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• Το αλαλούμ στα ελληνοτουρκικά,
το μεταναστευτικό και το ποδόσφαιρο
τσαλακώνουν την κυβέρνηση
Μητσοτάκη ▶ ΣΕΛ. 2
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• Τα σημαντικά θέματα της χώρας, που με επιτυχία
επιλύει ο πρωθυπουργός, βρέθηκαν σε υποδεέστερο
επίπεδο μετά τις πρωτοφανείς γκάφες (μόνο;) του
υπουργού Επικρατείας στο ποδόσφαιρο, την ευθύνη
των οποίων όμως απεδέχθη ο Κυριάκος ▶ ΣΕΛ. 5





 

• Στις επί χρόνια αναξιοποίητες
από την Ελλάδα αγορές της Αραβίας
αναζητά επενδύσεις και διπλωματικές
συμμαχίες ο Μητσοτάκης

 


   





  


• Η προστασία του «επιτελικού
κράτους» στην κα Τουλουπάκη αγγίζει
τα όρια της θεσμικής εκτροπής και
εκθέτει τους βουλευτές της ΝΔ στην
Προανακριτική, που πρέπει να
«ξεχάσουν» αυτά που άκουσαν…
▶ ΣΕΛ. 4
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Ηδ
εν ήταν τεστ των δικών μας αντανακλαστικών (…) Δεν νομίζω ότι αριστεύσαμε στην επικοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα». Οι δύο φράσεις βγήκαν από το στόμα του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, την Πέμπτη το βράδυ από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης και αφορούσαν –τι άλλο;– την περατζάδα που έκανε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα επί ένα 24ωρο την προηγούμενη εβδομάδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.
Η ομολογία του ΥΠ.ΕΞ. δεν έχει τόση αξία, αν περιοριστεί στα της αιχμής που αφέθηκε κατά του υπουργού Άμυνας. Έχει,
αντιθέτως, μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που ο Κερκυραίος υπουργός ΔΕΝ ΕΙΠΕ για την αριστεία και το επιτελικό κράτος. Ότι
δηλαδή τον τελευταίο καιρό και η αριστεία και το επιτελικό τα έχει πάρει ο αέρας, που φέρεται να «έσπρωξε» το τουρκικό ερευνητικό στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μετρ στην πολιτική ανάλυση, για να διαπιστώσει ότι μετά την εκλογική επικράτηση της
Νέας Δημοκρατίας τον Ιούλιο του 2019 και το ομολογουμένως δυναμικό ξεκίνημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν αρχίσει να πληθαίνουν οι μη αριστεύσαντες τομείς της «γαλάζιας» διακυβέρνησης.
Μιας και αναφερθήκαμε στον υπουργό Εξωτερικών, μόνο άριστα δεν πήρε για παράδειγμα η προετοιμασία της τελευταίας
επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφέθηκε να παριστάνει το ντεκόρ
του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στο τζάκι του οβάλ γραφείου στον Λευκό Οίκο. Ούτε καταγράφεται στο hit
parade της αριστείας του ελληνικού ΥΠΕΞ η μη πρόσκληση της Ελλάδας στη Διάσκεψη του Βερολίνου για
το λιβυκό ζήτημα.
Για τα ελληνοτουρκικά, ούτε λόγος. Από τις αοριστολογίες και τα μπρος-πίσω περί Χάγης και την παράνομη
τουρκο-λιβυκή συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ που
σβήνει από τον χάρτη την Κρήτη, εδώ και 48 ώρες διαπιστώνεται ένα απίστευτο αλαλούμ δηλώσεων και αντιδηλώσεων του υπουργού Άμυνας για το αν συμφωνήθηκε ή όχι μορατόριουμ για αποφυγή δραστηριοτήτων γύρω από τα Ίμια. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης ανακοίνωσε πως η Άγκυρα θα πραγματοποιήσει έρευνες
στην ανατολική Μεσόγειο και στις περιοχές θαλάσσιας ευθύνης που συμφώνησε με τη Λιβύη.
Κρίκος της ίδιας αλυσίδας λαθών είναι και το μεταναστευτικό, όπου η Τουρκία εκβιάζει με την κάνουλα των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, και η Ελλάδα αποφασίζει: α) την κατάργηση του αρμόδιου υπουργείου και εν συνεχεία την επανασύστασή του, β) τις μετεγκαταστάσεις μεταναστών σε κλειστές δομές στην ενδοχώρα, χωρίς όμως να μπορεί να πείσει
τις τοπικές κοινωνίες υποδοχής, και γ) τη φαεινή ιδέα της δοκιμαστικής προμήθειας πλωτών φραγμάτων, τα οποία περισσότερο μοιάζουν με παραγάδια και πυροφάνια παρά με σχέδιο αποτροπής.
Για, δε, την τελευταία στραβοκλωτσιά της κυβερνητικής αριστείας με το ποδόσφαιρο, τι να πει κανείς; Πρόκειται το λιγότερο για ερασιτεχνικούς χειρισμούς του υπουργού Επικρατείας, εμπνευστή του επιτελικού κράτους (και… αυτοκόλλητο
του πολυπράγμονα επί ΣΥΡΙΖΑ καθηγητή κυρίου Δρόσου), Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος τα έχει κάνει μούσκεμα και
τσαλακώνει το κυβερνητικό προφίλ, σε μία εποχή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ασχολείται αποκλειστικά με
την ανάταξη της οικονομίας, τη μείωση των θηριωδών πλεονασμάτων και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στον
κοινωνικό ιστό. Αντ’ αυτών, ασχολείται με μπάλες και οπαδικές σωβρακοφανέλες.
Γυρνάει το… ματσάκι της αριστείας που εσχάτως γέρνει; Οι μη αριστεύσαντες θα παρακαλούσαν να «έφερναν εξάρες μ’ ένα ζάρι», όπως περιγράφει ο στίχος από ένα τραγουδάκι που αρέσει πολύ στη νεολαία. Επειδή όμως η μπάλα δεν πηγαίνει
δοκάρι και μέσα, αλλά όλο και πιο συχνά πάει στα… πουλιά, ίσως ήρθε η ώρα ο προπονητής να δείξει καμιά κόκκινη
κάρτα στους «άμπαλους» της αριστείας, τώρα που είναι ακόμη νωρίς…

«Δ

Οι... άμπαλοι
της αριστείας
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Παρά τα όσα αποκαλύπτονται
στην Προανακριτική Επιτροπή
για τα έργα και τις ημέρες του
πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί αυτή
την εβδομάδα είναι ο τρόπος
κλήσης της Ελένης Τουλουπάκη, με ποια ιδιότητα θα εμφανισθεί στην Προανακριτική Επιτροπή. Δηλαδή, αν θα κληθεί να καταθέσει ένορκα ως
μάρτυρας ή αν θα κληθεί ως ύποπτη για να δώσει εξηγήσεις
χωρίς να ορκισθεί.

T

ο όλο θέμα προέκυψε όταν
σε συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας οι τρεις βουλευτές του ΚΙΝΑΛ υπέβαλαν
αίτημα να ανακληθεί η
προηγούμενη κλήση της Ελένης Τουλουπάκη να καταθέσει ως μάρτυρας,
και να κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη
δυνάμει του άρθρου 244 παρ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επειδή
προέκυψαν ενδείξεις ότι έχει τελέσει
ποινικές παραβάσεις.
Και ενώ στην αρχή φάνηκε ότι η Νέα
Δημοκρατία συμφώνησε για τον συγκεκριμένο τρόπο κλήσης, στη συνέχεια με
δημοσιογραφικές διαρροές στο ΑΠΕ
φάνηκε ότι άλλαξε γνώμη, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της Τουλουπάκη είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, και
συγκεκριμένα των αντεισαγγελέων του
Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή και
Λάμπρου Σοφουλάκη, που διεξάγουν
παράλληλη έρευνα με την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
Όσο και να θέλουμε να κατανοήσουμε την πολιτική σκοπιμότητα ηγετικών
κύκλων της Νέας Δημοκρατίας, να
προσπαθούν να προστατεύσουν την Ελένη Τουλουπάκη, η απορία μας είναι πώς μπορεί να παραβιασθεί ο νόμος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 7 παρ. 1
του Ν.3126/2003 περί Ποινικής Ευθύνης Υπουργών ορίζει ότι: «Η άσκηση
ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμ-
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• Η προστασία του «επιτελικού κράτους» στην κα Τουλουπάκη αγγίζει
τα όρια της θεσμικής εκτροπής και εκθέτει τους βουλευτές της ΝΔ
στην Προανακριτική, που πρέπει να «ξεχάσουν» αυτά που άκουσαν…

Ποιος κυβερνά
αυτόν τον τόπο;
βάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφεξής κατηγορούνται
και δικάζονται μαζί με τον Υπουργό».
Το άρθρο 2 παρ. 2 του ίδιου νόμου
ορίζει ότι: «Όπου στον παρόντα νόμο χρησιμοποιείται o όρος “συμμέτοχος” νοείται: α).... β) ο φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή o άμεσος ή απλός συνεργός στην
πράξη για την οποία αποδίδεται στον Υπουργό η κατηγορία του ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού συνεργού».
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κατηγορείται μεταξύ άλλων και για ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 239 του Ποινικού
Κώδικα, κατάχρηση εξουσίας μπορεί
να διαπράξει μόνο υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή
η ανάκριση αξιόποινων πράξεων, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο η Ελένη
Τουλουπάκη. Όπως εύκολα μπορεί να
καταλάβει και ο πιο αδαής στα νομικά
ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας
η Τουλουπάκη για να γίνει δυνατή και
η δίωξη του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για ηθική αυτουργία. Αντίθετη
περίπτωση, δηλαδή να κατηγορείται
κάποιος για ηθική αυτουργία και να

διώκεται ο φυσικός αυτουργός, μπορεί
να υπάρξει μόνο αν αιτιολογημένα αποφανθεί το αρμόδιο όργανο ότι ο φυσικός αυτουργός δεν είχε συνείδηση
των πραττομένων ή δεν είχε δόλο ή παραπλανήθηκε από τον ηθικό αυτουργό(!!!). Πρέπει δηλαδή να υπάρξει απόφαση που να λέει ότι μία αντεισαγγελέας
Εφετών «δεν ήταν στα καλά της!!!».
Έτσι, καθίσταται σαφές ότι η όποια
προσπάθεια προστασίας της Ελένης
Τουλουπάκη θα γίνει υποχρεωτικά
δημόσια με συγκεκριμένη ψηφοφορία,

είτε από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας
στην Προανακριτική Επιτροπή ή από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας
Δημοκρατίας όταν θα γίνει η σχετική
συζήτηση στη Βουλή. Όλες οι άλλες απόψεις, ότι δήθεν αρμόδια για την Τουλουπάκη είναι η Δικαιοσύνη, είναι να
κρύβουμε το πρόβλημα για λίγο καιρό
και μετά βλέπουμε. Άσε που, αν περιμένουμε να ολοκληρώσουν την έρευνά
τους οι Ζαχαρής και Σοφουλάκης, πιο
πιθανόν είναι να βγουν πρώτα αυτοί στη
σύνταξη και μετά να βγεί απόφαση.
Κλείνοντας το άρθρο αυτό, θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα ερώτημα προς
τους νομικούς εγκεφάλους της Νέας
Δημοκρατίας που διακινούν τέτοιες απόψεις. Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν τον απόλυτο χρονικό συντονισμό
στην έκδοση πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής και της απόφασης
Ζαχαρή - Σοφουλάκη έτσι, αν στην
περίπτωση που ασκηθεί κατηγορία
στην Τουλουπάκη από τους τελευταίους, να μπορεί αυτή να οδηγηθεί στο
Ειδικό Δικαστήριο; Αυτοί που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους ότι λογαριασμό
δίνουν στο 40% του ελληνικού λαού
που τους ψήφισε, με την ελπίδα να αλλάξουν τον τρόπο, το ύφος και το ήθος
της προηγούμενης διακυβέρνησης, και
όχι τελικά να έχουμε μια από τα ίδια.
Επίσης, άξιον απορίας είναι πώς οι
βουλευτές της ΝΔ, στην Προανακριτική,
θα ξεχάσουν αυτά που καταγγέλθηκαν από τους υψηλόβαθμους δικαστικούς
μάρτυρες, αλλά και απλούς ιδιώτες;
Θα έχουν απώλεια μνήμης για την
κατάθεση της κας Ράικου – που κατέθεσε ότι «Η κα Τουλουπάκη μετέτρεψε καθ’
υπόδειξη του κ. Παπαγγελόπουλου την υπόθεση Novartis σε σκευωρία»–, ή του κ.
Γ. Αγγελή –για «ευθύνες της κας Τουλουπάκη που απέκρυψε έγγραφα του FBI»–, ή
του Νίκου Μανιαδάκη –«με εκβίαζε η
κα Τουλουπάκη να πω ψέματα»–, και διάφοροι άλλοι μάρτυρες.
Με όλα τα παραπάνω, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, τον εισαγγελέα ΑΠ Β. Πλειώτα, τον επόπτη της
ανάκρισης Παν. Μπρακουμάτσο, να
είναι απλοί θεατές όλων των ισχυρών
αποκαλύψεων στη Βουλή και στον Άρειο Πάγο, με τις μηνύσεις Σαμαρά,
Αβραμόπουλου, Βενιζέλου, Στουρνάρα να έχουν μπει στα «κάτω συρτάρια», το ερώτημα που προκύπτει είναι
κάτι ανάλογο με αυτό που είχε πει κάποτε ο Εθνάρχης και ιδρυτής της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, αναφερόμενος στη
δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη:
«Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο;» Το ίδιο
ερώτημα θέτουμε κι εμείς σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη…
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Το τελευταίο δεκαήμερο,
οι εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, μετά τη γνωστή απόφαση της ΕΕΑ, με επιπτώσεις για τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και
Ξάνθη, υποβάθμισαν κάθε
άλλο σημαντικό γεγονός
που θα έπρεπε να απασχολεί την κοινή γνώμη.

