάθεση να αυξήσουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, ενώ η ΕΕ χρειάζεται αφενός να μην διαταραχθεί η πορεία της
συνοχής και η στήριξη των αγροτών
μας και αφετέρου να βρεθούν πόροι,
τόσο για τη μετάβαση σε μία οικονομία με λιγότερους ρύπους, όσο και για
να μην χάσει η Ευρώπη το τρένο της
τεχνολογικής επανάστασης», είχε δηλώσει σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
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• Επιθετικό το ΚΙΝΑΛ κατά κυβέρνησης και αξιωματικής
αντιπολίτευσης για τα εθνικά θέματα

«Μπλέξατε
σώβρακα
και φανέλες»
Κάποιους στίχους από ένα παλιό τραγούδι του αείμνηστου Τζίμη Πανούση θυμήθηκαν στο ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη συζήτηση για την κύρωση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις, είχαν έντονη αντιπαράθεση, εμπλέκοντας στη συζήτηση
και τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο με αφορμή την τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη και με την οποία δεν
θα υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη ακόμη και εάν καταδικαστούν για την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο 1986, λοιπόν, ο Τζίμης Πανούσης τραγουδούσε «Βούλγαροι,
Βούλγαροι, χανούμισσες,
βαζέλες, όλο το έθνος
προσκυνά σώβρακα και φανέλες. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού, και
τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού», και στη Χαριλάου Τρικούπη νιώθουν ικανοποίηση για την
έστω και ολιγόλεπτη παρέμβαση
της κας Γεννηματά, που στη συζήτηση της Πέμπτης έμοιαζε ως μία
όαση στην έρημο. «Εκπλήσσομαι.
Ζούμε εξαιρετικά κρίσιμες ώρες για
τα εθνικά μας θέματα. Αντί γι’ αυτό,
βλέπω σήμερα ότι ο πρωθυπουργός
και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιλέγουν να στήσουν μια
κοκορομαχία σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Ήρθαν εδώ να καταναλώσουν τον
περισσότερο χρόνο της τοποθέτησής
τους στο ποδόσφαιρο. Μία είναι η αλήθεια. Τα κάνατε μπάχαλο. Γι’ αυτό
αποχωρήσαμε. Και αφού τα κάνατε
μπάχαλο, έρχεστε εκ των υστέρων να
εξαπολύσετε, από το βήμα της Βουλής, αόριστες απειλές. Μία είναι η αλήθεια. Μπήκατε στις διευθετήσεις,
κύριε Μητσοτάκη. Από τις μεταρρυθμίσεις στις διευθετήσεις. Δεν μπορείτε να επιβάλετε τον νόμο στα επιχειρηματικά συμφέροντα». Αυτά τα λό-

για της κας Γεννηματά θεωρούν
στο ΚΙΝΑΛ ότι τα κατανόησαν οι
απλοί πολίτες, κι έτσι εκτιμούν
πως είναι οι κερδισμένοι από τη
συζήτηση στη Βουλή.
Σε αυτό το μοτίβο, εξάλλου, αναμένεται να κινηθούν όλη την εβδομάδα οι βουλευτές και τα στελέχη
του ΚΙΝΑΛ. Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και από την τοποθέτηση του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
κόμματος, Ανδρέα Λοβέρδου, σε
ραδιοφωνική εκπομπή. Ο κ. Λοβέρδος τόνισε χαρακτηριστικά:
«Την Πέμπτη η Βουλή δεν έδειξε δείγμα
κατανόησης σε διακομματικό επίπεδο,
των προβλημάτων που βρίσκεται η χώρα. Εννοώ η στάση και του πρωθυπουργού και του Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός μίλησε 31 λεπτά, εκ των οποίων τα 16 ήταν για το ποδόσφαιρο. Δεν
μπορεί να γίνεται αυτό όταν μιλάμε για
την κύρωση της συμφωνίας της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ». Παράλληλα, μιλώντας για τις εξελίξεις στο
ποδόσφαιρο, σημείωσε ότι «τα έκαναν μούσκεμα. Δεν υπήρχε λάθος που
να μην έκαναν. Κοίταζαν ένα πρόβλημα
που ερχότανε και γέλαγαν. Είχαν την αντίληψη ότι αρκούσε να αλλάξει η κυβέρνηση για να γίνουν όλα καλά».

Σε διαφορετική ρότα
Οπότε το ΚΙΝΑΛ θα κινηθεί σε
διαφορετικό πλέον επίπεδο. Επέ-

λεξε την ισορροπία μεταξύ των
δύο μεγάλων, όμως μετά τις αλλεπάλληλες κοκορομαχίες Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και για ψύλλου πήδημα, στη Χαριλάου Τρικούπη
νιώθουν ότι θα δικαιωθούν στο τέλος της ημέρας. Εξάλλου, έχουν επιλέξει να εξαπολύουν βολές και
κατά της κυβέρνησης και κατά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, με
μοναδικό στόχο «να τους εξαναγκάσουμε σε συνεννόηση τουλάχιστον
για τα εθνικά ζητήματα. Και οι δύο
χρησιμοποιούν επιχειρήματα που δεν
στέκουν αυτή την ώρα».
Στο ΚΙΝΑΛ εξέδωσαν και non
paper, όπου στηλιτεύουν τον φράχτη που ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών ο νέος υπουργός Νότης Μηταράκης. Μεταξύ άλλων, το ΚΙΝΑΛ αναφέρει:
«Η φύλαξη των συνόρων της χώρας
και της ΕΕ είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Απαιτεί ευρωπαϊκή
συνεργασία, ενίσχυση των αρμοδίων
υπηρεσιών με υποδομές και στελέχη
και πίεση προς την Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει
καμία πειστική απάντηση για κανένα
από τα τρία θέματα. Μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Σε όλο αυτό το
κλίμα ήρθε να προστεθεί και η ιδέα
περί “πλωτών φραγμάτων”. Με fast
track διαδικασίες ανάθεσης και προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Όσο περίπου κοστίζει η σίτιση για τέσσερις
μέρες στη Μόρια. Η ανακοίνωση του
μέτρου προκάλεσε αρχικά αμηχανία



και απορία και μετά σκωπτικά σχόλια, αντιδράσεις και συνωμοσιολογία.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ανεφάρμοστο μέτρο. Τα 2.700 μέτρα “πλωτού προστατευτικού συστήματος” προστατεύουν τις ακτές από
θαλάσσια ρύπανση, σκουπίδια και
μέδουσες. Χρήσιμα είναι. Η φαεινή
ιδέα για τη χρήση τους ως μέτρο ανάσχεσης των ροών αποδεικνύει ότι η
κυβέρνηση πελαγοδρομεί. Μάλλον
χρειάζεται φράγμα στη γελοιότητα».

Και ο ΓΑΠ
Ως επίρρωση
όσων λένε στη
Χαριλάου Τρικούπη για τα
εθνικά θέματα, χρησιμοποιούν και
την ομιλία του
Γιώργου Παπανδρέου στην παρέμβαση που
έκανε προ ημερών στην ολομέλεια
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο
Στρασβούργο. Εκεί ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης
στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω
και του προβλήματος της Λιβύης.
Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι «το μνημόνιο Τουρκίας - κυβέρνησης Τρίπολης για τη δικαιοδοσία των θαλάσσιων ζωνών, παραβλέπει τα συμφέροντα της Ελλάδας και
άλλων χωρών της περιοχής». Επίσης,
έδωσε έμφαση στο ότι η νομική υπηρεσία του γερμανικού Κοινο-

Η Χαριλάου Τρικούπη όχι μόνο θα τηρήσει ίσες
αποστάσεις, αλλά θα προσπαθήσει να θέσει το
πλαίσιο για συνεννόηση στα σοβαρά ζητήματα με
τους γείτονές μας, αφήνοντας εκτός κάδρου τα
δευτερεύοντα

βουλίου απεφάνθη ξεκάθαρα ότι
αυτό το μνημόνιο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των άλλων εμπλεκομένων μεσογειακών χωρών, παραβιάζει το εθιμικό Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο. «Η διεθνής κοινότητα,
σημαντικοί περιφερειακοί παράγοντες, η ΕΕ και ακόμα και το διεθνώς αναγνωρισμένο Λιβυκό Κοινοβούλιο,
έχουν συνταχθεί με αυτήν τη διαπίστωση», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ισχυρούς δεσμούς με τη
Λιβύη και είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό
των εχθροπραξιών.
Ο κ. Παπανδρέου υπενθύμισε
τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για να συμβάλει καθοριστικά
στην οικοδόμηση ενός πνεύματος
συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας
και της Τουρκίας στην περιοχή. Ζήτησε δε από τους Τούρκους κοινοβουλευτικούς να διαμηνύσουν
στην τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες
που δυναμιτίζουν αυτό το πνεύμα
συνεργασίας.

Περιοδεία
.Τέλος, επίσκεψη σε Θεσσαλονίκη
και Κομοτηνή θα πραγματοποιήσει
σήμερα Σάββατο η κα Γεννηματά.
Το πρωί θα βρεθεί στη συμπρωτεύουσα, όπου στις 12 θα επισκεφθεί την έκθεση Agrotica, ενώ δύο
ώρες αργότερα θα έχει συζήτηση με
αγρότες και συνεταιριστές.
Εν συνεχεία θα μεταβεί οδικώς
στην Κομοτηνή, όπου στις 20:00΄
θα παραβρεθεί στην εκδήλωση της
Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης
(θα κόψει την πίτα στη Λέσχη Κομοτηναίων), ενώ μία ώρα αργότερα (21:00΄) θα παραβρεθεί στην
κοπή πίτας του Συλλόγου Θρακών.

6 | Η ΑΠΟΨΗ
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• Σείστηκε η Κουμουνδούρου στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
από τις φωνές, τις αιχμές και το επεισόδιο Σκουρλέτη - Παππά

Κάθε άλλο παρά στρωμένος με ροδοπέταλα είναι ο
δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ προς
το συνέδριο ανασυγκρότησης του Μαΐου, προκειμένου να εντάξει στο σύστημα με δόξα και τιμή τη λεγόμενη Προοδευτική Συμμαχία. Ημέρα με την ημέρα, αντί να κλείνουν οι
τρύπες, οι σχισμές και τα
ρήγματα ολοένα και μεγεθύνονται.

Μια... αγαπημένη
οικογένεια
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για να επικυρώσει τον οδικό
χάρτη προς το συνέδριο.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τσι, όλα τα φιλοΣΥΡΙΖΑϊκα ΜΜΕ έλεγαν
πως ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει με αυστηρό τόνο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
την προηγούμενη Τετάρτη, προκειμένου να σταματήσει τις γκρίνιες,
τις διαμαρτυρίες και τις εσωκομματικές διαμάχες. Κι όντως το έκανε αυτό ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Προσήλθε αποφασισμένος να κόψει τον βήχα σε
όλους τους διαφωνούντες.
Έτσι, με αυστηρό τόνο στη φωνή του, ζήτησε να σταματήσει η εσωκομματική φαγωμάρα και να
κάνουν όλοι μαζί το βήμα προς τα
εμπρός. Μάλιστα, υποστήριξε ότι
η διαπάλη και η τυφλή σύγκρουση
που παρατηρείται στην πορεία
προς το Συνέδριο δημιουργεί προβλήματα. Ενώ ζήτησε οι τάσεις να
σταματήσουν να μετατρέπονται αρκετές σε προσωπικούς μηχανισμούς, σε μια προσπάθεια νομής
εξουσίας με μικροκομματικά και
πρόσκαιρα οφέλη. Ταυτόχρονα, εξέφρασε σε όλους τους παριστάμενους την απογοήτευσή του για όλα
όσα συμβαίνουν.

Επεισόδια…
Πάντως, τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Τετάρτη ως
ήσυχη δεν μπορείς να την περιγράψεις. Τουναντίον, υπήρξαν
καρφιά, έντονες αντιπαραθέσεις,
μέχρι κι επεισόδιο μεταξύ Πάνου
Σκουρλέτη και Νίκου Παππά.
Τόσο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα εκφράζουν μια διαφορετική αντίληψη για
το ποιος πρέπει να είναι ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του
κόμματος, αλλά και προς τα πού
πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να
αναζητήσει συμμάχους. Παραλίγο

Το δημοψήφισμα

το επεισόδιο να φτάσει στα άκρα,
καθώς ο Παππάς επιθυμεί την περαιτέρω ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη στροφή προς τη Σοσιαλδημοκρατία, η οποία προσφέρει κυβερνησιμότητα, ενώ ο κ.
Σκουρλέτης επιμένει σε καθαρές
ιδεολογικές λύσεις.
Ένα κρίσιμο σημείο της διαφωνίας
είναι αν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης θα είναι αριστίδην, ή όχι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο. Οι αποφάσεις θα ληφθούν
προσεχώς, αλλά ήδη συζητείται η
πρόταση στελεχών (μεταξύ των οποίων και του γραμματέα του κόμματος)
να οριστεί ένα πλαφόν περίπου 100150 αριστίδην, οι οποίοι θα εκλεγούν
ή θα οριστούν από τις κινήσεις που
εντάχθηκαν στο εγχείρημα.

«ΕΧΕΙΣ ΦΤΙΑΞΕΙ

ΑΝΑΚΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΤΟΝ
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ Ο ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΗΣ, ΕΝΩ Η
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΕΝ
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Τα καρφιά του Φίλη
Πέραν του επεισοδίου του Πάνου Σκουρλέτη και του Νίκου
Παππά, την πιο σημαντική παρέμβαση έκανε ο Νίκος Φίλης. Ο
πρώην υπουργός έθεσε ζήτημα
συλλογικής λειτουργίας στη λήψη
των αποφάσεων, ενώ άφησε αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντάς του: «Έχεις φτιάξει ανακτοβούλια». Μάλιστα, στο ζήτημα παρενέβη ο πάντα δραστήριος Σκουρλέτης, αφήνοντας κι αυτός αιχμές για
«κατασκευασμένα δημοσιεύματα» κατά της εσωκομματικής μειοψηφία από φιλικές προς την Κουμουνδούρου ιστοσελίδες. Χαρακτήρισε δε
ως αστειότητα όλα τα δημοσιεύματα
που καλούν τον κ. Τσίπρα να λάβει
πειθαρχικά μέτρα εναντίον της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Ο οδικός χάρτης
Ως γνωστόν, ο οδικός χάρτης
προς το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον προτείνει η Πολιτική
Γραμματεία, προβλέπει τα εξής:
• Τη διεξαγωγή μεγάλης κεντρικής πολιτικής εκδήλωσης στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου.
• Τη διεξαγωγή του συνεδρίου
της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στις 6-8

Μαρτίου.
• Τη διεξαγωγή τεσσάρων θεματικών προσυνεδριακών ημερίδων
μέχρι το Πάσχα σε διαφορετικές
πόλεις της Ελλάδας, με αντικείμενο την αγροτική πολιτική, την αυτοδιοίκηση, το συνδικαλιστικό κίνημα και τον πολιτισμό.
• Τη διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου αποτίμησης της κυβερνητικής θητείας στις 3-4 Απριλίου.
• Τη διεξαγωγή συμβουλευτικού
δημοψηφίσματος στις 5-6 Απριλίου. Το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕ του
ΣΥΡΙΖΑ.
• Οι λίστες μελών του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου θα οριστικοποιηθούν έναν μήνα πριν από τη
διεξαγωγή του. Υπενθυμίζεται ότι,
όπως έχει ήδη αποφασιστεί, το συνέδριο θα διεξαχθεί 14-17 Μαΐου.
Η εκλογή των συνέδρων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2-4 Μαΐου.
Την επόμενη βδομάδα θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο

Το διήμερο 5-6 Απριλίου θα διεξαχθεί συμβουλευτικό δημοψήφισμα.
Όμως, προκύπτουν απορίες για το
τι πραγματικά θέλουν να κάνουν
στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν
ξεκαθαρίσει ακόμη τι θα ζητήσουν
από τη βάση του κόμματος. Κι εάν
θέλει άλλο η βάση πώς στη συνέχεια οι αντιπρόσωποί της θα αλλάξουν τη συγκεκριμένη απόφαση;
Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί
εάν θα τεθεί στο δημοψήφισμα το
όνομα του κόμματος. Εάν επιθυμούν να παραμείνει ως ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία, ή να μετονομαστεί σε ΣΥΡΙΖΑ-Πράσινη
Συμμαχία. Διότι μπορεί η διαφορά να είναι μία λέξη, αλλά στο δεύτερο όνομα δείχνει μία τάση προς
την ΠΑΣΟΚοποίηση.
Κορυφαία στελέχη έχουν ταχθεί
κατά του δημοψηφίσματος, εκτιμώντας μεταξύ άλλων πως αν η βάση λάβει αποφάσεις θα υποβαθμιστεί το Συνέδριο. Κάποιοι από
τους διαφωνούντες, μάλιστα, υποψιάζονται ότι το επικείμενο δημοψήφισμα είναι προπομπός και άλλων δημοψηφισμάτων και κυρίως
ενός δημοψηφίσματος για την εκλογή του προέδρου από τη βάση,
κάτι που αποτελεί αιτία πολέμου
με την ηγετική ομάδα. Ιδίως εάν το
δημοψήφισμα του Απριλίου έχει
μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία,
θεωρείται ότι –έστω και μετά το Συνέδριο– θα αναληφθεί τέτοια πρωτοβουλία.
Πάντως, η επόμενη εσωκομματική μάχη προσδιορίστηκε το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου, όπου θα
συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται σίγουρο ότι
θα περάσει κι εκεί η εισήγηση του
Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι διαφωνούντες θα έχουν το βήμα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Προς το παρόν ξεχνά την
πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες για να αιφνιδιάσει
τον αντίπαλο και με απειλή για τακτική Θάτσερ θέλει να μπαλώσει τον χειρισμό με την τροπολογία

Η ΑΠΟΨΗ

• Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ και
η κόντρα Μαρινάκη-Σαββίδη έπληξαν και το Μαξίμου

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

πορεί η αντιπαλότητα δύο ποδοσφαιρικών ομάδων με πανίσχυρους επιχειρηματίες στο τιμόνι να προκαλέσουν μίνι κυβερνητική κρίση; Σε οποιοσδήποτε κράτος του δυτικού κόσμου
μία ποδοσφαιρική διαμάχη θα
πέρναγε στα ψιλά και σίγουρα το
ποδόσφαιρο, όπως αποδέχεται η
πλειοψηφία του κόσμου, «είναι το
ομορφότερο δευτερεύον πράγμα
στη ζωή ενός ανθρώπου».
Κι όμως στην Ελλάδα, τη χώρα
της φαιδρής πορτοκαλέας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει αποδοχή της πολιτικής της σε
βαθμό που ξεπερνά κατά πολύ την
εκλογική της δύναμη, βιώνει την
πιο μεγάλη της κρίση, λόγω του
ποδοσφαίρου.
Την ώρα που τα μηνύματα από
την οικονομία είναι θετικά από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, την ώρα που οι πολίτες είδαν στην τσέπη τους τις ελαφρύνσεις σε ΕΝΦΙΑ, φορολογικές κλίμακες, η κυβέρνηση στριμώχθηκε
στα ρινγκ λόγω του ποδοσφαίρου.
Και παρά το γεγονός ότι οι θετικές
ειδήσεις είναι προς αφθονία.
Στην Προκαταρκτική Επιτροπή,
για παράδειγμα, κατάθεση με την
κατάθεση βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο τρόπος που στήθηκε
η σκευωρία της Novartis, οι παρεμβάσεις του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, και φυσικά όλοι κατανοούμε πως αποκλείεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης να λειτουργούσε αυτοβούλως, δίχως ο τότε ένοικος του Μαξίμου (Αλέξης Τσίπρας) ή οι συν
αυτώ να μη γνώριζαν τίποτα.
Ταυτόχρονα, η αστυνομία και
δη η αντιτρομοκρατική κάνει τη
δουλειά της εξαρθρώνοντας ή συλλαμβάνοντας (όπως έγινε με τον
περίφημο «τοξοβόλο») οτιδήποτε
μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα. Συν τοις άλλοις, ο
κόσμος βλέπει την προσπάθεια
του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια οι πολίτες, με όλο και περισσότερους αστυνομικούς στον
δρόμο για περιπολίες.
Αλλά και στα εθνικά θέματα, η
κινητικότητα της κυβέρνησης μάλλον έχει καταφέρει να αποκτήσουμε όλο και περισσότερους συμπαραστάτες για τα δίκαιά μας. Μάλι-

Αλλαγή σχεδίων
για τον Κυριάκο
στα. ορισμένοι από τους συμμάχους μας, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και η Γαλλία, ολοένα και πιο
πολύ σκληραίνουν τη στάση τους
απέναντι στον Ερντογάν και στη
μεγαλομανία του.

Αστείος χειρισμός
Κι όμως, όλες αυτές οι θετικές ειδήσεις πήγαν στράφι λόγω της σκληρής αντιπαλότητας του Ολυμπιακού
με τον ΠΑΟΚ, των κ.κ. ΜαρινάκηΣαββίδη. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ή πιο σωστά το δεσμευτικό
πόρισμα για τον υποβιβασμό του
ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, λόγω του
βαρύτατου αδικήματος της πολυϊδιοκτησίας, προκάλεσε τεράστιους
τριγμούς στην κυβέρνηση και το
πολυδιαφημισμένο επιτελικό κράτος μάλλον «κράσαρε», που λένε και
οι τεχνικοί υπολογιστών. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτός
ο χειρισμός.
Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς ελήφθη η απόφαση να παρέμβει το
Μαξίμου, να φτιαχτεί η τροπολογία που αποκλείει τον υποβιβασμό
μίας ομάδας, όταν υπάρχει τέτοια
καραμπινάτη παρανομία, όπως
αυτή που περιγράφει στο πόρισμά
της η ΕΕΑ; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε πάνω του όλη την υ-

πόθεση, όπως είπε ο ίδιος στην ομιλία του στη Βουλή το απόγευμα
της Πέμπτης. (Βέβαια, το ρεπορτάζ
λέει ότι όλες τις –υπό μεγάλη αμφισβήτηση– αποφάσεις πήρε ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης). Και το έκανε, όπως τόνισε
ο πρωθυπουργός, φοβούμενος
πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, όταν έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ αντιδρά καλώντας επί της ουσίας τους
οπαδούς του να... επαναστατήσουν. Και τον δε αντιπρόεδρο της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ισχυρίζεται από τηλεόρασης ότι θα χυθεί αίμα.
Σε ένα κράτος, όπου ο νόμος ισχύει όσο σκληρός κι εάν είναι κατά το λατινικό «Dura lex, sed lex»,
δεν έχει να φοβηθεί καμία κυβέρνηση τις όποιες αντιδράσεις και ε-

O Κυριάκος

Μητσοτάκης –παρά
τα όσα διαβεβαιώνουν
διάφοροι υπουργοί– είχε
πάντα στο πίσω μέρος
του μυαλού του έναν
εκλογικό αιφνιδιασμό,
έχοντας ένα επιπλέον
όπλο, τη λίστα και όχι
τον σταυρό.

άν προκαλέσει η εφαρμογή του νόμου. Εξάλλου, αυτό μας έμαθαν και
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, όπως
ο αρχαίος ποιητής Σιμωνίδης ο
Κείος που έχει γράψει το «Νόμος εστί θεός. Τουτόν αεί πάντοτε τίμα» (Ο
νόμος είναι θεός. Πάντοτε να τον
τιμάς). Κι όμως, σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου προτίμησε μία αστεία παρέμβαση, που δεν έλυσε το πρόβλημα,
καθώς ο ΠΑΟΚ όχι μόνο απέφυγε
τον υποβιβασμό, αλλά ζητά και τα
ρέστα με τη διοργάνωση συλλαλητηρίων στην Καμάρα. Μάλλον στο
Μαξίμου θα πρέπει να ψαχτούν και
να συνεχίζουν να διαβάζουν, διότι
ο Ιταλός Δομινικανός μοναχός και
φιλόσοφος, ο Θωμάς Ακινάτης
(1225-1274) έχει αφήσει ως παρακαταθήκη το απόφθεγμά του
«Lex malla, lex nulla», που σημαίνει
«Ο κακός νόμος δεν είναι καθόλου νόμος». Και η τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη είναι ντροπή για
ένα κράτος δικαίου.

Αλλαγή σχεδίων
Το άσχημο για το Μαξίμου είναι ότι η όλη εξέλιξη στην ιστορία με
την ΕΕΑ και το πόρισμα κατά ΠΑΟΚ και Ξάνθης και τα όσα ακολούθησαν αναγκάζουν τον πρωθυπουργό να αλλάξει σχέδια προς
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τέρψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Προ ημερών, ο κ. Τσίπρας είχε
προβεί στην εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες, μετά την εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και την ψήφιση
του νέου εκλογικού νόμου που επαναφέρει την ενισχυμένη αναλογική. Φυσικά, ο κ. Τσίπρας, που απεύχεται τις πρόωρες εκλογές, αφενός μεν διότι οι δημοκοπήσεις
δεν τον ευνοούν, αφετέρου δε διότι
το κόμμα του αντιμετωπίζει πολλά
εσωκομματικά προβλήματα, προέβη σε αυτή την εκτίμηση δημοσίως, μπας και γλιτώσει τη βάσανο
των πρόωρων εκλογών και μίας
νέας διπλής ήττας. Μία με απλή αναλογική και μία με ενισχυμένη.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης –παρά τα όσα διαβεβαιώνουν διάφοροι υπουργοί– είχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του
έναν εκλογικό αιφνιδιασμό, έχοντας
ένα επιπλέον όπλο, τη λίστα και όχι
τον σταυρό. Κάτι που σημαίνει ότι
όποιοι βουλευτές της Ν.Δ. δεν είναι
αρεστοί στην ηγεσία, ή δεν δείχνουν τον ίδιο ζήλο στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα θα έχαναν
το προνόμιο του σταυρού προτίμησης. Και ο λόγος της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες προφανής: Τα
εθνικά μας θέματα, ειδικά μετά τα όσα πράττει ο Ερντογάν.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα
πουν ότι θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να αφήσει τα πράγματα ως έχουν, να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, και
εάν κάποιοι βουλευτές της Ν.Δ. δηλωμένοι ΠΑΟΚτσήδες, οι οποίοι
νιώθουν θαυμασμό για τον Ιβάν
Σαββίδη, κάνουν νερά μη ψηφίζοντας κάποια νομοσχέδια να πάει σε
εκλογές καθαρίζοντάς τους στεγνά.
Τότε όμως θα πέρναγε το μήνυμα
στην κοινωνία ότι σύρεται. Ενώ εάν
αποφάσιζε αυτός το εάν και το πότε
θα πήγαινε σε πρόωρες εκλογές θα
ήταν πραγματικά μία απόφαση που
θα αιφνιδίαζε τον αντίπαλο.
Οπότε ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε –με λόγια βέβαια, όχι με
πράξεις– να θυμηθεί τη Μάργκαρετ Θάτσερ και να πορευθεί(!) με
αυτό τον τρόπο. Φυσικά, μέχρι να
αποφασίσει τι θα κάνει με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών (εάν
θα προχωρήσει, ή το έσβησε από
τον σχεδιασμό του) με την απειλή
α-λά Θάτσερ που υπεννόησε από
του βήματος της Βουλής κρατά πλέον και το μαχαίρι και το πεπόνι.
Και το σημαντικότερο, όλοι τίθενται προς κρίση.
Εξάλλου, στις κυβερνήσεις η
μόνη σταθερά είναι ο εκάστοτε
πρωθυπουργός (πλην μίας εξαίρεσης, της παραίτησης του Γιώργου
Παπανδρέου τον Νοέμβριο του
2011). Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναλώσιμοι.
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Είκοσι τέσσερα χρόνια έχουν
περάσει από τη νύχτα των Ιμίων, και οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις συνεχίζουν να βρίσκονται σε σημείο επικίνδυνου
βρασμού. Το αν το έργο επαναληφθεί δεν μπορεί κανείς
να το προδικάσει, είναι σίγουρα όμως… δεδικασμένη η εθνική πληγή που άνοιξε τότε…

ραίο βράδυ της 30ής προς 31η Ιανουαρίου 1996 ο τότε πρωθυπουργός
προτίμησε να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ
στο Μαξίμου και όχι στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να εκπέμψει το μήνυμα ότι η
Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης του ζητήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνες τις κρίσιμες ώρες
έγινε μερική επιστράτευση εφέδρων
στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εν αγνοία του πρωθυπουργού και των υπουργών που μετείχαν στο ΚΥΣΕΑ, με εξαίρεση του ΥΠΕΘΑ Γερ. Αρσένη που είχε συναινέσει
προφορικά(!!) στην πρόταση του υφυπουργού και πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ
πτέραρχου ε.α. Νίκου Κουρή.

Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Ε

ίναι νύχτα 30-31 Ιανουαρίου 1996, η Τουρκία εκμεταλλευόμενη μια δύσκολη
πολιτική συγκυρία για την
Ελλάδα (είχε παραιτηθεί ο
τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο αντικαταστάτης του Κώστας Σημίτης δεν είχε πάρει καν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή), κατέλαβε μία από τις βραχονησίδες των
Ιμίων. Ήταν η ίδια στιγμή που η Άγκυρα έθετε σε εφαρμογή τη θεωρία της
περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, δηλαδή των περιοχών (νησίδων, βραχονησίδων και νησιών) που οι Τούρκοι
θεωρούν ότι είναι αδιευκρίνιστης εθνικής κυριαρχίας!
Το κόστος, εκείνης της θυελλώδους,
κυριολεκτικά και μεταφορικά, νύχτας
των Ιμίων, αποδείχτηκε πολύ βαρύ για
την Ελλάδα, αφού πέρα από τους τρεις
πεσόντες αξιωματικούς του Πολεμικού
Ναυτικού –τον Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Παναγιώτη Βλαχάκο
και τον Έκτορα Γιαλοψό–, η χώρα έχασε επί του πρακτέου και ένα μέρος
της κυριαρχίας της. Ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που
με έναν ιδιότυπο τρόπο η Ελλάδα υπέστειλε τη σημαία από τμήμα της επικράτειάς της. Οι μαρτυρίες της εποχής
λένε χαρακτηριστικά ότι ο Κ. Σημίτης
έδωσε εντολή στον τότε Α/ΓΕΕΘΑ ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη να στείλει καταδρομείς και να υποστείλουν τη γαλανόλευκη από τα Ίμια, με τον Α/ΓΕΕΘΑ να απαντάει ότι αυτό δεν γίνεται!!!
Τότε επενέβη ο υπουργός Εξωτερικών
Θεόδωρος Πάγκαλος και είπε: «Θα
πούμε, Αρχηγέ, ότι ο αέρας πήρε την ελληνική σημαία και τη χάσαμε»!!!