Ε

ίδαμε με έκπληξη κυβερνητικό στέλεχος, και
αναφερόμαστε στον υπουργό Επικρατείας κ.
Γ. Γεραπετρίτη, να
παίρνει «σβάρνα» τα ΜΜΕ και αντί
να θέτει ως θέμα συζήτησης επίκαιρα και σημαντικά γεγονότα –όπως ο κίνδυνος του κορωνοϊού για
τη χώρα μας, η προσπάθεια του
πρωθυπουργού να μειώσει τον
βρόγχο των πλεονασμάτων, μέσα
από τη σημαντική συνάντησή του
με τον πρόεδρο Μακρόν, την έκδοση ομολόγων με ιστορικό χαμηλό–, να προσπαθεί ανεπιτυχώς λόγω άγνοιας των ποδοσφαιρικών
κανόνων να προσδιορίσει τις ενδεχόμενες ποινές για τον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη, άλλοτε με αφαίρεση 5-10 βαθμών, άλλοτε να ισχυρίζεται ότι η αφαίρεση 5 βαθμών
θα γίνεται ανά αγώνα, άλλοτε να
προσκαλεί στο Μέγαρο Μαξίμου
για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους ινδάλματα του ποδοσφαίρου,
όπως ο Ντέμης Νικολαΐδης, και
άλλοτε να πηγαινοέρχεται στη
Νυών της Ελβετίας χωρίς να έχει
προγραμματισμένα ραντεβού και ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση, και
στη συνέχεια να αναζητά μέσω πολλαπλών εμφανίσεων στα ΜΜΕ
(ΣΚΑΪ, ΕΡΤ, ΘΕΜΑ FM) δικαιολογίες για τις πέραν των κανονισμών
και νόμων που διέπουν το ποδόσφαιρο ασυνάρτητες σκέψεις του.
Ως πρωταγωνιστής όλου αυτού
του κομφούζιου, όπως προαναφέραμε, είναι ο υπουργός Επικρατείας και Νο2 στην κυβέρνηση, που
το ξεκίνησε όταν, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΑ, πήρε
την κατάσταση στα χέρια του –όπως επιβάλλει το «επιτελικό κράτος» που ο ίδιος θεσμοθέτησε μετά
την εκλογική νίκη της ΝΔ– και με
νομοθετική ρύθμιση ακύρωσε απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής,
παρασύροντας τον πρωθυπουργό.
Η τοποθέτηση του Κυριάκου
μέσα στη Βουλή, ότι εκείνος έλαβε
την απόφαση για την ψήφιση της
γνωστής τροπολογίας, προσέφερε
μεν μια πρόσκαιρη κάλυψη στον
Γ. Γεραπετρίτη, πλην όμως ενέπλεξε τον πρωθυπουργό στην επίλυση προβλημάτων τα οποία
αποτελούν τις παθογένειες εδώ
και 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο
και τις οποίες με «εισηγήσεις»
και «τροπολογίες» του κ. Γεραπετρίτη με κάθε βεβαιότη-
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• Τα σημαντικά θέματα της χώρας, που με επιτυχία επιλύει ο πρωθυπουργός, βρέθηκαν
σε υποδεέστερο επίπεδο μετά τις πρωτοφανείς γκάφες (μόνο;) του υπουργού Επικρατείας
στο ποδόσφαιρο, την ευθύνη των οποίων όμως απεδέχθη ο Κυριάκος

Κυριάκο, έμπλεξες…

τα τον ενημερώνουμε ότι δεν θα
μπορέσει να επιλύσει.
Και αυτό γιατί οι γκάφες λόγω
άγνοιας του υπουργού Επικρατείας –κάποιοι κάνουν λόγο όχι για
άγνοια αλλά για κάποιες άλλες δεσμεύσεις του– έχουν πλέον αντίκτυπο στον ίδιο.
Στη συνέχεια, και σε καθημερινή βάση, μέσω των ΜΜΕ, ο κ. Γεραπετρίτης προσπαθεί να «τετραγωνίσει τον κύκλο», τοποθετούμενος σε αμιγώς ποδοσφαιρικά θέματα, περιπλέκοντας έτσι τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της
απόφασης
της ΕΕΑ, με
προ σωπ ικές του απόψεις που
προκαλούν
ευθυμία
στους γνωρίζο-

ντες στοιχειωδώς τα περί ποδοσφαίρου.
Εν τάχει αναφέρουμε μερικά εξ
αυτών.
• Η τροπολογία για ποινές σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας θα επέβαλλε αφαίρεση 5-10 βαθμούς.
• Στη συνέχεια –πάντα σύμφωνα
με τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη–, θα απαιτείται νέα τροπολογία
της… αρχικής τροπολογίας, αφού
πλέον οι βαθμοί θα αφαιρούνται
μετά από κάθε παιγνίδι που θα
συμμετέχουν οι… πολυμετοχικοί.
• Αν μια ομάδα έχει παραβατική
συμπεριφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα αποβάλλεται από τις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
•Η FIFA και η UEFA θα υπογράψουν συνυποσχετικό με τον Έλληνα πρωθυπουργό, σύμφωνα με
το οποίο θα καταθέσουν προτάσεις τις οποίες θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση.

Φυσικά, απ’ όλα τα
παραπάνω τίποτε δεν
πρόκειται να γίνει.
Οι διεθνείς ομοσπονδίες έχουν
συμβάσεις πολλών δισ. ευρώ με
τηλεοπτικούς φορείς και χορηγικούς γίγαντες, και βεβαίως δεν
πρόκειται να δεχθούν την αποβολή ελληνικής ομάδας από τη δική
τους διοργάνωση λόγω παραβατικής συμπεριφοράς στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Αυτοί οι σχεδιασμοί
μόνο στο μυαλό του κ. Γεραπετρίτη μπορούν να υπάρχουν, αφού
προφανώς η
σχέση του με
το ποδόσφαιρο έχει προέλθει μέσα από
τους ποδ ο -

σφαιρικούς
αγώνες
σε
playstasion.
Συνυποσχετικό με FIFA/UEFA
δεν θα υπογραφεί και βεβαίως δεν
θα ήταν δυνατόν να υπογραφεί, αφού οι απόψεις των διεθνών ομοσπονδιών εκφράζονται μέσω του
καταστατικού τους. Μπορεί για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους
να υπογραφεί ένα κείμενο –ευχολόγιο–, του τύπου «δεσμευόμαστε
μαζί να πολεμήσουμε τη βία, τη χειραγώγηση αγώνων, τη διαφθορά», αλλά μέχρι εδώ…
Πέραν των παραπάνω, μπορεί
οι διεθνείς ομοσπονδίες, αν το θελήσουν, να κάνουν λόγο και για
παρέμβαση της κυβέρνησης στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου,
αφού η άγαρμπη ενέργεια του κ.
Γεραπετρίτη να φέρει άρον-άρον
την τροπολογία προς ψήφιση
μπήκε στα χωράφια του καταστατικού της ΕΠΟ, χωρίς να υπάρχει
λόγος.
Και αυτό γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος εσπευσμένης ψήφισης
της τροπολογίας, αφού τα παραγόμενα αποτελέσματα της απόφασηςγνωμοδότησης της ΕΕΑ θα εμφανίζονταν μετά παρέλευση ικανού
χρονικού διαστήματος.
Όλα τα περί «διχόνοιας», περί
«διαχωρισμού σε Βόρειους και
Νότιους», περί «έντασης» ήταν τα
όπλα του κ. Σαββίδη τα οποία με
τον δικό του τρόπο εμπέδωσε στον
κ. Γεραπετρίτη ο επιστήθιος φίλος
του Γιάννης Δρόσος.
Συμπερασματικά, όλη η επικοινωνιακή –και μόνο– τακτική που
ματαίως επιχειρεί ο κ. Γεραπετρίτης μέσω των ΜΜΕ να πείσει τους
πολίτες ότι θα δώσει λύση στα προβλήματα του ποδοσφαίρου, είτε μέσω ραντεβού με τριτοδεύτερους
παράγοντες των διεθνών ομοσπονδιών, θα καταλήξουν στο γνωστό
γνωμικό «μια τρύπα στο νερό».
Μόνο που η αποτυχία αυτή θα
συνοδεύει τη Ν.Δ., και βεβαίως
τον πρωθυπουργό που βιάστηκε
να καλύψει τον «μουσαφίρη» στην
παράταξη υπουργό Επικρατείας
και που μέσω του έργου ζωής του,
το «επιτελικό κράτος», δυστυχώς έχει αναδειχθεί σε ουσιαστικό κυβερνήτη της χώρας μας.
Κυριάκο, έμπλεξες…
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• Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, παραμένει αισιόδοξος για την
αναπτυξιακή τροχιά των δημόσιων οικονομικών, αλλά δεν παύει να εφιστά την
προσοχή για τις προκλήσεις με τις οποίες έχει να «παλέψει» το εγχώριο τραπεζικό σύστημα
Άλλη μία ευκαιρία βρήκε ο
διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας, να επιβεβαιώσει τα δυο βασικά χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν όταν μιλάει για την εθνική οικονομία: αφενός
τη σταθερή αισιοδοξία του
για την πρόοδο που επιτυγχάνεται, αφετέρου την
επίσης σταθερή «απέχθειά» του στον εφησυχασμό και τις «μαγικές»-εύκολες δημοσιονομικέ λύσεις.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

υτήν τη φορά, ήταν οι
παριστάμενοι της εκδήλωσης που διοργάνωσαν στην αρχή της
εβδομάδας το Ίδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Ίδρυμα
Konrad Adenauer (KAS) Ελλάδας
και Κύπρου, οι οποίοι άκουσαν τον
κεντρικό τραπεζίτη να εκτιμά ότι τόσο το 2020 όσο και το 2021 η ελληνική οικονομία θα «γράψει» ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,5%.
Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα,
ακόμη και το δυσμενές σενάριο της
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και της οικονομίας της
ζώνης του ευρώ θα αντισταθμιστεί
στην περίπτωση της Ελλάδας από

Καλοί οι οιωνοί
για την οικονομία,
αλλά απαγορεύεται
ο εφησυχασμός
την αύξηση των επενδύσεων και
του διαθέσιμου εισοδήματος που
θα επιτευχθεί μετά τη μακρά περίοδο ύφεσης. Αναφερόμενος ειδικά
στην εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας, ο διοικητής της ΤτΕ είπε ότι παρ’ ότι αυτή παρουσιάζει συγχρονισμένη επιβράδυνση, πρόσφατα εμφανίστηκαν ενδείξεις σταθεροποίησης που βελτίωσαν κάπως το κλίμα στις αγορές.
«Tο ΔΝΤ», εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, «αναθεώρησε προς τα κάτω τις
προβλέψεις του, αλλά εξακολουθεί να
προβλέπει συγκρατημένη μεγέθυνση

για την περίοδο 2019-2021: ο ρυθμός
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
προβλέπεται να επιταχυνθεί από 2,9%
το 2019 σε 3,3% το 2020 και 3,4% το
2021. Παρ’ ότι υπάρχουν κάποιες θετικές ειδήσεις σχετικά με το διεθνές εμπόριο (συγκεκριμένα, η “Φάση 1”
της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας), οι ανησυχίες για έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία υποχωρούν και η νομισματική πολιτική
παραμένει διευκολυντική ανά την υφήλιο, η προβλεπόμενη ανάκαμψη είναι αβέβαιη και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν».

Οι παράγοντες
ανάσχεσης της αγοράς
Ως παράγοντα ανάσχεσης της αγοράς, όμως, ο Έλληνας κεντρικός
τραπεζίτης διέκρινε τους γεωπολιτικούς κινδύνους, καθώς και μια
ενδεχόμενη κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων που πιθανώς να
πλήξουν την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές, να αυξήσουν την αποστροφή κινδύνου των επενδυτών και να επιδεινώσουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, ιδίως
για τις πιο ευάλωτες αναδυόμενες
οικονομίες. «Οι πολύ υψηλές αποτι-

μήσεις περιουσιακών στοιχείων σε ορισμένες χώρες σύμφωνα με κάποιους
δείκτες αναφοράς επιτείνουν τους κινδύνους πιθανής διόρθωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τέλος, η εμφάνιση του κορωνοϊού συνιστά ένα
νέο κίνδυνο», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στη ζώνη του ευρώ, ο κεντρικός τραπεζίτης αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη παραμένει αδύναμη, αντανακλώντας την
αρνητική επίδραση που ασκεί η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου στη μεταποίηση και τις επενδύσεις, καθώς, σύμφωνα με τις

Πρόοδος, προοπτικές αλλά και προκλήσεις στην
στιάζοντας στην ελληνική οικονομία, ο κεντρικός τραπεζίτης ανέφερε ότι τα κύρια αίτια της κρίσης, δηλαδή
τα πολύ μεγάλα «δίδυμα» ελλείμματα (της γενικής κυβέρνησης και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) έχουν εξαλειφθεί, η ανταγωνιστικότητα σε όρους σχετικού
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έχει αποκατασταθεί, ότι το τραπεζικό σύστημα διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και οι συνθήκες ρευστότητας έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά, ενώ έχουν εφαρμοστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το ασφαλιστικό, το σύστημα υγείας, οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών, το επιχειρηματικό
περιβάλλον, η φορολογική διοίκηση, το δημοσιονομικό
πλαίσιο και η διαφάνεια του δημόσιου τομέα.
«Πρόσφατα δύο οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, η S&P
τον Οκτώβριο του 2019 και η Fitch τον Ιανουάριο του 2020, αναβάθμισαν το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα, ενώ η Διεθνής Διαφάνεια αναβάθμισε πρόσφατα την Ελ-

Ε

λάδα κατά επτά βαθμίδες όσον αφορά το δείκτη αντίληψης της
διαφθοράς. Τέλος, η πολύ πρόσφατη έκδοση 15ετούς ομολόγου
με επιτόκιο 1,875% πιστοποιεί την πρόοδο αυτή», είπε.
Μιλώντας με αριθμούς τόνισε ότι, σύμφωνα με την ΤτΕ,
ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν 2,2%
το 2019 και προβλέπει ότι θα ανέλθει σε 2,5% το 2020 και
το 2021. Είπε, ωστόσο, ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα «η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να α-

ντιμετωπίζει περιοριστικές δημοσιονομικές, νομισματικές και
χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε σχέση με όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που
πέρασε, καθώς και μια σειρά από προκλήσεις», όπως:
• Το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων
(ΜΕΔ), που περιορίζει τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις και να στηρίξει την
πραγματική οικονομία.
• Το μεγάλο επενδυτικό κενό.
• Την υψηλή μακροχρόνια ανεργία.
• Την προβλεπόμενη δημογραφική επιδείνωση.
• Τον αργό ψηφιακό μετασχηματισμός της οικονομίας,
• Την εκτεταμένη παραοικονομία.
• Τη χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.
Το σημαντικότερο πρόβλημα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι, σύμφωνα με τον κ. Στουρνά-
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μακροοικονομικές προβολές των
εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου του
2019, για τη ζώνη του ευρώ προβλέπεται συγκρατημένη ανάπτυξη
την περίοδο 2020-2021, ενώ ο
πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ
για τη ζώνη του ευρώ το 2020 θα
διατηρηθεί στα σημερινά χαμηλά
του επίπεδα και θα αυξηθεί μόνο
οριακά το 2021.

Η διάσταση της ΟΝΕ
Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε, εξάλλου, στη διάρκεια της κρίσης
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δημόσιου χρέους, παρουσιάζοντας
τις πρωτοβουλίες που έλαβαν τα
κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ
προκειμένου να διαφυλάξουν τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ενισχύσουν
την ΟΝΕ. Δεν παρέλειψε όμως να
αναφερθεί στην ανάσχεση της
προόδου προς τη δημιουργία μιας
βαθύτερης ΟΝΕ, με χρηματοπιστωτική ενοποίηση και πραγματική σύγκλιση.
«Προτεραιότητα έχει δοθεί σε άλλα
επείγοντα ζητήματα όπως η κλιματική
αλλαγή, η μετανάστευση και ο διεθνής

ανταγωνισμός. Αυτή η καθυστέρηση
θα μπορούσε να καταστήσει ακόμη
πιο ευάλωτη την οικονομία της ζώνης
του ευρώ σε περίπτωση επιδείνωσης
των διεθνών οικονομικών συνθηκών»,
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου
για ακόμα μία φορά ο κ. Στουρνάρας, και συνέχισε με την πρότασή
του για το τι πρέπει να γίνει:
«Κατά τη γνώμη μου, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Πρέπει επίσης να γίνουν νέες
προσπάθειες για την ολοκλήρωση της
Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ιδίως εν όψει της αποχώρησης της Μεγάλης
Βρετανίας από την ΕΕ. Η δημιουργία
πιο ανεπτυγμένων και ενοποιημένων
αγορών κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τραπεζικών αγορών θα μειώσει το κόστος άντλησης
κεφαλαίων, θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας
μέσω της διαφοροποίησης των πηγών
χρηματοδότησης και θα διευκολύνει
τον επιμερισμό των κινδύνων του ιδιωτικού τομέα μέσω των διαύλων του
κεφαλαίου και των πιστώσεων. Αυτό
θα ενισχύσει και το διεθνή ρόλο του
ευρώ. Παράλληλα, ο επιμερισμός των
κινδύνων, με τη μορφή είτε ενός ασφαλούς τίτλου ή/και ενός κεντρικού
εργαλείου δημοσιονομικής σταθεροποίησης, πρέπει να προχωρήσει ταυτόχρονα με τον περιορισμό των κινδύνων, π.χ. με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή με τον περιορισμό των εθνικών επιλογών και ευχερειών όσον αφορά τους εποπτικούς
κανόνες εξυγίανσης και εκκαθάρισης
των τραπεζών. Μόνο έτσι μπορεί να
μετατραπεί στη ζώνη του ευρώ το σημερινό μη συνεργατικό (non
cooperative) παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (zero-sum) σε συνεργατικό, από το οποίο όλοι θα βγαίνουν
κερδισμένοι (win-win)».
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Νομισματική και δημοσιονομική
πολιτική στη ζώνη του ευρώ
ε άλλο σημείο της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ και του KAS, ο κ. Στουρνάρας μετέφερε τη θέση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, που πρόσφατα
επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική χρειάζεται να
παραμείνει διευκολυντική έως ότου διαπιστώσει ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο που έχει θέσει. Όπως διατυπώθηκε στην τελευταία του συνεδρίαση στις 23 Ιανουαρίου, το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής διατηρείται
αμετάβλητο, καθώς τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα συνάδουν με τα βασικά σενάρια για συνεχιζόμενη, αλλά συγκρατημένη, ανάπτυξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.
Στις εργασίες εκείνου του Δ.Σ., περιλαμβάνεται και η εκτίμηση
ότι οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί και κάποιοι από αυτούς έχουν πλέον αμβλυνθεί, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες
δήλωσε «έτοιμο να προσαρμόσει τα μέσα που διαθέτει». Ο κ.
Στουρνάρας εξήγησε στην ομιλία του ότι αντιδρώντας στις
βαθιές αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ξεκίνησε μια ευρεία και «με ανοιχτό
πνεύμα» επανεξέταση της στρατηγικής του για τη νομισματική πολιτική, που θα καλύπτει διάφορα θέματα και αναμένεται
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020, αναφέροντας ενδεικτικά: (α) την ποσοτική διατύπωση του στόχου για τη σταθερότητα των τιμών, (β) την ένταξη μη συμβατικών εργαλείων
στην τακτική εργαλειοθήκη της νομισματικής πολιτικής, (γ)
την οικονομική και η νομισματική ανάλυση, μέσω των οποίων
αξιολογούνται οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών, και
(δ) τις επικοινωνιακές πρακτικές συναλλαγών. «Η νομισματική
πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να επιτύχει διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη», δήλωσε, «η δημοσιονομική επέκταση θα
μπορούσε να περιλαμβάνει αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο, σε ψηφιακές τεχνολογίες και σε καθαρές πηγές ενέργειας, επενδύσεις που θα ενισχύσουν τη συνολική ζήτηση βραχυπρόθεσμα και την παραγωγικότητα και το δυνητικό προϊόν μεσομακροπρόθεσμα και θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής
αλλαγής. Τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο πρέπει να συνεχίσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά θα μπορούσαν να υιοθετήσουν ένα μίγμα δημοσιονομικής
πολιτικής φιλικότερο προς την ανάπτυξη με υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις και χαμηλότερη φορολογία».

Σ

οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα
ρα, ο υψηλός όγκος των ΜΕΔ καθώς ο υψηλός λόγος των
ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών ήταν μια από τις πρώτες
και πιο ορατές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. «Την τελευταία τριετία και
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, το απόθεμα των ΜΕΔ υποχώρησε ως απόλυτο μέγεθος σημαντικά, κατά περίπου 36 δισεκ.
ευρώ, από το μέγιστο των περίπου 107 δισ. ευρώ τον Μάρτιο
του 2016, ως επί το πλείστον μέσω διαγραφών και πωλήσεων
δανείων. Αν και η οικονομία επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017, ωστόσο, για να επιτευχθούν υψηλότεροι και
διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης, χρειάζεται να αναθερμανθεί η
πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η απαλλαγή των ισολογισμών των τραπεζών από τα επισφαλή δάνεια, σε συνδυασμό με αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους».
Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν συμφωνήσει με την ΕΚΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ,

ενώ οι μη συστημικές έχουν συμφωνήσει παρόμοιους
στόχους με την ΤτΕ, είπε ο κ. Στουρνάρας, συμπληρώνοντας ότι «βάσει αυτών των στόχων, το ποσοστό των ΜΕΔ αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 20% μέχρι το τέλος του 2021,
μένοντας όμως ακόμα και έτσι σε πενταπλάσιο ποσοστό των από τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ».
Το ζητούμενο για τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη είναι η
εφαρμογή ριζικών και συστημικών λύσεων, συμπληρωματικών προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ίδιες
οι τράπεζες, για την ταχεία βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους. Εν προκειμένω αναφέρθηκε στο σχέδιο
«Ηρακλής» που θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2019 και
στηρίζεται στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (APS) μέσω παροχής κρατικής εγγύησης στο ασφαλέστερο (senior)
μερίδιο της τιτλοποίησης ΜΕΔ αξίας 30 δισ. ευρώ, ισχυριζόμενος ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεδομένου
του μεγέθους του προβλήματος, το σχήμα αυτό αναμένεται,

σε επόμενο στάδιο και αφού ο «Ηρακλής» αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, να συμπληρωθεί και από άλλα, όπως
αυτό που έχει προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν η ΤτΕ.
«Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, παράλληλα με το
πρόβλημα των ΜΕΔ, αντιμετωπίζει και το ζήτημα που προκύπτει
από τη σημερινή κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών, με την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) να αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο μέρος των συνολικών κεφαλαίων (…) Επί
του παρόντος, το υπόλοιπο των ΜΕΔ συνιστά το πιο σημαντικό
πρόβλημα για τις τράπεζες και τον πιο περιοριστικό παράγοντα
για την κερδοφορία τους και την ικανότητά τους αφενός να δημιουργήσουν εσωτερικές πηγές κεφαλαίου και αφετέρου να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Είναι επομένως αναγκαίο να αντιμετωπιστεί με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών λύσεων που προαναφέρθηκαν, και να ιδωθεί υπό αυτό το πρίσμα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς»,
ολοκλήρωσε την ομιλία του ο κ. Στουρνάρας.
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• Στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμούν
ότι με τις κυβερνητικές δράσεις που έχουν αναληφθεί ο αγροτικός κόσμος δεν θα έχει
φέτος αντικειμενικούς λόγους για τις εθιμοτυπικές κινητοποιήσεις
Τα αυτογκόλ με το προσφυγικό και τη διαχείριση στο ποδοσφαιρικό ζήτημα που προέκυψε από την απόφαση της ΕΕΑ
για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και
της Ξάνθης, οι οποίοι ενέχονται σε καθεστώς πολυϊδιοκτησίας, προς το παρόν δεν
φαίνεται να το πληρώνει η κυβέρνηση. Τουλάχιστον, αυτό
δείχνουν μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ον παρατεταμένο –επί επτάμηνο πια, μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης– μήνα
του μέλιτος που εξακολουθεί να διάγει με την κοινωνία η Νέα Δημοκρατία επιτείνει σε έναν βαθμό και η κοινοβουλευτική ανυπαρξία του ΣΥΡΙΖΑ.
Επομένως, με την κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά μόνο
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο εκ μέρους
του ΚΙΝΑΛ, η βασική… πρεμούρα του
Μεγάρου Μαξίμου είναι πλέον το πώς
θα διορθώσουν τις δικές τους αστοχίες. Κι αν για το ποδόσφαιρο δεν ανησυχούν ιδιαιτέρως και για το μεταναστευτικό ευελπιστούν ότι η δημιουργία των κλειστών κέντρων θα απαλύνει το πρόβλημα, οι καρδιακοί παλμοί
των παρεπιδημούντων στην Ηρώδου
Αττικού αυξάνονται επικίνδυνα διαβλέποντας τα κοινωνικά μέτωπα που ανοίγονται μπροστά τους.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν προειδοποιηθεί οι αρμόδιοι υπουργοί να βρίσκονται επί ποδός
για δύο ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής βάσης.
Το ένα είναι η νάρκη του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αναμένεται
να κατατεθεί εντός των ημερών σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο έχει
ξεσηκώσει προκαταβολικά τους συνδικαλιστές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βλ. ρεπορτάζ σελ. 12).
Ήδη η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και βεβαίως
το ΠΑΜΕ έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και 24ωρη απεργία, αλλά
μέχρι στιγμής οι περισσότεροι πολίτες
δείχνουν να αγνοούν το πότε θα γίνουν
οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό.
Κάποιες έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης, αλλά πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν επιτυχημένες.
Αν, λοιπόν, οι επόμενες προγραμματισμένες λαοσυνάξεις είναι το ίδιο
«καχεκτικές», η κυβέρνηση θα περάσει… άβρεχτη τη φουρτούνα.

«Μπλόκο»
στα μπλόκα
των αγροτών

Το αγροτικό
Ο δεύτερος κάβος αφορά τα αγροτικά
μπλόκα. Με τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις να «έχουν εξελιχθεί σε θεσμό»,
όπως λέγεται χαρακτηριστικά στο κυλικείο της Βουλής, ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης μοιάζει να έχει
κερδίσει την πρώτη μάχη.
Κι αυτό διότι η συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στην έκθεση
«Agrotica» στη Θεσσαλονίκη, το περασμένο Σάββατο, μάλλον δεν εμπνέει ανησυχία.
Μικρή η συμμετοχή και επί της ουσίας ήταν μία διαμαρτυρία των αγροτο-

συνδικαλιστών του ΚΚΕ. Από τον Περισσό ισχυρίζονται ότι και φέτος θα υπάρξουν μπλόκα, τόσο στους εθνικούς
όσο και στους επαρχιακούς δρόμους.
Όμως από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης τονίζεται πως σημαντικές ο-

Στο Μαξίμου εκτιμούν πως

αν επιτευχθεί το μίνιμουμ
της κοινωνικής ειρήνης, τότε
θα μπορέσουν να ασχοληθούν
αποτελεσματικά με τα σημαντικά
αυτά ζητήματα

μάδες αγροτών, που τα προηγούμενα
χρόνια είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στις κινητοποιήσεις, τώρα δεν έχουν
λόγο για επαναστατική γυμναστική, καθώς έχουν ικανοποιηθεί πολλά επιμέρους αιτήματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή ο Μάκης
Βορίδης απαντώντας στην πρόεδρο
του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για τον πρωτογενή τομέα, παρέθεσε μία σειρά από δράσεις
που τον κάνουν να αισιοδοξεί ότι φέτος η πλειοψηφία των αγροτών δεν θα
βγουν στους δρόμους.
Όπως είπε, μειώθηκαν οι φόροι και
οι ασφαλιστικές εισφορές, άνοιξαν οι
κάνουλες της χρηματοδότησης και μέσω των συστημικών και συνεταιριστικών τραπεζών, ενώ εντός των ημερών
θα ανακοινωθεί η ρύθμιση για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Για το ζήτημα του ελαιόλαδου, το οποίο σήκωσε τις τελευταίες ημέρες ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο ο Μάκης Βορίδης, όσο και οι αρμόδιοι
παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική αυξημένης τυποποίησης και υψηλής ποιότητας και να απευθυνθεί
προς μικρότερες αγορές που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν την ποιότητα αυτή.
Μάλιστα, ο κ. Βορίδης ανακοίνωσε
ένα νέο μέτρο, αυτό της αποθεματοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις άδεια
από την Επιτροπή, προκειμένου το πιο
χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο να αποτραβηχτεί από την αγορά, ενισχύεις με
ένα μικρό ποσό τον παραγωγό για την
αποθεματοποίηση, και η τεχνητή έλλειψη οδηγεί σε κάποια αύξηση της τιμής. Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επεσήμανε την «τεράστια επιτυχία της Ελλάδας
να αποφύγει τους δασμούς στο ελαιόλαδο», όπως τη χαρακτήρισε, καθώς επιβλήθηκαν στην Ισπανία, αλλά όχι στην
Ελλάδα.
Επίσης ο κ. Βορίδης ήδη έχει ανακοινώσει στις επαφές του με τους αγρότες σε όλη την Ελλάδα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα ενεργοποιηθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες, αρχικού συνολικού ύψους €250.000.000,
τα οποία δυνητικά μπορούν να ξεπεράσουν τα €600.000.000 και θα αφορούν
σε χαμηλότοκα δάνεια, μακράς ωρίμανσης και με μειωμένες εξασφαλίσεις.
Με βάση όλα τα παραπάνω, στο Μαξίμου εκτιμούν πως αν επιτευχθεί το
μίνιμουμ της κοινωνικής ειρήνης, τότε
θα μπορέσουν να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τα σημαντικά αυτά ζητήματα.