Η στρατιωτική και
η πολιτική πτυχή των Ιμιών
Σε πρώτη –εύκολη– ανάγνωση, το γεγονός ότι οι Τούρκοι κατόρθωσαν να
αποβιβάσουν κομάντος στα Ίμια, συνιστά σοβαρή αποτυχία της ελληνικής
στρατιωτικής ηγεσίας, που έρχεται να
προστεθεί στο ανήκουστο για χώρα
που διαθέτει έστω και υποτυπώδεις μυστικές υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας:
ότι η ελληνική στρατιωτική ηγεσία έμαθε την κατάληψη της βραχονησίδας από την τηλεόραση! Απόδειξη, το περιστατικό της εποχής που δεν έχει διαψευστεί και σύμφωνα με το οποίο ο τότε επικεφαλής της ΕΥΠ, ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλακόπουλος, είχε μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου και ζητούσε
να ενημερώσει επειγόντως τον πρωθυ-

IMIA 1996 - 2020:

To déjà vu μιας
εθνικής πληγής
πουργό, για την πληροφορία που είχε
ότι επίκειται τουρκική απόβαση στη μία
από τις δύο βραχονησίδες των Ιμίων.
Θρυλείται ότι ο Κ. Σημίτης δεν επέτρεψε στον τότε επικεφαλής της ΕΥΠ
να μπει στην αίθουσα και τον παρέπεμψε να ενημερώσει τον Τ. Μαντέλη, ο
οποίος όμως φέρεται να του ζήτησε να
τα πουν αργότερα διότι ήταν ότι ήταν
πολύ απασχολημένος!
Όλα συνηγορούν ότι το πολιτικό αλαλούμ ήταν αντιστρόφως ανάλογο της
υψηλής ετοιμότητας εμπλοκής στην οποία βρίσκονταν οι ελληνικές Ένοπλες



Δυνάμεις. Το γιατί, τώρα, δεν απαντήθηκε η πρόκληση, αυτό εκτιμάται πως
σχετίζεται με τον φόβο που φέρεται κατέλαβε τον τότε πρωθυπουργό για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του θερμού επεισοδίου. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι ο Κ. Σημίτης είχε επιλέξει την αποκλιμάκωση της κρίσης έναντι οιουδήποτε τιμήματος, έστω κι αν
αυτό σήμαινε μερική υπαναχώρηση από άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος
σε εθνικό έδαφος! Προς επίρρωση της
παραπάνω εκτίμησης, οι ίδιοι αναλυτές επικαλούνται το γεγονός ότι το μοι-

24 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, Η ΑΓΚΥΡΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ
ΤΙΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Μέχρι τη… Χάγη φτάνει
το déjà vu των Ιμίων
Η επέτειος των Ιμίων μοιάζει φέτος πιο
επίκαιρη από ποτέ. Κι αυτό διότι, 24
χρόνια μετά, η Άγκυρα όχι μόνο επαναλαμβάνει, αλλά «απλώνει» τις ανιστόρητες αξιώσεις της όχι μόνο στα Ίμια –όπου η τουρκική ακτοφυλακή δεν
επιτρέπει καν στα ελληνικά ψαράδικα
να προσεγγίσουν στις βραχονησίδες–,
αλλά ακόμη και σε νομούς της Κρήτης!
Είναι, δε, πολύ φρέσκο το… μπιλιετάκι
που δημοσιοποίησαν οι τουρκικές υπηρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα,
σύμφωνα με το οποίο η τουρκική βουλιμία ορέγεται διαπραγματεύσεις για
την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα, την αποστρατικοποίηση 16 ελληνικών νησιών, το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου, την κυριαρχία βραχονησίδων και μικρότερων νήσων και ειδικά των Ιμίων, καθώς και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις
δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης
στο Αιγαίο. Η ατζέντα είναι τόσο μεγάλη όσα τα χιλιόμετρα που χωρίζουν την
Αθήνα από τη Χάγη, κι όλοι εύχονται
ότι δεν θα επιδιώξει η Άγκυρα να την
επιβάλει με τον ίδιο τρόπο που το επιχείρησε τον Γενάρη του 1996.

Τους θέλει όλους
στο συνέδριο

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Κατσάδα

«Πώς πάνε τα κέφια,
παλικάρια;»

Για την αργοπορία του
στη συνεδρίαση της
εκλογής της Προέδρου
της Δημοκρατίας
προσπάθησε να
απολογηθεί ένας από
τους απόντες του
ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος
Μεϊκόπουλος. Πήγε να
απολογηθεί στον Τσίπρα,
ο οποίος δεν του έδωσε
καμία σημασία και
τελικά άκουσε την
κατσάδα από τον
Τζανακόπουλο.

Τροφοδοσία

Σε θερμό κλίμα
και υποδοχή με φιλιά
Πρώτα έσπασαν τον πάγο μέσω του χαρτιού κι εν συνεχεία συναντήθηκαν.
Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Κοτζιάς είχαν να τα πουν από την ημέρα που
παραιτήθηκε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, δίχως ο τότε πρωθυπουργός να του πει έστω ένα τυπικό «μείνε». Χαρακτηριστικό του θερμού κλίματος ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας περίμενε ο ίδιος τον επικεφαλής τού
«Πράττω» στο ασανσέρ και τον ασπάστηκε, λέγοντάς του πόσο πολύ χαίρεται που τον ξαναβλέπει. Ο Κοτζιάς, όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν, επιμένει στη δημιουργία ένα μετώπου κατά της Ν.Δ., αλλά προς το
παρόν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε να ανταποκρίνεται. Κι αυτός με κρύα καρδιά.
Απλά θα χρησιμοποιεί κάποια στελέχη της κίνησης του Κοτζιά για να βρίσκονται σε επαφή.

Σούσουρο από το καφεδάκι
Κώστα-Αλέκου
Στη Μεγάλη Βρετανία το μεσημέρι της Δευτέρας θεάθηκαν να απολαμβάνονται τον καφέ τους και να ομιλούν χαμηλόφωνα ο Κώστας
Γείτονας και ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Ο ένας πρώην υπουργός επί
χρόνια του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέντορας της Φώφης Γεννηματά, και ο
άλλος πρώην υπουργός Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και μέντορας του Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκαν, ήπιαν το καφέ τους και μίλησαν για όλα. Φυσικά, η παρέα προκάλεσε πολιτικό σούσουρο και δεν ήταν λίγοι αυτοί
που σκέφθηκαν μέχρι και κοινή πορεία των δύο κομμάτων, λόγω του
ότι οι δύο «γέροντες» μπορούν να μιλήσουν ανοικτά με τους πολιτικούς αρχηγούς. Προς τον παρόν, ο συναγερμός τελείωσε, όταν ρωτήθηκε ο Κώστας Γείτονας και έδωσε τη δική του εξήγηση: «Με τον Αλέκο γνωριζόμαστε από παλιά, πολύ παλιά, από το Τεχνικό Επιμελητήριο,
που ήταν τότε με τον Ιωαννίδη και τους άλλους, και είπαμε να πιούμε έναν καφέ να θυμηθούμε τα παλιά».

Η Ντόρα Μπακογιάννη
ζήτησε τη συνδρομή του
υπουργείου Εξωτερικών,
ώστε οι αμερικανικές
βάσεις στην Ελλάδα να
τροφοδοτούνται με
ελληνικά προϊόντα. Το
ενδιαφέρον της κας
Μπακογιάννη είναι
πρωτίστως από πού θα
προμηθεύεται προϊόντα η
βάση της Σούδας,
βουλευτής Χανίων γαρ...

Κασέρι
Όλοι ακούσαμε ότι η
εκδήλωση της κοπής της
πίτας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης
πληρώθηκε από τον
Μάκη Βορίδη, ο οποίος
χρησιμοποίησε μέρος του
κεφαλαίου που του
πλήρωσε ως αποζημίωση
ο Πάνος Καμμένος. Αυτό
όμως που δεν γνωρίζαμε
ήταν ότι ο πρώην
πρόεδρος των ΑΝΕΛ
πλήρωσε μετρητοίς το
ποσό των 40.000 ευρώ
στον υπουργό. Κασέρι,
που λένε και στην
πιάτσα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τελικά το
συνέδριο της ΓΣΕΕ για την εκλογή
της νέας ηγεσίας. Και το προεδρείο
ελπίζει ότι τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υλοποιήσει την υπόσχεσή
του ότι θα παραβρεθεί. Γι’ αυτό και η
ΓΣΕΕ έχει ήδη επικοινωνήσει με το
Μαξίμου, αναζητώντας το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ώστε να βάλουν τότε το συνέδριο, ώστε να παραβρεθεί και ο πρωθυπουργός. Επίσης, για να αποφευχθούν έκτροπα
με νέο ντου από το ΠΑΜΕ, ήδη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει υποσχεθεί
αστυνομική παρουσία στο συνέδριο.
Τέλος, αναζητείται χώρος που θα εξασφαλίζει ότι στην αίθουσα της συνεδρίασης θα εισέλθουν μόνο οι διαπιστευμένοι σύνεδροι, όπως πιθανόν να
είναι το Μέγαρο Μουσικής ή και το Πολεμικό Μουσείο. Εκτός του κ. Μητσοτάκη, ο Γιάννης Παναγόπουλος έχει εξασφαλίσει και την παρουσία της Φώφης
Γεννηματά, ενώ παρά τις κάκιστες σχέσεις που έχει με τον κ. Τσίπρα έχει βάλει
λυτούς και δεμένους για να παραβρεθεί και
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Λαλιώτης και ΣΥΡΙΖΑ
ψάχνονται
για μία είδηση
Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε μία είδηση, ότι Κώστας Λαλιώτης θα δώσει το
«παρών» στο συνέδριο ανασυγκρότησης του
ΣΥΡΙΖΑ το τετραήμερο 14-17 Μαΐου. Το εντυπωσιακό ήταν ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν το γνώριζε ούτε ο ίδιος ο Λαλιώτης, ούτε και οι επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ. «Οι δεσμοί μου με το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικοί, άρρηκτοι και αδιαμφισβήτητοι και η ταύτισή μου με το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής,
ανεξάρτητα από τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις μου και
τις πολιτικές μου διαφωνίες, είναι σαφής και δεδομένη», ήταν η
απάντηση του Κώστα Λαλιώτη. Έτσι όλοι πλέον ψάχνουν από πού κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη είδηση. Μάλιστα, από
την Κουμουνδούρου λένε πως «εάν γνωρίζαμε ότι ο Λαλιώτης
θα αποδεχόταν, θα του είχαμε ήδη στείλει πρόσκληση».

Μουρμούρες για
δύο στελέχη στο ΚΙΝΑΛ
Οι γκρίνιες δεν λένε να κοπάσουν στο ΚΙΝΑΛ. Έτσι, τώρα υπάρχουν μουρμούρες για τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, τον
προερχόμενο από το Ποτάμι τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας
του ΚΙΝΑΛ, που με τη νομική του έστω ιδιότητα έγινε μέλος Επιτροπής που όρισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική
διοίκηση στους ΟΤΑ. Για το θέμα, πάντως, πηγές της Χαριλάου
Τρικούπη τονίζουν ότι έχει διευθετηθεί, χωρίς όμως να εξηγούν το πώς –αν, π.χ. έχει παραιτηθεί από την Επιτροπή– αν
δεν θα συμμετάσχει σε αυτή. Γκρίνιες, όμως, υπάρχουν και
για τον εκπρόσωπο έργου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΚΙΝΑΛ και πρώην αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Σπύρο Καρανικόλα, τον οποίο σύντροφοί του κατηγορούν ότι στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις παρουσιάζεται περισσότερο σαν εκπρόσωπος της κυβερνώσας
παράταξης. Η Φώφη Γεννηματά, πάντως, απορρίπτει τις εισηγήσεις που της έχουν γίνει για αντικατάστασή του.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Και κεντροδεξιά τάση
στον ΣΥΡΙΖΑ

Κίτσος ο κοριός
Περιμένει τον νέο πρόεδρο του ΣτΕ
Ο Ιανουάριος εξέπνευσε και η ημερομηνία συνεδρίασης του εκλογοδικείου δεν έχει καθοριστεί. Σημειωτέον ότι το Εκλογοδικείο θα συνερχόταν εντός του τρέχοντος μηνός για να εξετάσει την προσφυγή του πρώτου επιλαχόντος βουλευτή στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο
πρώην υπουργός έχει καταθέσει, ως γνωστόν, προσφυγή, θεωρώντας ότι αδικήθηκε στην καταμέτρηση, καθώς η διαφορά
του με τον βουλευτή Θανάση Παπαχριστόπουλο είναι μόλις
5 σταυροί. Όμως, όσο η θέση του προέδρου του ΣτΕ παραμένει
κενή, το Εκλογοδικείο δεν μπορεί να συνεδριάσει.

Άνοιξε το Τριώδιο
(και περιμένει την Ελένη)
ο Παπαγγελόπουλος

ε βάση το ημερολόγιο, το φετινό Τριώδιο ανοίγει στις 9 Φεβρουαρίου, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αλλά φαίνεται ότι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αποφάσισε να φέρει νωρίτερα τον χαρτοπόλεμο και τις σερπαντίνες.
Δεν εξηγείται αλλιώς, παρά μόνο με όρους αποκριάτικης στρακαστρούκας, η προ ημερών δήλωση του αποκαλούμενου «Ρασπούτιν» ότι ο
βουλευτής της Ν.Δ., Θάνος Πλεύρης, πρέπει να εξαιρεθεί από τις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τη Novartis, επειδή ο
«γαλάζιος» νομικός έχει υπάρξει συνήγορος του Αντώνη Σαμαρά σε υπόθεση σχετική με αυτήν της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Αυτό που ο κύριος Μίμης είτε δεν γνωρίζει είτε μπερδεύει είναι ότι ο Θ.
Πλεύρης έχει μεν υπάρξει συνήγορος πολιτικής αγωγής του Αντ. Σαμαρά, αλλά σε δικογραφία παντελώς άσχετη με τη Novartis και συγκεκριμένα
στη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει (σ.σ. και
κέρδισε) ο πρώην πρωθυπουργός εναντίον του δημοσιογράφου Κώστα
Βαξεβάνη. Τόση σχέση δηλαδή όσο ο φάντης με το ρετσινόλαδο…
Ακόμη κι έτσι να ήταν όμως τα πράγματα, θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσει ο κ. Παπαγγελόπουλος –πριν ενημερώσει όπως είπε τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και τον ελληνικό λαό– γιατί τις ενστάσεις του κατά του κ. Πλεύρη δεν τις κατέθεσε στην αρχή της διαδικασίας (όπως έγινε για παράδειγμα στις περιπτώσεις των κ.κ. Τζανακόπουλου και Πολλάκη), αλλά τις θυμήθηκε τώρα στα… στερνά των εργασιών της επιτροπής; Ίσως επειδή βλέπει να σφίγγει ο κλοιός μετά και την
κατάθεση του Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος ισχυρίστηκε τα ίδια με
τον Ιωάννη Αγγελή και την Ελένη Ράικου. Ότι δηλαδή επενέβαινε στο
έργο των εισαγγελικών αρχών, ζητώντας να ασκηθούν διώξεις δίχως να υπάρχουν επαρκή στοιχεία και απειλώντας μάλιστα τους λειτουργούς ότι
θα είχαν συνέπειες αν δεν του έκαναν τα χατίρια.
Μόνη υπερασπιστική ελπίδα για τον Δ. Παπαγγελόπουλο είναι πλέον
τα όσα θα πει η εκλεκτή Ελένη (Τουλουπάκη) στην Προανακριτική. Όταν
με το καλό, βεβαίως-βεβαίως, τελειώσει ο φόρτος εργασίας που επικαλέστηκε για να πάρει 15νθήμερη άδεια από την επιτροπή…

Μ

Κλειστές
οι πόρτες…
Ένα γνωστό πρόβλημα
που αντιμετώπιζαν πάντα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν το
κόμμα τους ήταν κυβέρνηση ήρθε και τώρα
στην επιφάνεια. Οι υπουργοί της Ν.Δ. κρατούν κλειστές τις πόρτες
των υπουργείων τους
στους βουλευτές. Έτσι,
τα πρώτα παράπονα έχουν φτάσει στα ώτα
των ενοίκων του Μαξίμου. Μάλιστα, κάποιος
βουλευτής έλεγε: «Πιο
πολύ μας σέβονται οι υπουργοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, παρά οι δικοί μας».

Ξεναγός…
Ο Παύλος Γερουλάνος έχει καταφέρει να ξεχωρίζει και να τραβά πάνω
του τα βλέμματα. Έτσι έγινε και προ ημερών στο
Μουσείο Μπενάκη. Εκεί
μέλη της Λέσχης Φιλίας
Πανόρμου επισκέφθηκαν το μουσείο και ο
Παύλος Γερουλάνος δεν
δίστασε να τους ξεναγήσει σε ένα μουσείο, όπου
η μητέρα του, Αιμιλία
Καλλιγά, είναι πρόεδρός του.

τις 8 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένα τα αποκαλυπτήρια της νέας τάσης του
ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θα συγκροτήσουν στελέχη με κεντροδεξιές
πολιτικές καταβολές,
που προέρχονται από
τους Ανεξάρτητους
Έλληνες. Η τάση θα ονομάζεται «Προοδευτικό Δημοκρατικό Κέντρο», ενώ η παρουσίασή της θα γίνει στη
Λάρισα, έδρα του
πρώην υπουργού και
νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη
(φωτ.). Το «παρών» αναμένεται επίσης να
δώσει η πρώην υφυπουργός, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο πρώην γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού των ΑΝ.ΕΛ.,
Γιάννης Μοίρας, αλλά και άλλοι προερχόμενοι
από το κόμμα του Πάνου Καμμένου.

Σ

Ανοίγεται και στο περιβάλλον
ο «Κύκλος Ιδεών»
του Βενιζέλου
αρέμβαση για την κλιματική αλλαγή επιχειρεί ο
Κύκλος Ιδεών, το think tank του Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο σε συνεργασία με το ίδρυμα Αντενάουερ, το «Konrad Adenauer Stiftung», διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Κλιματική αλλαγή: Επείγουσα παράμετρος του νέου μοντέλου ανάπτυξης».
Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στο
ξενοδοχείο King George (πλατεία Συντάγματος) με τη συμμετοχή τού νυν υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και τους δύο
προκατόχους του, όπως επίσης και σημαντικούς καθηγητές. Εκ μέρους του ιδρύματος Αντενάουερ θα απευθύνει
χαιρετισμό ο διευθυντής Χένρι Μπονέ, ενώ τους υπουργούς θα προλογίσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στο πρώτο
μέρος της ημερίδας ο Κώστας Καρτάλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Επικουρικού Οργάνου
των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για
το Κλίμα και της Συμφωνίας των Παρισίων ), η Φοίβη Κοντούρη (Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης
Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων) και η Μιχαέλα Μπαλή (Director Ελλάδα & Κύπρος.
Germany Trade & Invest) θα συζητήσουν με θέμα: «Είναι εφικτοί οι στόχοι; Από τις ρητορικές δεσμεύσεις στα πρακτικά μέτρα: ενέργεια, μεταφορές, ναυτιλία, τουρισμός». Στο
δεύτερο τραπέζι με θέμα: «Υπάρχουν βαθύτερες επιπτώσεις;
Κοινωνικές σχέσεις, δημοκρατικοί θεσμοί, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», θα συζητήσουν οι Κωστής Χατζηδάκης
(υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας), Γιώργος
Σταθάκης (πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας),
Γιάννης Μανιάτης (πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
Η ημερίδα έχει
ώρα έναρξης
στις 16:00΄.

Π
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Μια ξεχωριστή «κούπα» •

Ένα αντικείμενο με ξεχωριστή σημασία βρίσκεται στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωθυπουργικό γραφείο συνηθίζεται να κοσμούν έργα
τέχνης, αντικείμενα με συμβολισμούς, αλλά και δώρα από ξένους ηγέτες. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως, προστέθηκε και κάτι ακόμα, κομματάκι ασυνήθιστο: Ένα κύπελλο, σαν αυτά που δίνονται σε αθλητικούς αγώνες. Αυτό αποτυπώθηκε από τον φωτογραφικό φακό στη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, Μιχάλη Μαγειρία. Αυτό, που λίγοι πρόσεξαν ήταν το
τι ακριβώς έγραφε το κύπελλο αυτό. Με λίγο ζουμ παραπάνω, λοιπόν, στη βάση του κυπέλλου είναι χαραγμένη η ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών που πέρασαν, η 7η Ιουλίου του 2019, και το ποσοστό νίκης της Νέας Δημοκρατίας, 39,85%.

«Δωράκι» γενεθλίων στον
Αλέξη οι προφυλακίσεις;

Φτιάχνει την «ομάδα» της η νέα ΠτΔ
Ήδη έχει ξεκινήσει τη στελέχωση για τα πρόσωπα που θα έχει δίπλα της η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει μέχρι τις 13 Μαρτίου, που θα
ορκιστεί και θα αναλάβει τα καθήκοντά της,
να είναι έτοιμη η ομάδα που θα αναλάβει δράση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ένα πρόσωπο που
αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο μάλλον θα
είναι ο Γιώργος Σαββαΐδης. Ο γνωστός πρέσβης υπηρέτησε σε κορυφαία θέση στο υπουργείο Εξωτερικών επί Ντόρας Μπακογιάννη, υπήρξε συντάκτης του προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική και είναι εκ των εκπροσώπων του κυβερνώντος κόμματος στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ο κ. Σαββαΐδης φέρεται να προορίζεται για γενικός
γραμματέας στην Προεδρία. Για τη στελέχωση του γραφείου της ακούγεται ακόμα το όνομα
του Χρήστου Ράμμου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης κάποια πρόσωπα με τα οποία
συνομιλούσε στις εκδηλώσεις του «Κύκλου Ιδεών» του φίλου της Ευάγγελου Βενιζέλου θα εξεταστούν τις επόμενες ημέρες. Όπως επίσης και κάποιοι που είχαν βρεθεί δίπλα σε δύο πρώην
πρωθυπουργούς, τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Απάντηση ΓΑΠ για λόγους αστικής ευγένειας
Σας έχω γράψει πολλάκις ότι ο Νίκος Κοτζιάς, ως επικεφαλής της πολιτικής Κίνησης «Πράττω», έχει αποστείλει επιστολές σε Τσίπρα, Γεννηματά, Κουτσούμπα, Βαρουφάκη και Παπανδρέου, όπου τους καλεί στο να συστήσουν
προοδευτικό μέτωπο κατά του Μητσοτάκη. Η Γεννηματά
και ο Κουτσούμπας δεν απάντησαν και δεν πρόκειται να απαντήσουν ούτε και για λόγους αστικής ευγένειας. Ο Βαρουφάκης προφανώς δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, κι ακόμη
δεν υπάρχει η κατάλληλη συναστρία, που λέει και η Λίτσα
Πατέρα. Από τους πολιτικούς αρχηγούς απάντησε μόνο ο
Τσίπρας, και μάλιστα ήδη υποδέχθηκε στην Κουμουνδούρου τον Κοτζιά. Από το ΠΡΑΤΤΩ τώρα δόθηκε η πληροφορία ότι απαντητική επιστολή απέστειλε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μάλιστα πριν από τον Τσίπρα. Αναμφίβολα η αστική ευγένεια του ΓΑΠ δεν επέτρεπε το να γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον πρώην συνεργάτη του στο
υπουργείο Εξωτερικών. Όμως, για να μη δημοσιοποιηθεί το
περιεχόμενό της, μάλλον δεν άρεσε στον Νίκο Κοτζιά.

ταν τον Σεπτέμβρη του 2019 η Νέα Δημοκρατία
εισηγήθηκε τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης με αντικείμενο την αναζήτηση ευθυνών του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, στην υπόθεση
Novartis, άφησε έξω από το κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πάρθηκε διότι, όπως
φέρεται να εξήγησε σε συνεργάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνος δεν στέλνει τους πολιτικούς του αντιπάλους στα δικαστήρια, καθότι «οι πρωθυπουργοί κρίνονται στις κάλπες, στις συνειδήσεις των πολιτών και στις
σελίδες της Ιστορίας».
Τα έφερε, όμως, έτσι η ρημάδα η τύχη, που ένας από
τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, ο αντιεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, Γιάννης Αγγελής, είχε κι άλλα να…
ξεφουρνίσει! Όπως κυκλοφόρησε αργά το μεσημέρι της
Παρασκευής στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο Γ. Αγγελής πέρασε άλλη μία βόλτα από το γραφείο του εισαγγελέα του
Ανώτατου Δικαστηρίου, Ευάγγελου Ζαχαρή, και στη συμπληρωματική εξέτασή του είπε πράματα και θάματα.
Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αγγελής κατήγγειλε την ύπαρξη ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ(!!!) του Αντώνη Σαμαρά, του Άδωνι Γεωργιάδη και του Ανδρέα Λοβέρδου
για δήθεν εμπλοκή τους στην υπόθεση της Νovartis, το
οποίο θα ετίθετο σε εφαρμογή παραμονές των εκλογών.
Προς επίρρωση των λεγομένων του, ο Γιάννης Αγγελής επικαλέστηκε συζητήσεις που ισχυρίστηκε ότι είχε
με την τέως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, καθώς και την τότε γενική επιθεωρήτρια Μαρία
Παπασπύρου. Για όσους, δε, προτρέξουν να αμφισβητήσουν τα λεγόμενά του, ο Αγγελής δήλωσε πρόθυμος να
εξεταστεί κατ’ αντιπαράσταση με τις δύο κυρίες.
Έστω κι έτσι, τα λόγια του κ. Αγγελή δεν αποτελούν
αποδείξεις. Είναι ωστόσο σοβαρές ενδείξεις ότι δεν μπορεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η Ελένη Τουλουπάκη (σ.σ. η εισαγγελέας Διαφθοράς ως εκ της θέσεώς
της έχει δικαίωμα να διατάξει προφυλακίσεις) να έκαναν τέτοιες αλχημείες στην πίσω «αυλή» του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός πια αν όντως ο πρώην πρωθυπουργός δεν
ήξερε τίποτα και ο Μίμης τού το φύλαγε έκπληξη για τις
28 Ιουλίου που ο Αλέξης έχει τα γενέθλιά του…

Ό

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Ο αητός, η θύελλα
και η Όλγα

Κίτσος ο κοριός
Καμάρωσαν την εισηγήτρια
Αυτό πραγματικά είναι από τα όμορφα του Κοινοβουλίου. Η
βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα (παιδίατρος στο επάγγελμα) ορίστηκε από το κόμμα
της εισηγήτρια στο νομοσχέδιο για το επίδομα γέννας. Και
η ίδια θέλησε να μοιραστεί αυτή την τιμή με την οικογένειά
της, πράγμα πολύ ανθρώπινο. Έτσι βρέθηκαν στη Βουλή
για να την καμαρώσουν ο ιερέας πατέρας της, ο σύζυγός
της κ. Τεπελένης (επίσης γιατρός), οι θείες της, μέχρι και η
νονά της.

Τον ενημέρωσε
ο Βαγγέλης…

Η πεντάδα
των... αχώνευτων
της Κουμουνδούρου
όσμος και κοσμάκης έχει ταχθεί –και σας το μεταφέρω– εναντίον του Θανάση του Θεοχαρόπουλου, που είναι γνωστός με
το παρατσούκλι «Θανασάκης ο πολιτευόμενος» του οποίου νονός
είναι η αφεντιά μου, ο Κίτσος ο κοριός. Μάλιστα, για να μπω πιο βαθιά
στο ψητό, δεν είναι και ο μοναδικός για τον οποίο υπάρχουν γκρίνιες
στην πλατεία Κουμουνδούρου.
Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος έχει μεν περάσει τις εξετάσεις του τσιπρικού περιβάλλοντος όπου όλοι
σχεδόν τον λατρεύουν, δεν έχει όμως πολλές συμπάθειες στους παλιούς κι ορθόδοξους ΣΥΡΙΖΑίους. Ο παντός καιρού Γιάννης Ραγκούσης θυμίζει την ατάκα του Κώστα Βουτσά από μία παλιά ταινία, «το θέμα είναι να βρω να τρουπώσω εγώ». Και ως φαίνεται, ο Ραγκούσης τους
κατσικώθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.
Με τον δεύτερο που γκρινιάζουν πολλοί είναι ο Πάνος Σκουρλέτης. Πράγμα λογικό, καθώς αυτός κάνει σαν τις γριές του Λαζόπουλου. Ακόμη και με τα ρούχα του τρώγεται, πώς να τον αγαπήσουν; Στη
συνέχεια ακολουθούν οι Δημήτρης Τζανακόπουλος και Νίκος Μαδεμλής, που έχουν αναλάβει τη νεολαία και αποδεικνύονται «συνδυασμός της φωτιάς», που λένε και οι αστρολόγες. Παράπονα και για
τους τέσσερις έχουν φτάσει μέχρι τον πρωινό καφέ της Κουμουνδούρου, ήτοι μέχρι τον Αλέξη Τσίπρα.

Κ

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν αυτός που ενημέρωσε επισήμως τον
Θόδωρο Ζαγοράκη ότι
τέθηκε εκτός ομάδας της
Ν.Δ. στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο πρώην πρόεδρος
της Ν.Δ., ναι μεν δεν
συμφωνεί με τις διαγραφές, όμως από την άλλη
εξέφρασε την άποψη ότι
«δεν μπορεί ένας ευρωβουλευτής να απειλεί τον
αρχηγό του». Ο επικεφαλής, λοιπόν, της ευρωομάδας της Ν.Δ. ενημέρωσε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ
με τη φράση: «Λυπάμαι,
Θοδωρή, αλλά διαγράφεσαι από τη Ν.Δ.».

Ντου στο
συνέδριο
«Εάν θέλετε ήσυχο συνέδριο, να αφήσετε εκτός
τους σύνεδρους μαϊμού».
Αυτό το μήνυμα απέστειλε στη διοίκηση της
ΓΣΕΕ το ΠΑΜΕ. Μάλιστα, από τον Περισσό έχουν προχωρήσει στην
εκτίμηση ότι τελικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης,
αλλά και η Φώφη Γεννηματά θα αποφύγουν
να παραβρεθούν στο Συνέδριο, όπου κεντρικοί
ήρωες θα είναι τα ΜΑΤ,
αφήνοντας ανοιχτό το
ενδεχόμενο για ντου
στην αίθουσα των συνδικαλιστών του ΚΚΕ.

Ο χωρισμός της Όλγας Κεφαλλογιάννη από
τον Μάνο Πενθερουδάκη ύστερα από εννέα
χρόνια γάμου εξέπληξε πολλούς. Η βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Αθήνας αποκάλυψε σε
συνέντευξή της το νέο κεφάλαιο που ανοίγει
στη ζωή της λέγοντας μεταξύ άλλων: «Βρίσκομαι σε ένα μεταβατικό στάδιο γιατί
πολύ πρόσφατα έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου
που αφορά στον γάμο
μου. Ήταν μια μακρά
και δημιουργική περίοδος που μόνο καλές αναμνήσεις αφήνει. Τώρα χρειάζεται
ανασύνταξη, όπως σε
κάθε καινούργια αρχή». Στον προσωπικό
της λογαριασμό στο
Instagram η Όλγα
Κεφαλογιάννη δημοσίευσε και μία φωτογραφία από την απόδρασή της στο Ρέθυμνο σχολιάζοντας: «Ένας αητός στη θύελλα παλεύει
μην πλαντάξει, και καρτερεί την ξαστεριά στον
ήλιο να πετάξει».