Δεν θέλει
άθροισμα των
πρώην ο Φίλης

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Την ευλογία

Τον έβαλαν στη μέση
τον Σημίτη, Γεραπετρίτης
και Θεοδωρικάκος

Αποσύρεται για χάρη
της κόρης
Τόπο στα νιάτα, ή απλά ένα τρικ για να εκλεγεί η κόρη; Ο λόγος για τον βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος προ ημερών δήλωσε πως το πιο πιθανό είναι να μη συμμετάσχει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο ίδιος ο
Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε πως δεν θα συνεχιστεί η οικογενειακή παράδοση, καθώς «ο γιος μου δεν ασχολείται με την πολιτική και η
κόρη μου έχει άλλες προτεραιότητες». Απλά να τονίσω πως εγώ δεν πιστεύω
όσα είπε ο συμπαθής Σάκης και να προβλέψω ότι η 34χρονη Έλενα Παπαδοπούλου (έχει σπουδάσει οικονομολόγος), που ήταν Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής επί υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου,
θα πάρει τη θέση του πατέρα της στο ελληνικό Κοινοβούλιο (εάν την επιλέξουν φυσικά οι ψηφοφόροι). Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι θα έχει τη
στήριξη των «53» του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσαρμόστηκε
ο «θεριακλής» Μπουτάρης
Κάτι τα αυστηρά πρόστιμα, κάτι και το γεγονός ότι οι
πολίτες πείστηκαν να σβήσουν το τσιγάρο όταν βρίσκονται σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, ανάγκασαν και τον μανιώδη καπνιστή Γιάννη Μπουτάρη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ως δήμαρχος ο κ. Μπουτάρη είχε
χαρακτηριστεί θεριακλής, αφού κάπνιζε παντού. Όπως επίσης και στα
μαγαζιά που επισκεπτόταν. Κι όμως, ο «θεριακλής» Μπουτάρης προσαρμόστηκε. Προ ημερών βρισκόταν σε ένα μπαράκι στη Θεσσαλονίκη,
όπου ένας φίλος του έκανε πάρτι γενεθλίων. Ο κ. Μπουτάρης ως νομοταγής πολίτης έβγαινε έξω για να καπνίσει, όπως και άλλοι θαμώνες.

Στο Αυγό του Κόκκορα, δίπλα
στο σπίτι της νέας Προέδρου
της Δημοκρατίας, συνέτρωγαν τη Δευτέρα το μεσημέρι ο
Παύλος Γερουλάνος και ο Λεωνίδας Γρηγοράκος. Και όλοι
πλέον υποθέτουν ότι ο Παύλος έχει βάλει πλώρη να κερδίσει το εναπομείναν στο ΚΙΝΑΛ «βενιζελικό» ακροατήριο. Ή οι πιο ψαγμένοι, πάντως, ισχυρίζονται ότι μέσω
Γρηγοράκου αναζητεί την...
ευλογία του Ευάγγελου.

Πουλέν
Μπορεί η Μαρία Δαμανάκη
να μην επιλέχθηκε για την
Προεδρία της Δημοκρατίας,
αλλά μία άλλη Μαρία Δαμανάκη ανέλαβε την προεδρία
του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Κρήτης. Αυτή η Μαρία Δαμανάκη δεν είναι καλά-καλά 30 χρόνων, νομικός
στο επάγγελμα, και θεωρείται
πουλέν του Σταύρου Θεοδωράκη (ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής με το Ποτάμι).

Πηγαδάκι
Κόσμος και κοσμάκης στην
πρώτη εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 2021, που οργανώθηκε από 14 εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανακοίνωσαν
τις επετειακές δράσεις που θα
πραγματοποιήσουν το 2021.
Αν και ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί
αρχηγοί, εν τούτοις μία παρέα
έκλεψε την παράσταση. Επί
μακρώ είχαν απομονωθεί ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συνέχισαν να μιλούν και
όταν κάθισαν όλοι μαζί.

Το δικό του όραμα για τον νέο
ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε στην «Αυγή» ο Νίκος Φίλης, επισημαίνοντας με νόημα πως έπρεπε να καταψηφίσει το κόμμα την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Όσον
αφορά τη διεύρυνση, ο κ. Φίλης
υποστήριξε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει άθροισμα προελεύσεων, δεν πάμε να κάνουμε ένα
κόμμα των πρώην ΚΚΕ, πρώην
ΚΚΕ Εσωτερικού, πρώην ΕΑΡ,
πρώην ΠΑΣΟΚ ακόμα και πρώην
Ν.Δ.». Παράλληλα, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη
ο ΣΥΡΙΖΑ «άμεσα να ξεφύγει από τη
μετεκλογική εσωστρέφεια», αλλά
και «να αποκρούσει τις πιέσεις του
συστήματος που θέλουν να μετακινήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ προς το “Κέντρο”
και να τον μετατρέψουν σε μέρος της
δικομματικής κανονικότητας».

Μόνη λύση οι ανοιχτές κάλπες
Μόλις 30.000 είναι τα νέα μέλη που εγγράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ
από την ημέρα που ξεκίνησε η καμπάνια, έναν περίπου μήνα
μετά την ήττα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου. Εάν υπολογίσουμε
και τα 30.000 μέλη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ (έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι κρατούντες τα κλειδιά της Κουμουνδούρου), τότε το
σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απέχουν πολύ από το να πιάσουν τις 180.000 που είχε θέσει ως
στόχο ο Τσίπρας και οι συν αυτώ. Προφανώς η διεύρυνση όπως την προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ με διάφορα ρετάλια της κεντροαριστεράς, όπου ακόμη και οι ΠΑΣΟΚοι ψηφοφόροι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, δεν βοήθησε στο να εγγραφούν πολλά μέλη
από τον χώρο του πάλαι ποτέ πανίσχυρου ΠΑΣΟΚ. Έτσι πλέον
έχουμε το εξής οξύμωρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 32,5% ποσοστό στις
εκλογές να έχει 60.000 μέλη και το ΚΙΝΑΛ του 8% να έχει εν ενεργεία 115.000 μέλη. Πώς μπορούν να αυξηθούν τα μέλη;
Με το να εκλέξουν οι ψηφοφόροι τον αρχηγό από τη βάση. Μάλιστα, εάν βρουν κι έναν αντίπαλο του Τσίπρα, τότε μπορούν να
προκαλέσουν κοσμοσυρροή. Έλα όμως που οι παλιοί ΣΥΡΙΖΑίοι δεν θέλουν ούτε να ακούν τέτοιο ενδεχόμενο…

Γκρινιάζουν οι εξαφανισμένοι
από την TV
Αυξάνονται οι γκρίνιες στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΚΙΝΑΛ. Και τα παράπονα προς
τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βασίλη Κεγκέρογλου αυξάνονται με
γεωμετρική πρόοδο. Αιτία οι προσκλήσεις
στις τηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν
τους ίδιους και τους ίδιους, με συνέπεια όσοι
θεωρούνται ριγμένοι προσφεύγουν, είτε στον
Κεγκέρογλου, που σαν παλιός μπορεί να επηρεάσει,
είτε στον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος το μόνο του πέρασμα
είναι από το κανάλι του πρώην εργοδότη του Ιβάν Σαββίδη,
το Open. Μάλιστα, οι συνεργάτες της κας Γεννηματά υποστηρίζουν ότι το ΚΙΝΑΛ έχει εκλέξει εννιά νέους βουλευτές, οι οποίοι είναι άψογοι στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, αλλά
είναι εξαφανισμένοι από το γυαλί.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Αντιπαράθεση
υψηλού επιπέδου

Κίτσος ο κοριός
Τα ’χει πάρει με τον Σκουρλέτη
Στο χειρότερο δυνατό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του Αλέξη
Τσίπρα με τον Πάνο Σκουρλέτη. Ο γραμματέας τού ΣΥΡΙΖΑ
δεν συμφωνεί σε τίποτα με τον πρόεδρο. Άσπρο λέει ο Αλέξης,
μαύρο απαντά ο Πάνος. Λιακάδα βλέπει ο Αλέξης, χιονοθύελλα ο Πάνος. Λες και διαφωνεί απλά για να διαφωνεί. Μάλιστα ο κ. Τσίπρας είναι στο αμήν για να πλακωθεί με τον
Σκουρλέτη, καθώς διαμαρτύρεται ακόμη και στα διαδικαστικά του συνεδρίου. Έτσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται
πως θα γίνει κάποια έκρηξη και «γαία πυρί μιχθήτω».

Καλλιεργεί
ροδάκινα ο Δάνης

Ο Γεραπετρίτης είχε προτείνει
το επιτελικό κράτος
και στον Παπανδρέου
ου το μετέφεραν συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου. Όταν το 2009 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε πανηγυρικά τις εκλογές και ο
Παπανδρέου επέλεξε την κυβέρνησή του, δέχθηκε την επίσκεψη ενός πανεπιστημιακού. Τότε, λοιπόν, την πόρτα του Μαξίμου
πέρασε ο καθηγητής Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πρότεινε την ιδέα του επιτελικού κράτους. Και όπως με διαβεβαίωσε άνθρωπος του
Γιώργου, που τώρα είναι εκτός της παρέας, ο πρώην πρωθυπουργός
είχε εντυπωσιαστεί από την ιδέα του καθηγητή.
Μάλιστα, όπως θυμούνται, ο κ. Παπανδρέου σε μία σύσκεψη τους
είχε πει πως «ο Θαπατέρο όταν τον ρώτησα μου είπε ότι έχει 200 άτομα
και εγώ έχω μόνο 15». Ο ΓΑΠ ζήτησε μία αναλυτική μελέτη από τον Γεραπετρίτη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το εάν αυτή η μελέτη
παραδόθηκε στο Μαξίμου και ειδικά στον Γιώργο Παπανδρέου.
Πάντως, κάποιοι από τους συνεργάτες του Παπανδρέου μου μετέφεραν ότι η τότε παρέα του Μαξίμου, όταν αναφερόταν στον Γεραπετρίτη τον αποκαλούσαν υποτιμητικά «ο κολιτσίδας».
Το άσχημο για τον Γεραπετρίτη ήταν ότι μετά από δύο μήνες άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα και ο Παπανδρέου έτρεχε για να αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία, οπότε το σχέδιο για το επιτελικό κράτος ξέμεινε σε κάποιο συρτάρι. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Γεραπετρίτης παρουσίασε το σχέδιο στον Κυριάκο Μητσοτάκη (τότε πρόεδρος της Ν.Δ.). Και τελικά υλοποίησε το σχέδιό του με πρωθυπουργό
τον Μητσοτάκη, 10 χρόνια μετά.

Μ

Τον θυμάστε τον πρώην
βουλευτή Πέλλας, Ιορδάνη
Τζαμτζή, που είχε πιάσει
στασίδι στα τηλεοπτικά πάνελ επί κυβέρνησης Καραμανλή (2004-2009); Ο συμπαθής Δάνης γα τους φίλους, αφού απέτυχε να επανεκλεγεί βουλευτής, καλλιεργεί ροδάκινα, ενώ ως
αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ασχολείται ενεργά με την τοπική
αυτοδιοίκηση. Ο Δάνης,
που είναι καταγεγραμμένος
ως πολιτικός φίλος του
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο
«Πρώτη γραμμή» και η εισαγωγή υπογράφεται από τον
νυν ευρωβουλευτή της Ν.Δ.

Μίλησε με τους
«επικίνδυνους»
Φωτιά πήρε το τηλέφωνο
του Σταύρου Καλαφάτη το
διήμερο που ήρθε προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία για την αλλαγή ποινών
σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας. Ο γραμματέας της Κ.Ο.
της Νέας Δημοκρατίας μίλησε σχεδόν με όλους τους
βουλευτές. Έμφαση έδωσε
στους πλέον επικίνδυνους.
Και φυσικά ενημέρωνε ότι
είχε τεθεί θέμα κομματικής
πειθαρχίας από τον πρωθυπουργό. Να υπενθυμίσω ότι
ο Σταύρος Καλαφάτης δεν
είναι απλά οπαδός του ΠΑΟΚ. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου, ενώ ο θείος
του Πέτρος ήταν πρόεδρος
του ΠΑΟΚ όταν είχε κατακτήσει ο «δικέφαλος» το
πρωτάθλημα του 1985.

Τα εύσημα απέσπασαν η
Νίκη Κεραμέως και η Χαρά Κεφαλίδου προ ολίγων ημερών στη Βουλή,
όπου μπορεί να διασταύρωσαν τα ξίφη τους, ωστόσο είχαν έναν ουσιαστικό, εποικοδομητικό,
αλλά κυρίως πολιτισμένο διάλογο στην αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αφορμή η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ, Χαρά Κεφαλίδου, προς την υπουργό Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, για το εθνικό
θέμα της Παιδείας. Παρουσίασαν τις θέσεις
τους, τις αντιθέσεις τους,
με άποψη και επιχειρήματα στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής, πολιτισμένης
και γόνιμης συζήτησης.

Την κυβέρνηση «κάρφωσε»,
οι ΠΑΟΚτσήδες παρεξηγήθηκαν…
Δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιρόφιλος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αλλά ένα πολιτικο-ποδοσφαιρικό σχόλιο που έκανε στο
twitter για το αποτέλεσμα του
ντέρμπι της περασμένης Κυριακής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό
και τον ΠΑΟΚ στάθηκε η αιτία να
ακούσει τα… σχολιανά του από οπαδούς των Θεσσαλονικέων.
«Τελικά κατοχυρώθηκε το 2-0 στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ ή θα έχουμε
ΠΝΠ….» (σ.σ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)», έγραψε
χαρακτηριστικά ο Αρκάς βουλευτής, «τρολάροντας» την κυβέρνηση για την πρόσφατη τροπολογία της στην υπόθεση
ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Αποτέλεσμα; Το «νήμα» του συγκεκριμένου ποσταρίσματος γέμισε από υβριστικές απαντήσεις,
που φυσικά δεν μεταφέρονται. Μεταφέρεται ωστόσο η ανταπάντηση-απορία του Κωνσταντινόπουλου, που σχολίασε: «Μόλις είδα τα μηνύματα σας στον τοίχο μου κ με έχουν
πιάσει τα γέλια! Πρώτον δεν έχετε χιούμορ, δεύτερον αντί να
παρεξηγηθούν οι νεοδημοκράτες παρεξηγήθηκαν οι φίλαθλοι
του ΠΑΟΚ!» Άδικο έχει;
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Γυναίκες υπασπιστές ζήτησε
η Σακελλαροπούλου

Γυναίκες ως υπασπιστές φέρεται ότι ζήτησε η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η παράδοση έως τώρα είναι να είναι άνδρες,
από τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, μάχιμοι, με τη θέση να είναι κάτι ως επιβράβευση για την έως τώρα πορεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όμως, όπως μαθαίνω, μάλλον θα κάνουν το χατίρι στη νέα Πρόεδρο. Επίσης, μάλλον πρέπει να
θεωρείται δεδομένο ότι επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Προεδρίας από τις
13 Μαρτίου θα αναλάβει ο Σήφης Πολυμίλης (επί χρόνια σε «Ελευθεροτυπία»
και «Βήμα»), ο οποίος χαίρει της εκτίμησης της κας Σακελλαροπούλου.

«Μασάζ» στον Κυριάκο
για γυναίκες στο χακί!
Την ώρα που οι προκλήσεις των Τούρκων συνεχίζονται καθημερινά και η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου μοιάζει
να έρχεται πιο κοντά από ποτέ τα τελευταία χρόνια, κάποιοι
θεωρούν ότι έφτασε η ώρα να ανοίξουν θέματα που μέχρι
πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν ταμπού. Ποια είναι αυτά; Η
αύξηση της στρατιωτικής θητείας, αλλά και η στράτευση των
γυναικών, ζητήματα για τα οποία στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό τον προτρέπουν να προχωρήσει. Τα εν λόγω κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι τώρα που η κοινωνία κατάλαβε πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα θερμό επεισόδιο, θα κατανοήσει το αναγκαίο του πράγματος και οι αντιδράσεις θα είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με όσα μαθαίνει ο Κίτσος ο Κοριός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική απόφασή του, ωστόσο ακούει προσεκτικά τις εισηγήσεις των στελεχών του και δεν πετάει στον κάλαθο των αχρήστων τις σχετικές παραινέσεις. Θεωρεί και ο ίδιος ότι μια τέτοια κίνηση θα δώσει
ανάσα στον ελληνικό στρατό, αλλά ταυτόχρονα ακούει και αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα θα εμφανιζόταν πανικόβλητη έναντι της τουρκικής απειλής, εκπέμποντας μήνυμα αδυναμίας. Όσο για το πολιτικό κόστος, ο πρωθυπουργός δεν εκτιμά ότι θα είναι αμελητέο, κι εφόσον
το σενάριο των πρόωρων εκλογών δεν έχει απομακρυνθεί οριστικά από το τραπέζι, τόσο πιο δύσκολο είναι το ενδεχόμενο να δούμε… πειράματα που μπορεί να στοιχίσουν στην κάλπη.

Λέμε και μπαρούφες
για να περάσει η ώρα
Ένα από τα πιο γνωστά ανέκδοτα με πρωταγωνιστές τον
λαγό και το λιοντάρι καταλήγει με μία ατάκα του λαγού «λέμε και καμία μ..... για να περάσει η ώρα». Κάπως έτσι μπορεί
να εκλάβει κάποιος νορμάλ άνθρωπος τη δήλωση του
Γιάννη Ραγκούση, με την οποία ζήτησε να μπορούν να
χειροτονούνται ως ιερείς και οι γυναίκες, με αφορμή την
εκλογή για πρώτη φορά μιας γυναίκας στην Προεδρία της
Δημοκρατίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι έλαβε αυτή την
πρωτοβουλία δίχως να το έχει ζητήσει καμία γυναικεία
οργάνωση. Αλλά ο Ραγκούσης δεν έμεινε εκεί. Ζήτησε
επίσης ένα παιδί να μπορεί να λαμβάνει το επίθετο που
θέλει. Καλό είναι κάποιος να ενημερώσει τον κ. Ραγκούση πως ακόμη και σήμερα ένας ενήλικας μπορεί να αλλάξει το επώνυμό του προσφεύγοντας στα δικαστήρια.
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«Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες»,
συμφωνείτε, κύριε Ντόκο;
το ποδαρικό της για το
2020 η «Α» κυκλοφόρησε
με πρωτοσέλιδο τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και
την ανάλυση-εκτίμηση ότι οι
σχέσεις μας με τους γείτονες
θα εξομαλυνθούν… πειθαναγκαστικά μέσω μίας λύση που
«Στην ούγια θα γράφει “συνεκμετάλλευση”».
Ένας μήνας πέρασε από
τότε και ήρθε η πανηγυρική επιβεβαίωση εκείνου
του πρωτοσέλιδου της
«Α». Και μάλιστα όχι απ’
όποιον κι όποιον, αλλά από το στόμα του Θάνου
Ντόκου, του αναπληρωτή συμβούλου Εθνικής
Ασφάλειας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι είπε
ο κ. Ντόκος; Μιλώντας
στην κυπριακή εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»,
ανακύκλωσε το σενάριο της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας εν πολλοίς μία πάγια και υπό
όρους θέση του.
«Εφόσον ανακαλυφθούν σημαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή (το πιο πιθανόν) στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον
το κοίτασμα εκτείνεται στις θαλάσσιες ζώνες και των δύο
χωρών (περίπτωση Κατάρ-Ιράν), εφόσον η ποσότητα, η τιμή και οι τάσεις απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα επιτρέψουν την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος
και, τέλος, εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη συμφέρει, τότε θα μπορούσε να διαπραγματευθεί μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με ποσοστά που θα καθοριστούν
σύμφωνα με τα συμφωνημένα θαλάσσια σύνορα», εξήγησε
ο Θ. Ντόκος στη σχετική ερώτηση που του έγινε.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε παρεξήγηση έγινε, ούτε (επαρκής) εξήγηση δόθηκε, για να παραφράσουμε τον στίχο που τραγουδούσε κάποτε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Τι εξήγηση να δώσεις, δηλαδή, στο σουρεαλιστικό σενάριο που επικαλέστηκε ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού να αποφασίσει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί από κοινού με την Τουρκία ένα κοίτασμα; Να πεις ότι ένα
τέτοιο σενάριο θα έπειθε μόνο παιδιά δημοτικού ή πάσχοντες από Αλτσχάιμερ; Ή ότι μια τέτοια υποθετική παραχώρηση έκανε τους Τούρκους να τρίβουν τα χέρια
τους, καθώς θα έδινε θάρρος στον χωριάτη γείτονα να
ανέβει στο κρεβάτι της συγκυριαρχίας στο Αιγαίο;
Ο κ. Ντόκος έκανε όπισθεν ολοταχώς και μετά τον σάλο που ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι ήταν
άκαιρες και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, ο πρώην επικεφαλής του κεντροαριστερού ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής) έκανε ακόμη ένα λάθος, ισχυριζόμενος ότι σε κάθε περίπτωση τα λεγόμενά του απηχούν προσωπικές του απόψεις. Μόνο που ο εκ των πολλών «αρίστων» που έχει πάρει κοντά του ο πρωθυπουργός δεν δικαιούται να έχει προσωπικές απόψεις σε τόσο
κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όντας σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ή μήπως να πούμε… ανασφάλειας;
Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να προσέξει ο Κυριάκος
στο άνοιγμα που κάνει στον κεντρώο χώρο –όπως εν
προκειμένω ο κ. Ντόκος– είναι ο κίνδυνος τα νεοεισελθέντα στελέχη από τον εκτός Ν.Δ. χώρο, εμφορούνται από το από δεκαετίες «εισελθόν» στο DNA τους σύνθημα
του τύπου «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο Συνδικάτο», γιατί το
άλλο «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» δεν πρέπει να το
πολυπιστεύει ο κ. Ντόκος.

Σ
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• Οι συνδικαλιστές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατεβαίνουν
στους δρόμους, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι αντί να
καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως ευαγγελιζόταν προεκλογικά τον
εφαρμόζει πλήρως και τον ενισχύει
Λίγες μέρες πριν από την
κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή, το αργότερο στις 12
του Φλεβάρη, η κυβέρνηση φέρεται να αναλαμβάνει νέα πολυεπίπεδη πρωτοβουλία, αυτήν τη φορά
για τα εργασιακά και τη
λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Σ

τα θέματα αυτά, έχουν
γίνει σημαντικές παρεμβάσεις την τελευταία
δεκαετία, ενεργοποιώντας σταθερά τα αρνητικά αντανακλαστικά των συνδικάτων, ενώ εκκρεμεί στο ΣτΕ η εργοδοτική προσφυγή κατά της διατήρησης των μισθολογικών τριετιών. Ειδικότερα, η ατζέντα της κυβέρνησης, περιλαμβάνει:
-Την καθιέρωση του ψηφιακού
ωραρίου εργασίας, με τους εργοδότες να δηλώνουν ηλεκτρονικά, σε
πραγματικό χρόνο, τα ωράρια εργασίας και τις όποιες αλλαγές σε αυτά.
-Την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.
-Το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου μισθού (για τον οποίον δεν
αποφασίζουν πλέον οι κοινωνικοί
εταίροι) και –σε περίπτωση θετικής
απόφασης– το ύψος της αύξησης.
-Την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, με βάση τις αλλαγές των τελευταίων ετών.
-Την περαιτέρω λήψη μέτρων
για τη λειτουργία των συνδικάτων,
τις απεργίες και τις διαδηλώσεις.
-Την καθιέρωση του Λευκού
Μητρώου Επιχειρήσεων για την επιβράβευση των εργοδοτών που
τηρούν την εργατική νομοθεσία, με
την παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, και
-Την περαιτέρω ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για την παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας, με την ένταξη σε
αυτό του ωραρίου εργασίας, καθώς
και των απασχολουμένων με
«μπλοκάκι» και εργόσημο.

Επί ξυρού ακμής
οι τριετίες
Ωστόσο, άγνωστη παραμένει η έκβαση της «μάχης των τριετιών»,
οποία θα επηρεάσει εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας σε «ψαλίδισμα» των αποδοχών τους, καθώς

«Μυρίζει» μάχη
με τα συνδικάτα
λόγω ασφαλιστικού

η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται το
αργότερο τον Απρίλιο. Θυμίζεται
ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τον
Απρίλιο του 2019 ο ΣΕΒ και άλλοι
6 περιφερειακοί σύνδεσμοι-ενώσεις (ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΘΕΒ, ΠΑΣΕΒΙΠΕ), όπως
και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων, ζητώντας να ακυρωθεί η εγκύκλιος που εξέδωσε το
υπουργείο
Εργασίας
στις
18/2/2019, με την οποία παρέχονταν οδηγίες για την εφαρμογή του
νέου κατώτατου μισθού των €650
και του ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες
ολόκληρης της χώρας (με ισχύ από 1/2/ 2019).
Η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει ότι οι τριετίες στις κατώτατες
αμοιβές έχουν καταργηθεί, ενώ

στην επίμαχη εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Αντιδράσεις από ΑΔΕΔΥ
και ΓΣΕΕ
Την ίδια ώρα, διαστάσεις γενικής
απεργίας λαμβάνει η κινητοποίηση των συνδικάτων στις 18 του
μηνός για το ασφαλιστικό. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ που
κήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, με αφορμή την κατάθεση
στη Βουλή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης, επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο «δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των
μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο
2010-2019 και είχαν ως συνέπεια τη

μείωση των συντάξεων από 20% έως
και 60%», αναφέρει η τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων.
Το συνδικαλιστικό όργανο των
δημοσίων υπαλλήλων ισχυρίζεται
ότι, σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες της για πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, η κυβερνώσα πλέον Ν.Δ. τον
εφαρμόζει πλήρως και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ατζέντα διεκδικήσεων της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνει:
-Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) και όλων των
αντιασφαλιστικών μνημονιακών
Νόμων.
-Επαναφορά της 13ης και 14ης
σύνταξης.
-Πλήρη κρατική εγγύηση όλων

των συντάξεων.
-Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Καμία
ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Από την πλευρά της, η ΓΣΕΕ
«βλέπει» ορατό κίνδυνο ενσωμάτωσης κυρίας και επικουρικής σύνταξης στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, κάτι που όπως λέει η Συνομοσπονδία βρίσκει αντίθετο τον
κόσμο της μισθωτής εργασίας, και
ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για
το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση.
Για τη ΓΣΕΕ πάγια και βασικά αιτήματα, όπως έχουν αποτυπωθεί
διαχρονικά, αποτελούν «η διασφάλιση και διατήρηση του δημόσιου
κοινωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής), ως θεμελιώδους θεσμού κοινωνικής προστασίας με αναδιανεμητικό χαρακτήρα, η εξασφάλιση της εγγύησης του Κράτους στη
χρηματοδότησή του με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητά του, η επαναχορήγηση της 13ης και της 14ης
σύνταξης με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, των ανείσπρακτων οφειλών προς
τα Ταμεία. Ο κίνδυνος ενσωμάτωσης
κυρίας και επικουρικής είναι πλέον ορατός, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετο
τον κόσμο της μισθωτής εργασίας».
Ακολούθως, το τριτοβάθμιο
συνδικάτο του ιδιωτικού τομέα τονίζει πως επιδιώκει εξαντλητικό,
σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο για
τη διασφάλιση ενός ασφαλιστικού
συστήματος που θα εγγυάται τις
παρούσες και τις επόμενες γενιές.
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Του Νίκου Συνοδινού
όντρα στο ρεύμα
πάει το ποδόσφαιρο. Μπορεί
στην πολιτική,
την οικονομία, την κοινωνία,
η Ελλάδα να έχει βρει τον δρόμο της, ως αποτέλεσμα της καθοδήγησης των ξένων δυνάμεων,
αλλά το ποδόσφαιρο κινείται στη
δική του τροχιά, ή… ορθότερα έχει εκτροχιαστεί παρά τις παρεμβάσεις της FIFA και της UEFA.
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν αναδείξει πως η λύση
στο πρόβλημα είναι μακριά, καθώς
δεν υπάρχει πολιτική βούληση να επιβάλει κανόνες στο παιχνίδι, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και οι αλλοπρόσαλλες αποφάσεις οδηγούν
στον γκρεμό.
Το νέο φρούτο στην ποδοσφαι-

Κ

ρική πραγματικότητα ακούει στο όνομα Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Επικρατείας, ο φίλος του
Γιάννη Δρόσου –του εκλεκτού
των μεγαλοσχημόνων του ΣΥΡΙΖΑ–
, μπήκε μπροστά και κάνει παιχνίδι
σε ένα τοπίο που δεν αρκούν οι νομικές γνώσεις.
Μέχρι πρότινος, στις συναντήσεις
που είχαν γίνει με αξιωματούχους
της FIFA και της UEFA, δρομολογήθηκε η νέα σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με άξονες βιωσιμότητας.
Ο πυλώνας στον οποίο θα στηριζόταν το οικοδόμημα ήταν… πρόσωπα
κοινής αποδοχής, και το αργότερο
τον Ιούνιο εκλογές στην ΕΠΟ για ανάδειξη νέας διοίκησης, στην οποία
ο πρόεδρος θα είχε τη σύμφωνη
γνώμη των τεσσάρων μεγάλων.
Μαρινάκης, Σαββίδης, Μελισσανίδης και Αλαφούζος θα ήταν υποχρεωμένοι να βρουν ένα
πρόσωπο που θα τους ικανοποιούσε. Γιατί με το «δικός μου και δικός
σου» δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το είχαν πάρει χαμπάρι οι ξένοι αξιωματούχοι. Ο δε Περέιρα το αργότερο
το καλοκαίρι θα κούναγε μαντίλι.
Λόγω έντονων αντιδράσεων, ήταν πιθανό να υπήρχαν και νωρίτε-

ρα εξελίξεις στη διαιτησία, αλλά
FIFA και UEFA το τρέναραν όσο
μπορούσαν, προκειμένου να μη
στραπατσαριστεί η εικόνα τους με
τους εκλεκτούς που έστειλαν στην
Ελλάδα. Ήδη πάντως ο Πορτογάλος
αρχιδιαιτητής είχε νιώσει το χαλί να
τραβιέται κάτω από τα πόδια του.
Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος
των FIFA/UEFA, Χέρμπερτ Χούμπελ, παραμονές Χριστουγέννων
και μετά το παιχνίδι Βόλου-Ολυμπιακού, είχε χτυπήσει καμπανάκι:
«Δυστυχώς, οι αμφισβητούμενες
αποφάσεις των διαιτητών στον παραπάνω αγώνα, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και από τους διαιτητές
VAR, προξένησαν για μια ακόμα φορά
σκεπτικισμό και κριτική όσον αφορά
τη λειτουργία της ΚΕΔ, του VAR και
της διαιτησίας εν γένει στην Ελλάδα.
Πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα,
στον οποίο η FIFA και η UEFA έχουν
επενδύσει σε μεγάλο βαθμό και για
τον οποίο δεν επιτρέπεται καμία αμφισβήτηση.
»Αυτού του είδους η διαιτητική απόδοση δεν μπορεί να είναι αποδεκτή
σε κανένα κορυφαίο πρωτάθλημα, είμαι δε υπέρ οποιασδήποτε παραδειγματικής τιμωρίας αποφασιστεί από

την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.
»Τέλος, δεν μπορώ να κρύψω την
ανησυχία μου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα,
η οποία σχετίζεται με το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες οι άμεσες και αρμόζουσες ενέργειες των διεθνών ομοσπονδιών».
Οι απειλές των ξένων για Grexit
ήταν ευθείες. Έδιναν μια τελευταία
ευκαιρία στους παράγοντες να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο. Κι ενώ όλα αυτά είχαν δρομολογηθεί με
τελευταία τη συνάντηση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια» των Big
4, ήλθε η ετυμηγορία της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού για
την πολυϊδιοκτησία ΠΑΟΚ-Ξάνθης
και οι άστοχοι κυβερνητικοί χειρισμοί να διογκώσουν το πρόβλημα.