Νέα (κακά) ήθη στο ΥΠΕΘΑ
Πρωτοφανή πράγματα μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν στη Διεύθυνση Ενημέρωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Το τελευταίο διάστημα, οι «αποψιλώσεις» στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού με πρωτοστατούντα τον διευθυντή
του πολιτικού γραφείου του υπουργού πληθαίνουν, με αποτέλεσμα στους διαδρόμους του ΥΠΕΘΑ να επικρατεί κλίμα αναστάτωσης, πανικού και αγανάκτησης.
Πριν λίγες ημέρες και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, μετατέθηκε με άκομψο τρόπο γυναίκα υπαξιωματικός, που κατά το παρελθόν είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς, ενώ άλλη συνάδελφός της ενημερώθηκε
–άκουσον, άκουσον– ότι παίρνει ξαφνικά μετάθεση μέσω… μηνύματος στο viber!(sic) Αυτά τα νέα ήθη δεν έχουν
ξαναγίνει στο ΥΠΕΘΑ, και το μόνο σίγουρο είναι ότι τσαλακώνουν σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα του ΥΕΘΑ. Μήπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα πρέπει επιτέλους να
τραβήξει το αυτί του συνεργάτη του, που ακούγεται ότι λειτουργεί ως υπουργός στη θέση του υπουργού, ώστε να επανέλθει η κανονικότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο που
θα έπρεπε να διέπει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
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• Το πρόβλημα των προσφυγικών ροών θυμίζει εθνική κρίση
με τον έλεγχο της κατάστασης να έχει προ πολλού χαθεί

ΑΡΘΡO

Του Νίκου
Ι. Νικολόπουλου (*)

Τ

Διαφύλαξη των συνόρων μας,
όπως έκαναν
οι χώρες του Βίζεγκραντ

ο μεγαλύτερο πρόβλημα
που καλείται να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση είναι το
προσφυγικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στα
νησιά είναι δραματική. Αντιλαμβανόμαστε τις προσφυγικές και μεταναστευτικές εισροές και υπό το πόρισμα των
δυνητικών απειλών για την ασφάλεια
της χώρας.
Το ερώτημα προκύπτει αυτονοήτως:
Μας έχει ευνοήσει η στάση μας; Δυστυχώς, έχει χαθεί προ πολλού ο έλεγχος της κατάστασης. Το πρόβλημα των
προσφυγικών ροών θυμίζει εθνική
κρίση.
Οι προσπάθειες καλοπιάσματος του
γείτονα, έχοντας καταχωνιάσει τις πικρές εμπειρίες μας του πρόσφατου και
απώτερου παρελθόντος, έφεραν κάποιο αποτέλεσμα; Κάθε άλλο. Οραματίζονται τη «γαλάζια πατρίδα» και μοιράζουν αναθεωρητικούς χάρτες στους
διεθνείς οργανισμούς. Η νέα χρονιά
φέρνει τον Κυρ. Μητσοτάκη ενώπιον
τεραστίων προβλημάτων και επικίνδυ-

νων εκκρεμών εθνικών θεμάτων, που
προοιωνίζονται διαφοροποίηση της
πολιτικής ατμόσφαιρας του τόπου.
Η χώρα δείχνει διαρκώς εκτεθειμένη στην τουρκική προκλητικότητα, ενώ ανοίγει και νέο «μέτωπο» με το Ιράν
και τον Αραβικό κόσμο, διαταράσσοντας τις παραδοσιακές καλές σχέσεις.
Δυστυχώς όμως μαζί με αυτά υπάρχουν και τα ανοικτά σύνορα που «παραμορφώνουν» την Ελλάδα!
Και ενώ συμβαίνουν αυτά, για το
μείζον εθνικό πρόβλημα της εισβολής
λαθραίων και απρόσκλητων εποίκων
στη χώρα μας οι αυξανόμενες με γεωμετρική πρόοδο αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και μάλιστα όχι μόνον
των νησιωτικών περιοχών του Αιγαί-



ου, αλλά από τη Μακεδονία, την Κεντρική και Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο κ.α., φανερώνουν πως η Αθήνα δεν έχει την ίδια αντίληψη περί
του κοινού λαϊκού αισθήματος που έχουν οι πολίτες...
Δικαιολογημένα λοιπόν αναρωτιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες: Τι
άλλαξε αυτούς τους έξι μήνες και αυξήθηκε δραματικά ο πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν
στα νησιά του Β. Αιγαίου και ζήτησαν
άσυλο; Και οι αφίξεις τελειωμό δεν έχουν και είναι καθημερινά αυξανόμενες. Με βάση τα δύο αρνητικά ρεκόρ,
μας πληροφορεί η αρμόδια Επίτροπος
του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Ντ.
Μιγιάτοβιτς, ότι η κατάσταση «έχει ε-

ΠΡΟΧΩΡΑ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΣΙΩΠΟΥΝ ΣΕΜΝΑ»

πιδεινωθεί δραματικά» και θα βαίνει επί
τα χείρω…
Πολλαπλασιάστηκαν, λοιπόν, οι αιτούντες άσυλο και τριπλασιάστηκαν οι
εισβολείς λαθρομετανάστες. Οι καταφθάσαντες στα νησιά, απρόσκλητοι και
παράτυποι, μουσουλμάνοι μετανάστες
και πρόσφυγες, σύμφωνα με απόλυτα
στοιχεία, έγιναν ήδη περισσότεροι από τους Έλληνες...
Ο ισλαμικός λαθροεποικισμός και
δι’ αυτού η αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους
και αλλοθρήσκους είναι σε καλπάζουσα έξαρση. Ορδές λαθροεποίκων καθημερινά εξακολουθούν να κατακλύζουν τα νησιά μας και το μόνο που κάνει το επίσημο κράτος είναι να αναζητεί
σαστισμένο να βρει τρόπους και μέσα
για να τους στεγάσει, να τους ταΐσει, να
τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και
διαρκές επίδομα, αγαθά τα οποία όμως
δεν τα διασφαλίζει για τους Έλληνες.
Προχωρά ολοταχώς το σχέδιο κατοχής εκμουσουλμανισμού της Ελλάδος,
ενώ οι ταγοί πολιτείας και εκκλησίας
«σιωπούν σεμνά». Μετά από όλα αυτά,
έχουμε υποχρέωση να μην επιτρέψουμε να αλωθούν τα νησιά και η Θράκη
μας. Όλοι πρέπει και μπορούμε να μιλήσουμε… Κάποιοι ακόμη πιο δυνατά,
δηλαδή όλοι εκείνοι που έχει απήχηση η φωνή τους. Έχουμε χρέος να αναλάβουμε τις ευθύνες τους απέναντι
στην κοινωνία και στην πατρίδα που
μας έταξαν μπροστάρηδες. Η σιωπηλή
αποδοχή της μόνιμης εγκατάστασης
των παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα είναι συνταγή καταστροφής για τη
χώρα.
Ας διαφυλάξουμε τα σύνορα μας, ή
όπως έπραξαν οι χώρες του Βίζεγκραντ
που έκλεισαν τα σύνορά τους, να πράξουμε και εμείς ομοίως. Αν δεν φρουρηθούν τα σύνορα, σύντομα οι Έλληνες θα είμαστε μετανάστες στη χώρα
μας. Η καταφθάνουσα εθνική κρίση
δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές
πιρουέτες.
(*)Ο Νίκος Ι. Νικολόπουλος είναι
πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος
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Η εβδομάδα που διανύουμε ήταν γεμάτη εκπλήξεις,
εκ των οποίων αυτή που
μονοπώλησε την κοινή
γνώμη ήταν εκείνη που αφορούσε το ποδόσφαιρο.

Ω

ς γνωστόν, το πόρισμα που εξέδωσε η
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) είχε ως
διατακτικό το φαινόμενο πολυϊδιοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη με
τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθης, μέσω
του ανιψιού του Καλπαζίδη.
Ο απόηχος της απόφασης αυτής
έφερε σε δεύτερη μοίρα το τουρκικό πλοίο που βγήκε σεργιάνι στα
χωρικά ύδατα Καστελορίζου και
Κρήτης, ακόμη και αυτή την ηχηρή κατάθεση του εισαγγελέα ΑΠ,
Γιάννη Αγγελή, σύμφωνα με την
οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σκοπό να
προφυλακίσει τους Σαμαρά, Γεωργιάδη και Λοβέρδο λίγο πριν
από τις εκλογές.
Άλλωστε, και κατά τη συζήτηση
της περασμένης Πέμπτης στη Βουλή, από τα 31 λεπτά της ομιλίας
του πρωθυπουργού, τα 16 είχαν
περιεχόμενο την κρίση στο ποδόσφαιρο εξαιτίας της παραπάνω αναφερόμενης αποφάσεως.

Ο Δούρειος Ίππος
της υπόθεσης
Μια προσεκτική ματιά στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων οδήγησε την κυβέρνηση στην κατάθεση
και ψήφιση τροπολογίας, προκειμένου να μειωθούν οι ποινές του
νόμου και του καταστατικού της ΕΠΟ σε περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας –ώστε να πέσουν στα μαλακά
Ξάνθη και ΠΑΟΚ– δείχνει ότι η αιτιολογία για την ψήφιση αυτής –
«για να επέλθει ηρεμία» και για να
μην υπάρξει «διχασμός»– δεν
προήλθε από γνώση της κυβέρνησης για τα πραγματικά γεγονότα,
και συγκεκριμένα του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη
από πληροφόρηση εμπίστου ατόμου έχοντος στενή σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη.
Το άτομο αυτό ενημέρωσε τον
υπουργό Επικρατείας, διογκώνοντας σε απίστευτο βαθμό τις αντιδράσεις του ΠΑΟΚ από την εκδοθείσα απόφαση της ΕΕΑ, όταν ακόμη ο ΠΑΟΚ δεν γνώριζε καν το
διατακτικό της απόφασης αυτής.
Ας δούμε όμως τα γεγονότα
χρονολογικά.
1] Το παιγνίδι ΠΑΟΚ-Βόλος
στις 27/1 ξεκίνησε στις 6:00΄
μ.μ.
2] Η απόφαση της ΕΕΑ εκδόθηκε στις 6:58΄ την ίδια ημέρα.
3] Ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, χωρίς να
έχει γνώση της υπόθεσης και χω-

Γεραπετρίτης – Δρόσος
Χέρι-χέρι και στις
τροπολογίες
(για ΠΑΟΚ…)
1 Σε ελάχιστο χρόνο ο υπουργός Επικρατείας πήρε το μέρος του Ιβάν
Σαββίδη κατόπιν ενημέρωσης (;) του επιστήθιου φίλου του ακραιφνούς
ΣΥΡΙΖΑίου Γιάννη Δρόσου
ρίς ιδιαίτερη εντριβή στα ποδοσφαιρικά, μετά από στοιχεία που
έθεσε υπ’ όψιν του προσωπικός
του φίλος αλλά και φιλικά προσκείμενος προς τον Ιβάν Σαββίδη, ομιλών ρωσικά, σε χρόνο ρεκόρ αφ’ ενός μεν υιοθέτησε τα παραμύθια του συνομιλητή του, και

στη συνέχεια απέστειλε το γνωστό
sms –το περιεχόμενο του οποίου
ήταν απαράδεκτο για τα μέλη μιας
Ανεξάρτητης Επιτροπής, όπως η
ΕΕΑ–, στον υφυπουργό Λευτέρη
Αυγενάκη με εντολή να αναρτηθεί
ως δικής του προέλευσης, πράγμα
που έγινε στις 7:36΄.

Δηλαδή σε χρονικό διάστημα 28 λεπτών, και συγκεκριμένα στις 7:28΄ μ.μ., ανάρτησε
πανό μήκους 50 μέτρων που έγραφε «Η Ελλάδα χωρίζεται στα
δύο. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε και
οι υπουργοί θα τρέχουν. Αυγενάκη, τελείωσες».

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ΠΑΟΚ και ο γνωστός «στρατός» του είχαν έτοιμο το πανό και περίμεναν
το πράσινο φως για να το αναρτήσουν.
Στη συνέχεια, αφού ο πρώτος
γύρος του παιγνιδιού είχε κερδηθεί –η ανάρτηση «Αυγενάκη» ήταν
το προβάδισμα για να συνταχθεί
και να κατατεθεί η γνωστή τροπολογία–, οι «εμπλεκόμενοι» προχώρησαν και σε άλλες κινήσεις, ώστε
να εμπεδωθεί από την κυβέρνηση
η άποψή τους ότι η Ελλάδα χωρίζεται σε Βόρειους και Νότιους. Συγκεκριμένα, στις 9:00΄ μ.μ. ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με περιεχόμενο τον διχασμό, και στη
συνέχεια στις 11:30΄ μ.μ. ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης, σε συνέντευξή του στο
κανάλι του Ιβάν, ΟΡΕΝ, έκανε λόγο για «Βόρειους και Νότιους», για
«το αίμα που θα χυθεί», και με περισσό θράσος κατονόμασε τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
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Η ανοχή στον
Γκαγκάτση
Οι επικριτές του Ζαγοράκη
παραπέμπουν στα πεπραγμένα του ως ποδοσφαιριστής και ως πρόεδρος. Τότε που κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε ο
κουμπάρος του, ο Βασίλης
Γκαγκάτσης. Αρχηγός της
Εθνικής ήταν ο «Ζαγόρ» κι
έφτασε στην κορυφή της
Ευρώπης με την κατάκτηση του Euro 2004. Αλλά
πάντα ανεχόταν όλα όσα
έπραττε ο τότε πρόεδρος
της ΕΠΟ. Μέσω του κολλητού του και νυν αρχιεπικοινωνιολόγου Κωστάκη
Βασιλόπουλου, ο Θοδωρής έκλεινε τα μάτια σε όσα ακούγονταν για τον
Γκαγκάτση. Κι άντε, ως ποδοσφαιριστής δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά ο
Ζαγοράκης ακολούθησε
την ίδια πρακτική και ως
πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Τι κι αν έβραζε η Τούμπα
για τον Βασιλομπίλαρο; Ο
Καβαλιώτης σφύριζε αδιάφορα. Κι αυτή τη στάση
του δεν του συγχώρεσαν
οι παλιοί συνδεσμίτες. Έστω και αν δέχθηκε ο κόσμος τη συνεργασία με τον
Μάκη Γκαγκάτση, η στάση
του Ζαγοράκη απέναντι
στον άλλοτε πρόεδρο της
ΕΠΟ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής για ένα από τα πιο αγαπημένα
παιδιά της εξέδρας όσο ακόμα φορούσε τη φανέλα.
Μην ξεχνάμε ότι χάρη
στον Θοδωρή οδηγήθηκε
στην πόρτα εξόδου ο Γούμενος και ήρθε ο ίδιος ως
σωτήρας.

Του
Γιώργου Σταυροκοπίδη
τις 12 του περασμένου Δεκεμβρίου εντοπίσαμε την τελευταία
δραστηριότητα του
Θοδωρή Ζαγοράκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μία ερώτηση
προς την αρμόδια επιτροπή για
την αλιεία και αφορούσε στον
γαλέο. Σοβαρό θέμα για τους
Έλληνες ψαράδες και όχι μόνο.
Είχαν προηγηθεί δύο ερωτήσεις
στις 26 Νοεμβρίου. Η μία αφορούσε στους πρόσθετους δασμούς από τις ΗΠΑ για τα ροδάκινα και η δεύτερη για τα πάρκα
ψυχαγωγίας.
Μέσα στο 2020 ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής εξάντλησε τη δραστηριότητά του στην απειλή για παραίτησή του που προκάλεσε τη διαγραφή του από την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Από την περασμένη Τρίτη, ο
Ζαγοράκης είναι ανεξάρτητος. Αν
και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωβουλής εμφανίζεται ακόμα ως
μέλος της Νέας Δημοκρατίας και
φυσικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος.
«Δεν πρέπει να τον παρεξηγείτε
τον άνθρωπο. Ήταν σε πολύ δύσκολη
θέση. Η οικογένειά του ζει στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος έπαιξε μπάλα στον
ΠΑΟΚ. Έγινε πρόεδρος. Οι οπαδοί
της ομάδας τον έβγαλαν ευρωβουλευτή. Δεν μπορούσε να μην αντιδράσει. Θα κινδύνευαν και ο ίδιος και
η οικογένειά του», έσπευσε να δικαιολογήσει τη στάση του Ζαγοράκη
ένας εκ των Ελλήνων ευρωβουλευτών με σαφώς περισσότερη εμπειρία από τον άλλοτε αρχηγό της Εθνικής και του ΠΑΟΚ.
Κι ενώ ο «Ζαγόρ» βρήκε υποστηρικτές στους άλλους πολιτικούς χώρους, από τον δικό του δέχθηκε
πολλά πυρά. Ακόμα και από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
στη Θεσσαλονίκη. Η κριτική από την
άλλοτε αθλήτρια του τένις, Αφρο-
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Απ’ το πλευρό
Γκαγκάτση στην
αγκαλιά του Σαββίδη
δίτη Λατινοπούλου, εξελίχθηκε σε
βεντέτα για τη νεαρή πολιτικό και
τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που συντάχθηκαν άμεσα με τον Ζαγοράκη.
Οι επικριτές του Θοδωρή υποστηρίζουν ότι η απειλή εκτοξεύθηκε εκ του ασφαλούς. Ότι μετά τη
διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία θα περιοριστούν οι υποχρεώσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κι ένα
ποσό γύρω στα 2.000 τον μήνα ως
αποδοχές όταν ολοκληρωθεί και η
δεύτερη θητεία του στο Στρασβούργο. Προς το παρόν, έχει όλα
τα οικονομικά προνόμια του Ευρωβουλευτή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο μηνιαίος προ φόρων μισθός
των βουλευτών του ΕΚ ανέρχεται,
από την 1η Ιουλίου 2018, βάσει του
ενιαίου καθεστώτος, σε 8.757,70
ευρώ.
Ο μισθός καταβάλλεται από τον
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου
και υπόκειται σε φόρο προς την Ε.Ε.
και ασφαλιστικές εισφορές, μετά από τα οποία ο μισθός ανέρχεται σε
6.824.85 ευρώ. Σε αυτόν προστίθεται το αφορολόγητο ποσό των
4.299 ευρώ για διάφορα έξοδα. Όπως οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων έτσι και οι βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
λαμβάνουν αποζημιώσεις για την
κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Συνολικά λοιπόν 11.123 ευρώ.
Εκτός αυτού, οι Ευρωπαίοι βουλευτές έχουν στη διάθεσή τους
21.209 ευρώ κάθε μήνα για τις αμοιβές συνεργατών τους στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο. Επιπρόσθετα, ο κάθε ευρωβουλευτής δικαιούται 304 ευρώ για κάθε ημέρα
που καταχωρίζεται στον κατάλογο
των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις των Βρυξελλών ή του Στρασβούργου.
Επιπλέον, λαμβάνει επίδομα κατοικίας ύψους 15% επί του βασικού
του μισθού, δηλαδή 1.193,53 ευρώ

μηνιαίως, για τον χώρο διαμονής
του.
Τέλος, λαμβάνει 607 ευρώ μηνιαίως για αποζημίωση δαπανών,
καθώς επίσης επίδομα τέκνων ύψους 300 ευρώ για κάθε παιδί. Στην
πενταετία οι απολαβές ενός Ευρωβουλευτή φθάνουν κοντά στο 1,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο
«Ζαγόρ» διασφάλισε την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και, μάλιστα, σε
έμμισθη θέση.

Υποχρέωση στον Ιβάν
Πέρα από το οπαδιλίκι που πούλησε
στον κόσμο, ο Ζαγοράκης έστειλε
και μήνυμα στον Σαββίδη. Χρωστάει, άλλωστε, πολλά στον Ιβάν. Όχι
μόνο τη στήριξή του για την εκλογή
στην Ευρωβουλή, αλλά και άλλα
πράγματα. Πιο χειροπιαστά. Όπως
την πλήρη κάλυψη σε όσα είχαν
συμβεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ επί θητείας
«Ζαγόρ». Τότε που η ομάδα κινδύνεψε να πάει στα βράχια, όπως πήγε
και ο πρωταθλητής Ευρώπης του
2004 επειδή επένδυσε όλα τα χρήματά του σε εταιρείες που βρίσκονταν υπό κατάρρευση.

Ο Σαββίδης κάλυψε απόλυτα
τον Ζαγοράκη. Ακόμα και για εκείνο το ποσό των 300.000 που του αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων ως
αμοιβή.
«Το 2009 είχα κάνει μία πρόβλεψη ότι πρέπει να σταματήσει τον δεσμό με τον Γκαγκάτση. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της αποκαθήλωσης
του Ζαγοράκη. Λατρεύτηκε αλλά, με
αυτά τα 300.000 ευρώ που πήρε και
η διοίκηση Βρύζα τα δικαιολόγησε
ως αναδρομικοί μισθοί, είναι απαράδεκτο. Ο Ζαγοράκης δεν έπαιρνε μισθό, άρα πώς δικαιολογείται; Όταν
ήρθε ο Βρύζας, είπε και πολύ καλά έκανε, είπε ότι θέλει να είναι έμμισθος
πρόεδρος. Δεν ξέρω πόσα παίρνει,
αλλά έχει τη νομιμοφάνεια και την
κάλυψη», είχε δηλώσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 ο δικηγόρος Δημήτρης Μόκκας.
Την κάλυψη στον Ζαγοράκη έφερε την υπογραφή του Βρύζα, όπως ανέφερε ο γνωστός νομικός,
αλλά από τον Αύγουστο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε περάσει ήδη στον Ιβάν, οπότε όλα έγιναν με την έγκριση του
επιχειρηματία. Και ήρθε η ώρα που ο
Θοδωρής έδειξε πως δεν ξεχνάει…
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Πόντιοι είναι
και Αρειανοί
και
Ηρακλειδείς
Όπως θα διαβάσετε στη
διπλανή στήλη, ο Ιβάν
Σαββίδης θα παίζει το
χαρτί της εθνικής συνοχής κάθε φορά που θα
νομίζει ότι αδικείται ο
ΠΑΟΚ. Ωραία. Κι εγώ, σ’
το πάω πιο μακριά. Γίνονται εκλογές στην ΕΠΟ
τον Ιούνιο και τις χάνει ο
Ιβάν. Μάλιστα. Και δεν
έχει δικό του πρόεδρο, όπως έχει τον Γραμμένο.
Τι χαμπάρια, μάστορα;
Θα βγάλει πάλι τον Μάκη τον Γκαγκάτση στου
Θωμαΐδη να λέει ότι απειλείται η εθνική συνοχή; Αν έρθει κανένας αρχιδιαιτητής που δεν γουστάρει τις Όλγες, τι θα
γίνει; Πάλι τα ίδια; Άνοιξε μεγάλη φάμπρικα ο
Σαββίδης μ’ αυτήν τη
δουλειά. Και το μόνο που
θέλει, είναι να σέρνει από τη μύτη τον λαό του
ΠΑΟΚ, εν ονόματι του
ΠΑΟΚ. Και κυρίως τους
Πόντιους, βέβαια, μ’ αυτή την παπαριά ότι είναι
Ρώσος, που λέει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Η Βόρεια Ελλάδα,
όμως, έχει και Αρειανούς
Πόντιους και Ηρακλειδείς και Καλαμαριώτες.
Δεν είναι όλοι ΠΑΟΚ,
για να τους έχει στο τσεπάκι του ο Σαββίδης.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ανένας άλλος δεν τόλμησε για το…
κωλοποδόσφαιρο να μιλήσει για εθνικό διχασμό, ούτε καν ο Τσίπρας
με τη Μακεδονία, παρά μόνο ο Σαββίδης που θέλει να χτίσει το νέο γήπεδο με
τουρκικά κεφάλαια και ο Μάκης Γκαγκάτσης να δηλώνει «άμα δεν μας θέλουν οι Έλληνες, φεύγουμε».
Από τη μία «Κόκκινο Ποτάμι», κι από την άλλη
«Τούμπα Κεμάλ Ατατούρκ»;
Θα σ’ το ξεκινήσω αλλιώς. Βγάζει ανακοίνωση ο
Ολυμπιακός και αποκαλεί Ρώσο τον Σαββίδη. Μάλιστα. Και ξεσηκώνεται το σύμπαν ολόκληρο στη
Βόρεια Ελλάδα, ότι είναι ρατσισμός, σου λέει, ν’ αποκαλείς Ρώσο τον Ιβάν, γιατί είναι του Ποντιακού Ελληνισμού παιδί. Όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι
στο πόδι για τον Ιβάν κι από κοντά το Σαββιδοτεχνείο, βέβαια. Και ρωτάω τώρα εγώ, απλά πράγματα. Είναι ρατσισμός ν’ αποκαλείς κάποιον Ρώσο; Άμα είναι, κι όταν λες ότι αυτός είναι Έλληνας,
πάλι ρατσισμός είναι. Κι όταν λες ότι είναι Αλβανός, το ίδιο. Παπάρια μάντολες, λέω εγώ. Ο Ιβάν
ήταν βουλευτής της Δούμα ως Ρώσος πολίτης.
Κεράκι στον Μαρινάκη θ’ ανάψει ο Σαββίδης. Δώρο τού έκανε ο Βαγγέλης με το «Ρώσος». Εκεί που έψαχνε ο Ιβάν πώς θα παραμυθιάσει όλους τους Πόντιους του κόσμου και να
τους βάλει από κάτω, ήρθε ο Ολυμπιακός και το
κατάφερε. Μέχρι το Ελσίνκι έφτασε ο Σαββίδης,
στο παρατηρητήριο, κι έκανε μηνυτήρια αναφορά.
«Η χρήση του όρου “Ρώσος” έχει εσκεμμένη προσβλητική/υποτιμητική/ρατσιστική χροιά αφού αμφισβητεί την ελληνική ταυτότητα των Ποντίων, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε επιθετικούς/μειωτικούς χαρακτηρισμούς για Ποντίους».
Για τα μάτια του κόσμου έγινε αυτό, βέβαια.
Καμία τύχη δεν έχει στο Ελσίνκι. Η μαγκιά του Ιβάν είναι ότι στην ανακοίνωση βάζει όλους τους
Πόντιους μέσα. Για μπούγιο, δηλαδή. Για παραμύθι. Κι αφού παραμύθιασε τους Πόντιους, ήρθε
και η απόφαση της ΕΕΑ. Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Αυτός ο Έλληνας ο Ιβάν Σαββίδης, αυτός που δείχνει στο ΟΡΕΝ το «Κόκκινο Ποτάμι»
και κλαίνε όλοι οι Έλληνες για τη Γενοκτονία των
Ποντίων, τις σφαγές και τους εξανδραποδισμούς,
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Εθνικός διχασμός
λόγω ΕΕΑ
(αλλά ας χτίσουν
Τούρκοι την Τούμπα…)
Ο Μάκης «φεύγουμε από την Ελλάδα», ο Ζαγοράκης
«φεύγω από τη Ν.Δ.» και ο Πόντιος Ιβάν
που ως Ρώσος πολίτης εξελέγη στη Ρωσική Δούμα
τον άκουσε τον Μάκη Γκαγκάτση στην εκπομπή
του Θωμαΐδη;
Μιλάμε πολύ σοβαρά τώρα. Άπαξ κι ακούς τον
Μάκη Γκαγκάτση, είναι σαν ν’ ακούς τον Σαβ-

βίδη. Τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης; Άμα δεν μας
θέλουν, θα φύγουμε. Κατάλαβες τώρα, μάστορα;
Από την Ελλάδα θα φύγουν, αυτό είπε ο Μάκης.
Αυτός ο Έλληνας θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
Κάνω λάθος; Τώρα, θα πεις, ο Μάκης που ήτανε
για το κλαίνε οι ρέγγες, με τα φτωχά ελληνικά
του, μπορεί να εννοούσε άλλο πράγμα; Κι άμα το
εννοούσε;
Έτσι είναι, Ιβάν. Δεν μπορείς από τη μια να λες
ότι είσαι Έλληνας κι από την άλλη να λες ότι θα
φύγουμε από την Ελλάδα. Κι άμα κάνω λάθος ερμηνεία, ας βγάλει μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ και να
λέει ότι παραποιήθηκαν οι δηλώσεις του Μάκη
Γκαγκάτση, δεν ήθελε να πει αυτό. Να το δεχτούμε. Πάμε παρακάτω. Τον ρωτάει ο Θωμαΐδης τον Μάκη τον Γκαγκάτση, αν παίζει ότι
τουρκική εταιρεία θέλει να χτίσει την Τούμπα. Μάλιστα. Και τι απαντάει ο Γκαγκάτσης; Ότι το εξετάζει ο ΠΑΟΚ αυτό το ενδεχόμενο.
Κατάλαβες, μάστορα; Από τη μία το «Κόκκινο
Ποτάμι» για να θυμίζει τις σφαγές της Γενοκτονίας, κι από την άλλη, δεν τρέχει και τίποτα αν βά-
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λουμε μια τουρκική εταιρεία να
φτιάξει τη νέα Τούμπα. Κι όταν
ο Θωμαΐδης του είπε ότι αν
θα τη φτιάξουν οι Τούρκοι θα
ζητήσουν να την ονοματίσουν
κιόλας, ο Μάκης Γκαγκάτσης
έκανε τουμπεκί. Να δούμε, δηλαδή, καμιά μέρα, να λέγεται η
Τούμπα «Κεμάλ Ατατούρκ
Στάντιον»;
Έτσι είναι. Ν’ αφήσει τα πατριωτικά ο Ιβάν Σαββίδης και
το σανό που ταΐζει μέσω του
Σαββιδοτεχνείου τον λαό του
ΠΑΟΚ. Με ένα πρωτάθλημα
και δύο Κύπελλα, πάει να του
διαλύσει τη συνείδηση. Μην το
πας μακριά, μάστορα. Εδώ ο
Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία και δεν άνοιξε μύτη από τους ΠΑΟΚτσήδες. Είδες τον Ιβάν να βγάλει καμία ανακοίνωση
ότι η Μακεδονία είναι ελληνική; Είδες να καλεί
τον λαό του ΠΑΟΚ σε συλλαλητήριο;
Έκανε ποτέ καμία προσωπική δήλωση, κάτω
τα χέρια από τη Μακεδονία; Όχι βέβαια. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. Το αεροπλάνο έπαιρνε κι
έφευγε για το Ροστόφ όταν γίνονταν οι διαδηλώσεις για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Κάνω λάθος; Και μόνο η «Α» τα έγραφε τότε αυτά, κανένας άλλος.
Πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ είχε
προγραμματιστεί συλλαλητήριο για τη Μακεδονία από τους ΠΑΟΚτσήδες. Το ακύρωσε ο Ιβάν.
Για να παίξουν ήρεμα οι παίκτες. Και στο συλλαλητήριο που έγινε αργότερα, μαζεύτηκαν 315 νοματαίοι. Που ήταν οι υπόλοιποι; Κι αυτοί οι Σύνδεσμοί του ΠΑΟΚ από την Πολίχνη και την Αθήνα
που έβγαζαν ανακοινώσεις ότι προέχει η πατρίδα, που είναι τώρα; Υπάρχουν;
Κι εγώ δεν σου λέω ότι ο Σαββίδης δεν είναι
Έλληνας. Είναι και παραείναι. Πόσοι και πόσοι Έλληνες δεν έχουν κάνει παιχνιδάκια με την Ελλάδα,
ρε, πλάκα κάνουμε; Κανένας, όμως, δεν μίλησε
για εθνικές συνοχές και άλλες τέτοιες παπαριές.
Κανένας δεν είπε σαν τον Γκαγκάτση ότι άμα δεν
μας θέλουνε, φεύγουμε. Ούτε καν ο Τσίπρας που
ξεπούλησε τη Μακεδονία. Ο Ιβάν, μόνο, το είπε
με επίσημη ανακοίνωση.
Έτσι είναι. Ποιο εθνικό θέμα, ρε, που λέει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ; Πού κολλάει το έθνος των
Ελλήνων με το κωλοποδόσφαιρο; Ο Σαββίδης
τα εξομοίωσε, μάστορα. Την εθνική συνείδηση με
την αντιπαλότητα βορρά-νότου. Φοβερά πράγματα. Που έτσι κι υπήρχε σοβαρό κράτος, θα την
έστηναν έξω από το ΟΡΕΝ και θα τον βούταγαν
επί τόπου τον Μάκη, που ξαμολάει τέτοιες διχαστικές κορώνες. Κάπως έτσι διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία. Από το ποδόσφαιρο κι εκείνο το ματς