Τέσσερα χρόνια αστοχίες
Τα ημίμετρα από τους ανθρώπους
της FIFA και της UEFA, το γεγονός
ότι κάποιοι παραγνωρίστηκαν, αλλά
και η άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας, είχαν σαν αποτέλεσμα αστοχίες σχεδόν… τεσσάρων χρόνων,

Γεραπετρίτης-Δρόσος-Ιβάν-Περέιρα-Γραμμένος

Η… τροφική αλυσίδα του
ποδοσφαίρου μας
Η Ελλάδα βρίσκει τον δρόμο της σε οικονομία, πολιτική, κοινωνία, όμως τα μπροςπίσω από τους Γεραπετρίτηδες οδηγούν το ποδόσφαιρο σε μαρασμό και Grexit
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Η προσφορά
του Δρόσου
Ο Γιάννης Δρόσος, με τη
μεγάλη προσφορά στις
υπουργικές παραγγελίες
του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε από τους φίλους
του στην ΕΡΤ, η οποία επί ημερών του φάνταζε
κομματική τηλεόραση.
Πάντως, όσο ήταν στην
ΕΠΟ φρόντισε να χτίσει
την επόμενη μέρα. Έδινε
δουλίτσες στον φίλο του
Γιώργο Γεραπετρίτη. Κάπου θα του φαινόταν
χρήσιμος στο μέλλον. Τι
κι αν η ΕΠΟ είχε πέντε
νομικούς συμβούλους;
Για θέματα που χειρίζονται ακόμη και πρωτοδιοριζόμενοι δικηγόροι,
υποθέσεις της Ομοσπονδίας έπρεπε να συνδράμει ο φίλος του Γιάννη
Δρόσου, Γιώργος Γεραπετρίτης με την ανάλογη
αμοιβή.
Ο Γιάννης Δρόσος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
Μιλάει Ρώσικα, και πάντα είχε καλή επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη.
Από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της
ΕΡΤ ενέκρινε να δοθούν
χρήματα στις 7 άστεγες
τηλεοπτικά ΠΑΕ την περασμένη χρονιά.

αντί για εξομάλυνση
της κατάστασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ήταν
29
Αυγούστου 2016 όταν ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης, άνθρωπος του Θόδωρου Θεοδωρίδη, έφτανε στα γραφεία
της ΕΠΟ και άρχιζε την συνεργασία του με τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις
που θα έφερναν καλύτερες ημέρες
στο ποδόσφαιρό μας.
Στις 14 Οκτωβρίου2016 διορίστηκε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επιτροπή Εξομάλυνσης με επικεφαλής τον αείμνηστο πλέον Κύπριο Κωστάκη Κουτσοκούμνη για να αντιμετωπίσει
σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου
της ΕΠΟ να ισχύσει για τις εκλογές
που θ’ ακολουθούσαν ο εθνικός αθλητικός νόμος και όχι οι διατάξεις
του καταστατικού της ΕΠΟ.
Η ευκαιρία ν’ αλλάξουν λογική
κυβέρνηση και παράγοντες, ίσως είχε χαθεί στην εξομάλυνση. Στην κατάργηση ουσιαστικά της ελληνικής
νομοθεσίας και στην εγκαθίδρυση
του καθεστώτος μπανανίας αφρικανικού τύπου.
Στις 29 Οκτωβρίου 2016 ο Κ.
Κουτσοκούμνης παρουσίασε τα
μέλη της επιτροπής, τα περισσότερα από τα οποία είχαν άμεση σχέση
με την κυβέρνηση της Ελλάδος και
ιδιαιτέρα με τον Στ. Κοντονή. Στην
πράξη ήταν η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ελληνικού ποδοσφαίρου στη χειρότερή του μορφή.
Κύριος εκφραστής της νέας τάξης πραγμάτων ο Ιωάννης Δρόσος, βασικό στέλεχος του γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όπως δήλωσε τότε
δημόσια δεν είχε καμία σχέση με το
ποδόσφαιρο. Την Επιτροπή συμπλήρωναν ο Απόστολος Γέροντας, επίσης βασικό στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο Νικόλαος Μπάρτζης,
δικηγόρος που επιβλήθηκε από
τον τότε υπουργό Αθλητισμού, ενώ από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τοποθετήθηκαν οι Ζήσης Βρύζας και Αλέξης
Δέδες αντίστοιχα.
Στην Επιτροπή Εξομάλυνσης ανακοινώθηκε από τον Κ. Κουτσοκούμνη ότι θα μετέχουν ως παρατηρητές ο Ιάκωβος Φιλιππούσης,
ως «Ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διοίκησης», και ο Γιώργος
Στράτος, ως πρόεδρος της Super
League.
Αρχικά ως ειδικός σε θέματα διαιτησίας ορίστηκε ο Γιώργος Μπίκας, παρατηρητής διαιτησίας FIFA.

Ο Γ. Μπίκας όμως παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά από εναντίον
του επιθέσεις και τον εμπρησμό της
κατοικίας του στη Χαλκιδική, τον
Δεκέμβριο του 2016. Τι ακολούθησε Μεταξύ άλλων, το πρωτοφανές
αίτημα να υποδεικνύει ο υπουργός Στ. Κοντονής τους διαιτητές
του τελικού Κυπέλλου τον Μάιο του
2016. Η διεξαγωγή του τελικού, με
παρόντα τον Κ. Κουτσοκούμνη, ήταν ένας θρίαμβος της κυ-

βέρνησης, αλλά ταυτόχρονα, μια
καταστροφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν η περίοδος που οι μεγαλοσχήμονες της ΕΠΟ δεν ένιωθαν θιγμένοι για παρεμβάσεις στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Ήταν οι εποχές των παχέων αγελάδων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Κ. Κουτσοκούμνης έθεσε συνειδητά στο περιθώριο των εξελίξεων την ΕΠΟ, και την ίδια ώρα την
καλούσε σε συνεδρίαση της Εκτελε-

στικής Επιτροπής, να αποδεχθεί την
κρατική επικυριαρχία και τις αποφάσεις του υπουργού χωρίς αντίσταση.
Παρείχε στη διοίκηση της ΕΠΟ εξαιρετικά περιορισμένη και επιλεκτική
πληροφόρηση για τις εξελίξεις, δεν
της επέτρεψε να διεκδικήσει, όπως
η ίδια είχε αποφασίσει, ενεργό ρόλο
στις επαφές και τις διαβουλεύσεις,
και σε πολλές περιπτώσεις την παραπληροφορούσε διαμορφώνοντας
σε βάρος της τις εξελίξεις.
Η συνέχεια προέβλεπε ατελείωτους διορισμούς στελεχών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΠΟ, τινάζοντας στον αέρα τον προϋπολογισμό
της Ομοσπονδίας.
Μετά την παραίτηση του Γ. Μπίκα και των συνεργατών του, που
μετείχαν στη σύνθεση της πρώτης
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της
ΕΠΟ, ο Κ. Κουτσοκούμνης διόρισε
τον Στ. Τριτσώνη και τον Μιχ.
Κουκουλάκη, και ανακοίνωσε ότι
υπέγραψε μαζί τους συμβάσεις
τριών ετών με ετήσιες αποδοχές
140.000 ευρώ για τον καθένα. Ακολούθησε ο διορισμός του Δημήτρη
Καλύβα.
Η ανικανότητα, η δουλικότητα και
η πλήρης περιφρόνηση του καταστατικού της ΕΠΟ και των κανονισμών
από την Επιτροπή Εξομάλυνσης κορυφώθηκαν στη διαδικασία διοργάνωσης του Τελικού του Κυπέλλου
του Βόλου στις 6 Μαΐου 2017.
Η Επιτροπή Εξομάλυνσης, χωρίς
να λάβει υπόψη της τις διατάξεις
των κανονισμών και τον αθλητικό
νόμο για τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτουν τα γήπεδα στα οποία μπορεί να διεξαχθεί ένας τέτοιος αγώνας, όρισε τη διεξαγωγή του
σε ένα εντελώς ακατάλληλο γήπεδο, στο οποίο τα τελευταία τρία χρόνια δεν είχαν καν διεξαχθεί αγώνες.
Η Επιτροπή Εξομάλυνσης δεν
πήρε υπόψη της ούτε τις βάσιμες αντιρρήσεις του Υπευθύνου Ασφαλείας της ΕΠΟ, ο οποίος έστειλε
σχετική επιστολή με την οποία επεσήμανε, αναλυτικά, την ακαταλληλότητα του γηπέδου και τους μεγάλους κινδύνους που μπορούσε να
προκαλέσει η διεξαγωγή ενός τόσο
σημαντικού αγώνα σε ένα γήπεδοαχούρι.
Στον τελικό της ντροπής που έγινε στον Βόλο έγιναν απίστευτα σε
έκταση επεισόδια εκτός αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου. Ο ΠΑΟΚ
με γκολ οφσάιντ κέρδιζε την ΑΕΚ κι
έπαιρνε το Κύπελλο, ενώ η ΕΠΟ του
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Δρόσου έδινε σωρηδόν προσκλήσεις επισήμων σε οπαδούς των
Θεσσαλονικέων που προκάλεσαν επεισόδια.
Στις 26 Ιουλίου 2017, ο πρώην
διεθνής διαιτητής από την Πορτογαλία, Βίτορ Μέλο Περέιρα, ανέλαβε πρόεδρος της ΚΕΔ. Η νέα τάξη
πραγμάτων εγκαθίδρυε το δικό της
καθεστώς. Λίγες ημέρες αργότερα
ακολουθούσε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης
στην ΕΠΟ. Στις 18 Αυγούστου
2017, ο Β. Γραμμένος εκλέχτηκε
στην κορυφαία διοικητική θέση του
ελληνικού ποδοσφαίρου, λαμβάνοντας 48 ψήφους επί συνόλου 71,
κατά τη διαδικασία που έλαβε χώρα σε έκτακτη γενική συνέλευση
των ΕΠΣ μελών της Ομοσπονδίας
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,
παρουσία των εκπροσώπων της
FIFA Μπιόρν Βασάλο, Νόνταρ
Αλκαχάτζε, και της UEFA Άντζελο
Ρηγόπουλου. Ο έτερος υποψήφιος
για τη θέση του προέδρου της ΕΠΟ
Γ. Καλατζής έλαβε 21 ψήφους, ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά.
O Ισπανός Χουάν Αντόνιο
Φερνάντεζ Μαρίν την 1η Μαρτίου 2018 πλαισίωσε στην ΚΕΔ τον
Βίτορ Μέλο Περέιρα, ενώ τον Ιούλιο του 2018 ο Σουηδός Λιφ Λίντμπεργκ έγινε ο τρίτος ξένος της…
παρέας.
Ο Γιάννης Δρόσος δεν πήγε χαμένος. Εξάλλου, τόση δουλειά είχε
κάνει στην προσπάθειά του να κλείσει τα ιδιωτικά κανάλια που δεν είχαν γραμμή Παππά και δεν έπαιζαν
(όσο έπρεπε) ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξέχασε
τη χρυσοπληρωμένη γνωμοδότηση
που έβγαλε ο κύριος καθηγητής στις
11 Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα
με την οποία:
«Η ανάθεση, με διάταξη τυπικού
νόμου, στον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό της αρμοδιότητας για την
διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης δεν προσκρούει σε
καμία συνταγματική διάταξη».
Ο Παπάς τον διαγωνισμό λοιπόν
για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά.. έλα που υπάρχει και Συμβούλιο της
Επικρατείας… Εκεί έφαγαν το μεγάλο στραπάτσο Παπάς, Δρόσος και
λοιποί συνεργάτες.
Όσον αφορά τον Περέιρα πήρε
πάνω του τους πίνακες και τον ορισμό των διαιτητών. Τα αποτελέσμα-

τα αποδείχθηκαν καταστροφικά.
Βελτίωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπήρξε. Το μόνο που αναδείχθηκε ήταν η οικονομική κατάρρευση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
με μηδαμινές επιχορηγήσεις στα
σωματεία και πενιχρές στις Ενώσεις,
καθώς όλα τα χρήματα που εισέρρεαν στην ΕΠΟ πήγαιναν στις τσέπες του στρατού των ξένων και των
συνεργατών τους που επέβαλε ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που επιτεύχθηκε από τη νέα
τάξη πραγμάτων ήταν να τα… πάρει
όλα ο ΠΑΟΚ. Ο «δικός» μας Βαγγέλης Γραμμένος, πρώην πρόεδρος
της ΕΠΣ Μακεδονίας, είδε με μεγάλη χαρά την ομάδα του Ιβάν Σαββίδη να τα σαρώνει όλα στο διάβα
της. Νταμπλ φέτος, Κύπελλο και
πρωτάθλημα ουσιαστικά και πέρυσι, άσχετα αν ο δεύτερος τίτλος απωλέστηκε λόγω της εισβολής του
ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ Ιβάν
Σαββίδη με πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Οι φωνές για τη διαιτησία ήταν
ηχηρές από το σύνολο σχεδόν των
ομάδων. Η παρουσία του Βίτορ
Μέλο Περέιρα το μόνο που προσέφερε ήταν… ξένους διαιτητές στα
ντέρμπι και τους τελικούς Κυπέλλου
και διαμαρτυρίες. Αυτό το διαμήνυσαν προς κάθε κατεύθυνση πολλές
ομάδες, αλλά ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΕΠΟ,
Χέρμπερτ Χούμπελ, και ο υπερσύμβουλος Πέτερ Φούσεκ δεν έδειξαν να ιδρώνει το αυτί τους στον
βαθμό που θα έπρεπε ώστε να ξηλώσουν ή να υποβαθμίσουν τον
Πορτογάλο.
Ο πρώτος όμως που ήθελε τον
Περέιρα ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Βαγγέλης Γραμμένος. Προφανώς
όχι γιατί του εκθείαζε την πόλη του
τη Θεσσαλονίκη, από τα πολλά ταξι-

δάκια που έκανε εκεί και την ωραία
ζωή που δεν έχει το άγχος της Αθήνας. Ο νομικός πρώην πρόεδρος της
ΕΠΣ Μακεδονίας συνεργάστηκε άψογα με την Επιτροπεία του εξωτερικού, που είχε διατάξει Περέιρα
για μια ακόμη σεζόν στην ΚΕΔ.
Το τραγικό της υπόθεσης όμως
δεν ήταν μόνο αυτό. Για τον Πορτογάλο η FIFA έδωσε… εντολή στην ΕΠΟ να βάλει στην άκρη κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μισθός μόνο γι’ αυτόν Μεγαλύτερος κατά πολύ του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πάνω από 22.000 ευρώ τον μήνα!!.
Ο Περέιρα πλέον έχει δει την
πόρτα της εξόδου. Το μέλλον του
Πορτογάλου είναι προδιαγεγραμμένο. Κι έρχεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης και συναντιέται με τον Ντέ-

μη Νικολαΐδη για
να πάρει ιδέες(;) το
πώς πρέπει να κινηθεί εντός κι εκτός των τειχών. Η
συμβουλή να προσλάβει έναν έμπειρο άνθρωπο της διαιτησίας, όπως ο Τάσος Κάκος, κρίνεται ως ανακριβής. Ο
Γιάννης Δρόσος ίσως έχει να
προτείνει κάτι καλύτερο.
Δεν έφταναν οι απειλές του
Grexit που είχαμε από τους αξιωματούχους της FIFA και της UEFA, έρχεται και ο υπουργός Επικρατείας
να βάλει… κανονιστικό πλαίσιο –
ποιο είναι άραγε;– με τις περισπούδαστες επαφές του στο εξωτερικό,
και ν’ απειλεί τους παραβάτες με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Με αυτόν τον
τρόπο θα φτιάξει το ποδόσφαιρό
μας. Ποιος θα διοικεί το ελληνικό
ποδόσφαιρο, όμως; Το πρόβλημα
είναι η αντίδραση της όποιας ΠΑΕ
στα όσα συμβαίνουν, ή να υπάρχουν
κανόνες και να εφαρμόζονται για όλους το ίδιο;
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε
πως θα διατηρηθεί η ΕΠΟ, ανατρέποντας τη λογική των προσώπων
κοινής αποδοχής. Κατάφερε με τον
τρόπο του να κρατήσει τον Γραμμένο και την παρέα του. Βλέπει με τις
κυβερνητικές επιλογές σταθμιζόμενο όφελος, ακόμη και όταν αλλάζουν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Το
όφελος όμως θα το έχει η κοινωνία
ή συγκεκριμένοι παράγοντες; Ας κάνει μια δημοσκόπηση με το αν συμφωνούν οι πολίτες με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα της
πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ-Ξάνθης και
μετά θα διαπιστώσει έμπρακτα το
μέγεθος των οφελών…

Πώς ο Γραμμένος
«φρόντιζε» τον Περέιρα…
Επιτροπεία έκανε τη μεγάλη ζημιά στην ελληνική διαιτησία με τον Περέιρα. Μάλιστα, η παραμονή του Πορτογάλου επιχειρήθηκε με συνεργό τον πρόεδρο της ΕΠΟ
Βαγγέλη Γραμμένο να έλθει αντικαταστατικά μετατρέποντας σε γλάστρες τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το καταστατικό η αμοιβή ενός μέλους επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Για τον
λόγο αυτό, εξάλλου, είχε έλθει το σχετικό θέμα με ερώτημα έγκρισης. Όταν ο πρόεδρος της
ΕΠΟ έθεσε το θέμα και μάλιστα ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη, αν και ήταν 21ο, δεν το έβαλε σε ψηφοφορία ως όφειλε. Δηλαδή, αν η FIFA καθόριζε σε 122.000 ευρώ τη μηνιαία αποζημίωση του Περέιρα, τι θα γινόταν Θα έσκυβε ξανά το κεφάλι ο Βαγγέλης Γραμμένος
για να μη χάσει τον… εκλεκτό του
Ήταν απόλυτα λογικό όσοι σέβονται το καταστατικό της ΕΠΟ να αποχωρήσουν από τέτοιου
είδους παράνομη και ανήθικη διαδικασία. Ο πρόεδρος της Super League, Μηνάς Λυσάνδρου, και ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Τάκης Αγραφιώτης, παρέμειναν στην αίθουσα,
αλλά δεν νομιμοποίησαν με την ψήφο τους την ανανέωση της σύμβασης του αρχιδιαιτητή
και μάλιστα με μυθικές αποδοχές. Η πρόταση Γραμμένου συγκέντρωσε μόλις 8 ψήφους,
αυτές δηλαδή όσων είναι φιλικά προσκείμενοι στον ΠΑΟΚ που ήθελαν όσο τίποτα άλλο τον
Περέιρα να κάνει κουμάντο στη διαιτησία και ας παίρνει… ό,τι θέλει. Στο σύνολο των 17 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αυτοί που υπερψήφισαν ήταν μειοψηφία. Έπρεπε όμως να
μείνει ο Περέιρα. Το γιατί το αντιλαμβάνονται όλοι στους αγωνιστικούς χώρους.

Η

16
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
8/9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Του Μανώλη Δράκου
εμφάνιση του
Ντέμη Νικολαΐδη
στο προσκήνιο
της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας συνδέθηκε –
αυτήν τη φορά– με την επόμενη
μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει
καταλήξει στην απόφαση να δώσει
ρόλο στη γενιά των ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν το EURO
2004 και έγραψαν μια από τις πιο
χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
To ερώτημα είναι πόσοι και ποιοι
από αυτούς θα δεχθούν να παίξουν
έναν ρόλο στη νέα κατάσταση. Κάποιοι έχουν απομακρυνθεί εντελώς
από τον χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ και όσοι βρίσκονται σε αυτόν δεν
σημαίνει ότι έχουν τη διοικητική εμπειρία να ανταποκριθούν στην πιθανή κλήση του Ντέμη…
Πρακτικά, μόνο ο ίδιος ο Νικολαΐδης και ο Θοδωρής Ζαγοράκης έχουν παρελθόν με τη διοίκηση
ομάδα….
Ο πρώτος στον ΠΑΟΚ και ο δεύτερος στην ΑΕΚ.

Η

Το δίδυμο
του Άγγελου
Ο Άγγελος Μπασινάς
έγινε τεχνικός
διευθυντής στην ΕΠΟ
του Βαγγέλη
Γραμμένου, όμως η
θητεία του τέλειωσε
πολύ γρήγορα καθώς ο
Άγγελος Αναστασιάδης
απομακρύνθηκε
κακήν-κακώς από τη
θέση του
ομοσπονδιακού
προπονητή. Μαζί του
έφυγε και ο Μπασινάς,
αλλά και ο Στέλιος
Γιαννακόπουλος που
ήταν βοηθός του
Έλληνα τεχνικού.
Μέχρι να εμπλακεί με
την Εθνική, ο
Μπασινάς ήταν μακριά
από το ποδόσφαιρο, σε
αντίθεση με τον Στέλιο
Γιαννακόπουλο ο
οποίος επιχείρησε να
κάνει καριέρα σαν
προπονητής αλλά
χωρίς αποτέλεσμα. Το
2010 αποσύρθηκε από
την ενεργό δράση για
να γίνει πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης
Επαγγελματιών
Ποδοσφαιριστών, ενώ
δύο χρόνια αργότερα
ξεκίνησε την
προπονητική του
καριέρα με τον
Πανηλειακό και
αργότερα στον πάγκο
της Κηφισιάς, όπου δεν
μπόρεσε να κάνει
τίποτα αξιόλογο.

Τα ινδάλματα του Εuro 2004
στους επικοινωνιακούς
σχεδιασμούς Γεραπετρίτη
Κάλεσε τον Ντέμη ο Γ. Γεραπετρίτης, θα καλέσει και άλλους από
τη χρυσή ομάδα του Εuro 2004, καθαρά για επικοινωνιακούς και
μόνο λόγους

Πορεία Ζαγοράκη
Το καλοκαίρι του 2007 ο Ζαγοράκης αποφάσισε να φορέσει το σακάκι του και να πάρει στα χέρια του
το τιμόνι του ΠΑΟΚ, όντας ο νέος
πρόεδρός του. Στα τέσσερα και πλέον χρόνια που βρέθηκε σ’ αυτήν τη
θέση ηγήθηκε ολιγομελών διοικήσεων Πρωτοδικείου με πρόσωπα
που ήταν σχεδόν πάντα της απολύτου εμπιστοσύνης του... Αποχώρησε το 2009 και γύρισε το 2010, δίνοντας για ένα διάστημα τη θέση
στον Ζήση Βρύζα. Στο τέλος, τσακώθηκαν και μεταξύ τους. Το 2012
η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης είχε ασκήσει δίωξη στη διοίκηση Ζαγοράκη - Βιολίδη για υπεξαίρεση και απιστία, όμως ο αρχηγός της Εθνικής του EURO αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι
και να ασχοληθεί με την πολιτική…
Τον Φλεβάρη του 2015, με βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης παρέπεμψε τον Ηλία Βιολίδη στο εδώλιο
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και ανέστειλε
την ποινική δίωξη εις βάρος του Θ.
Ζαγοράκη «έως ότου χορηγηθεί άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι «πάγωσε» η διαδικασία μέχρι να γίνει άρση της βουλευτικής του ασυλίας.
Σήμερα, ο Ζαγοράκης είναι… ανεξάρτητος ευρωβουλευτής (για
δεύτερη φορά μετά το 2014 όταν ε-

ξελέγη για πρώτη), αφού διαγράφηκε προ ημερών από τη Νέα Δημοκρατία λόγω των δηλώσεών του
μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη
σχέση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθης.

Πορεία Ντέμη
Ο Ντέμης Νικολαΐδης ασχολήθηκε με τα διοικητικά της ΑΕΚ, τον Αύγουστο του 2004. Το πέρασμά του
από την «Ένωση» ήταν καταστροφικό σε όλα τα επίπεδα. Ο ίδιος άλλωστε δεν είχε πάρει ούτε ένα πρωτάθλημα ως ποδοσφαιριστής… Η έννοια της τεχνογνωσίας ήταν άγνωστη γι’ αυτόν που υπερηφανευόταν
πάντοτε ότι δεν έπαιξε σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα πλην της ΑΕΚ
και ανέβαινε στα κάγκελα της

Original κάθε φορά που πετύχαινε
γκολ εις βάρος του Ολυμπιακού…
O Νικολαΐδης ήρθε πρώτος απ’
όλους σε ρήξη με τους οργανωμένους, έφερε απίθανους προπονητές
της σειράς, τους οποίους η ΑΕΚ χρυσοπλήρωσε, και αφού κατάφερε να
βάλει την ΠΑΕ στο άρθρο 44 (από
τον Νοέμβριο του 2004 όταν τα χρέη
ξεπερνούσαν τα 150 εκατ. ευρώ κι
ενώ είχαν προηγηθεί δύο απορριπτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου κι αφού στην καθοριστική τριτανακοπή,
ο δικηγόρος του Δημοσίου «έχασε το
ταξί» και δεν εμφανίστηκε στη δίκη…), εξήγγειλε πενταετές πλάνο το
οποίο δεν υλοποίησε ποτέ… Η σχέση
του με τον Μελισσανίδη πέρασε από διάφορα στάδια.
Το οξύμωρο είναι ότι μετά από

μερικά χρόνια (κι ενώ η ΑΕΚ είχε ενταχθεί στο 44) η «κιτρινόμαυρη»
ΠΑΕ οδηγήθηκε ξανά σε πτώχευση
με χρέη 60 εκατ. ευρώ!!!
Έκτοτε ο Νικολαΐδης εξαφανίστηκε. Έκανε μια εταιρεία, την
Eleven, και ασχολήθηκε με τη… μουσική, έκανε τον ραδιοφωνικό παραγωγό στον Sport FM, και… τηλεόραση στο Open του Ιβάν Σαββίδη,
όπου ξεχώρισε η συνέντευξη που είχε πάρει από τον… Αντελίνο Βιερίνια. Τότε που ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε πει για το πρωτάθλημα που
έχασε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ: «Μας
κλέβουν το πρωτάθλημα…»
Από το καλοκαίρι ο Ντέμης είναι
χωρίς… τηλεοπτική στέγη, αλλά
φαίνεται ότι οι καλές σχέσεις που είχε χτίσει με κάποιους παράγοντες
της ΕΠΟ, τον οδήγησαν στο γραφείο του υπουργού Επικρατείας, Γ.
Γεραπετρίτη, να προσφέρει τις… απόψεις του για το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Oι άλλες παλιοσειρές
Ο Αντώνης Νικοπολίδης προσπάθησε να κάνει καριέρα ως προπονητής στον Ολυμπιακό. Έφτασε
μέχρι βοηθός. Ανέλαβε τμήματα μικρών ηλικιών στις εθνικές ομάδες,
άλλοτε με επιτυχία κι άλλοτε όχι.
Δεν κατάφερε ποτέ να γίνει πρώτος
προπονητής στον Ολυμπιακό, αλλά

17
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
8/9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

η γνώμη του σε ποδοσφαιρικά ζητήματα είναι πάντα σεβαστή.
Αρχικά υπήρξε βοηθός προπονητή του Λεονάρντο Ζαρντίμ στον
Ολυμπιακό το 2012, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 αντικατέστησε τον
Πορτογάλο, που μόλις είχε αποχωρήσει, στον πάγκο της πειραϊκής ομάδας. Έπειτα από την ανάληψη της
τεχνικής ηγεσίας από τον Μίτσελ,
παρέμεινε προσωρινά ως βοηθός
προπονητή, αποχωρώντας οριστικά
στο τέλος της περιόδου. Τον Ιούλιο
του 2014 επέστρεψε ως βοηθός
του Ισπανού προπονητή στο Λιμάνι,
σε αντικατάσταση του Βίκτορ Σάντσεθ που αποχώρησε, όμως τον
Μάρτιο του 2015 έγινε γνωστή η
λύση της συνεργασίας του με τον
πειραϊκό σύλλογο. Μετά ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός της Κ-21
της εθνικής Ελλάδας.
Ο Κώστας Χαλκιάς το 2013 εξελέγη πρόεδρος του ΠΣΑΠ, ενώ
τους τελευταίους μήνες κάποια
στιγμή ακούστηκε πως θα αναλάβει
πόστο στη διοίκηση Σαββίδη στην
Τούμπα, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε. Με εισήγηση Κατσουράνη πήγε στην Παναχαϊκή ως τεχνικός διευθυντής, αλλά η κατάσταση στην πατραϊκή ομάδα ήταν απογοητευτική και οδηγήθηκε στην αποχώρηση.
Ο Φάνης Κατεργιαννάκης ήταν για χρόνια γυμναστής στους
γκολκίπερ της Εθνικής ομάδας. Τον
Δεκέμβρη του 2014 ανακοινώθηκε
από την ΕΠΟ στο τιμ του Γιάννη
Γκούμα για την Εθνική Νέων (προπονητής τερματοφυλάκων), όμως
με την έλευση του Άγγελου Αναστασιάδη στην Εθνική ομάδα, απομακρύνθηκε, καθώς ο Έλληνας προπονητής έφερε άλλο τιμ, το οποίο…
έφυγε μαζί του.