Δυναμό Ζάγκρεπ-Ερυθρός Αστέρας. Γιατί η ιστορία διδάσκει, μάστορα. Φτάνει να την ξέρεις.
Να σου πω και το άλλο; Μαλάκες υπάρχουν
παντού. Και στον βορρά και στον νότο. Να σηκωθούν να φύγουν, άμα δεν γουστάρουν, λένε οι νότιοι στα social media. Δεν το ήξερε ότι θα γίνει
αυτό ο Σαββίδης, όταν μιλάει για εθνικό διχασμό; Το ήξερε. Το έκανε, όμως. Να σ’ το προχωρήσω. Από τώρα και στο εξής, ο Σαββίδης άνοιξε
καινούργια φάμπρικα. Μόλις αδικηθεί ο ΠΑΟΚ σε
κανένα παιχνίδι, θα λέει ότι μπαίνει θέμα εθνικού
διχασμού.
Έτσι είναι. Στον νότο, ποιος να το πει αυτό, ρε.
Ο Μαρινάκης που φωνάζει κι αυτός για την απόφαση της κυβέρνησης να μην τιμωρήσει τον

ΠΑΟΚ; Τι να πει, δηλαδή, ότι ο Πειραιάς θα γίνει
ανεξάρτητο κράτος, με πρωτεύουσα το Κερατσίνι; Ή ο Μελισσανίδης ότι θα κάνει αυτόνομη
τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Ιωνία; Ο Αλαφούζος θ’ ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος Ζωγράφου, Αμπελόκηποι
και Γκύζη; Ο Ιβάν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, θα τραβάει μία ανακοίνωση ότι απειλείται η εθνική συνοχή και θα καθαρίζει. Ή έβγαλε
καμία ανακοίνωση ο Σαββίδης όταν οι ΠΑΟΚτσήδες κρεμάγανε πανό ότι θέλουν απόσχιση;
Όχι βέβαια. Το παίζει το παιχνίδι με το αθηναϊκό
κράτος, όπως το λέει.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν το παίζει τέλεια το
παιχνίδι. Σ’ το έγραψα στο προηγούμενο φύλλο,
ότι θα τον μπλέξει τον Μητσοτάκη έτσι και βγει
απόφαση κατά του ΠΑΟΚ. Κι εγώ δεν στέκομαι
στον Βελόπουλο, που λέει ότι πρέπει να γίνει Λέγκα του Βορρά, όπως στην Ιταλία. Ο Βελόπουλος είναι αυτός που είναι. Κηραλοιφές πουλάει
και θέλει τα ψηφαλάκια των ΠΑΟΚτσήδων. Άλλο
θέλω να σου πω εγώ.
Διαβάζεις στο διαδίκτυο ότι πρέπει να γίνει πολιτικός φορέας εκτός Αθηνών. Στον Παντελή
Σαββίδη το διαβάζεις στο facebook. Για να σταματήσει η Ελλάδα να είναι ιδιοκτησία της Αθήνας. Ο Παντελής, της ΕΡΤ3, πήγε να το μπαλώσει μετά, κι έγραψε ότι ο φορέας να έχει έδρα το
Καστελόριζο. Για την επαρχία και καλά. Και ξέρεις
ποιο είναι το θέμα, μάστορα; Πολλοί το βρήκαν
θετικό. Σοβαρός άνθρωπος είναι ο Παντελής,
σου λένε, σοβαρά πράγματα γράφει. Ειδικά όταν
έγραψε ότι καλύτερα να πέσει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Που βολεύει, δηλαδή, στη δημιουργία πολιτικού φορέα. Με βάση τη Θεσσαλονίκη, φυσικά, όχι το Καστελόριζο και τον Άη Στράτη στη Λήμνο.
Ο Σαββίδης έστειλε και αντιπροσωπείες οπαδών στα γραφεία των βουλευτών της Θεσσαλονίκης. Για κουβέντα, βέβαια, όχι τίποτα τσαμπουκάδες. Δημοκρατικά πράγματα. Σ’ το είπα πιο πάνω. Άσχημη φάμπρικα άνοιξε ο Μητσοτάκης που
ανέχτηκε τους εκβιασμούς του Σαββίδη. Να ετοιμαστεί και για παρακάτω. Για συλλαλητήρια
και άλλα κόλπα. Με τον Παναθηναϊκό παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ. Κάνει μια στραβή αυτός ο διαιτητής
από το Αζερμπαϊτζάν και γίνεται μπαρούτι η Θεσσαλονίκη. Μία, δύο, τρεις φορές, αντίο σας μετά,
χαίρετε.
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Ο Ζαγοράκης
χτύπησε
κανόνι
Για τον Ζαγοράκη, απλά
είναι τα πράγματα, μάστορα. Ο Σαββίδης τον
απέσυρε. Όχι η ΝΔ. Όταν
ο Ιβάν ήταν στα μέλια με
τον Τσίπρα, είχε κατεβάσει τον Ζαγοράκη με τη
ΝΔ. Γι’ αυτόν τον λόγο
τον είχε κατεβάσει. Ότι
έτσι κι έρθει καμία ανάποδη και βγει η ΝΔ στα
πράγματα, να τον έχουμε
πρόχειρο να την κάνουμε μπουρδέλο. Μπερδέματα είχε ο Ζαγοράκης
όταν ήταν πρόεδρος –
κάποια 700 χιλιάρικα
λείπανε και ο κίνδυνος
για την «μπουζού» ήταν
υπαρκτός– τα καθάρισε
όλα ο Ιβάν. Τον έκανε
και ευρωβουλευτή μετά
το κανόνι που βάρεσε η
Ασπίς και στην οποία ο
Τεό είχε επενδύσει. Έτσι
είναι. Υποχρέωση έχει
στον Ιβάν ο Ζαγοράκης,
γι’ αυτό και σήκωσε τη
σημαία της επανάστασης. Μπορεί, στο φινάλε-φινάλε, να ετοιμάζει
τίποτα καλό για τον Θοδωρή ο Ιβάν. Πολιτικά
εννοώ. Να φτιάξει τίποτα καλό πολιτικό με Κόλκα, Βασιλόπουλο, τον
Δούκα της Μενεμένης
Λευτεράκη και να σαρώσει στη Μακεδονία.
Άλλωστε, ο Κόλκας με
τον Βασιλόπουλο έχουνε
γλώσσα ροδάνι για εθνικό διχασμό και τα ρέστα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Κάκος, ο νέος αρχιδιαιτητής…
Αριστείδης ο Δίκαιος
Έτσι χαλάνε
οι
οικογένειες
Ο Μάκης(υιός) απείλησε
ότι θα κοπεί η Ελλάδα
στα δύο μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι χαλάνε οι οικογένειες. Ο Βασίλης(πατέρας), τι θα κάνει; Πού
θα πάει; Στην βόρεια Ελλάδα ή στη νότια που έχει διαχρονικά και τους
καλύτερους πελάτες;
Ευτυχώς η προσφορά υπηρεσιών στον Ολυμπιακό για τον Βασίλη
Γκαγκάτση ήταν αποδοτική και βγήκαν αρκετά
χρήματα ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά τόσο
στην Αθήνα, όσο και
στην Θεσσαλονίκη. Ο
μπαμπάς κοπίασε στο
νότο κι έστελνε χρήματα
στην οικογένειά του.
Κάπως έτσι μεγάλωσε
και σπούδασε ο Μάκης.
Όχι βέβαια μόνο με τα
λεφτά που έδινε ο Ολυμπιακός στον έγκριτο δικηγόρο Βασίλη Γκαγκάτση, τον οποίο αμέσως
ξεχώρισε για τις ικανότητές του και τον ενέταξε στο δυναμικό του. Είχε και άλλους πελάτες ο
μετέπειτα γ.γ. και πρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά σαν
τον Σωκράτη Κόκκαλη
και τον Βαγγέλη Μαρινάκη… κανείς.
Η κότα πίνει νερό, αλλά
κοιτάει και τον ουρανό.
Ας μην είμαστε αχάριστοι λοιπόν.

μόνη σωτηρία που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην
Ελλάδα είναι το… νοσοκομείο «Σωτηρία», η Σωτηρία Μπέλλου, το τραγούδι «Η σωτηρία της
ψυχής» κ.λπ. Ο Τάσος Κάκος αυτοπροτάθηκε για νέος… αρχιδιαιτητής. Είπε ότι υπάρχουν Έλληνες που ήταν άτεγκτοι όταν έπαιζαν, όπως αυτός δηλαδή και που
θα μπορούσαν να στελεχώσουν τη θέση αυτή. Πάει, τρελάθηκε η Ελλάδα, αδέρφια. Τέλος. Αυτός που ήταν στο

Η

ένα μέτρο όταν σε ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρη άφησε τον Γκαρσία να σακατέψει τον Χαβίτο και δεν έδειξε ούτε κίτρινη. Θα σαλτάρουμε τελείως. Ο υπάλληλος του Σαββίδη
θέλει να γίνει αρχιδιαιτητής γιατί θεωρεί τον εαυτό του…
δίκαιο. Τύφλα να ’χει ο Αριστείδης ο Δίκαιος. Αφήστε
και το άλλο που είπε στον Θωμαΐδη «οι δημοσιογράφοι
θέλετε αίμα». Για να υπάρχει αίμα, κάποιος… Κάκος το επέτρεψε, ωστόσο. Ο Χαβίτο έβγαλε αίμα.

Κοινωνικό αγαθό είναι το νερό όχι
το… VAR, Μάκη Γκαγκάτση
Ο μικρός Γκαγκάτσης είναι νομικός. Βρέθηκε στην ΠΑΕ λόγω του
μπαμπά, αλλά πραγματικά είναι ν’ αναρωτιέται κανένας αν… στέκει. Και
δεν έχουμε καμία διάθεση για πλάκα, ούτε για χλεύη για τόσο σοβαρά
θέματα. Μιλάμε πολύ σοβαρά. Όταν
η συζήτηση στους Θωμαΐδη ήρθε
για το VAR, ξέρετε τι είπε; Ότι «το
VAR είναι κοινωνικό αγαθό»! Το παιδί είναι φως-φανάρι ότι είναι αγράμματο
και παίζει video games. Δεν είναι δυνατόν απόφοιτος της Νομικής, που
βγάζει λεφτά ως δικηγόρος του ΠΑΟΚ, να λέει αυτή την κουβέντα. Πάει να
πει ότι δεν ξέρει τι είναι το κοινωνικό αγαθό. Για να μάθει, λοιπόν, ο αστοιχείωτος μικρός Γκαγκάτσης, κοινωνικό αγαθό είναι το νερό, όχι το VAR.
Είναι η υγεία, το ρεύμα. Από πού κι ως πού είναι το VAR; Θα μας τρελάνει ο
Μάκης; Ας ξανακάτσει στα θρανία, δεν είναι κακό.

Φασόν-πατρόν, έτοιμο το πανό
του Γκαγκάτση σε πέντε λεπτά!
Η μεγαλύτερη ξεφτίλα του Μάκη
Γκαγκάτση στου Θωμαΐδη ήταν το
περίφημο πανό στην Τούμπα, κατά
της κυβέρνησης, του Αυγενάκη, και
ότι η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο. Ο
Μάκης Γκαγκάτσης είπε το φοβερό, ότι το κρέμασαν μόλις μαθεύτηκε
η απόφαση! Περνάει για γκαγκά και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έτοιμο το είχανε, φυσικά. Στις 6:58΄ δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΕΕΑ, στις 7:28΄ (δηλαδή σε 30 λεπτά) ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε, και αποφάσισε να φτιάξει και να
αναρτήσει πανό 60μ., την ώρα που υπήρχε ένα παιγνίδι με το φτωχό σκορ 10, το οποίο μπορούσε να ανατραπεί. Εκτός κι αν στην Τούμπα έχει στα αποδυτήρια ένα ραφείο με κοπτοραπτούδες και φασόν-πατρόν και το ετοίμασαν
αμέσως. Θα το αναρτούσαν έτσι κι αλλιώς για το bullying που αποφάσισε ο
Σαββίδης σε όλα τα μέλη της ΕΕΑ και τον Αυγενάκη και ο μικρός Γκαγκάτσης πήγε να πείσει τον λαό του ΠΑΟΚ ότι έγινε fast track. Αφού υπάρχουν ΠΑΟΚτσήδες που τα χάφτουνε, καλά έκανε και το είπε.

Μάκης:
Ο Θρύλος το πρωτάθλημα,
το έγραψε ο Τσατάλης!
Ένα από τα σοβαρά «επιχειρήματα» του μικρού Γκαγκάτση
στου Θωμαΐδη, ότι «τα βρήκαν» Μελισσανίδης και Μαρινάκης ήταν και το εξής φοβερό, που μόνο στο facebook
γράφεται. Είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης ότι ένας δημοσιογράφος της ΑΕΚ, ο Τσατάλης, έγραψε ότι το πρωτάθλημα θα το
πάρει ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ δεν θα βγει ούτε δεύτερος. Κι επειδή το έγραψε αυτό ένας δημοσιογράφος, πιθανότατα στα
social media, ο μικρός Γκαγκάτσης το πήρε και το έκανε σημαία.
Λες και η πολιτική του ΠΑΟΚ βασίζεται στο τι θα γράψει ο όποιος
δημοσιογράφος. Κι ο Βασιλόπουλος είπε ότι το φετινό πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και θα είναι το πιο αντρίκιο. Έγινε τίποτα; Για σανό το σέρβιρε. Το έκανε σημαία ο Ολυμπιακός; Άλλα
αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα ο Μάκης.

Ο Ζίφκοβιτς που είχε βγει
βόλτα με τη βάρκα
Αυτό που λέει συνέχεια το Σαββιδοτεχνείο ότι τα ματς πρέπει να
κρίνονται στα γήπεδα είναι σωστό. Στα γήπεδα πρέπει να κρίνονται, ούτε στη Βουλή, ούτε στην ΕΕΑ. Το είπε κι ο Καρυπίδης του
ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Καρυπίδης, στη γιορτή του ΠΣΑΠ όπου και
βραβεύτηκε. Και το είπε παρόντος του Αυγενάκη στη γιορτή, όπως γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Μάλιστα. Όταν λέει ο Καρυπίδης ότι πρέπει τα παιχνίδια να κρίνονται στα
γήπεδα, εννοεί κι αυτό
το ματς της Ξάνθης με
τον ΠΑΟΚ πέρυσι, όπου ο Ζίφκοβιτς είχε
βγει βόλτα με τη βάρκα στο γκολ του Ολιβέιρα;
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η επιλεκτική μνήμη του Πιλάβιου
έσα σε 24 ώρες ο Σοφοκλής κατάφερε και προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστήμης. Για πρώτη φορά διαπιστώθηκε στην πράξη ότι η μνήμη
είναι κάτι που πάει κι έρχεται κατά το δοκούν. Μέχρι την Πέμπτη, οι επιστήμονες
γνώριζαν τα παιχνίδια του μυαλού και της
μνήμης. Αλλά τα απέδιδαν σε κάποια δυσλειτουργία. Είτε από μία πάθηση είτε από
ένα μετατραυματικό σοκ. Ο Πιλάβιος, όμως, τους έδειξε ότι όλα αυτά μπορούν να
συμβούν και από την ανθρώπινη βούληση.

Μ

Και να αποτυπωθούν στα χαρακτηριστικά
του προσώπου, όπως καταφέρνουν οι κορυφαίοι της 7ης τέχνης να μπουν στο λεγόμενο πετσί του ρόλου τους.
Τη μία μέρα ο Σοφοκλής βγήκε στην ιντερνετική εκπομπή του Βέργη. Ήταν λαλίστατος στον Βασίλη. Είπε για τα πάντα.
Με απίστευτες λεπτομέρειες. Ακόμα και τις
ψηφοφορίες στις ΓΣ της ΕΠΟ θυμόταν ο
άνθρωπος. Την επόμενη μέρα, ωστόσο,
στην κατάθεσή στο δικαστήριο, ο άλλοτε
πρόεδρος της ΕΠΟ παρουσίασε κενά μνή-

μης. Ίσως να επηρεάστηκε από το κρύωμα
που επικαλέστηκε. Αδιαθεσία που όμως δεν

Ο Ιβάν επιστρέφει τις μετοχές και θέλει ρύθμιση
100 δόσεων για τα λεφτά του Καλπαζίδη
ισό λεπτό. Η ΕΕΑ αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται πολυϊδιοκτησία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Ξέχασε όμως να ακυρώσει τη μεταβίβαση των μετοχών.
Άσχετα με τον κουρνιαχτό που σήκωσε ο ΠΑΟΚ, υπάρχει κι ένα
άλλο θέμα. Δεν πρέπει να ακυρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών; Έτσι λέει ο νόμος. Ο Καλπαζίδης έδωσε κανένα δεκάρικο να τις αποκτήσει και τώρα, λογικά, θα θέλει τα λεφτά του
πίσω. Θα γυρίσουν πίσω οι μετοχές και τα λεφτά; Αν, πάντως,
υπάρχει θέμα άμεσης καταβολής, μπορεί να νομοθετήσει ο κ.
Γεραπετρίτης να μπει η Ξάνθη στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, για να σώσει την πρώτη κατοικία, το Σαλέ και το προπονητικό κέντρο, δηλαδή.

Μ

Ο Σαββίδης «έσωσε» την
Ξάνθη από τους Τούρκους
ή τους… Έλληνες;
Μαρούπα, όπως είναι
γνωστό, ψήφισε στην ΕΕΑ
να τιμωρηθεί με αναστολή
ο ΠΑΟΚ για το θέμα με την Ξάνθη.
Με απλά λόγια, δηλαδή, αν ο
Σαββίδης πάει ν’ αγοράσει μία
ακόμα ΠΑΕ, τότε να τιμωρηθεί.
Άλλα αντ’ άλλα της Παρασκευής
το γάλα. Είπε κι άλλο «καλό» η
Μαρούπα. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης
«έσωσε» την Ξάνθη από τα χέρια
των Τούρκων. Να το δεχτούμε ότι
ο Σαββίδης κάνει και «εθνική»
πολιτική με τα λεφτά του. Και γιατί
δεν το είπε στα ίσια, να τον
αποθεώσει ο Ελληνισμός επειδή παράγει εθνικό έργο; Αλλά το
είδαμε το «εθνικό έργο», όταν έδινε εντολές στον Χρυσοστομάκη
τον Γκαγκάτση να μιλήσει για «εθνικό διχασμό». Γι’ αυτό η Μαρούπα
θα πας πει τίποτα; Διότι δεν γίνεται από τη μία να πουλάει
«ελληνοφροσύνη» ο Ιβάν κι από την άλλη να λέει ο Χρυσόστομος
ότι «αν δεν μας θέλουν οι Έλληνες, φεύγουμε». Εκτός κι αν ο
Σαββίδης ήθελε να σώσει την Ξάνθη από τους… Έλληνες.
Καταλαβαινόμαστε, νομίζω…

Η

«Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ
και ο Τούρκος υπουργός
είναι στενοί φίλοι»
εκατινιάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τους λόγους που κατά την
άποψη του καθενός οδήγησαν τον ανιψιό του Ιβάν στην απόφαση να επενδύσει τα λεφτά του θείου του
στην Ξάνθη. Μέχρι και εθνικούς λόγους επικαλέστηκαν.
Ο Σαββίδης επέτρεψε στο αίμα του την τεράστια επένδυση, για να μπλοκάρει την είσοδο των Τούρκων
στην ομάδα της Θράκης επειδή αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Όλοι, βέβαια, ξέχασαν τι δήλωνε το καλοκαίρι
του 2018 ο Χασάν Τσαβούσογλου. Ποιος είναι ο
κύριος; Ο πρόεδρος της Αλάνιασπορ και αδερφός του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
«Θέλαμε τον Τζάλμα από πέρυσι, αλλά υπήρχε πρόβλημα γιατί είχε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και ο υπουργός είναι στενοί φίλοι. Ο υπουργός έλυσε το θέμα και υπήρξε η συγκατάθεση του
ΠΑΟΚ. Τον ευχαριστούμε ακόμη μία φορά», είχε αποκαλύψει ο Χασάν Τσαβούσογλου. Ακόμα και παίκτη του ΠΑΟΚ θυσίασε ο Ιβάν για να τα έχει καλά με
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Αλλά σύμφωνα με
τα παραμύθια της Χαλιμάς και της Μαρούπα, για την
Ξάνθη ενδιαφέρθηκε για να μην την πάρουν άνθρωποι της Φενέρ. Ίσως επειδή τα «καναρίνια» της Κωνσταντινούπολης είναι απέναντι στον Ερντογάν, άρα
και στον Τσαβούσογλου...

Ξ

Ούτε η μισή «Θύρα 4»
στο συλλαλητήριο, «νομικά αίολη» η απόφαση
ο Σαββιδοτεχνείο τα έδωσε όλα για να μαζευτεί κόσμος στο συλλαλητήριο του ΠΑΟΚ. Μέχρι κι ότι ο ΠΑΟΚ είναι υπεράνω όλων, γράφανε στα social media, φυσικά. Σκέψου, ρε φίλε, ο
ΠΑΟΚ ή η κάθε ομάδα να είναι το πρώτο σου ιδανικό. Μιλάμε για ζόμπι. Γράψανε για 10.000 κόσμο.
Άπαξ και γράφει αυτό το νούμερο το Σαββιδοτεχνείο, ήτανε οι μισοί. Ούτε καν ολόκληρη η «Θύρα
4». Τζίφος η συγκέντρωση. Και μετά, πλακώσανε οι
γνωστοί «φίλοι Κόλκα» στα social media, ότι η υπόθεση του ΠΑΟΚ είναι «νομικά αίολη». Ο κανονικός
ΠΑΟΚτσής δεν μάσησε και δεν πήγε στο συλλαλητήριο. Τι να πάει να κάνει, δηλαδή, να δικαιώσει τον
Χρυσοστομάκη,
που μιλούσε γι’ απόσχιση, ή τον Ιβάν που επειδή
νόμιζε ότι βρισκόταν στο Ροστόβ
ξεκίνησε να αγοράζει ομάδες;...

Τ

τον εμπόδισε να πάει στο δικαστήριο ως θεατής. Διότι, αν δεν το ξέρετε, η προτεινόμενη αγωγή των παθολόγων για το κρύωμα είναι η επίσκεψη σε ένα δικαστήριο. Εν
πάση περιπτώσει, η ουσία ήταν ότι ο Πιλάβιος στη δίκη δεν θυμόταν και πολλά πράγματα. Περισσότερα θα είχαν μάθει εισαγγελέας και πρόεδρος εάν είχαν καλέσει τον
Βέργη να τους δώσει το οπτικοακουστικό
υλικό της εκπομπής. Και ίσως έτσι έλυναν
και οι επιστήμονες το μυστήριο με τα «πήγαινέλα» της μνήμης...
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ΘΕΜΑ

Ο Γεραπετρίτης
«τσουρούφλισε»
τον Αυγενάκη
«Από τα σύννεφα» έπεσαν οι περισσότεροι αναγνώστες του... τιτιβίσματος που έκανε ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος
της ΕΕΑ, για την υπόθεση ΠΑΟΚ/Ξάνθης/Ολυμπιακού.
Αφενός τους ήταν αδιανόητο το «άδειασμα»
που έκανε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και αφετέρου απορούσαν βάσει
ποιων στοιχείων –αφού
το σκεπτικό καν δεν είχε
γραφεί ακόμα– αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει «απόλυτη τεκμηρίωση».
Το... μυστήριο λύθηκε λίγο αργότερα. Όταν διέρρευσε ότι το περιεχόμενο
του tweet δεν το έγραψε
ο υφυπουργός Αθλητισμού. Το συνέταξε ο υπουργός Επικρατείας,
Γιώργος Γεραπετρίτης,
και είπε στον Λ. Αυγενάκη ότι πρέπει να αναρτηθεί. Είδες το επιτελικό
κράτος;

Παιδιά, όπως
είπαμε για το
συλλαλητήριο…
Οι -6 βαθμοί είναι δυο
«χειρουργεία» στον
Ολυμπιακό

Κοίτα ποιοι μιλούν,
Κοντονής και
Βασιλειάδης…

κυβέρνηση νομοθέτησε αφαίρεση βαθμών, αντί υποβιβασμού στην
περίπτωση του ΠΑΟΚ. Ας πούμε ότι αφαιρούνται έξι βαθμοί από
τον ΠΑΟΚ. Είναι πρόβλημα; Δύο «χειρουργεία» είναι έξι βαθμοί.
Παίζει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ τώρα με διαιτητή από το Αζερμπαϊτζάν. Ένα χειρουργείο εδώ κι ένα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα, πάνε οι έξι
βαθμοί. Κι όχι μόνο στην Τούμπα. Άντε στην Τούμπα, ο Περέιρα μπορεί να το
πάει στα ίσια το παιχνίδι. Σ’ ένα εκτός έδρας ματ, σε όποιο, παίξει ο Ολυμπιακός, όπως με την Ξάνθη και τον Βόλο, σου τραβάει ένα νυστεράκι το
κοράκι, ίσα βάρκα - ίσα πανιά στη βαθμολογία. Τι κάθονται και σκάνε εκεί
στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να τους ξεφύγει το πρωτάθλημα; Τζάμπα οι διαδηλώσεις και μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο.

Η

αι απάνω στοn γενικό χαμό, πάρ’ τον και τον Κοντονή, πάρ’ τον
και τον Βασιλειάδη. Βγήκαν από τη ναφθαλίνη κι έκαναν δηλώσεις. Για τον Χαραλάμπη τον Κοντονή, δεν λες και πολλά πράγματα. Σε λίγο, σου λέει, η κυβέρνηση θα φτιάχνει και τη βαθμολογία. Αυτός, ωστόσο, μόνο διαιτητές όριζε επί των ημερών του, δεν το προχώρησε παραπάνω. Ύστερα, έρχεται ο Βασιλειάδης και τα χώνει στον
Αυγενάκη. Τζάμπα πράγμα ο Αυγενάκης. Κανένας δεν πάει χαμένος
που τον βρίζει. Ο Γιώργαρος που παρέλαβε «κολοβό» VAR και ήθελε να
δώσει κοντά στα 30 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ μέσω της ΕΡΤ, αυτός που φιλιότανε με τον Σαββίδη στη «Λεωφόρο», κάνει δηλώσεις. Έτσι είναι, όμως, στην Ελλάδα τζάμπα είναι οι δηλώσεις. Ο κόσμος, όμως, δεν ξεχνάει. Και πού είναι τώρα ο Κοντονής με τον Βασιλειάδη; Στα γραφεία
τους, όχι στη Βουλή.

Κ
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Το 2000 έξω από το γήπεδο της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ο
Χάρις Μπρκιτς δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι από έναν
άγνωστο. Έφυγε από τη ζωή μερικές ημέρες αργότερα. Η
αστυνομία ερεύνησε εκτενώς την υπόθεση, ωστόσο δεν υπήρχε
καμιά υποψία για το ποιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από
τη δολοφονία κι αν υπήρχε κίνητρο. Το έγκλημα έμεινα
ανεξιχνίαστο.

Μάκης Γκαγκάτσης στη συνέντευξη
στον Θωμαΐδη, είπε και πολλά άλλα. Όπως για τους δανεικούς. Ότι ο ΠΑΟΚ επεξεργάστηκε σχέδιο και άλλα τέτοια. Για
τον Φασίδη της Ξάνθης είπε ότι τέτοια… γίνονται
(άκουσον, άκουσον) ενώ παρέλειψε να πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει έξι δανεικούς στον Βόλο. Κι όχι μόνο
αυτό, αλλά αυτός που έκανε το πέναλτι στην Τούμπα, ανατρέποντας τον Λημνιό, ήταν ο Μάριος
Τσαούσης. Ο οποίος παίζει δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Βόλο. Κατά τα άλλα, οι Σαββιδοτέχνες είχαν συμφωνήσει με τον… Μπέο στο ματς του πρώτου γύρου, ότι οι δανεικοί δεν πρέπει να παίζουν.
Τώρα, φαίνεται, υπήρχε ανάγκη.

Ο

ΑΝΑΘΕΜΑ





Ο Μάκης δεν είπε
τίποτα για το πέναλτι
του ΠΑΟΚτσή στον
ΒόλοΤσαούση
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Διδακτικόν! Σε παιχνίδι βόλεϊ Μπαρτσελόνα-Ντελφίν,
στο Εκουαδόρ, η κάμερα εστίασε σε μακρόσυρτο φιλί
ενός ζευγαριού. Μόνο που το ζευγάρι ήταν… παράνομο.
Όταν ο νεαρός αντιλήφθηκε ότι τον έδειχνε η μεγάλη
οθόνη που ήταν κρεμασμένη στον θόλο του γηπέδου,
αποτραβήχτηκε, αλλά το κακό είχε γίνει…

Η μοναξιά του Γραμμένου
δειο έμεινε το
πρωί της Τρίτης
το γραφείο του
Γραμμένου, παρά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μάταια περίμενε ο Βάγγος
κάποιον από τους συμβούλους της ΕΠΟ να τον
επισκεφτούν και να ανταλλάξουν μία καλημέρα. Λες και το προεδρικό
γραφείο ήταν ναρκοθετημένο και το απέφευγαν όλοι οι παράγοντες.
Η απόλυτη μοναξιά για
τον Γραμμένο, ο οποίος
αντιλαμβάνεται ολοένα
και πιο έντονα ότι του
γύρισαν την πλάτη ακόμα και οι πιο στενοί συνεργάτες του.
Σε κατάθλιψη κινδυνεύει
να πέσει ο άνθρωπος. Ανέλαβε πρόεδρος της ΕΠΟ
και αντί να τρέχουν όλοι
για να τον συναντήσουν, οι

Ά

παράγοντες ακολουθούν
πλέον άλλη διαδρομή. Τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση για να μην τον
συναντήσουν. «Περασμένα
μεγαλεία» αποτελούν πλέον για τον Βάγγο οι μαζώξεις για τις προσυνεδριάσεις της Εκτελεστικής. Εκείνες οι συγκεντρώσεις,
στις οποίες μαζί με τον
Μάκη έδιναν το στίγμα για
τη γραμμή που θα ακολου-

θούσε το μπλοκ του Βορρά
στην επίσημη συζήτηση. Η
κατάσταση εξελίχθηκε έτσι
για τον Γραμμένο, που εύκολα μπορεί να πιάσει το
μικρόφωνο και να τραγουδήσει το άσμα του αείμνηστου ΠΑΟΚτσή Στράτου
Διονυσίου, «εγώ που ήμουνα Θεός θα φύγω τώρα
σαν τρελός, θα φύγω σαν
κυνηγημένος… Απόκληρος
και ξεχασμένος».

Ποιος έχασε
το φιλότιμο
να το βρουν
βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ;
Κάθε ψήγμα αυτοσεβασμού
και φιλότιμου (αν είχαν ποτέ) έχουν χάσει εκεί στον
ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, το θράσος τους περισσεύει. Όπως
επιβεβαιώνεται από τις τοποθετήσεις βουλευτών του,
για το πόρισμα της ΕΕΑ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε
τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην
Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστο
Γιαννούλη. Ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Είναι
τουλάχιστον αστείο και υποκριτικό, ο αρμόδιος για
θέματα Αθλητισμού υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης να δηλώνει για την απόφαση της –ελεγχόμενης
από τον ίδιο– πλειοψηφίας
της ΕΕΑ [...]».
Και τον συνάδελφό του
στις Σέρρες, Λευτέρη Αβραμάκη, που μίλησε για
«σκανδαλώδη εισήγηση
της Ε.Ε.Α που διόρισε ο κ.
Αυγενάκης».
Δεν γνωρίζουν τι ισχύει; Έχουν εκτεθεί γιατί, πριν
σπεύσουν να μιλήσουν, δεν
φρόντισαν να ενημερωθούν. Ή μήπως γνωρίζουν
(που είναι το... πιθανοσίγουρο) αλλά επέλεξαν να
«γκαιμπελίσουν»; Οπότε, έχουν εκτεθεί πολλαπλά;
Ας τους θυμίσουμε, λοιπόν,
αυτό που (καμώνονται ότι)... δεν ξέρουν. Η πλειοψηφία τής (επταμελούς και
με τους αναπληρωματικούς
δεκατετραμελούς) ΕΕΑ έχει
διορισθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον τελευταίο της υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.
Ο Λευτέρης Αυγενάκης τοποθέτησε τον πρόεδρο και
τον αντικαταστάτη (μαζί με
τον αναπληρωματικό του)
ενός μέλους που είχε παραιτηθεί. Δηλαδή, στους 7
τους 2 και στους 14 τους
τρεις. Αλλά για τον Γιαννούλη και τους ομοίους του
ο νυν υφυπουργός Αθλητισμού ελέγχει την πλειοψηφία της ΕΕΑ.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τώρα τι λένε οι παμποντιακές
οργανώσεις για το
«μη Έλληνες» του Σαββίδη
ταν ο
Ολυμπιακός στην επίσημη ανακοίνωσή του αποκάλεσε
«Ρώσο» τον Ιβάν Σαββίδη, ξεσηκώθηκαν όλες οι
παμποντιακές
οργανώσεις.
Όλοι στήριξαν
τον Σαββίδη,
και καλά έκαναν, αφού αισθάνθηκαν ότι ενώ είναι Έλληνες τους προσέλαβε ο Ολυμπιακός
με τον χαρακτηρισμό ως «Ρώσου» του Ιβάν. Τώρα, ωστόσο, που ο ίδιος ο Ιβάν λέει ότι
κινδυνεύει η εθνική συνοχή, ο Γκαγκάτσης –με τη φωνή του Ιβάν προφανώς– λέει ότι
«θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας μη Έλληνες πολίτες», τι έχουν να πουν όλοι αυτοί οι
σύλλογοι και οι ομοσπονδίες που στήριξαν τον Σαββίδη; Συμφωνούν μ’ αυτά που είπε ο
Γκαγκάτσης με τη φωνή του Ιβάν; Οι Πόντιοι είναι πιο Έλληνες απ’ όλους τους Έλληνες
και ο Ιβάν τούς έβαλε στο «παιχνίδι» του. Από καλή πρόθεση μπήκαν, επειδή τους παραμύθιασε για το «Ρώσος». Τώρα, όμως, μετά τις δηλώσεις Γκαγκάτση, όλοι αυτοί πρέπει
να πάρουν θέση για το «θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας μη Έλληνες». Διότι Πόντιοι
δεν είναι μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι και οι Αρειανοί, οι Ηρακλειδείς κ.λπ.

Ό

Με Ινφαντίνο δεν
παίζουν
υσικά, δεν πρόκειται να γίνει καμία νέα συνάντηση των
«Big-4». Ο Σαββίδης θα πήγαινε μόνο αν ο ΠΑΟΚ είχε
δικαιωθεί. Τι θα γίνει, όμως, αν το «έργο» το αναλάβει ο ίδιος ο Ινφαντίνο ή στείλει κανέναν αντιπρόεδρό του στην Ελλάδα, όπως είπε ο Πιλάβιος; Θα πάει ή δεν θα πάει ο Ιβάν; Τρέχοντας θα πάει. Δεν παίζουν εκεί, να απειλεί και να εκβιάζει με «εθνική συνοχή» και άλλες τέτοιες παπαριές. Η «Α» το έγραψε καθαρά στο περασμένο φύλλο της, ότι ο Ινφαντίνο θα μπει στα
πράγματα με τον έναν τον άλλον τρόπο.

Φ

Boρράς ή Νότος
στη… «δωροδοκία»
Παναγόπουλου;
«γνωστός» δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος έκανε φοβερές και τρομερές δηλώσεις για
ένα μέλος της ΕΕΑ. Ότι τα παίρνει. Αυτό είπε στο
«Metropolis» της Θεσσαλονίκης. Ότι του είπε ένας συνάδελφός του, ότι ένα μέλος της επιτροπής τα παίρνει.
Και τα χρήματα, λέει ο Παναγόπουλος, τα ζητούσαν
στους διαδρόμους! Τον Παναγόπουλο πρέπει να τον
καλέσει σήμερα ο εισαγγελέας. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέει, ότι ένα μέλος δωροδοκείται. Ή να πάει ο ίδιος να τα καταγγείλει. Κάτι ξέχασε να μας πει ο Παναγόπουλος, ωστόσο. Από ποιον δωροδοκείται; Από
τον από τον Βορρά ή από τον Νότο; Ή από κάποιον ενδιάμεσο νομό υπό μορφή νταλαβεριτζή;

Ο

Καμία αφαίρεση βαθμών σε
καθεστώς εκκρεμοδικίας
α μην το κουράζουμε με υποβιβασμούς ή αφαίρεση
βαθμών από τον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη. Τίποτα απολύτως δεν
πρόκειται να γίνει. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη
θα δημιουργήσουν ένα καθεστώς
διαρκούς εκκρεμοδικίας. Γι’ αυτό κι
έκαναν μήνυση στα τρία μέλη της ΕΕΑ που πλειοψήφησαν, γι’ αυτό
προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια αμφισβητώντας την εγκυρότητα της σύνθεσης της ΕΕΑ επειδή,
λέει, δεν πέρασαν από την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ωραιότατα. Ερώτηση: Γιατί το
νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ με τον
κολοσσό της νομικής σκέψης Μάκη
Γκαγκάτση δεν έθεσε έγκαιρα θέμα νομιμότητας στη σύνθεση των

Ν

μελών του ΕΕΑ; Πριν από την εκδίκαση, όχι εκ των υστέρων; Δεν το ήξεραν; Τους άνοιξε τα μάτια ο Μπέος, που τα παίζει στα δάκτυλα τα δικαστικά, ή μήπως είχαν τίποτα σιγουριές ότι δεν θα υποβιβαστούν;
Όσο αφορά στα ποδοσφαιρικά, θα

φτάσουν και μέχρι το CAS αν χρειαστεί να τους δικάσει ο Πιλάβιος.
Πόσο θα τραβήξει αυτή η δουλειά;
Πάνω από χρόνο, σίγουρα. Στο μεταξύ, ο Ιβάν με τον Περέιρα θα
προελαύνουν στο πρωτάθλημα και
πάλι θα το σηκώσουν.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Γραμμένος και η κομπίνα
στον ΚΑΠ για την πολυϊδιοκτησία
το γήπεδο της Πειθαρχικής
Επιτροπής περνάει, πλέον,
η μπάλα για το μέλλον της
Ξάνθης και του ΠΑΟΚ, έπειτα από την απόφαση που έλαβε η ΕΕΑ. Κι αν για την ομάδα της
Θράκης το τοπίο μοιάζει ξεκάθαρο, διότι γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού, στην περίπτωση του
«δικεφάλου» τα πράγματα είναι
μπερδεμένα. Έστω και αν η παράβαση χαρακτηρίστηκε «βαρεία» από την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού και σε αυτή την περίπτωση το παράρτημα Α του Πειθαρχικού Κώδικα είναι σαφές.
«α) Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται
από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με
ποινή υποβιβασμού από μια κατηγορία
έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά την προέλευση των πόρων των μετόχων και των εταιρειών, που συνεισφέρουν για τη δραστηριότητα των
Π.Α.Ε., καθώς και κάθε παράβαση, που
αφορά στη νομιμότητα της διοίκησης
και του μετοχολογίου των Π.Α.Ε. Στην
περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση
ή στο μετοχολόγιο Π.Α.Ε. μετέχουν πρόσωπα, που έχουν καταδικαστεί τελεσί-

Σ

δικα για την τέλεση κακουργήματος ή
εγκλήματος dopping ή έχουν καταδικαστεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς
χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα
σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του ενός (1) έτους φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της Π.Α.Ε., στην οποία μετέχουν,
από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα», αναφέρει η παράγραφος 3.
Ο αθλητικός δικαστής σε πρώτο
βαθμό και η Επιτροπή Εφέσεων σε
δεύτερο, ωστόσο, θα μπουν στην ουσία της υπόθεσης. Κι εκεί θα χρειαστούν έναν καταστατικό χάρτη για να
αποφασίσουν.
Τα δικαστήρια εκδίδουν την ετυμηγορία τους βάσει των νόμων. Τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου
στηρίζονται στον ΚΑΠ και τον Πειθαρχικό Κώδικα. Μόνο που χάρη στον
Βάγγο Γραμμένο, για την πολυϊδιοκτησία δεν υπάρχει πρόβλεψη.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ νοιάστηκε το
περασμένο καλοκαίρι μόνο για τη νομιμοποίηση της πολυϊδιοκτησίας. Προφανώς για να διευκολύνει τον Ιβάν.
Έτσι, πέρασε στους κανονισμούς τη
δυνατότητα να μπορεί ένας ιδιοκτήτης
ομάδας να αποκτά και ποσοστό έως

Ποιο Σύνταγμα;
Στον ΠΑΟΚ ο όρκος
του Ζαγοράκη

5% σε άλλη ΠΑΕ. Μπροστά στο ξεμπρόστιασμα από τον Χέμπερτ Χούμπελ και τον Πιέτρ Φούσεκ, ο Γραμμένος σάλπισε ισπανική υποχώρηση.
Και η σχετική διάταξη βγήκε από τον
Πειθαρχικό Κώδικα. Αλλά οι ημερομηνίες είχαν περάσει. Οι προθεσμίες για
αλλαγές εξέπνευσαν. Κι έτσι, η πολυϊδιοκτησία έμεινε ένα αδίκημα, μία παράβαση χωρίς καταστατικό χάρτη για
την τιμωρία της. Κι ο αθλητικός δικαστής και η Εφέσεων για να επιβάλουν
την προβλεπόμενη ποινή θα στηριχθούν μόνο στη διάταξη του νόμου
και στις διατάξεις για τις αρμοδιότητες της ΕΕΑ.
Ενός Γραμμένου το ανάγνωσμα,
λοιπόν, μπορεί να κάνει μπ……. το ποδόσφαιρο. Και προφανώς, δεν εννοούμε μπάχαλο…

Ο Μάκης χώρισε τον γιο απ’ τον πατέρα
Τον διχασμό της Ελλάδας προανήγγειλε ο Μάκης
Γκαγκάτσης κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής
εμφάνισής του στον Θωμαΐδη. Λες κι έτοιμος από
καιρό, ο γιος του Βασιλομπίλαρου του Λευκοπυργίτη βγήκε και έκανε διάγγελμα, επειδή μία Ε-
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πιτροπή αποφάσισε την εφαρμογή των νόμων και
των κανονισμών. Έτσι έμαθε το παλικάρι κι έτσι
λειτουργεί. Τόσα χρόνια κάτω από την πατρική αγκαλιά, αντιλήφθηκε πως κάποιοι βρίσκονται στο
απυρόβλητο. Ότι δεν τους αγγίζουν οι νόμοι. Για το
ένα κακούργημα μετά από το άλλο παραπέμπεται
ο πατέρας του, αλλά ζει και βασιλεύει. Εύλογα,
λοιπόν, σκέφτηκε ο Μάκης ότι δεν γίνεται να εφαρμοστούν οι νόμοι στον Ιβάν και τον ΠΑΟΚ
που όπως και να το κάνουμε είναι μεγαλύτερα μεγέθη από τον Βασίλη Γκαγκάτση. Πάνω στην
πρεμούρα του να γίνει αρεστός στον νυν εργοδότη του, όμως, ο μικρός Γκαγκάτσης ξέχασε το αυτονόητο. Ότι ο διχασμός της Ελλάδας, όπως τον
προανήγγειλε, θα χωρίσει και την οικογένειά του.
Θα απομακρύνει τον πατέρα από τον γιο και τον
τελευταίο από τα αδέρφια του. Τι θα κάνει μετά
χωρίς τις συμβουλές του μπαμπά του, τον οποίο
φροντίζει να βλέπει κάθε φορά που επισκέπτεται
την Αθήνα; Εκτός και αν προλάβει ο Βασίλης και
μπει κι εκείνος κάτω από τη σκέπη του Σαββίδη
για να παραμείνει στο απυρόβλητο, όπως επιθυμεί
να ’ναι για όλα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.

Στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριούνται οι δημόσιες
παρεμβάσεις του Θοδωρή Ζαγοράκη όλα αυτά τα
χρόνια που είναι ευρωβουλευτής.
Η μία φορά είναι η πρόσφατη, όταν θεώρησε ότι, σε
περίπτωση κατά την οποία ο ΠΑΟΚ τιμωρείτο από την
ΕΕΑ με υποβιβασμό, θα αποχωρούσε από τη Νέα Δημοκρατία. Κι άλλη μια φορά, όταν έκανε επερώτηση στο
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή η Αστυνομία στην Ολλανδία (στον αγώνα με τον Άγιαξ) είχε ρίξει πολύ ξύλο
στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που νόμιζαν ότι πήγαιναν
στην Τούμπα…
Ο Ζαγοράκης διεγράφη από τον Μητσοτάκη με
συνοπτικές διαδικασίες και δεν χρειάστηκε να κάνει…
πράξη την απειλή της ανεξαρτητοποίησής του.
Πάντως, η συχνότητα των παρεμβάσεών του, αλλά
και το περιεχόμενό τους δείχνουν ότι πάνω απ’ όλα για
τον Ζαγοράκη είναι ο ΠΑΟΚ.
Ποιο… Σύνταγμα και τρίχες κατσαρές!

Για τον ΠΑΟΚ συλλαλητήρια
για τις Πρέσπες… συλλυπητήρια
Σε χρόνο-μηδέν η κινητοποίηση των οπαδών του ΠΑΟΚ για την απόφαση της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Η Λέσχη Φίλων ΠΑΟΚ Γρεβενών έδωσε πρώτη το σύνθημα και ακολούθησε
η «Θύρα 4», αλλά και όλοι οι οργανωμένοι.
Μέχρι και στα γρήγορα στήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Καμία σχέση οι κινητοποιήσεις με όσα… δεν είχαν γίνει όταν η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε τις Πρέσπες, τότε που το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ ήταν σε…
εμφύλιο επειδή μια μικρή μερίδα ήθελε να προχωρήσει σε
συλλαλητήριο για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, το οποίο
τελικά δεν έγινε ποτέ.
Συλλαλητήρια γίνονται
στον Βορρά μόνο για τον ΠΑΟΚ.
Για τις Πρέσπες… μόνο συλλυπητήρια.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τους διόρισε η ΕΠΟ και θα κρίνουν

Μαύρα ο… πυροσβέστης

αθάρισαν ΠΑΟΚ και
Ξάνθη από την ποινή
του υποβιβασμού, καθώς για το θέμα της
πολυϊδιοκτησίας η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει πρόστιμο και αφαίρεση από πέντε έως δέκα βαθμούς.
Η εξωαγωνιστική περιπέτεια
του πρωταθλήματος, ωστόσο,
μόλις.. άρχισε. Όλο το ζουμί πλέον είναι πόσοι βαθμοί θ’ αφαιρεθούν από κάθε ομάδα. Το ύψος
της ποινής που θα επιβληθεί σε
ΠΑΟΚ και Ξάνθη με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, περνάει στα χέρια ενός Πρωτοδίκη που έχει το-

Το παραέκανε ο Τάσος Κάκος με τον Γιώργο Βρέσκα. Είπαμε, Μακεδόνας ο διαιτητής από την Πιερία που σφύριξε το ΑΕΛ-Παναθηναϊκός, αλλά να υπάρχει και ένα μέτρο. Όχι για το αν ο διαιτητής έπρεπε να δώσει τρία πέναλτι στους «πράσινους», αλλά για τη φράση… καλύτερη διαιτησία της δεκαετίας, του Κερκυραίου σχολιαστή
φάσεων.
Έπρεπε να σκριναριστεί τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει
την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, ή ήταν ο ενθουσιασμός από το
αποτέλεσμα που οδήγησε τον Κάκο να καταθέσει δάφνινο στεφάνι
στον Βρέσκα;
Αυτός που δεν υπολόγισε ο πρώην διαιτητής και συχνός συνδαιτυμόνας του Ιβάν Σαββίδη, ήταν ο Αλέξης Κούγιας. Το αφεντικό
της Λάρισας μίλησε για τον δημόσιο υπάλληλο Τάσο Κάκο και είπε:
«Ρε γελοίο πρόσωπο, με αυτή τη γελοία φάτσα πόσο θα αυτοεξευτελίζεσαι και θα μας σπας τα νεύρα για να παίρνεις 7.000€ μαύρα τον
μήνα, για να μη σε διώξουν από την Πυροσβεστική;
»Σε προκαλώ να μου κάνεις μήνυση, για να αποκαλύψω και πώς τα
παίρνεις και γιατί αρνήθηκα να το μεθοδεύσω νομικά εγώ. Άντε γεμίσαμε σιχάματα».
Πολύ γρήγορα
φαίνεται πως δικαιώθηκε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που ρώτησε
τον Κάκο, πόσα
παίρνει… και του
τα έχωσε όταν αυτός αρνήθηκε ότι
εισπράττει χρήματα για την κριτική
των φάσεων.

Κ

ποθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στη θέση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super
League 1.
Η πρωτοδίκης Μαρία Τσαγκιά, ή ο αναπληρωματικός αθλητικός δικαστής Χριστόφορος
Μάρκου θα κρίνουν το ζήτημα
της πολυϊδιοκτησίας ως προς το
ύψος των ποινών που θα πρέπει
να επιβάλουν στις ΠΑΕ που υπέπεσαν στην παράβαση. Για την
Ξάνθη υπάρχει πρόσθετα και το
ζήτημα του μετοχολογίου.
Σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση
θα πάει στην επιτροπή εφέσεων
της ΕΠΟ, τα μέλη της οποίας προέκυψαν επίσης από τη γενική συ-

νέλευση της 27ης Αυγούστου
2018. Οι δύο επιτροπές (Πειθαρχική Super League 1 και Εφέσεων) είναι αυτές που έκριναν σε
δύο βαθμούς δικαιοδοσίας ότι ο
Ολυμπιακός έπρεπε να τιμωρηθεί
με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων
των θυρών για όσα συνέβησαν
κατά την άφιξη της αποστολής
του ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης».
Αυτές οι επιτροπές έκλεισαν το
«Καραϊσκάκης» στα παιχνίδια με
την ΑΕΛ και τον Παναθηναϊκό και
θα κρίνουν και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί στον ΠΑΟΚ
(πρωτίστως) και την Ξάνθη (δευτερευόντως).

«Δικηγόροι –του ΠΑΟΚ– για
γέλια και για κλάματα»
Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη σχέση ΠΑΟΚ και
Ξάνθης στηρίχθηκε στα στοιχεία που είχαν ο Νικόλαος Τζουλάκης και τα υπόλοιπα μέλη. Πέρα από την απόδειξη της ανάμειξης που είχαν οι συγγενείς του
Ιβάν, άρα και ο ίδιος, με την ομάδα της Θράκης, στη διαδικασία αποδείχθηκε
και κάτι άλλο. Ότι όσοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση όχι απλά τα έκαναν μαντάρα, αλλά ουσιαστικά υπέγραψαν την τιμωρία του ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης την περασμένη Δευτέρα, άλλωστε, ένα από τα βασικά θέματα
συζήτησης ανάμεσα στα μέλη της ΕΕΑ ήταν οι κινήσεις που έκαναν όσοι ενεπλάκησαν με τα διαδικαστικά για την επένδυση στην Ξάνθη.
«Είτε το έκαναν άσχετοι είτε δικηγόροι για
γέλια και για κλάματα», ήταν μία από τις
χαρακτηριστικές ατάκες που ακούστηκαν
στις διαβουλεύσεις
για την ποινή στις
δύο ΠΑΕ.

Το ζευγαράκι ξεσάλωσε
Τα πάνδεινα τραβάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά στο πάρκο Γουδή έχουν κι ευχάριστα θέματα για να ασχοληθούν σε
τούτες τις δύσκολες ώρες. Στα
γραφεία της ΕΠΟ οι υπάλληλοι
έχουν αφήσει σε δεύτερη μοίρα
τις νομοθετικές παρεμβάσεις
της κυβέρνησης και τον πόλεμο

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. Οι περισσότερες συζητήσεις τους αφορούν στο νέο ζευγάρι της ομοσπονδίας. Φροντίζουν, άλλωστε, ο λεγάμενος και η κοπελιά
να δίνουν θέματα για κουβεντούλα. Ειδικά η κυρία της ιστορίας που έχει ξεσαλώσει και,
σύμφωνα με το σούσουρο, ακό-

μα και στα πόδια του αγαπημένου της πηγαίνει και κάθεται.
Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται
ο καθένας τι ακριβώς γίνεται
στους διαδρόμους, στα γραφεία, αλλά και στο υπαίθριο καπνιστήριο. Έρωτας είναι αυτός
και, όπως μάθαμε από παιδιά,
δεν γίνεται να κρυφτεί…
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UEFA θέτει προδιαγραφές για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις,
οι οποίες στο ντέρμπι
του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (που έγινε πρόσφατα) πήγαν… περίπατο, αφού τα ριπλέι που έπαιξαν στις επίμαχες φάσεις
ήταν λειψά και πετσοκομμένα,
όπως και στα στιγμιότυπα που
μοιράστηκαν από το ΠΑΟΚ
TV, αλλά η διοργανώτρια Αρχή… κάνει τα στραβά μάτια αντί να ελέγχει πώς διαχειρίζονται οι ομάδες της Super
League 1 το ποδοσφαιρικό
προϊόν!
Ο ΠΑΟΚ, που πλήρωσε για να
νοικιάσει το συνεργείο που έκανε
την τηλεοπτική παραγωγή, θα ά-

Η

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η μονταζιέρα του ΠΑΟΚ TV,
τα παρατράγουδα του Open και
οι ευθύνες της Super League 1
φηνε στην τύχη του τον αγώνα;
Προφανώς και έδωσε εντολές
στον σκηνοθέτη για το πόσα ριπλέι θα έπρεπε να πέφτουν σε κάθε φάση.
Το ζήτημα ήταν πως οι τηλεθεατές είδαν (στις επίμαχες φάσεις)
κάτι ριπλέι βγαλμένα από τις εποχές της «Αθλητικής Κυριακής» τη
δεκαετία του ’70, όταν ο Φουντουκίδης προσπαθούσε να ξε-

χωρίσει μέσα από την ασπρόμαυρη οθόνη ποια ομάδα ήταν στην
επίθεση και ποια στην άμυνα…
Το ωραίο είναι ότι το ΠΑΟΚ TV
διαφήμιζε όλη την προηγούμενη
εβδομάδα του αγώνα την… τηλεοπτική υπερπαραγωγή (κάτι σαν
Μπεν Χουρ) με τις 16 κάμερες και,
όταν ήρθε η ώρα να απολαύσει ο
τηλεθεατής το «προϊόν», είδε ότι ο
σκηνοθέτης του έδειξε… κάτι ρι-

πλέι της πλάκας που προκάλεσαν
μεγαλύτερη σύγχυση από ό,τι ξεκαθάρισαν τις φάσεις!
Αν οι τηλεθεατές είδαν αυτή
την άθλια εικόνα, οι διαιτητές στο
VAR, που έπαιρναν και τις κρίσιμες αποφάσεις για το παιχνίδι, τι
σόι… ριπλέι είδαν;
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι
ότι στο VAR δεν πηγαίνει η ίδια εικόνα της μετάδοσης. Δηλαδή, εν

Άφαντος ο Ιβάν από το ΟΡΕΝ, μήπως
το έδωσε σε κανέναν τριτοξάδερφο;
Στο ΟΡΕΝ πόσο καιρό έχει να πατήσει
το πόδι του ο Ιβάν Σαββίδης; Ξέχασαν
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οι εργαζόμενοι πότε τον είδαν για τελευταία φορά. Σου λένε, έρχεται στην
Αθήνα, αλλά εμείς λες και δεν είμαστε
υπάλληλοί του. Και το έριξαν στην πλάκα κιόλας. Δεν έρχεται, λέει, μη δώσει
στόχο πως είναι… δικό του το κανάλι και
το μάθει ο… Διονυσάτος, ο πρόεδρος
της Eπιτροπής Eφέσεων και παραιτηθεί,
καθ’ ότι ο γιος του εργάζεται εκεί. Ο

Διονυσάτος είχε ζητήσει από την ΕΠΟ
ενημέρωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΡΕΝ και απάντηση δεν πήρε. Γι’ αυτό και παραμένει. Η πλάκα, όμως, συνεχίζεται. Οι υπάλληλοι έλεγαν
πως ο Ιβάν πιθανόν να μην είναι ιδιοκτήτης και να βρήκε κανέναν τριτοξάδερφο και τον έβαλε μπροστινό. Όπως
στο Σαλέ της Ξάνθης ή στην ΠΑΕ.

Θέλει να κάνει «μπάχαλο»
το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

O Ιβάν δεν θέλει τον
ΟΦΗ στα πλέι οφ…

Μπάχαλο θέλει να το κάνει ο μικρός Σαββίδης το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
Μπορεί το ματς να είναι προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά ο
Γκιόργκι θέλει από τώρα να βάλει μπουρλότο…
Με τον Βόλο έπαιζε προχθές ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτός είχε το μυαλό
του στο πώς θα κάνει «κόλαση» το
ντέρμπι της Τούμπας
με τον Ολυμπιακό.
Γι’ αυτό και ανέβαζε φωτογραφίες
από το περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων στην Τούμπα με
τα σχόλια... «23/2 ελάτε, ελάτε».
Είναι να απορεί
κανείς! Υπάρχει ένας
εισαγγελέας να του
τραβήξει το αυτί;

«Χειρουργείο» κανονικό στο Ξάνθη-ΟΦΗ εις βάρος
των φιλοξενουμένων με έναν διαιτητή βγαλμένο από την… «εξυγίανση» του Περέιρα και του Γραμμένου.
Το παιχνίδι τέλειωσε 2-2 αντί για 1-3 υπέρ των
Κρητικών.
Το ωραίο είναι ότι στην Ξάνθη έβγαλαν και… ανακοίνωση-διαμαρτυρίας!
Αντί να βγάλουν… ευχαριστήρια ανακοίνωση!
Η εξυγίανση φοβάται το «Γεντί Κουλέ» στα πλέι
οφ, τώρα που φτάνουμε στη τελική ευθεία...

προκειμένω δεν έβλεπαν οι διαιτητές όσα οι τηλεθεατές. Το αν
πήγε όμως… καλύτερη ή χειρότερη εικόνα, δεν το γνωρίζουμε.
Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε... Από τη στιγμή που οι διαιτητές δεν έχουν γραμμή του οφσάιντ στα ριπλέι (ενώ οι τηλεθεατές το βλέπουν τουλάχιστον από
τη μετάδοση της Nova), είναι αμφίβολο αν έχουν και τα σωστά ριπλέι για να διαμορφώνουν ορθή
άποψη και να αποφασίζουν για
τις τύχες των αγώνων… To απόλυτο μπάχαλο.

«Στημένο» και το ΑΕΚΟλυμπιακός, μετά το
Ολυμπιακός-Άρης
Όπου παίζει ο Ολυμπιακός, οι Σαββιδοτέχνες βλέπουν
ότι κάτι γίνεται. Ούτε η Μίσιζ Μαρπλ τέτοια φαντασία. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άρη, κοιτάξτε τι έδινε
στο στοίχημα, σου γράφει ο Κόλκας που τελευταία
παρουσιάζεται με σοφιστικέ γυαλί στην τηλεόραση.
Έτσι είναι. Τέτοια βαθυστόχαστα πράγματα που λέει,
μεγάλες διεισδυτικές αναλύσεις, δεν πάνε χωρίς γυαλί. Για το ΠΑΟΚ- Βόλος πόσο έδινε το στοίχημα; Αυτό
δεν το είπε. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Κόλκας. Σχολιάζοντας…. (μπρρρ) το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, άφησε
σκιές. Ναι, ρε φίλε, ο Σταύρος ο Κόλκας. Και τι είπε;
Ότι ο Λιβάγια με τον Ολιβέιρα ήταν αδιάφοροι. Δεν
προσπάθησαν πολύ. Να του κοτσάρουνε μια αγωγή
του Σταύρακα και να μην ξέρει τι να πληρώνει ο Σαββίδης.
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Του Μανώλη
Δράκου

Οι... Θεσσαλονικάρχες,
ο Άρης και
ο Ηρακλής
Ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας, παρενέβη επίσης στο ζήτημα Ξάνθης-ΠΑΟΚ
και έκανε λόγο για «μεθοδεύσεις που θα επιχειρήσουν να πλήξουν τον
ΠΑΟΚ», οι οποίες θα
πρέπει «να ακυρωθούν
χωρίς δεύτερη σκέψη».
Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας: «Με μεγάλη θλίψη
και οργή βλέπουμε για
μια ακόμη φορά το πρωτάθλημα να παίζεται εκτός γηπέδου. Παρ’ όλα
αυτά, ελπίζω στην ορθή
κρίση των αρμόδιων οργάνων», έγραψε στο
twitter.
Εδώ πρέπει κανείς να υπενθυμίσει στον Περιφερειάρχη ότι και το παιχνίδι Ξάνθη-ΠΑΟΚ ή
ΠΑΟΚ-Ξάνθη στο γήπεδο θα παιχθεί, αλλά…από τον ίδιο ιδιοκτήτη….
Η απάντηση ήρθε από
τους οργανωμένους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι απαντώντας έγραψαν
σε ανακοίνωσή τους: «Η
Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία δεν είναι Κριμαία
να την εκμεταλλευτείς
και να την προσαρτήσεις
κάπου αναλόγως με τα
συμφέροντά σου... και
πολύ περισσότερο δεν
μπορείς να χωρίσεις κάτι
σε όσα κομμάτια έχεις ανάγκη αν δεν σου ΑΝΗΚΟΥΝ...
»Θα μιλάτε μόνο για τον
εαυτό σας και για κανέναν άλλο».

ς πάμε το χρόνο
λίγο πίσω… Δευτέρα απόγευμα, ο
ΠΑΟΚ παίζει με
τον Βόλο, ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Αρκετός κόσμος
όμως στην Τούμπα βρίσκεται σε
αναβρασμό. Αιτία; Το πόρισμα
που αναμένεται να βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την υπόθεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης.
Η είδηση του περιεχομένου του
πορίσματος ανακοινώνεται –κατά
διαβολική σύμπτωση– την ώρα του
αγώνα! Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης ανεβαίνει ήδη ένα πανό με
συνθήματα κατά της κυβέρνησης
και του υφυπουργού Αθλητισμού,
για την απόφαση να υποβιβαστούν
ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη λόγω της μεταξύ τους σχέσης.
Η αντιπαράθεση κλιμακώνεται
μέσα σε λίγες ώρες.
Ο μηχανισμός –φαίνεται ότι– ήταν έτοιμος από μέρες, διότι δεν ήταν μόνο η ανάρτηση του πανό στην
Τούμπα που έγινε σε χρόνο-μηδέν,
αλλά και όσα ακολούθησαν!
Ο στόχος ήταν προφανής. Να
χωριστεί η Ελλάδα σε «Βόρειους»
και «Νότιους» για να μην περάσει η
απόφαση.
Δύο γεγονότα συνηγορούν σ’
αυτή την κατεύθυνση.
Το πρώτο ήταν η παρουσία του
υιού Γκαγκάτση το ίδιο βράδυ (της
Δευτέρας) στο κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη, το Open, όπου βγήκε να
υποστηρίξει ότι –αν ισχύσει η απόφαση της ΕΕΑ– θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, ότι το θέμα είναι «εθνικό» και ότι με αυτή την απόφαση
«κάποιοι θέλουν να χυθεί αίμα».
Αφού είπε όσα είπε για τον Β.
Μαρινάκη και τον Λ. Αυγενάκη,
κατέληξε: «Η μόνη λογική για να δημοσιευτεί η απόφαση εκείνη την ώρα, ήταν για να χυθεί αίμα. Το ότι ο
κόσμος κράτησε την ψυχραιμία του
είναι άλλο», ανέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος σε άλλο σημείο
της συνέντευξης υποστήριξε ότι όλο
αυτό το σκηνικό γίνεται «για να πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με
προεδρικό διάταγμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύει πολυϊδιοκτησία»…
Την ίδια στιγμή έπιανε δουλειά
ο οπαδικός στρατός, με στόχο να
πιεστούν οι βουλευτές της Βορείου
Ελλάδος.
Αμέσως μετά τον αγώνα με τον
Βόλο, οι οπαδοί του «Δικέφαλου»
ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με προορισμό τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στο κέ-
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Σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ-Ιβάν:

«Βόρειοι και Νότιοι»
Ένας ολόκληρος μηχανισμός με βουλευτές, περιφερειάρχες,
δήμαρχους, οπαδούς, δικηγόρους και παρατρεχάμενους
οργανώθηκε όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη και
κινητοποιήθηκε με στόχο να πιέσει πολιτικά πρόσωπα
και καταστάσεις, όταν βγήκε η απόφαση της ΕΕΑ για την Ξάνθη
και τον ΠΑΟΚ, ώστε να πέσουν στα μαλακά οι δύο ομάδες
που κατηγορήθηκαν για τις μεταξύ τους σχέσεις και
την εξαγορά της μιας από την άλλην…
ντρο της Θεσσαλονίκης, υπό τη διακριτική επιτήρηση αστυνομικών δυνάμεων. Το βράδυ της Δευτέρας.
Οι συμμετέχοντες στην πορεία
συγκεντρώθηκαν έξω από τη «θύρα
4» του γηπέδου της Τούμπας και ξεκίνησαν να κινούνται με αυτοκίνητα
και μοτοσικλέτες. Έφτασαν στα γραφεία της ΝΔ, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Καλού και Αφοδίτης,
λίγο πριν τις 21:00΄, φωνάζοντας
συνθήματα κατά της κυβέρνησης
και του Ολυμπιακού.
Σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ στόχευσαν ανοιχτά
κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, και ανέφεραν: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο»! Μεταξύ άλλων
πρόσθεταν:
«Ήρθε η ώρα για τον λαό του ΠΑΟΚ (από τον απλό φίλαθλο που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον κάθε
συνδεσμίτη) να ξυπνήσει και να δει
την αλήθεια κατάματα: είμαστε σε πόλεμο.
»Ο κύριος υπεύθυνος για το σημείο που φτάσαμε αλλά και το πού θα
πάμε από εδώ και στο εξής, είναι ένας και έχει το ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης
του ΣΦ ΠΑΟΚ Θύρα 4, γινόταν λόγος για απόσχιση!
«Πριν ενάμιση χρόνο, στις δράσεις
για το κλεμμένο πρωτάθλημα, φυτεύθηκε ο σπόρος στις καρδιές μας.
Με αδικίες σαν τη σημερινή να τον
ποτίζουν όλο και περισσότερο, σύντομα το λουλούδι της απόσχισης θα
φυτρώσει, και τότε η πραγματικότητα

σουν θύελλες. Ο κόσμος της Βορείου
Ελλάδος (Μακεδονίας και Θράκης) θα
δώσει δυναμική και αποστομωτική απάντηση στους θιασώτες αυτής της
φαρσοκωμωδίας και στους εμπνευστές αυτής της μεθόδευσης».
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την… ελίτ
της χώρας! Ξεχνούν πολλοί εύκολα
οι σύντροφοι τις χλιδάτες διακοπές
του Αλέξη στο κότερο της Παναγοπούλου…
θα είναι πολύ διαφορετική».
Το σχέδιο διχοτόμησης της Ελλάδας έμπαινε μπροστά.
Ακολούθησαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ που έριξαν λάδι στη φωτιά,
αλλά και ο Θοδωρής Ζαγοράκης
ο οποίος έσπευσε να μιλήσει για
«Βόρειους» και «Νότιους».
Ο αναπληρωτής τομεάρχης Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης
Μπορνούς, σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «…Η κυβέρνηση αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα χωρίς καμία ντροπή. Η Ελλάδα διοικείται
σύμφωνα με τις επιθυμίες μιας ολιγαρχίας που δεν μπορεί να αφήσει τίποτα στην τύχη. Η νοοτροπία των ελίτ
της χώρας που πιστεύουν ότι μπορούν
να αγοράζουν ό,τι δεν μπορούν να αποκτήσουν με την αξία τους δεν θα
μείνει αναπάντητη. Η κυβέρνηση προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό
και τη χώρα, αλλά θα εισπράξει τελικά
την απάντηση που της αρμόζει από το
σύνολο του ελληνικού λαού που δεν
χειραγωγείται ούτε από επικοινωνιακά
επιτελεία ούτε από την οικονομική ελίτ. Η αυθαιρεσία τους δεν θα περάσει. Έσπειραν ανέμους και θα θερί-

Κουβέντα για
την ταμπακιέρα
Κατά την ακροαματική διαδικασία
στην ΕΕΑ, οι περισσότεροι δεν παρουσιάστηκαν και αυτοί που πήγαν
στο σύνολό τους δικηγόροι, είπαν
πράγματα που ούτε οι ίδιοι δεν τα
πίστευαν.
Ο ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη,
Ιωάννης Καλπατζίδης αγόρασε
τις εγκαταστάσεις της ακριτικής ομάδας μέσω κυπριακής εταιρείας, η
οποία αγόρασε την εταιρεία Vialand
που κατείχαν οι Χρήστος Πανόπουλος και Πολυχρόνης Συγγελίδης. Το μέλος της ΕΕΑ και εκ των
εισηγητών της υπόθεσης, Ηλίας
Αρκούδης, στάθηκε στην απουσία
του Ιωάννη Καλπατζίδη:
«Αν ήταν ο κύριος Καλπατζίδης
εδώ θα τον ρωτάγαμε ένα κάρο θέματα, στο υπόμνημά του θα απαντήσει. Δυστυχώς στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μόνον δικηγόροι. Δεν
ήρθε κανένα φυσικό πρόσωπο, ούτε
εκπρόσωπος εταιρίας, ούτε μέτοχος, ούτε όλα αυτά τα ονόματα που
ακούγαμε κατά καιρούς και είχαμε
κλητεύσει».
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Η ΑΠΟΨΗ
μερώσει τις παραπάνω ομοσπονδίες, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ να
αρνείται(!!!).
Και αυτό βεβαίως διότι σε περίπτωση παρέμβασης των διεθνών
ομοσπονδιών για ακύρωση του
νόμου, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να υποστεί μεγαλύτερες ποινές από την
αφαίρεση 5-7 βαθμών.

Από το επόμενο
πρωτάθλημα η αφαίρεση
βαθμών σε ΠΑΟΚ και
Ξάνθη

Αυγενάκη ως υπάλληλο(!!!) του
Βαγγέλη Μαρινάκη.
Με όλα τα παραπάνω λεχθέντα
από τον κύριο αντιπρόεδρο του
ΠΑΟΚ, σε ένα ευνομούμενο κράτος θα περίμενε κανείς ότι κατά την
έξοδό του από το στούντιο του ΟΡΕΝ να υπάρχει κάποιο περιπολικό να τον «μαζέψει». Άλλωστε, φοβούμενος και ο ίδιος τη διαδικασία του αυτοφώρου, δεν παρέστη
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΠΟ την επόμενη
μέρα.
Όλα τα παραπάνω, που οργανώθηκαν εντέχνως και που βεβαίως δεν αποτελούν «λαϊκή εξέγερση», με τη συμμετοχή των κ.κ. Ζαγοράκη, Ζέρβα, και Κουκοδήμο
να μπαίνουν στο παιγνίδι, ο κ. Γ.
Γεραπετρίτης είχε εξασφαλίσει το
άλλοθι για να περάσει την επόμενη
κιόλας ημέρα το μεσημέρι την επιθυμητή για τον Ιβάν Σαββίδη τροπολογία.
Σε όσα έχουμε αναφερθεί παραπάνω, είναι φυσικό να είναι μεγάλη η απορία των αναγνωστών μας
ποιο είναι το άτομο που με οδηγίες
του Ιβάν Σαββίδη έβαλε στο τρυπάκι τον κ. Γεραπετρίτη και βεβαίως την κυβέρνηση.
Η «Α» αποκαλύπτει σήμερα ότι
πρόκειται για τον κ. Γιάννη Δρόσο, συνταγματολόγο, αγαπημένο
παιδί του πρώην υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά (ποιος δεν θυμάται
τις βαρύγδουπες δηλώσεις του για
τις τηλεοπτικές άδειες;), του Σταύρου Κοντονή, που σε συμφωνία
με τον μακαρίτη Κύπριο Κωστάκη
Κουτσοκούμνη τον διόρισε ως
πρόεδρο της Προσωρινής Διοίκησης ΕΠΟ (ΠΔΕ), το 2017, του Αλέξη Τσίπρα, που προσπάθησε
μέσω του κ. Δρόσου να δώσει η
ΕΡΤ 30 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ για
τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, και
που για τον σκοπό αυτό τον διόρισε επίσης και διευθύνοντα σύμβουλο στην ΕΡΤ.

Σχέσεις στοργής
Γεραπετρίτη – Δρόσου
Η σχέση του Γ. Γεραπετρίτη και
Γ. Δρόσου έχει μεγάλο χρονικό

βάθος.
Κατ’ αρχάς, ο Δρόσος ως καθηγητής ήταν εκείνος που πρότεινε
την προαγωγή του Γεραπετρίτη ως
καθηγητή.
Αργότερα ως πρόεδρος της
ΠΔΕ προσέλαβε τον κ. Γεραπετρίτη ως δικηγόρο για να υποστηρίξει ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών την αντίθεση της ΕΠΟ σε
προσφυγή της Αθλητικής Ένωσης
Ηρακλείου Αθηνών κατά της διάταξης του Σταύρου Κοντονή, που
νομιμοποιούσε την εγκαθίδρυση
της ΠΔΕ.
Βεβαίως, ο κ. Γεραπετρίτης παρέστη ως δικηγόρος έναντι αμοιβής, και όχι εθελοντικά…
Αναφέρουμε το γεγονός όχι ως
μομφή κατά του κ. Γεραπετρίτη,
αλλά ως ένδειξη της φιλίας και της
εμπιστοσύνης που συνδέουν τους
δύο άνδρες.
Με όλα τα παραπάνω, η σύνδεση Γεραπετρίτη – Δρόσου στην
πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για κατάθεση και ψήφιση της
τροπολογίας που «έσβηνε» τις βαριές ποινές για την πολυϊδιοκτησία, είναι απόλυτα ορατή και από
ένα άλλο γεγονός.
Όταν κατά τη συζήτηση στη Βουλή της επίμαχης τροπολογίας, την
περασμένη Τρίτη, 28/1, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Κώστας
Καραγκούνης έθεσε κάποιον
προβληματισμό του για το αν η
διάταξη αυτή έθιγε ή όχι το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, συνέβη το εξής εκπληκτικό:
Ο Γ. Δρόσος ήλθε σε επαφή με
υπάλληλο της ΕΠΟ και του ζήτησε
να μάθει «εδώ και τώρα» αν θα υπάρχει πρόβλημα από FIFA και
UEFA εξαιτίας της ψήφισης της
προαναφερόμενης τροπολογίας.
Όταν μάλιστα ο υπάλληλος του είπε ότι δεν έχει χρόνο και ότι θα δει
το θέμα την επόμενη ημέρα, ο Γ.
Δρόσος εξανέστη τον και πίεσε αφόρητα λέγοντάς του «το θέλω σήμερα, γιατί πρέπει να ενημερώσω τον
Γεραπετρίτη».
Με όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, και χωρίς μεγάλη φαντασία, ότι ο Γ. Δρόσος προσπαθώντας να πέσει στα μαλακά ο ΠΑΟΚ

διόγκωσε τα γεγονότα στον φίλο
του Γ. Γεραπετρίτη, και με την οργάνωση που προαναφέραμε στα επιχειρήματα περί Βορείων και Νοτίων και περί διχασμού, μέσα σε
ελάχιστο χρόνο τον έπεισε ότι επιβάλλεται να κατατεθεί τροπολογία,
έστω και αν αυτή καταργούσε διατάξεις νόμου και καταστατικού της
ΕΠΟ, με προσδοκία να ικανοποιηθεί ο Ιβάν Σαββίδης, και βεβαίως να πάρει πόντους ο –«δεν είμαι
του τζάμπα»– Γιάννης Δρόσος.

Φωνάζει ο Φούσεκ,
χαμπάρι δεν παίρνει
ο Γραμμένος
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας, ο επιτετραμμένος των FIFA
και UEFA Φούσεκ πιέζει τον
Γραμμένο με έγγραφό του να ενη-

Όπως αναμένεται, από τους γνωρίζοντες νομικά, η όποια ποινή καταλογιστεί σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη θα
ισχύσει από το επόμενο πρωτάθλημα.
Και αυτό διότι το πόρισμα της
ΕΕΑ πρέπει να καθαρογραφεί –πότε άραγε;–, να κοινοποιηθεί στους
ενδιαφερόμενους Ξάνθη και ΠΑΟΚ –πότε άραγε;–, στη συνέχεια
μετά παρέλευση 30 ημερών οι δύο
ΠΑΕ να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο το οποίο θα ορίσει δικάσιμο –πότε άραγε;–, και όταν έλθει η ημέρα εκδίκασης να ζητηθεί
από τους εναγόμενους κάποια αναβολή η οποία βεβαίως θα δοθεί
για να υπάρξει «ηρεμία στο ποδόσφαιρο», σύμφωνα με την άποψη
του κ. Γεραπετρίτη.

Ήθελε και στην ΕΡΤ
επί ΝΔ ο Γεραπετρίτης
τον Δρόσο
Επειδή τα γεγονότα είναι πρόσφα-
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τα, υπενθυμίζουμε ότι όταν η ΝΔ
κέρδισε τις εκλογές, στις 7 Ιουλίου, άμεσα προέβη σε αλλαγές των
διοικήσεων της αρμοδιότητάς της.
Επί ένα τετράμηνο, στην ΕΡΤ όμως παρέμενε δ/νων σύμβουλος
ο Γιάννης Δρόσος. Προφανώς με
στήριξη του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος ως εμπνευστής του επιτελικού κράτους είχε τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο στους διορισμούς αυτούς. Μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, είχε την πρόθεση να τον διατηρήσει στη θέση του
για να ισχυροποιήσει τον κυβερνητικό μύθο ότι η νέα κυβέρνηση
είναι υπεράνω κομματικών τοποθετήσεων και διατηρεί στη θέση
τους τους άξιους.
Χρειάστηκε να βάλει τις φωνές
όχι στέλεχος της ΝΔ, αλλά… ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απαίτησε από τον Γ. Δρόσο να παραιτηθεί άμεσα.

Κι όμως, παραβιάζονται
νόμοι και καταστατικό
Λόγω της άγνοιας που βασιλεύει
στα αρμόδια υπουργεία, ή της ιδιοτέλειας κάποιοι να κλείνουν τα μάτια σε παραβάσεις νόμων και κανονισμών, η «Α», παραβιάζοντας
την ομερτά κάποιων συναδέλφων
που «σιτίζονται» από κυβερνητικά
ή ποδοσφαιρικά μορφώματα, παραθέτει σήμερα τις μέχρι τώρα παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου
και του καταστατικού της ΕΠΟ.

Παραβιάσεις
Καταστατικού της ΕΠΟ
1] Ο μισθός του προέδρου της ΕΠΟ αποφασίστηκε στη ΓΣ της Ομοσπονδίας. Απαγορεύτηκε η καταβολή του με απόφαση του υφυπουργού Λ. Αυγενάκη.

Σωστή στην ουσία, αλλά
νομικά παράβαση του
καταστατικού.
2] Οι κανονισμοί της ΕΠΟ εγκρίνονται από τη ΓΣ, σύμφωνα με το
καταστατικό FIFA/UEFA. Με απόφαση της ΓΓΑ, οι κανονισμοί εγκρίνονται από αυτήν.

Παράβαση του
καταστατικού.

Κάτι ήξερε ο Σαμαράς...
ς γνωστόν, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
δεν προσήλθε κατά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας στη Βουλή, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
Ενδεχομένως, αν είχε πληροφορηθεί τα παραπάνω αναφερόμενα, οι προσωπικοί λόγοι που επικαλέστηκε προσδίδουν
και ένα στίγμα μεσσηνιακής αξιοπρέπειας, αφού δεν είναι
δυνατόν να καλείται μια ολόκληρη παράταξη με την ψήφο
της να εγκρίνει μια διαδικασία προς όφελος κάποιων «νταλαβεριτζήδων» του ποδοσφαίρου…

Ω

3] Οι θητείες και τα όρια ηλικίας. Αποτελεί παράβαση στο καταστατικό της ΕΠΟ για το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Τελειώνοντας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε την τροπολογία του
Γιώργου Βασιλειάδη, τον Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με την οποία για να ψηφιστεί ο εκπρόσωπος του ποδοσφαίρου στην ΕΟΕ
αρκούσαν οι ψήφοι των Ενώσεων
και όχι οι ψήφοι των εκλεκτόρων
του νόμου Ορφανού, που είχε επαναφέρει σε ισχύ διάταξη του Στ.
Κοντονή.
Και μετά σου λένε ότι ΣΥΡΙΖΑ,
ΣΥΡΙΖΑίικο μάτι δεν βγάζει…
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Instagram
εναντίον
Photoshop
Τα νέα στον χώρο των social media
τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και ειδικά οι αλλαγές στο
Instagram έχουν πάρει φωτιά. Ειδικότερα, μετά την απόφαση της
πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης να αποκρυβούν τα likes, μέσα
στις επόμενες εβδομάδες το
Instagram ετοιμάζει ακόμη μία τεράστια αλλαγή, η οποία θα αφορά
τη χρήση photoshop στις φωτογραφίες που ποστάρονται και θα ισχύσει σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι υπεύθυνοι του πιο δημοφιλούς
κοινωνικού μέσου έχουν ήδη εφαρμόσει ένα φίλτρο για δημοσιεύσεις με ευαίσθητο περιεχόμενο,
ώστε να επεμβαίνει άμεσα και να
θολώνει φωτογραφίες που θα μπορούσαν να είναι προσβλητικές, δίνοντας την επιλογή στον χρήστη να
τις δει αν το θέλει. Το ίδιο επίσης ισχύει και για τα μηνύματα.
Τώρα, το Instagram δοκιμάζει μια
νέα λειτουργία, κατά την οποία θα
«κρύβει» φωτογραφίες που πιθανότατα έχουν περάσει από
photoshop ή είναι ψεύτικες.
Οι ελεγκτές στην πλατφόρμα θα
τσεκάρουν δηλαδή το κοινωνικό
δίκτυο, ψάχνοντας για εικόνες που
μπορεί να έχουν μεταλλαχθεί ψηφιακά, χαρακτηρίζοντάς τες ως
ψευδείς πληροφορίες και αφού τις
αναγνωρίζουν θα τις κατεβάζουν από τον εκάστοτε λογαριασμό.

Προς απόσυρση τα
μονόλεπτα και
δίλεπτα κέρματα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει
σοβαρά την πρόταση να αποσυρθούν από τη χρήση τα νομίσματα του 1 και των
2 λεπτών (cents) του ευρώ, σε
μία κίνηση που θα μπορούσε
να εξοικονομήσει αρκετά κονδύλια, καθώς το κόστος παραγωγής και διαχείρισής τους
πολλές φορές ξεπερνούν συχνά την ονομαστική τους αξία,
αναφέρεται σε έγγραφο της ΕΕ.
Το πιθανό αυτό μέτρο περιλαμβάνεται στο εκτελεστικό
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σχέδιο της ΕΕ για το τρέχον έτος, το οποίο δόθηκε σήμερα
στη δημοσιότητα και προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την
περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, έπειτα από αξιολόγηση της
χρήσης των δύο νομισμάτων
του ευρώ με τη μικρότερη αξία.
Οι Βρυξέλλες προσανατολίζονται στο να εισαγάγουν κανονισμούς στρογγυλοποίησης στα
ποσά των καταναλωτικών αγαθών σε όλα τα μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε οι καταναλωτές να
μπορούν να πληρώνουν χρησιμοποιώντας τα νομίσματα του 1

και 2 λεπτών.
Η στρογγυλοποίηση θα είναι
το πρώτο βήμα για την τελειωτική αχρησία τους, καθώς αυτή
αναμένεται να θέσει σταδιακά
εκτός χρήσης τις μικρότερες υποδιαιρέσεις αυτές του ευρώ.
Μεταξύ των 19 χωρών του ευρώ, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η
Ιταλία και το Βέλγιο ήδη έχουν
θεσπίσει κανονισμούς για να
ενθαρρύνεται η στρογγυλοποίηση των ποσών στις πληρωμές
με μετρητά, σε μία προσπάθεια
να μειωθεί η χρήση των δύο
αυτών νομισμάτων.

Σε έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε το 2018, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τονίζει πως η στρογγυλοποίηση μπορεί να θεσπισθεί ταυτόχρονα με την άμεση
απομάκρυνση των νομισμάτων
αυτών από τις συναλλαγές.
Στην ίδια έκθεση, η κυκλοφορία του 1 λεπτού χαρακτηρίζεται ως «δραστηριότητα που προκαλεί ‘χασούρα’ στα κράτη μέλη».
Η Ιταλία έχει σταματήσει να
κόβει τέτοια νομίσματα από το
2017. Μόνο τα κόστη προμήθειάς τους ξεπερνούν την ονομαστική τους αξία, ενώ και σε

Ανακαλύπτοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες
ενίσχυση των οικονομικών
σχέσεων της Ελλάδας με το Αζερμπαϊτζάν και οι δυνατότητες δραστηριοποίησης των ελληνικών
επιχειρήσεων, ήταν το αντικείμενο
της ενημερωτικής εκδήλωσης
«Discover Azerbaijan», που συνδιοργανώθηκε την περασμένη Τετάρτη, από τον Οργανισμό Enterprise Greece,
τον ΣΕΒ και την πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν.
Εκ μέρους του ΣΕΒ ο αντιπρόεδρός
του, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, σημείωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν παρουσιάζει αξιό-
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λογες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, κυρίως στον τομέα των φαρμάκων,
των πρώτων υλών και της αγροδιατροφής
που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση μεταξύ των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων προς τη χώρα κατά τριετία 20162018.
Στη δική του παρέμβαση, ο CEO του
Enterprise Greece, Γεώργιος Φιλιόπουλος, τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στην τόνωση των ελληνικών εξαγωγών, ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, και τη σημασία που έχει η αξιοποίη-

ση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας,
ικανή να τη μετατρέψει σε κόμβο εμπορίου, ενέργειας και μεταφορών μεταξύ
τριών ηπείρων.
Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου της AzPromo, Fuad Panahhov, η
έως τώρα διμερής οικονομική συνεργασία Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν επικεντρώνεται κυρίως στον ενεργειακό τομέα,
υπάρχουν ωστόσο δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, συσκευασιών, χημικών, όπως επίσης και στις τραπεζικές
και ασφαλιστικές υπηρεσίες.
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Τι προβλέπει το deal εξαγοράς της Praxia Bank από τη Viva Wallet
η συμφωνία της με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση
του 100% των μετοχών της Praxia Bank ανακοίνωσε στην αρχή
της εβδομάδας η Viva Wallet Holdings, επαναφέροντας στην…
κανονικότητα ένα πρότζεκτ ψηφιακής τράπεζας που παραμονές των Χριστουγέννων είχε κατεβάσει ρολά!
Είναι χαρακτηριστικό ότι το deal πήρε σάρκα και οστά λίγο πριν αδειάσει
εντελώς ή άμμος στην κλεψύδρα του deadline που είχε θέσει η Τράπεζα
της Ελλάδος, η οποία είναι και αυτή που θα εγκρίνει τη μεταβίβαση του
100% των μετοχών της Praxia που έχει σήμερα στην κατοχή του ο τραπεζίτης Μπομπ Ντάιμοντ στον όμιλο εταιρειών παροχής υπηρεσιών η-
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λεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακών συναλλαγών Viva Wallet.
Η απόκτηση της Praxia Bank ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Round C) της Viva Wallet, και εντάσσεται
στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της. Το τίμημα της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες θα αγγίζει τα
€40.000.000. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τη Viva Wallet να αποκτά
μόνο την άδεια λειτουργίας και το ενεργητικό της Praxia Bank, μαζί με
τον ελάχιστο αριθμό στελεχιακού δυναμικού που κρίνεται αναγκαίος
για την απρόσκοπτη μετάβασή της στο νέο μοντέλο λειτουργίας.

Βάζει τα καλά της
για την 28η AGROTICA
η Τράπεζα Πειραιώς
την 28η AGROTICA, τη μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 30 Ιανουαρίου έως και
τις 2 Φεβρουαρίου, συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο
της έκθεσης η διοίκηση της τράπεζας θα έχει συναντήσεις με τους
εκπροσώπους 72 κορυφαίων συνεταιρισμών της χώρας από όλο
το φάσμα του αγροτικού τομέα. Επιπλέον, στελέχη της Αγροτικής Τραπεζικής θα αναλύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του
κλάδου σε περισσότερους από 170 αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα στην ημερίδα «Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα».
Στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς θα βρίσκονται
ειδικευμένα στελέχη, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, που απευθύνονται σε
αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, αλλά
και σε συνδεδεμένες, με τον αγροτικό τομέα, επιχειρήσεις.
Το
Κέντρο
Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη»,
μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, θα ενημερώνει για τα
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών, καθώς και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη.
Με φόντο και τις εξελίξεις που φέρνει η νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική 2021-2027, θυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσφέρει ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες, τραπεζικές λύσεις σε κάθε αγρότη, αγροτικό συνεταιρισμό και αγροτική επιχείρηση, όπως είναι:
1 Η διευκόλυνση των επενδύσεων των αγροτών και των ομάδων παραγωγών χρηματοδοτώντας τα Σχέδια Βελτίωσης.
1 Η συμβολή στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων με τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
1 Η εξασφάλιση της ρευστότητά τους με εξειδικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγρότη, και συνδρομή
στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας με τη στήριξη της Ευφυούς Γεωργίας.
1 Η στήριξη της αύξησης της αποτελεσματικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τα Προγράμματα Αγοράς Γης και Εξοπλισμού.
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άλλα κράτη και η κοπή των νομισμάτων 2 λεπτών είναι μεγαλύτερη από την αξία τους.
Αλλά και το σενάριο της σταδιακής απαλοιφής τους εξετάζεται
εξίσου, καθώς η Επιτροπή προσπαθεί να καταλήξει στη βέλτιστη
δυνατή λύση. Όπως τόνισε σήμερα σε σχετική συνέντευξη Τύπου,
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μάρος Σέφτσοβιτς, «ακόμη δεν έχει ληφθεί μία τελική απόφαση για
την πρόταση αυτή». Πάντως, σε δημοσκόπηση του 2017 οι πολίτες

των χωρών μελών της Ευρωζώνης τάσσονται στην συντριπτική
τους πλειοψηφία υπέρ του να αποσυρθούν τα νομίσματα τούτα.
Προκειμένου, δε, να κατευνάσει τους φόβους για μεγαλύτερο
πληθωρισμό, που ενδεχομένως
να προκληθεί από μία τέτοια κίνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει στην έκθεσή της του
2018 πως στις χώρες όπου έχει
υιοθετηθεί μία περιορισμένη χρήση των νομισμάτων αυτών δεν έχει παρατηρηθεί μία (καταγεγραμ-

μένη τουλάχιστον) αύξηση στις τιμές, με προς τα άνω στρογγυλοποίηση.
Οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω, ή
προς τα κάτω στην κοντινότερη τιμή των 5 λεπτών για τις πληρωμές
με μετρητά.
Το μικρότερο κόστος που θα
προκύψει από τη διαχείριση αυτών των συναλλαγών θα επιτρέψει
επιπλέον στους λιανικούς πωλητές να χαμηλώσουν τις τιμές τους,
υποστηρίζει η ίδια έκθεση.

στην αγορά του Αζερμπαϊτζάν

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αζερμπαϊτζάν διαθέτει σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές και

κομβική για την ευρύτερη περιοχή γεωγραφική
θέση. Υπάρχουν αξιόλογα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και βωξίτη. Το 2018, σύμφωνα με την Αζερική Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ της χώρας διαμορφώθηκε σε περίπου 46
δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε
σχέση με το 2017. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε το πρώτο ενδεκάμηνο του 2019 σε
235 εκατ. ευρώ, έναντι 224,5 εκατ. για ολόκληρο
το 2018. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών, για
το ίδιο διάστημα, διαμορφώθηκε σε 8 εκατ. ευρώ. Οι αζέρικες εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 227 εκατ. ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε πετρέλαιο.
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΙΧΝΟΥΝ «ΜΑΥΡΟ» ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΪ
- ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ athenstransport.com

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν
αισίως 20 χρόνια από
την ημέρα που λειτούργησε για πρώτη φορά
στην Αθήνα το Μετρό,
διακλαδιζόμενο τότε σε
δύο γραμμές, με επτά
σταθμούς η κάθε μία.
Φαίνεται ότι ο ενθουσιασμός των πολιτών για το
συγκεκριμένο συγκοινωνιακό μέσο παραμένει
τόσο μεγάλος όσο ήταν
και στο ντεμπούτο του,
όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας που
διενήργησε ο ιστότοπος
athenstransport.com
Του Δημήτρη Τζιβελέκη
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ίναι η έκτη συνεχής
χρονιά που η μεγαλύτερη ιστοσελίδα
για τις συγκοινωνίες
της Αθήνας χαρτογραφεί τον βαθμό ικανοποίησης
που «εισπράττουν» οι Αθηναίοι
από τη χρήση των μέσων μεταφοράς και, όπως δείχνουν και τα
φετινά αποτελέσματα, η… κορυφή δεν άλλαξε κάτοχο, αφού το
μετρό συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας
(7,1). Τη δεύτερη θέση της δημοφιλίας κερδίζει το τραμ με
βαθμολογία 5,5, ελαφρώς υψηλότερα από τον προαστιακό και
τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που
ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση, που συγκέντρωσαν
5,3 και 5,2 βαθμούς αντίστοιχα.
Τη χαμηλότερη βαθμολογία την
έδωσαν και φέτος οι μετακινούμενοι πολίτες στα λεωφορεία και
τα τρόλεϊ με 4,6.
Σε σχέση με πέρυσι σημειώθηκαν μόνο μικρές αυξομειώσεις του μέσου όρου των βαθμολογιών. Έτσι, η βαθμολογία
μειώθηκε κατά 0,2 μονάδες για
το τραμ και κατά 0,1 για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και το μετρό, ενώ αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδα για τα λεωφορεία και τρόλεϊ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Σημειώνεται ότι, παρά
την πρωτιά του μετρό, οι επιβά-

Μετρό δαγκωτό
«ψηφίζουν»
οι Αθηναίοι
τες έδωσαν στο μέσο χαμηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τη
συχνότητα των δρομολογίων.

Αγκάθι τα δρομολόγια
για τραμ και
προαστιακό
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα
του athenstransport.com, το
τραμ παραμένει διαχρονικά το
δεύτερο καλύτερο μέσο μετακίνησης χάρη στις βαθμολογίες
που έδωσαν οι επιβάτες του, έστω κι αν η τάση της βαθμολογίας που του δίνουν οι Αθηναίοι συνεχίζει να είναι πτωτική.
Βασικά του μειονεκτήματα;
Η χαμηλή ταχύτητά του και η
αραιή συχνότητα των δρομολογίων
Η συχνότητα των δρομολογίων καθηλώνει βαθμολογικά
και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, με τους επιβάτες του μέσου
να δηλώνουν ανικανοποίητοι από τα περιορισμένα δρομολόγια, το ωράριο λειτουργίας και
τις συνθήκες μετακίνησης.

Οι αδύναμοι κρίκοι
των συγκοινωνιών
Σταθερά το χειρότερο μέσο για
τους Αθηναίους αποτελούν τα
λεωφορεία και τρόλεϊ. Οι βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες
είναι πολύ χαμηλές και οι διάφορες τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών ανά περιόδους σε καμία περίπτωση
δεν αποτελούν αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η μόνη ελπίδα για το μέσο
είναι η αγορά νέων οχημάτων,
αλλά ο σχετικός διαγωνισμός
δεν λέει να ξεκινήσει. Από εκεί

και πέρα, τα δρομολόγια δεν θα
αυξηθούν χωρίς νέους οδηγούς, ωστόσο προσλήψεις και
τοποθετήσεις ή μετακινήσεις
δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα.
Η πτωτική τάση της βαθμολογίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο συνεχίζεται και φέτος.
Βασικά αίτια παραμένουν η κατάσταση στην οποία βρίσκονται
οι συρμοί, με τον διαγωνισμό
για την ανακατασκευή τους να
εκκρεμεί, και η ελλιπής ασφάλεια με συμμορίες μικροκακοποιών να έχουν μόνιμη παρουσία μέσα στα βαγόνια και τους
σταθμούς.

Αποδοκιμασία σε
διοικήσεις και υπουργό
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν, εξάλλου, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη μεγάλη εικόνα των
συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, καθώς προκύπτουν αξιοποιήσιμα ποιοτικά στοιχεία. Για
παράδειγμα, το 46,6% απαντά
ότι η κατάσταση στις συγκοινωνίες παραμένει αμετάβλητη σε

σχέση με πέρυσι και το 33,7%
ότι οι συγκοινωνίες οδεύουν
προς το χειρότερο. Ενδιαφέρον
έχει επίσης ότι το 41,3% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από
την τηλεματική, αλλά μόνο το
26,5% πιστεύει πως έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι. Κατά τα λοιπά:
• Το 48,1% των μη κατόχων και το 41,1% των κατόχων
προσωποποιημένων καρτών ανησυχούν λίγο ή πολύ για τα
προσωπικά δεδομένα που έχει
στην κατοχή του ο ΟΑΣΑ.
• Το 69,3% θα ενδιαφερόταν ή ίσως να ενδιαφερόταν για
πληρωμή κομίστρου απευθείας
μέσω κινητού τηλεφώνου και το
62,1% για πληρωμή απευθείας
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
• Το 76,9% συμφωνεί ή
μάλλον συμφωνεί με τη δωρεάν
μετακίνηση των ανέργων, ωστόσο το 56% πιστεύει ότι το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης ή μειωμένου εισιτηρίου πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους έχουν χαμηλότερο εισόδημα.

ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΚΩΣΤΑ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

• Το 47,9% πιστεύει πως η
τιμή των εισιτηρίων είναι λογική, αλλά το 83% ζητά μείωση
της τιμής για όσους έχουν χαμηλότερο εισόδημα και το
50,9% μείωση της για όλους.
Το 35,5% θέλει δωρεάν συγκοινωνίες για όλους.
• Το 83,1% θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα εισιτηριοδιαφυγής στις συγκοινωνίες και
άλλο ένα 70,7% ότι δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι εισιτηρίων.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
βαθμολογήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα με 6,7
(άριστα το 10).
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της
ασφάλειας των συγκοινωνιών,
οι Αθηναίοι απάντησαν στην έρευνα του athenstransport.com
τα εξής:
• Το 74,9% θεωρεί ότι δεν
υπάρχει επαρκής ασφάλεια στις
συγκοινωνίες.
• Το 71,5% λέει ότι οι πύλες στο μετρό πρέπει να επιτηρούνται από προσωπικό.
• Το 70% απάντησε ότι η αστυνομία στο μετρό δεν αύξησε
την ασφάλεια.
• Το 48,6%: λέει «όχι»
στους ελέγχους εισιτηρίου, παρουσία αστυνομικών.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 46,8% οι ερωτώμενοι εξέφρασαν αρνητική άποψη για τις διοικήσεις των
συγκοινωνιών της Αθήνας, ενώ
αντίστοιχα αρνητική άποψη
(30,3%) εκφράζεται και για τον
αρμόδιο υπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, Κώστα Αχ.
Καραμανλή.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Μία νέα εποχή ξεκινά για
τη μεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας, την Αττική. Κι
επισήμως το 2020 ανακηρύχθηκε σε έτος ανακύκλωσης και γι’ αυτόν τον
λόγο την Πέμπτη στο Ζάππειο παρουσιάστηκε το
σχέδιο της Περιφέρειας
για την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ορθολογικής
και φιλικής προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
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• Ανακοινώθηκε ως έτος ανακύκλωσης το 2020, ενώ ο Γιώργος Πατούλης
παρουσίασε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για το κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή
και νέα διαχείριση των απορριμμάτων

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Τ

ο σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Γιώργο
Πατούλη, παρουσία
των υπουργών Κλιματικής Αλλαγής Κωστή
Χατζηδάκη κι Εσωτερικών Τάκη
Θεοδωρικάκου. Προσδιορίζοντας ο περιφερειάρχης τους άξονες, τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του πρότζεκτ, επεσήμανε ότι αποτελεί πρώτη
πολιτική προτεραιότητα η υιοθέτηση ενός σύγχρονου, φιλικού στο
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, που θα
δίνει έμφαση στην ανακύκλωση.
«Κηρύξαμε το 2020 έτος ανακύκλωσης της Αττικής, και στο πλαίσιο αυτό ξεκινάμε από τη χρονιά αυτή να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή,
ώστε να είμαστε σε θέση ως το 2025,
εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο
έργων, δράσεων και παρεμβάσεων,
να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας
με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε χωρίς επεξεργασία ούτε στη
Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική».
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το
έργο σηματοδοτεί την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Αττικής και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει
την Περιφέρεια και προσωπικά
τον κ. Πατούλη σε αυτό το μεγάλο
βήμα.
Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης στήριξη στο σχέδιο
της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο
χαρακτήρισε ρεαλιστικό και καινοτόμο. «Πιστεύω ότι στο τέλος της
τετραετίας θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και θα είμαστε σε θέση να
πούμε ότι όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη
και την κερδίσαμε», σημείωσε και επεσήμανε: «Εύχομαι το πρόγραμμα
της Περιφέρειας Αττικής να γίνει πράξη με ταχύτατους ρυθμούς. Όλοι θα
βάλουμε πλάτη προκειμένου να δώσουμε λύση βιώσιμη λύση σε ένα
πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα για
χρόνια».

Το περιβαλλοντικό
αύριό της
«χτίζει» η Αττική
Οι βασικές δράσεις
του σχεδίου
Εξειδικεύοντας τις δράσεις που περιλαμβάνει το νέο σχέδιο της Περιφέρειας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
• Βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης
και έως το τέλος Μαρτίου θα επιλεχθεί
ο ανάδοχο, για τη μελέτη για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ώστε να προσαρμοστεί στις νέες Οδηγίες της Ε.Ε.
• Θα υποστηριχθούν με πόρους άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, με την τεχνική
βοήθεια του ΠΕΠ Αττικής οι Δήμοι
προκειμένου να προχωρήσουν στην
επικαιροποίηση των τοπικών τους
σχεδίων και να υπάρξει πρόβλεψη για
τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.
• Ενισχύεται το δίκτυο καφέ κάδων
των δήμων.

• Προμήθεια σταδιακά, έως τον Ιούνιο, 80 νέων απορριμματοφόρων και
9.000 καφέ κάδων που θα δοθούν
στους δήμους για τη στοχευμένη και
στοχοθετημένη συλλογή βιοαποβλήτων.
• Δρομολογείται εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, για την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποίησή τους στην ανακύκλωση.
• Δημιουργείται Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τους στόχους,
τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα
όλων μας όσον αφορά την ανακύκλωση
και τη συλλογή των βιοαποβλήτων.
• Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση
των συσκευασιών. Σταδιακά το 20202021 θα διατεθούν μέσω του ΕΔΣΝΑ
και σε συνεργασία με τους δήμους,
1.000 γωνιές ανακύκλωσης σε στο-

χευμένα σημεία, όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, αθλητικούς χώρους, εκκλησίες, κ.λπ. Επιπρόσθετα
θα παραληφθούν σταδιακά έως το τέλος Μαΐου τα 60 φορτηγά που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα σημεία,
τα οποία προμηθεύτηκε ο ΕΔΣΝΑ και
θα τα χρησιμοποιήσουμε για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
• Δρομολογείται προμήθεια νέου εξοπλισμού από τον ΕΔΣΝΑ, τον οποίο
θα διαθέσουμε στους δήμους για να
βελτιώσουν την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων τους.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής
Ταυτόχρονα όπως ανακοινώθηκε
σταματά η λειτουργία του ΧΥΤΑ της
Φυλής. Οπότε ο κ. Πατούλης έθεσε σε προτεραιότητα:

Έτσι θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα
Αναφορικά με τη χρηματική ενίσχυση που θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της Περιφέρειας, αυτή συνοψίζεται ως εξής:
• Συνεισφορά στην εντατικοποίηση της Διαλογής στην Πηγή με χρηματοδότηση για επιπλέον καφέ κάδους
και οχήματα αποκομιδής, γωνιές ανακύκλωσης καθώς και Πράσινα Σημεία με χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ.
• Χρηματοδότηση του 50% του κεφαλαίου επένδυσης των μονάδων επεξεργασίας που θα υλοποιηθούν με
ΣΔΙΤ, καθώς και του κεφαλαίου των μικρότερων μονάδων, με 250 εκ ευρώ.
• Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος εκτιμάται σε 500 εκατ.
ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες νέες πράσινες
θέσεις εργασίας.

α) Την κατασκευή τριών νέων
μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά
στο Σχιστό και της βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό.
β) Την άμεση αναβάθμιση του
ΕΜΑ Λιοσίων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται την αυξημένη ποσότητα βιοαποβλήτων
που θα κατευθύνονται εκεί.
γ) Τη δημιουργία και λειτουργία
Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, καταρχήν εντός του χώρου που θα δημιουργηθούν οι νέες μονάδες επεξεργασίας. Αλλά και
νέων ΜΕΒΑ σε κατάλληλους χώρους εντός της Αττικής.
Ο περιφερειάρχης δεσμεύθηκε
ότι η Φυλή θα πάψει να λειτουργεί
ως ΧΥΤΑ για πάντα. Επίσης δεσμεύθηκε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ στο Γραμματικό
ΧΥΤΑ, όπως αυτός της Φυλής. Επίσης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν οι χώροι παλαιών λατομείων για τη δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
Περιφέρειας:
• Εντός του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του ΕΜΑ Λιοσίων.
• Η πράσινη ΜΕΑ Γραμματικού θα
κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο, με
δημοπράτηση έως το τέλος Μαΐου του
2020 και ολοκλήρωση το 2025.
• Η ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα, δηλαδή
η ΜΕΑ της Φυλής, θα εκτελεστεί ως
έργο ΣΔΙΤ, με αξιοποίηση ιδιωτικών
κεφαλαίων. Η υποβολή του φακέλου
θα υποβληθεί στη διυπουργική Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του 2020
και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι το 2025.
• Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία
για τη ΜΕΑ Πειραιά στο Σχιστό. Το
έργο θα γίνει με ΣΔΙΤ, η υποβολή φακέλου στη διυπουργική θα γίνει εντός
του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος
έτους και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης
του έργου είναι εντός του 2025.
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Βόμβα ρύπανσης στα Βαλκάνια
ε σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο εξελίσσεται για τους κατοίκους των Βαλκανίων
η ατμοσφαιρική ρύπανση που παρατηρείται ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Στο Σαράγεβο, μάλιστα, την πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το πρόβλημα έχει ενταθεί
σε τέτοιο βαθμό που η δημοτική αρχή αποφάσισε τη δωρεάν μετακίνηση των πολιτών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να μειωθεί η χρήση των αυτοκινήτων και κατ’ επέκταση να ελαττωθούν οι εκπομπές καυσαερίων. Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται να μοιραστούν στους

Σ

κατοίκους του Σαράγεβο μάσκες και συσκευές καθαρισμού του αέρα, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αρχής γενομένης από
τα παιδιά.
Όπως κατά καιρούς συμβαίνει και στην Ελλάδα, το πρόβλημα της ρύπανσης του αέρα στο Σαράγεβο δεν «γεννιέται» μόνο από το κυκλοφοριακό, αλλά και από το γεγονός ότι οι κάτοικοι καίνε στα τζάκια
τους διάφορα ακατάλληλα αντικείμενα προκειμένου να ζεσταθούν, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για την επικινδυνότητα που
έχει αυτό σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

ην προσβολή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από
τον κορωναϊό 2019-nCoV
προβλέπουν ειδικοί επιδημιολόγοι εξετάζοντας τα
πρώτα διαθέσιμα στοιχεία. Αν υπάρχει ένα καλό σενάριο, αυτό θα ήταν,
σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Φίσμαν, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Τορόντο
και συντάκτη του περιοδικού της Διεθνούς Εταιρείας Επιδημιολογίας, «να
συνεχιστεί η επιδημία την άνοιξη, το καλοκαίρι και στη συνέχεια να υποχωρήσει».
Οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν
γνωρίζουν πολλά για τον ιό που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο και χρησιμοποιούν
μαθηματικά μοντέλα για να εκτιμήσουν
τον αριθμό των πραγματικών κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενες επιδημίες, όμως πολλές υποθέσεις ανατρέπονται. Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον
νέο κορωναϊό δεν μπορούν να τον μεταδώσουν σε άλλον προτού εμφανίσουν οι
ίδιοι συμπτώματα. Την υπόθεση αυτή επιβεβαίωσαν την Κυριακή οι κινεζικές
αρχές, όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας δεν την έχει επιβεβαιώσει ακόμη.
Στην αρχή της εβδομάδας οι Αμερικάνοι
εκτίμησαν ότι δεν έχουν δει αποδείξεις
σχετικά. Αν, πάντως, οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί αλλά δεν εμφανίζουν ακόμη συμπτώματα μπορούν να μολύνουν
άλλους, αυτό αλλάζει εντελώς τη δυναμική
της επιδημίας.

Τ

• Φόβοι ότι θα προσβληθούν εκατομμύρια άνθρωποι

Εφιαλτικές προβλέψεις
(αλλά και… φίδια)
για τον φονικό
κορωναϊό
πανεπιστημίου Χάρβαρντ που εργάζεται
στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Βοστόνης. Η ίδια θυμίζει ότι το ποσοστό αυτό
είναι 1,3 για την εποχική γρίπη και 2 με 5
για τον Sars. Για την ιλαρά το ποσοστό είναι 12 με 18.
Με τις καραντίνες, τα μέτρα περιορισμού, το συστηματικό πλύσιμο χεριών,
τις μάσκες, ο μέσος αριθμός ανθρώπων
που μολύνεται μπορεί να μειωθεί. Αν το
ποσοστό πέσει κάτω από το 1, η επιδημία θα εξαλειφθεί.

Η σημαντική παράμετρος
Η περίοδος εκκόλαψης του ιού έχει μόλις αρχίσει να εκτιμάται: περίπου δύο εβδομάδες, ή και λιγότερο, σύμφωνα με
τον ΠΟΥ που έχει κάνει λόγο για δύο με
δέκα ημέρες. Πολλοί ειδικοί προσπαθούν
να εκτιμήσουν τις τελευταίες ημέρες μία
σημαντική παράμετρο για τις επιδημίες:
τον αριθμό των ανθρώπων που μολύνονται από έναν ασθενή.
Οι εκτιμήσεις τους κυμαίνονται από
1,4 σε 3,8 ανθρώπους, σύμφωνα με τον
Φίσμαν, ποσοστό που θεωρείται μέτριο.
Όμως ο αριθμός αυτός δεν είναι παρά ο
μέσος όρος: κάποιοι ασθενείς ενδέχεται

«Αδελφάκι» του Sars

να έχουν μολύνει περισσότερους ανθρώπους και άλλοι λιγότερους. «Από μόνο του

το ποσοστό αυτό δεν είναι λόγος για πανικό»,
δήλωσε η Μαϊμούνα Μαζούμντερ του

«Φαίνεται να μοιάζει με τον Sars ολοένα και πιο
πολύ», δήλωσε ο Φίσμαν. «Ο Sars ήταν ελέγξιμος, οπότε ελπίζουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει
και για αυτό (τον κορωναϊό), όμως δεν θα γνωρίζουμε παρά σε μερικές εβδομάδες». «Θα χρειαστούν εβδομάδες, πιθανόν μήνες και κανείς
δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί», πρόσθεσε.
Δεν θέλει ιδιαίτερη επιστημονική σκέψη για να καταλάβει κάποιος ότι με βάση
όλα τα παραπάνω μοιάζει παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη για το πό-
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«Μπορούμε να κάνουμε σκόνη το Πακιστάν σε 10 ημέρες»
ταν τσακώνονται δύο πυρηνικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν
το λες και καλό, έστω κι αν δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει. Ο λόγος για την Ινδία και το Πακιστάν που ξεκίνησαν να… μισιούνται το 1947, όταν και χώρισαν τα συνοριακά
«τσανάκια» τους και έκτοτε η αμοιβαία εχθρότητα αναζωπυρώνεται από καιρού εις καιρόν.
«Το Πακιστάν έχει ήδη χάσει τρεις πολέμους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα χρειαστούν εφτά με δέκα ημέρες για να κάνουν σκόνη το
Πακιστάν», τόνισε προ ημερών ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα
Μόντι, στη διάρκεια ομιλίας του σε στρατιωτική ακαδημία του Νέου Δελχί, αναφερόμενος ιδιαίτερα στα πλήγματα της ινδικής Πο-

Ό

λεμικής Αεροπορίας στο Πακιστάν το 2016 και το 2019. «Αυτή είναι
“η νέα σκέψη”. Προχωρούμε σε χειρουργικά πλήγματα και βάλλουμε
εναντίον των τρομοκρατών στο έδαφός τους», τόνισε.
Η κυβέρνηση του Μόντι δέχεται πιέσεις, καθώς συνεχίζονται οι
διαδηλώσεις κατά του αμφιλεγόμενου νόμου για την παροχή υπηκοότητας αλλά και εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας. Το
Πακιστάν εξακολουθεί να διεξάγει «έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων» εναντίον της Ινδίας, εκτίμησε ο Ινδός πρωθυπουργός, κατηγορώντας το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει υπογείως ομάδες ανταρτών στο Ινδικό Κασμίρ, όπου η Ινδία είναι αντιμέτωπη με ένοπλη εξέγερση.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ «ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗΣ» ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Casus belli για τους
Παλαιστίνιους
το σχέδιο Τραμπ
ο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση
στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως ο χάρτης που το συνοδεύει, μόνο
για… ειρήνη στην πολυτάραχη περιοχή δεν προϊδεάζουν. Κι αυτό διότι η made in USA χαρτογράφηση εμφανίζει μεταξύ άλλων κάποια εδάφη στη Δυτική Όχθη που βρίσκονται υπό παλαιστινιακό έλεγχο να είναι πλήρως περικυκλωμένα από το Ισραήλ, με οδικές προσβάσεις στην Ιορδανία.
Η συνολική «ιδέα» Τραμπ καθόλου δεν χάλασε το Τελ Αβίβ (σ.σ. σύμφωνα με το
Associated Press, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε
από το Υπουργικό Συμβούλιό του να ετοιμάσει μέχρι την Κυριακή το πλάνο για την
προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης), σε αντίθεση με τους Παλαιστίνιους που
δεν θέλουν να ακούσουν λέξη για το επονομαζόμενο «ντιλ του αιώνα». Είναι χαρακτηριστικό ότι, μόλις έγινε γνωστό το αμερικανικό σχέδιο, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, έκανε διάγγελμα μιλώντας για «συνωμοσία»
που «δεν θα περάσει». Ακόμη πιο δυναμική ήταν η αντίδραση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, που υπογραμμίζει ότι «η ανακοίνωση
του Τραμπ για την Ιερουσαλήμ είναι ανοησία και η Ιερουσαλήμ θα είναι πάντα μια γη για τους
Παλαιστίνιους... Οι Παλαιστίνιοι θα αντιταχθούν σε αυτή τη συμφωνία και η Ιερουσαλήμ θα
παραμείνει παλαιστινιακή γη».
Είναι φανερό ότι οι βασικές ενστάσεις των Παλαιστινίων εστιάζονται στις πρόνοιες
που έχει το σχέδιο Τραμπ για την «ιερή» Ιερουσαλήμ. Βάσει των όσων έχουν γίνει
γνωστά οι αμερικανικοί σχεδιασμοί προβλέπουν την ύπαρξη δύο κρατών, του υφιστάμενου του Ισραήλ και του μελλοντικού της Παλαιστίνης, τα οποία θα μοιράζονται
μία διχοτομημένη πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ. Εν προκειμένω το Ισραήλ θα κρατήσει την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και οι Παλαιστίνιοι θα έχουν για
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου οι ΗΠΑ θα ανοίξουν πρεσβεία. Κατά τα
λοιπά, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει:
>>Διπλασιασμό των εδαφών των Παλαιστινίων που θα είναι συνεχόμενα, δίχως να
φύγει από το σπίτι του κανένας Παλαιστίνιος ή Εβραίος.
>>Συνεργασία της Παλαιστίνης με τον βασιλιά της Ιορδανίας (ως εγγυητή) για την
ασφάλεια του Όρους του Ναού (Temple Mount).
Σημειώνεται ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν στη διάθεσή τους 50 δισ. δολάρια για επενδύσεις στο νέο τους
κράτος, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι σε ορίζοντα
δεκαετίας θα δημιουργηθούν 1.000.000 θέσεις
εργασίας, θα μειωθεί στο
μισό ο δείκτης φτώχειας
και θα διπλασιαστεί ή θα
τριπλασιαστεί το ΑΕΠ. Οι
Παλαιστίνιοι θα έχουν
στη διάθεσή τους τέσσερα
χρόνια (θα παγώσουν οι
εποικισμοί) για να λάβουν
τις αποφάσεις τους.

Τ

σο καιρό και σε ποια έκταση θα μας απασχολήσει ο νέος κορωναϊός 2019-nCoV.
Ακόμη πιο παρακινδυνευμένη είναι η εκτίμηση για τον αριθμό των ενδεχόμενων
θανάτων. Μέχρι στιγμής το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται γύρω στο 3%, όμως
σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτά τα ποσοστά έχουν την τάση να αυξομειώνονται:
ανεβαίνουν στην αρχή μιας επιδημίας όταν πεθαίνουν οι πιο ευάλωτοι και μειώνονται στη συνέχεια, ενώ αυξάνονται εκ
νέου όταν πεθαίνουν και άλλοι.

Τι γίνεται με τα δέματα;
Με την παγκοσμιοποιημένη αγορά να μη
γνωρίζει σύνορα, η εντεινόμενη ανησυχία
για τον νέο κορωναϊό και τους πιθανούς
τρόπους μετάδοσής του δεν άργησε να
«μολύνει» καταναλωτές που έχουν παραγγείλει και λάβει δέματα από την Κίνα.
Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης δήλωσαν πριν από μερικές ημέρες ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη
μετάδοση του κορωναϊού 2019-nCoV μέσω εισαγόμενων προϊόντων, εξηγώντας ότι λόγω της κακής επιβίωσης του συγκε-

κριμένου τύπου ιών σε επιφάνειες, είναι
πολύ χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης από
προϊόντα ή συσκευασίες που αποστέλλονται σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Καθησυχάζουν δε τους καταναλωτές ότι ακόμη και
στο ακραίο περιστατικό, ένας φορέας του
ιού να έχει λ.χ. φτερνιστεί στο συσκευασμένο κινητό τηλέφωνο που αγόρασε κάποιος από το Amazon και ο τελευταίος το
παρέλαβε σπίτι του αεροπορικώς μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, ο παραλήπτης
δεν κινδυνεύει να κολλήσει.
Σημειώνεται ότι για την ώρα δεν υπάρχει έρευνα σχετικά με την ειδική ανθεκτικότητα αυτού του ιού, επειδή είναι ακόμα
νέος. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι παρόμοιοι ιοί, όπως το SARS και το MERS, ζουν
μόνο λίγες ώρες στην επιφάνεια ενός αντικειμένου. Διαχέονται συχνότερα από σταγονίδια αναπνοής από το ένα άτομο στο
άλλο. Συνήθως χρειάζονται τουλάχιστον
τρεις ημέρες για να φτάσει ένα πακέτο από
την Κίνα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με
την UPS και την FedEx. Ο ιός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αρκετό καιρό για να
σας αρρωστήσει.

Δεν ήθελε την Πάολα, ούτε μείωση
μισθού ο Οικονομόπουλος και… έριξε
μαύρη πέτρα!
Νίκος Οικονομόπουλος αιφνιδίασε
πρόσφατα τους θαυμαστές του, ανακοινώνοντας ότι μετά από τρία χρόνια συνεργασίας με το νυχτερινό μαγαζί «Κέντρο Αθηνών» αποφάσισε να ρίξει… τίτλους τέλους!
Αν αναρωτιέστε τον λόγο, φρόντισε να μας
τον φανερώσει ο Κώστας Φραγκολιάς μέσα
από την εκπομπή «Happy Day»:
«Η πρώτη προστριβή ανάμεσα στον Ν. Οικονομόπουλο και τον επιχειρηματία του νυχτερινού
κέντρου ήταν όταν αυτός ζήτησε από τον Νίκο να
συνεργαστεί με την Πάολα, και η δεύτερη να μειώσει τις οικονομικές απολαβές. Ο τραγουδιστής

Ο

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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δεν δέχτηκε τίποτα από τα δύο…» Δεν ήθελε να
«βάλει νερό στο κρασί του» ο άνθρωπος, τι να
κάνουμε..!

• «Θα συζητάμε την κληρονομιά του για πολλά χρόνια, πολύ πέρα από τον αθλητισμό»

Ο Πάουλο Κοέλιο εξηγεί γιατί
διέγραψε προσχέδιο βιβλίου που
έγραφε με τον Κόμπι Μπράιαντ

Ο

αντίκτυπος του σοκαριστικού θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο θρύλος του NBA «έφυγε» για το τελευταίο του ταξίδι μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με τη 13χρονη κόρη
του.Ο συγγραφέας Πάουλο Κοέλιο, με ανάρτησή του στο Instagram, αποκάλυψε
ότι συνεργαζόταν με τον δημοφιλή καλαθοσφαιριστή για ένα παιδικό βιβλίο.
«Ήσουν περισσότερα από ένας σπουδαίος παίκτης του μπάσκετ, αγαπημένε Κόμπι Μπράιαντ», έγραψε ο διάσημος Βραζιλιάνος συγγραφέας, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο διέγραψε
το προσχέδιο του βιβλίου:
«Διέγραψα το προσχέδιο επειδή δεν είχε νόημα να το δημοσιεύσω χωρίς εκείνον.
Δεν πρόσθετε κάτι ουσιαστικό σε εκείνον ή στην οικογένειά του. Αυτό δεν θα με σταματήσει από το να γράψω τα πράγματα που έμαθα από τον Κόμπι και το πόσο μεγαλειώδης ήταν. Αλλά το παιδικό βιβλίο δεν έχει νόημα πλέον».
Ο ίδιος δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει αυτό που συνέβη και συμπληρώνει
στην παραπάνω ανάρτησή του λόγια που είναι σίγουρο ότι ο ίδιος ο αδικοχαμένος αθλητής θα τα ακούει από εκεί ψηλά που βρίσκεται και θα χαμογελάει από ικανοποίηση.
«Ο τραγικός του θάνατος έδειξε ήδη πόσο σημαντικός ήταν για τον κόσμο, όχι
μόνο στις ΗΠΑ. Θα συζητάμε την κληρονομιά του για πολλά χρόνια, πολύ πέρα από τον αθλητισμό». Καλό Παράδεισο, Κόμπι…

Το τρίτο τους παιδί περιμένουν
Ενρίκε Ιγκλέσιας - Άννα
Κουρνίκοβα!
γκυος για δεύτερη φορά είναι η
τενίστρια Άννα Κουρνίκοβα, σύντροφος του ποπ σταρ, Ενρίκε Ιγκλέσιας. Οι δυο τους έχουν ήδη τη
Λούσι και τον Νίκολας, τα δίχρονα δίδυμά τους και πλέον θα γίνουν για τρίτη φορά γονείς!

Έ

Δεν προκαλεί έκπληξη η απόφαση του
ζευγαριού να μη δημοσιοποιήσει την είδηση της νέας εγκυμοσύνης, αφού αυτό είχε
συμβεί και στην πρώτη εγκυμοσύνη της εντυπωσιακής αθλήτριας, καθώς είχαν αποκαλύψει ότι έγιναν γονείς μέρες μετά τη
γέννηση των διδύμων τους.
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• «Προστατεύστε τον πλανήτη μας με αγάπη»,
έγραψε η ίδια στο προφίλ της στα social media

ΣΗΛΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ

Η πρώτη Ελληνίδα
σχεδιάστρια που κάνει
επίδειξη στο Βρετανικό
Μουσείο!

M

ε αττικό φως γέμισε το Βρετανικό Μουσείο
στην καρδιά του Λονδίνου, εκεί όπου η Σήλια Κριθαριώτη παρουσίασε τη νέα της
συλλογή υψηλής ραπτικής για την άνοιξη/καλοκαίρι 2020, κάνοντάς μας υπερήφανους, καθώς πρόκειται για την πρώτη Ελληνίδα σχεδιάστρια που φιλοξενήθηκε σε αυτόν τον επιβλητικό χώρο.
Η βασίλισσα Άννα-Μαρία και η κόρη της Θεοδώρα, η πριγκίπισσα Αικατερίνη, η Μπέσυ Λαιμού, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Έλενα Γαλύφα, η Σάσα Σταμάτη, καθώς και ο
Λέων Πατίτσας με την εκθαμβωτική Μαριέττα Χρουσαλά,

Η καλλονή αεροσυνοδός
του «My Style Rocks» γυμνάζεται
και… σκορπάει εγκεφαλικά!
Είναι μία από τις παίκτριες του «My Style
Rocks» και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη, τόσο από τους τηλεθεατές, όσο
και από τους κριτές του γνωστού ριάλιτι
μόδας.
Η πανέμορφη Κρητικοπούλα, Κυριακή
Κατσογρεσάκη –που είναι αεροσυνοδός
της αραβικής οικογένειας στη Σαουδική
Αραβία– έχει χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία ένα από τα πιο καλογυμνασμένα
σώματα και φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Βλέποντάς το και μόνο, οι
άνδρες φτάνουν στα πρόθυρα… λιποθυμίας – και σίγουρα όχι αδίκως!

ήταν μερικοί μόνο από τους 400 καλεσμένους που αποθέωσαν το ξεχωριστό αυτό σόου της διεθνούς φήμης σχεδιάστριας
«Τα χρώματα είναι μια γλώσσα πέρα από εθνικότητες, ιδιοκτησίες, θρησκείες, πολιτισμούς και εποχές της ιστορίας. Λειτουργούν ως κώδικας επικοινωνίας και υπογραμμίζουν την πανανθρώπινη αλήθεια: η ιστορία είναι ένας κύκλος που μας περιλαμβάνει όλους και πορευόμαστε όλοι ως ΕΝΑ πάνω σε αυτόν
τον πλανήτη. Προστατεύστε τον πλανήτη μας με αγάπη», έγραψε
η ίδια στα social media με αφορμή τη συγκεκριμένη επίδειξη. Συγχαρητήρια!

«Πετάει» από τη χαρά της
η Χριστοπούλου, που «σαρώνει»
στα ριάλιτι μόδας!
Η Έλενα Χριστοπούλου, ή αλλιώς η «σιδηρά κυρία» των τηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τη μόδα, φωτογραφήθηκε από τον Δημήτρη Σκουλό
για το περιοδικό «Celebrity» απαντώντας,
μεταξύ άλλων, στην ερώτηση για το πώς αισθάνεται ως η πρώτη και πιο μεγάλη τηλεοπτική μεταγραφή του 2020, καθώς είναι
γνωστό ότι από το «GNTM» του Star, τώρα
συμμετέχεις ως κριτής στο «My Style
Rocks» του ΣΚΑΪ.
«Έφυγα από το “GNTM”, το πιο επιτυχημένο project των τελευταίων ετών, και πήγα
σε ένα άλλο, το πιο συζητημένο. Μοιραία αυ-

τή η μετακίνηση θα προκαλούσε σχόλια. Νιώθω πάρα πολύ ωραία!» είπε η ίδια. Αυτό έλειπε..!
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ΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στο «φλέγον» ερώτημα, για το αν

τελικά είναι εκείνη που κρύβεται
πίσω από τις επιτυχημένες εμφανίσεις
της παίκτριας του «My Style Rocks» –
και εγγονής του Άκη Τσοχατζόπουλου– Κιάρας Μαρκέζη, απάντησε η
Ραμόνα Βλαντή: «Δεν την γνωρίζω την
κοπέλα, τη μητέρα της γνωρίζω πολλά
χρόνια,
τη
Μαρία Μαρκέζη. Αν έντυνα
εγώ, δεν θα έβαζα ποτέ αυτό το πέδιλο με
αυτό το καλσόν». Αν δεν είναι αυτοί
«προβληματισμοί», τότε ποιοι είναι…
Τη Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε

καλεσμένη ο Νίκος Μουτσινάς
και κουβέντιασαν on air για τη φημο-
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«ΤΡΕΜΕ, ΚΟΣΜΕ»! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ «MY STYLE ROCKS» Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ! Δήμητρα ακούμε και… Δήμητρα δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής, στο ριάλιτι μόδας του
Star, το «My Style Rocks». Μιλάμε για την εντυπωσιακή Δήμητρα Αλεξανδράκη, το όνομα της οποίας
ήταν ένα από τα πρώτα που είχε ακουστεί ότι θα δούμε στον φετινό κύκλο της εκπομπής, ωστόσο
παραμένει ακόμη άφαντη! Όχι όμως για πολύ ακόμη, αφού το σέξι μοντέλο –που έχει συμμετάσχει στο
παρελθόν στο πρώτο «Next Top Model» αλλά και στο «Nomads»– πρόκειται να εισβάλει στο τηλεοπτικό πλατό και να… τρελάνει κόσμο με τις αισθησιακές καμπύλες του κορμιού της. Και το στιλ(;) της, βεβαίως-βεβαίως…

media

«Δεν ασχολούνται μαζί μου
τα media επειδή είμαι γκέι!»

λογούμενη αποχώρηση της Ελένης
Μενεγάκη από την τηλεόραση: «Το να
μπορείς να επιλέξεις μόνος
σου ποιο θα είναι το επόμενο
βήμα και να μην
άγεσαι και φέρεσαι από τις
προθέσεις των
άλλων, νομίζω ότι είναι μεγάλη μαγκιά και
μπράβο της!» Ε, αφού το εγκρίνει και η
Σταματίνα, βουρ, Ελένη, για Αμερική..!

«Άναψαν τα αίματα»
πουμεταξύ Νίκου Αποστολό η
λου και Άγγελου Μπράτ
μετά τη δήλωση
του κριτή του «GNTM»

T

ο ότι θα έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στον συνάδελφό του, Νίκο Αποστολόπουλο, η πρόσφατη δήλωση
του Άγγελου Μπράτη ή αλλιώς σχεδιαστή και πρώην κριτή του ριάλιτι
μόδας «GNTM» ότι «τα media δεν ασχολούνται μαζί μου, επειδή είμαι γκέι», πραγματικά ούτε ο ίδιος ίσως δεν θα μπορούσε να το φανταστεί!
Συνέβη όμως και να σου και ξεκίνησαν τα...
όργανα, με τον πρώτο δημόσιο σχολιασμό της
από τον Ν. Αποστολόπουλο, στην κάμερα της
εκπομπής «Πρωινό».
«Ο Μπράτης είπε ότι δεν ασχολούνται τα media
μαζί του, επειδή είναι γκέι. Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα εκτός από το τραγελαφικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης “GNTM”, για να ασχολούνται μαζί του;»
αναρωτήθηκε on air ο παραπάνω άνθρωπος της
μόδας, και… η συνέχεια (που είμαστε σίγουροι
ότι θα υπάρξει) προσεχώς στις οθόνες μας…



Η Κατερίνα Καινούριου αποκάλυψε στην εκπομπή της «Ευτυχείτε» κάτι που τη συνδέει με την ηθοποιό
Τζόυς Ευείδη, η οποία ανέφερε σε συνέντευξή της
ότι δεν ήταν
ποτέ από τα
κορίτσια που
ήθελαν να βάλουν νυφικό.
«Ούτε σε εμένα
έχει γίνει πρόταση γάμου ποτέ», είπε η ξανθιά παρουσιάστρια. Σε όποια λοιπόν το θέλει,
δεν έχουμε παρά να της το ευχηθούμε..!
Η κάμερα της εκπομπής «Happy

Day» εντόπισε τη Μαριάννα
Τουμασάτου σε βραδινή έξοδό της
και… τι ήταν να τη ρωτήσει κάποιος από τους δημοσιογράφους σχετικά με
την αμοιβή της ως ηθοποιός! Απάντησε κι εκείνη… δεόντως: «Για πες μου, εσύ πόσα λεφτά παίρνεις; Λοιπόν, αυτά είναι τόσο προσωπικά του καθενός που δεν
είναι προς συζήτηση, παιδιά. Κάτι άλλο;» Τίποτε
άλλο. Μετά τη
συγκεκριμένη αντίδραση, το χάος..!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Έρωτας ήταν… και πάει για τον Κοργιαλά και την Ψυχίδου
Στην κάμερα της εκπομπής «Happy
Day» μίλησε ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κοργιαλάς, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την είδηση
ότι εκείνος και η μέχρι πρότινος
σύντροφός του, Φωτεινή Ψυχίδου, δεν είναι πια μαζί.
«Δεν το ήθελα, είμαι πολύ της οικογένειας, αλλά στην εποχή μας

συμβαίνει πολύ εύκολα αυτό. Συνέβη και σε εμάς. Θα έδινα και δεύτερη και τρίτη και δέκατη πέμπτη ευκαιρία στη σχέση μας», εκμυστηρεύτηκε στην Τίνα Μεσσαροπούλου ο φρεσκοχωρισμένος καλλιτέχνης. Μήπως –λέμε τώρα εμείς–
να το ξανασκεφτούν μετά από τέτοια δήλωση;
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Η ΑΠΟΨΗ
ΘΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Αφού άφησε το… στίγμα του στην πολιτική
σκηνή, τώρα θέλει οπωσδήποτε να το αφήσει και στο ραδιόφωνο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Έτσι, λοιπόν, όταν το ημερολόγιο δείξει 3 Φλεβάρη και κάθε μέρα από τις 12:0013:00, η φωνή του θα μας καλησπερίζει μέσα από τη συχνότητα των «Παραπολιτικών 90,1» σε μια εκπομπή ποικίλης ύλης. Αυτό θα πει πολυπράγμων..!
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STORIeS
Το ριάλιτι μαγειρικής «Master

Chef» επέστρεψε για τέταρτη συνεχή σεζόν στις οθόνες μας, πραγμα-

Η Μοντάνα Κοξ θέλει –εδώ
και τώρα– γνωριμία με τον διάσημο
Έλληνα τενίστα

Ερωτευμένη με τον Τσιτσιπά
η νικήτρια του «My Style Rocks»
της Αυστραλίας!

O

πως και στην Ελλάδα, έτσι
και στην Αυστραλία οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθούν το γνωστό
ριάλιτι μόδας «My Style
Rocks», που αποτελεί ένα από τα προγράμματα, από εκείνα που σχεδόν κάθε σεζόν
κερδίζουν την προτίμηση του κοινού.
Οι δικές μας, όμως, παίκτριες και πιο
συγκεκριμένα οι νικήτριες δεν έχουν (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) εκφράσει θαυμασμό και έρωτα για κάποιον αθλητή, τον οποίο επιθυμούν να γνωρίσουν διακαώς!
Ακριβώς όπως μια παλαιότερη νικήτρια
του εν λόγω σόου, η Μοντάνα Κοξ, η οποία δηλώνει τρελά ερωτευμένη με το καμάρι μας και ταλαντούχο αθλητή, Στέφανο Τσιτσιπά, και θέλει το συντομότερο
να τον γνωρίσει από κοντά και να τον…
πλανέψει με του έρωτα τα «βέλη», όπως
η ίδια δήλωσε στην εφημερίδα «The
Sunday Telegraph».
Οι ωραίοι (και επιτυχημένοι) έχουν… χρέη δηλαδή, όπως άλλωστε λέει και το γνωστό άσμα..!

Μειώθηκε η αμοιβή των πρωταγωνιστών
του «Καφέ της Χαράς»
Άτιμη κρίση, δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο! Ακόμη και τον χώρο της τηλεόρασης
έχει επηρεάσει αισθητά, καθώς έχει οδηγήσει στο να μειωθούν οι μισθοί ηθοποιών και ας συμμετέχουν σε τηλεοπτικές
σειρές, που «χτυπάνε κόκκινο» στην τηλεθέαση!
Όπως έχει συμβεί και με τον Χάρη Ρώ-

μα και τους συντελεστές του «Καφέ της
Χαράς», σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Νέα Σελίδα».
Ωστόσο, εξακολουθούν να δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους και μπράβο τους!
Και πού ξέρετε; Ίσως κάποια στιγμή να…
γυρίσει ο τροχός (της άτιμης, της κρίσης)!

τοποιώντας
πρόσφατα
την πρεμιέρα μέσα από την τηλεοπτική
συχνότητα
του Star.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen,
σημείωσε 25,5% στο γενικό σύνολο
και 35,3% στο δυναμικό κοινό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη

δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τελευταίες λεπτομέρειες που θα έκαναν το
νέο Mega να
εκπέμψει κανονικά το νέο
του πρόγραμμα από τις 3
Φεβρουαρίου, όπως είχε
πρόσφατα οριστεί, οπότε η νέα ημερομηνία φημολογείται ότι θα είναι η 13η
Φεβρουαρίου.
Λίγες ημέρες απέμειναν πριν από

την πρεμιέρα για το «Special
report» στον Αnt1, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 11 Φεβρουαρίου.
Η εκπομπή
του Τάσου
Τέλλογλου
και του Αντώνη Φουρλή θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 23:45, μετά την τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες».
Το πρώτο του παιδικό παραμύθι

με τον τίτλο «Ένα παραμύθι στις ειδήσεις των 9» από τις εκδόσεις Υδροπλάνο παρουσίασε ο δημοσιογράφος
Γιάννης Πολίτης, στο κτίριο της Ένωσης Συντα κτών
Ημερήσιων Εφημερίδων
Αθηνών,
έχοντας
δίπλα του τις παρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων Σία Κοσιώνη, Νίκη Λυμπεράκη, Μαρία
Σαράφογλου, και την πρόεδρο του
«Αθήνα 9,84», Νίκη Αραμπατζή.
Το αθροιστικό μερίδιο και των

τεσσάρων καναλιών της ΕΡΤ, το
περασμένο Σαββατοκύριακο «άγγιξε»
το 14%, όπως έδειξαν οι μετρήσεις της
τηλεθέασης. Ειδικότερα, η ΕΡΤ1 σημείωσε μέσο
μερίδιο 6%, η
ΕΡΤ2 3,2%, η
ΕΡΤsports
3,3% και η
ΕΡΤ3 1,5%.
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ΙχνηΛΑΤωΝΤΑΣ…
«Οι δάσκαλοι διδάσκουν
τα παιδιά, και οι ποιητές
τους ενήλικους», έλεγε ο
Αριστοφάνης. Αυτήν την
αρχέγονη ρήση έκανε κτήμα της η ζωγράφος –και όχι μόνο– Νίνα Διακοβασίλη, η οποία έβαλε μεγάλους στόχους μέσα από τον
Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. «Ένας μπροστάρης έχει χρέος να ποιεί
πάνω από όλα ήθος», μας
λέει στη συνέντευξη που
μας παραχώρησε με την απαράμιλλη ευγένεια που τη
διακρίνει, καθώς η καλοσύνη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία,
ο αλτρουισμός είναι αδιαπραγμάτευτα θέσφατα που
καθοδηγούν τα βήματα
των φίλων του Ομίλου
στον οποίο προεδρεύει.
• Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος είναι ένα ζωντανό πνευματικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι το σπίτι μας». Επιτρέψτε μου
να χρησιμοποιήσω μία φράση
του μηνύματός σας για να ρωτήσω αν ο Όμιλος απευθύνεται
στους ανθρώπους του πνεύματος και μόνο σε αυτούς.
«Φυσικά και όχι. Μπορεί στους κόλπους μας να έχουμε κατ’ εξοχήν καλλιτέχνες, λογοτέχνες και πολλούς επιστήμονες, έχουμε όμως και φίλους του
Ομίλου που παρακολουθούν το έργο
μας από κοντά και ανελλιπώς. Όλοι,
ξέρετε, έχουν ανάγκη να ανήκουν κάπου, σε χώρους που τους κινούν το ενδιαφέρον, τους κάνουν να νιώθουν
πως καλλιεργείται το πνεύμα τους, παρακολουθώντας αξιόλογα πολιτιστικά
δρώμενα. Ταυτίζονται οι φίλοι μας με
τις ιδέες μας, του ιδανικού, του ωραίου, της αγάπης και της αλληλεγγύης».
• Κυρία Διακοβασίλη, δώστε
μας το ιστορικό του Ομίλου.
Πότε δημιουργήθηκε και ποιες
είναι οι θεμελιώδεις αξίες του.
«Ο Όμιλος UNESCO Τεχνών Λόγου
και Επιστημών Ελλάδος ιδρύθηκε το
2006. Έχουν περάσει 14 χρόνια από
τότε, με θεαματική πορεία στο σήμερα. Αυτό οφείλεται στη βαθιά πίστη
και αγάπη του σκοπού που υπηρετούμε. Με τις δράσεις μας προσπαθούμε
να αγγίζουμε ψυχές, να ταρακουνάμε
κοιμισμένες συνειδήσεις. Οι θεμελιώδεις αρχές μας παραμένουν πάντα, η
αγάπη για τον συνάνθρωπο, για την

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νίνα
Διακοβασίλη

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Σεβασμός στον
συνάνθρωπό μας»

• Η πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO
Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος μιλάει στην
«Α» για τους στόχους και τα δρώμενα του Ομίλου

τέχνη, τη λογοτεχνία, τις επιστήμες,
για τις ρίζες μας, τα ήθη και τα έθιμά
μας, η αγάπη μας για την πατρίδα, το
ενδιαφέρον για το “σπίτι” μας – τη
γη, που την τραυματίζουμε χρόνια τώρα, προς χάριν του σύγχρονου τρόπου ζωής».
• Από τους σκοπούς που υπηρετεί ο Όμιλος, ποιος αποτελεί
προτεραιότητα για εσάς ως πρόεδρος;
«Πάνω απ’ όλα, είναι ο σεβασμός
στον συνάνθρωπό μας. Λυπάμαι που
το λέω, αλλά επειδή γεννήθηκα σε εποχή που ζούσαμε τον πλούτο της
φτώχιας με τόσα αγαθά συναισθήματα στην καρδιά, όπως καλοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασμό στην τρίτη ηλικία, αλτρουισμό, βλέποντας τη σημερινή κοινωνία, τη γεμάτη υποκρισία,
εγωισμό και κενότητα, θέλω να πιστεύω ότι ένας μπροστάρης έχει χρέος να ποιεί πάνω από όλα ήθος».

«Θεμελιώδης

αρχή μας
το ενδιαφέρον για
το “σπίτι” μας – τη γη,
που την τραυματίζουμε
χρόνια τώρα, προς
χάριν του σύγχρονου
τρόπου ζωής»

• Υπάρχουν και άλλοι Όμιλοι
για την UNESCO και γιατί ο συγκεκριμένος διαφέρει;
«Ο θεσμός των Ομίλων για την
UNESCO λειτουργεί και στη χώρα μας
με αρκετούς αντίστοιχους συλλόγους
ανά την επικράτεια. Ποτέ όμως δεν
μπήκαμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε το έργο μας με άλλων συλλόγων, ισχυριζόμενοι ότι διαφέρουμε ως
καλύτεροι. Πιστεύω ότι όλοι προσπαθούμε για το κοινό καλό. Όμως όταν
δεν αναμειγνύεσαι σε χρηματοδοτούμενες παραχωρήσεις παλεύοντας με
τις ελάχιστες δυνατότητές σου να δημιουργήσεις κάτι σημαντικό, τότε έχει
ιδιαίτερη αξία η προσπάθειά σου.
Και φυσικά κάνεις και τη διαφορά».
• Πόσα μέλη αριθμεί ο Όμιλος
και πώς μπορεί κάποιος να γίνει
μέλος; Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του;
«Σήμερα έχουμε γύρω στα 800 εγγεγραμμένα μέλη από όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Κάθε ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στην “οικογένειά”
μας, μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα ή από τη γραμματεία για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των μελών και για τις διαδικασίες που
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χρειάζονται για να γίνει μέλος. Ξέρετε,
η αγνότητα των προθέσεών σου, οι
αρχές σου, γίνονται ο πόλος έλξης του
κόσμου που σε περιβάλλει, που σε
παρακολουθεί και έρχεται κοντά σου
αβίαστα. Πολλές φορές έχω θέσει το
ερώτημα “πού μας βρήκατε, ποιος σας
μίλησε για μας”, για να λάβω την απάντηση “από το διαδίκτυο, ψάξαμε,
διασταυρώσαμε και ήρθαμε εδώ”.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τότε, πόση χαρά νιώθει η ψυχή μου. Αυτό
μας δίνει δύναμη να προχωράμε με
μεγαλύτερη διάθεση προς το μέλλον».
• Πώς συντηρείτε το έργο σας,
κυρία Διακοβασίλη; Λαμβάνετε
κάποια κρατική επιχορήγηση; Έχετε σκοπό να ενταχθείτε σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα;
«Όχι, είμαστε ένας μη κυβερνητικός
και μη χρηματοδοτούμενος φορέας,
χωρίς καμία απολύτως επιχορήγηση,
πέραν των ετήσιων συνδρομών των
μελών μας. Το έργο μας επιτελείται από το θαύμα της εθελοντικής εργασίας. Ατελείωτες ώρες δουλειάς, αγωνίας για την επιτυχία της κάθε εκδήλωσης, τρέξιμο για συνεργασία με
φορείς. Όλα οδηγούνται από την αγάπη για αυτό που υπηρετούμε. Ίσως αν
κάποια στιγμή τα σχέδιά μας γιγαντωθούν, ίσως τότε βρεθούμε στην ανάγκη να αιτηθούμε ΕΣΠΑ. Προς το
παρόν, ταπεινά και με σταθερά βήματα, προχωρούμε με τις δικές μας δυνάμεις».
• Έχετε έναν απαιτητικό ρόλο.
Τι είναι αυτό που σας δίνει χαρά
αλλά και δύναμη να συνεχίσετε;
«Τι άλλο από τη δημιουργία! Είναι τόσο όμορφο να δημιουργείς και να ζεις
εποικοδομητικά την κάθε σου μέρα.
Να δρας χωρίς σταματημό και να νιώθεις στα χείλη σου να διαγράφεται το
χαμόγελο για αυτό που πετυχαίνεις.



«Είναι τόσο
όμορφο να
δημιουργείς και
να ζεις εποικοδομητικά
την κάθε σου μέρα…»

Αυτό το διαρκές τρέξιμο σου δίνει χαρά, νιώθεις την ευλογία του Θεού επάνω σου και νιώθεις αληθινός ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
• Και ποιοι είναι οι στόχοι για
τη νέα χρονιά;
«Τώρα χαράζουμε από κοινού με τα
μέλη του Δ.Σ. τον προγραμματισμό
για το 2020, για να κατατεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών μας. Μήνα τον μήνα, μέρα τη μέρα, με στόχο να είμαστε μια καρδιά
που χτυπά για το καλό του κοινωνικού συνόλου, πάντα για την ανάδειξη
του πολιτισμού μας».
• Κυρία Διακοβασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε
καλή συνέχεια.
«Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία
και τη δυνατότητα που μας δώσατε από αυτό το βήμα, να αναδείξουμε το
έργο του Ομίλου. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάθεσή σας να βρεθείτε
στο πλευρό μας. Αυτό είναι ίσως και η
μόνη μας ανάγκη. Η ηθική βοήθεια
από όπου και αν προέρχεται. Και πρέπει να ευχαριστώ τον Θεό που αρκετοί
φορείς μάς στηρίζουν με την αιγίδα
τους σε αρκετές εκδηλώσεις, γιατί αυτό σημαίνει εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο έργο μας».

who is who
Η Νίνα Διακοβασίλη
γεννήθηκε στην Καλλιθέα
Αττικής το 1948. Είναι
ζωγράφος, τελειόφοιτος
της Α.Β.C. Ecole de Paris.
Έχει στο ενεργητικό της 6
ατομικές εκθέσεις.
Βραβεύθηκε από τον
Φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσός» για το έργο
της «Ο Μυστικός Δείπνος»,
από τον Σύλλογο Ελλήνων
Λογοτεχνών για την
προσφορά της στα κοινά
και στην τέχνη, δύο φορές
από τον Όμιλο UNESCO
ΤΛΕΕ, δύο φορές από το
Παγκόσμιο Φιλοσοφικό
Φόρουμ (W.P.F.), όπου και
έλαβε ιδιαίτερη τιμή ως
«Πολίτης του Κόσμου». Έχει
εικονογραφήσει τέσσερα
παιδικά βιβλία.
Έχει διακριθεί ως μέλος του
Ομίλου UNESCO ΤΛΕΕ για
την εργατικότητα, τη
δοτικότητα και το ήθος της
και τα στοιχεία αυτά την
οδήγησαν στη θέση της
Προέδρου που κατέχει ως
σήμερα.

Η ΑΠΟΨΗ

| 39

Προκήρυξη 5ου Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Μουσικής 2020
Από τον Όμιλο για την UNESCo Τεχνών,
Λόγου και Επιστημών Ελλάδος
Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου
και Επιστημών Ελλάδος, υπηρετώντας τα
ιδανικά του Πολιτισμού και θέλοντας να
καταστεί αρωγός των νέων μουσικών ταλέντων
της πατρίδας μας, προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής,
για το 2020. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση
της καλλιτεχνικής άμιλλας
και η ηθική ανταμοιβή εκείνων που με τη μελέτη παρουσιάζουν και αξιοποιούν το
ταλέντο τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν στις
κάτωθι κατηγορίες από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από αναγνωρισμένους και
καταξιωμένους καθηγητές
και μουσικούς. Πρόεδρος
του Διαγωνισμού είναι ο διακεκριμένος μουσικοσυνθέτης
και μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ,
Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Για λόγους διασφάλισης
της αντικειμενικότητας του
διαγωνισμού, τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν στις κάτωθι μουσικές κατηγορίες:
‣ ΠΝΕΥΣΤΑ (Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο κλασικό, Φαγκότο, Τρομπέτα, Τρομπόνι,
Κόρνο, Τούμπα)
‣ ΕΓΧΟΡΔΑ (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο)
‣ ΠΙΑΝΟ
‣ ΚΙΘΑΡΑ
‣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Μπουζούκι, Ταμπουράς, Ούτι, Κλαρίνο, Σαντούρι, Κανονάκι, Λύρα Κρητική – Ποντιακή, Βιολί παραδοσιακό, Λαούτο)
‣ ΜΟΝΩΔΙΑ
‣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο

Για όλες τις κατηγορίες
οργάνων ισχύουν
οι κάτωθι ηλικιακές κατηγορίες:
‣ ΕΦΗΒΟΙ: από 12 ως 18 ετών (17 και 12 μηνών),
συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού
‣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: από 18 ως 28 ετών (27 και 12 μηνών), συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του
διαγωνισμού

Για τη Μονωδία και το Παραδοσιακό
τραγούδι:
‣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: από 18 ως 28ετών (γυναίκες), από
18 ως 30 ετών (άνδρες)
Ο 5ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός
του Ομίλου, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο Όμιλος θα απονείμει βραβεία (Α΄, Β΄, Γ΄) και
επαίνους και μόνον τα Α΄ βραβεία (για κάθε κατηγορία οργάνων και φωνών) θα έχουν το χρηματικό έπαθλο των 300€.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 13,
14 και 15 Μαρτίου 2020 στο
ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ της ΕΡΤ επί
της οδού Μεσογείων – Αγ.
Παρασκευή Αττικής. Επίσης,
θα οριστεί ημερομηνία μέσα
στο 2020 για την τελετή βράβευσης και συναυλία, όπου
θα ερμηνεύσουν οι νικητές
του διαγωνισμού.
Καταληκτική ημερομηνία
δηλώσεων συμμετοχής: 14
Φεβρουαρίου 2020 (με
σφραγίδα ταχυδρομείου). Αναλυτικά οι όροι, καθώς και
λεπτομέρειες ή ανακοινώσεις
για τον διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ομίλου: www.clubunesco.gr,
καθώς και στο facebook στις
σελίδες του:
https://www.facebook.com/groups/449869994
54/ και https://www.facebook.com/pages/Clubfor-Unesco-Art-Literature-and-Science-ofGreece/357515824393596
Πληροφορίες: Γραμματεία Ομίλου
Τηλέφωνο: 210-9514523
Email: unescohellas.tlee@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ • 1/2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

www.iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα







▶ ΣΕΛ. 25

Εθνικός διχασμός λόγω ΕΕΑ
(αλλά ας χτίσουν Τούρκοι την Τούμπα…)
  
 

Ο Μάκης «φεύγουμε από την Ελλάδα», ο Ζαγοράκης
«φεύγω από τη Ν.Δ.» και ο Πόντιος Ιβάν που ως Ρώσος
πολίτης εξελέγη στη Ρωσική Δούμα





▶ ΣΕΛ. 22




 

▶ ΣΕΛ. 19

Απ’ το πλευρό
Γκαγκάτση
στην αγκαλιά
του Σαββίδη

Σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ-Ιβάν:
«Βόρειοι και Νότιοι»



▶ ΣΕΛ. 24



▶ ΣΕΛ. 18

• Έργα και ημέρες του Θοδωρή Ζαγοράκη
στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας,
στην προεδρική καρέκλα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
και στην ευρωβουλή

• Ένας ολόκληρος μηχανισμός με βουλευτές,
περιφερειάρχες, δήμαρχους, οπαδούς, δικηγόρους και
παρατρεχάμενους οργανώθηκε όλο αυτό το διάστημα στη
Θεσσαλονίκη και κινητοποιήθηκε με στόχο να πιέσει
πολιτικά πρόσωπα και καταστάσεις, όταν βγήκε η απόφαση
της ΕΕΑ για την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ, ώστε να πέσουν στα
μαλακά οι δύο ομάδες που κατηγορήθηκαν για τις μεταξύ
τους σχέσεις και την εξαγορά της μιας από την άλλη…

▶ ΣΕΛ. 15

▶ ΣΕΛ. 26