Πενιχρά αποτελέσματα
Ο Τραϊανός Δέλλας επεχείρησε να
κάνει καριέρα σαν προπονητής, όμως σε όσες ομάδες της Super
League πήγε δεν κατάφερε να δείξει έργο.
Από τις 9 Απριλίου 2013 έχει ξεκινήσει καριέρα προπονητή. Τότε, δύο
αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος, τον κάλεσε η διοίκηση
της ΑΕΚ για να σώσει την ομάδα, όμως δεν τα κατάφερε και ήρθε ο υποβιβασμός. Παρ’ όλα αυτά, ο Δέλλας παρέμεινε στον πάγκο της «Ένωσης» και την οδήγησε στην άνοδο από τη Γ΄ Εθνική στη Β΄ και από

εκεί στη Super League, όμως στις 20
Οκτωβρίου 2015 υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη βαριά ήττα από
τον Ολυμπιακό με 4-0. Στη συνέχεια,
ανέλαβε διάφορες ομάδες, όπως ο
Ατρόμητος και ο Παναιτωλικός, ενώ
σήμερα είναι χωρίς δουλειά…
Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης προτίμησε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο μόλις κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Μάλιστα,
στις τελευταίες εκλογές ήταν στον
συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη για τον δήμο των Αθηναίων και μάλιστα με επιτυχία, καθώς
εκλέχτηκε στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Ο Σεϊταρίδης ήταν 15ος
στην παράταξη Μπακογιάννη (21
έδρες στο σύνολο) με συνολικά
2.614 ψήφους.
Ο Στέλιος Βενετίδης τον Ιανουάριο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα
βοηθού προπονητή στον Ολυμπιακό Βόλου, όντας ο άμεσος συνεργάτης τού άλλοτε συμπαίκτη του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, αποχώρησαν όμως και οι δύο μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του ίδιου
έτους. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ανακοινώθηκε η πρόσληψή του από
τον Πανθρακικό, ξανά ως βοηθός
του Δημήτρη Ελευθερόπουλου,
αποχώρησαν όμως τον Ιανουάριο
του 2016 για να αναλάβουν τη Βέροια, ενώ τώρα λέγεται ότι είναι ο
βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την Ακαδημία του Ολυμπιακού!
Ο Μιχάλης Καψής αποχώρησε
από το ποδόσφαιρο και έριξε… μαύρη πέτρα πίσω του! Από το 2012
που σταμάτησε το ποδόσφαιρο εργάζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα,
στο οποίο διορίστηκε το 2004 και
στο οποίο πήγαινε να κάνει κανονικά τις βάρδιές του ακόμα και όταν
ήταν εν ενεργεία παίκτης!
Ο Τάκης Φύσσας πέρασε δύο
φορές από την Εθνική ομάδα, στην
οποία είναι και σήμερα ως τεχνικός
διευθυντής.
Μετά την αποχώρησή του από
την ενεργό δράση ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της Εθνικής ομάδας,
ήταν άμεσος συνεργάτης του Φερνάντο Σάντος στο Μουντιάλ της
Βραζιλίας, ενώ στη συνέχεια πήγε
στον Παναθηναϊκό ως διευθυντής
Ποδοσφαίρου, επιστρέφοντας
στους «πράσινους» έπειτα από 6,5
χρόνια – θέση από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2016.
Μετά τη λύση της συνεργασίας του
Άγγελου Αναστασιάδη με την Ε-

ΠΟ, ανέλαβε την ίδια θέση στο
πλευρό του Ολλανδού προπονητή,
Τζόνι Φαν’τ Σιπ.
Ο Γιάννης Γκούμας είναι προπονητής στην Εθνική Ελπίδων, και
μάλιστα πρόσφατα ακούστηκε το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό
σε περίπτωση που αποχωρούσε ο
Γιώργος Δώνης.
Αποσύρθηκε από την αγωνιστική
δράση το καλοκαίρι του 2009, όταν
λύθηκε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του προπονητή
Χενκ Τεν Κάτε. Τον Μάιο του 2012
ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας την τεχνική
ηγεσία της Γλυφάδας. Τον Σεπτέμβριο του 2013 ανέλαβε πρώτος
προπονητής στην Πεύκη. Τον Οκτώβριο του 2013 συμφώνησε να συνεχίσει ως βοηθός προπονητή στη
Skoda Ξάνθη, θέση από την οποία
αποχώρησε τον Ιούνιο του 2014.
Τον Δεκέμβριο του 2014 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής
Νέων (Κ-19).
Δύο φορές πέρασε από τον Παναθηναϊκό στη θέση του αθλητικού
διευθυντή ο Νίκος Νταμπίζας, αλλά και τις δύο δεν τα κατάφερε!
Στις 26 Οκτωβρίου 2011 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από
την ενεργό δράση, ενώ το καλοκαίρι
του 2013 ανακοινώθηκε η πρόσληψή του ως τεχνικός διευθυντής στον
Παναθηναϊκό, θέση από την οποία
αποχώρησε στις 11 Νοεμβρίου
2014. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην Ομόνοια της Κύπρου, όμως το πεπρωμένο τον έφερε ξανά πίσω στον
Παναθηναϊκό, από τον οποίο αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2019 καθώς του χρεώθηκαν λάθη στον μεταγραφικό σχεδιασμό.
Ο Γιώργος Γεωργιάδης παρέμεινε στο ποδόσφαιρο όταν αποχώρησε από την ενεργό δράση. Την επόμενη κιόλας σεζόν εκτέλεσε χρέη
σκάουτερ του ΠΑΟΚ και παράλληλα ανέλαβε προπονητής της ομάδας
Νέων του συλλόγου. Τον Ιούλιο του
2009 υπήρξε μαζί με τον Κώστα
Τσάνα τεχνικό δίδυμο της Εθνικής
Νέων, για να συνεχίσει την επόμενη
χρονιά στην Εθνική Ελπίδων. Το
2012 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ εκτελώντας χρέη τεχνικού διευθυντή, ενώ το 2013 βρέθηκε προσωρινά
στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου
αντικαθιστώντας τον Γιώργο Δώνη, με την έναρξη όμως της περιό-

δου 201314 ανέλαβε και
πάλι καθήκοντα τεχνικού διευθυντή. Τον
Μάρτιο του 2014 επανήλθε στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αντί του
Χουμπ Στέφενς, κάτι που επαναλήφθηκε για τρίτη συνεχή
χρονιά ακριβώς έναν χρόνο αργότερα (Μάρτιος 2015) όταν αντικατέστησε τον Άγγελο Αναστασιάδη. Το καλοκαίρι του 2015 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Βέροιας, θέση από την οποία αποχώρησε
τον Ιανουάριο του 2016. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι νέος τεχνικός διευθυντής των Τμημάτων Υποδομής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο Κώστας Κατσουράνης είναι
γνωστό ότι διατηρεί αδελφική σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη. Άλλωστε, έκαναν μαζί εκπομπές στο
κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Στις 29
Σεπτεμβρίου 2015 ανακοίνωσε την
αποχώρησή του από την ενεργό
δράση. Από παλιά ο Κατσουράνης
έβλεπε τον εαυτό του ως λύση για
την προεδρία της ΕΠΟ. Πόσω μάλλον τώρα…
Ο Παντελής Καφές δεν ανακοίνωσε ποτέ το «αντίο», όμως από το
καλοκαίρι του 2013 έβγαλε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του και ασχολείται με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου.
Ο Βασίλης Λάκης διατηρεί ποδοσφαιρικές ακαδημίες στα Μελίσσια, ενώ ο έτερος Βασίλης, ο Τσιάρτας δεν έχει κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά στο παρελθόν είχε
εκδηλώσει τη διάθεση να ασχοληθεί
με τα διοικητικά του. Πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με κάποια επένδυση
που δεν έπιασε, ενώ κατά καιρούς
συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας για τις πολιτικές του θέσεις…
Ο Ζήσης Βρύζας, όταν έβαλε
τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα
του, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει
τις γνωριμίες που έκανε στην Ιταλία
από το πόστο του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια πέρασε
για λίγο από την Εθνική ως βοηθός
του Σάντος, έπειτα γύρισε στην
Τούμπα ως… διάδοχος πλέον του
Ζαγοράκη και ανέλαβε πρόεδρος
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ τώρα έχει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της Βέροιας, στην οποία πήγε αρχικά ως
γενικός και τεχνικός της διευθυντής.
Σήμερα και παρά την έντονη φημολογία ότι ο Ιβάν Σαββίδης τού
πρότεινε να γίνει τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, λέγεται ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες για να ανοίξει
δικό του γραφείο.
Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος
δεν έχει κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο, στο οποίο εσχάτως επέστρεψε και ο Άγγελος Χαριστέας
από τη θέση του τεχνικού διευθυντή
στον Άρη.

Η δεύτερη
ευκαιρία
Ο Γιώργος
Καραγκούνης έχει
συνδέσει την καριέρα
του με την Εθνική
ομάδα, καθώς εκτός
από το 2004
αγωνίστηκε και σε
μετέπειτα
διοργανώσεις και
ταυτίστηκε με το
αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα.
Ο Καραγκούνης
αποχώρησε από το
ποδόσφαιρο το
καλοκαίρι του 2013, με
τη Φούλαμ να του έχει
προτείνει νέο
συμβόλαιο! Στις 26
Σεπτεμβρίου 2014
ανακοινώθηκε από την
ΕΠΟ η συμφωνία μαζί
του για να αναλάβει
πόστο στις εθνικές
ομάδες και μία
εβδομάδα αργότερα,
στις 3 Οκτωβρίου,
παρουσιάστηκε
επίσημα ως διευθυντής
Ποδοσφαίρου των
Εθνικών ομάδων. Η
συνεργασία του όμως
με την Ελληνική
Ομοσπονδία έληξε
επεισοδιακά, καθώς…
πλήρωσε την επιλογή
Μαρκαριάν και τον
αποκλεισμό από το
Euro.
Είναι σίγουρο ότι θα
ήθελε μια δεύτερη
ευκαιρία, αν όχι με την
Εθνική ομάδα, σίγουρα
η εμπλοκή του με το
ελληνικό ποδόσφαιρο
έχει ισχυρή πιθανότητα
επιβεβαίωσης στις
συζητήσεις που
γίνονται…
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Τα ρεκόρ
του… τρένου
Ο Γιώργος Δώνης
γεννήθηκε στη Γερμανία
(Φρανκφούρτη, 22
Οκτωβρίου 1969) από
γονείς μετανάστες με
προέλευση την
Καστανερή του Κιλκίς και
τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε
δε ο πρώτος Έλληνας
που αγωνίστηκε στην
κορυφαία κατηγορία
Premier League του
αγγλικού
πρωταθλήματος, πριν
επιστρέψει στον
Παναθηναϊκό το
καλοκαίρι του 1991. Εκεί
καθιερώθηκε ως
επιθετικός,
επιδεικνύοντας
εξαιρετικά προσόντα. Με
τον Παναθηναϊκό
αγωνίστηκε τέσσερα
χρόνια και κατέκτησε δύο
συνεχόμενα
πρωταθλήματα (1994-95
και 1995-96) και τρία
συνεχόμενα κύπελλα
(1992-93, 1993-94 και
1994-95).
Το 1995-96 ήταν βασικό
στέλεχος στην πορεία του
Παναθηναϊκού ως τα
ημιτελικά του Champions
League, όπου
αποκλείστηκε από τον
μετέπειτα φιναλίστ Άγιαξ,
ενώ κύριο
χαρακτηριστικό του
υπήρξαν οι ορμητικές
επελάσεις του που
έμειναν ιστορικές και του
έδωσαν το παρατσούκλι
«τρένο», καθώς μια από
αυτές απέφερε το τέρμα
του Κριστόφ Βαζέχα, με
τον οποίο ο
Παναθηναϊκός είχε
νικήσει στον πρώτο
αγώνα στο Άμστερνταμ.
Οι εξαιρετικές
ευρωπαϊκές εμφανίσεις
του προκάλεσαν το
ενδιαφέρον ξένων
συλλόγων, με
αποτέλεσμα να
μεταγραφεί στην
πρωταθλήτρια Αγγλίας
Μπλάκμπερν Ρόβερς το
1996. Υπέγραψε
συμβόλαιο έναντι 1,1 δισ.
δραχμών που αποτέλεσε
ρεκόρ για Έλληνα
ποδοσφαιριστή εκείνη
την εποχή.

Του Νίκου
Συνοδινού
ταν 3 Ιουλίου
2018, όταν ο
Γιώργος Δώνης
υπέγραφε συμβόλαιο συνεργασίας με τον
Παναθηναϊκό ως διάδοχος του
Μαρίνου Ουζουνίδη. Οι συνθήκες δύσκολες, ακόμη και για έναν
προπονητή με ικανότητες, γνώσεις και διάθεση, το ρίσκο μεγάλο, αλλά πλέον ενάμιση χρόνο
μετά ο άνθρωπος που πέρασε από χίλια μύρια κύματα μπορεί να
αισθάνεται δικαιωμένος.
«Ήταν μεγάλη επιθυμία να επιστρέψω στην ομάδα μου σε μία κρίσιμη
στιγμή γι’ αυτήν. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να φέρουμε τον Παναθηναϊκό
εκεί που του αρμόζει», είχε πει ο
Γιώργος Δώνης μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με το «τριφύλλι». Όταν ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2018 άρχιζε την προετοιμασία του, δύσκολα έβρισκες φίλο
της ομάδας να θέλει όχι μόνο να πάει στο γήπεδο, αλλά να ασχοληθεί
μαζί της. Η διοικητική αστάθεια, τα
δεκάδες προβλήματα, οι μεταγραφές
μονάχα νεαρών παικτών που δεν έκαναν... γκελ στον κόσμο, το -6, η αποχώρησή του –αγαπημένου της εξέδρας– Μαρίνου Ουζουνίδη, έκαναν τον κόσμο να γυρίσει την πλάτη. Να μην έχει όρεξη να ασχοληθεί.
Η επιστροφή στο ΟΑΚΑ αποτέλεσε
το κερασάκι σε μια τούρτα ξινή για
κάθε φίλαθλο. Μια τούρτα που δεν
μπορούσαν να χωνέψουν με τίποτα.
Ο Γιώργος Δώνης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό θέλησε να περάσει το μήνυμα
στον κόσμο. «Εμείς θα δουλεύουμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει στον
σύλλογο», έλεγε στο ξεκίνημα. Λίγο
αργότερα, με τα φιλικά να μην επαναφέρουν την επιθυμία του κόσμου,
το «Τρένο» επέμενε. «Θα είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Και θα τσιγκλήσουμε τον κόσμο μας να έρθει. Τον έχουμε ανάγκη για να πάμε καλά. Τα
παιδιά έχουν ανάγκη τη στήριξή του».
Η δικαίωση για τον Έλληνα προπονητή και τους παίκτες του ήρθε πιο
γρήγορα απ’ ό,τι πιθανόν θα περίμεναν και οι ίδιοι. Πρεμιέρα με νίκη στην
Ξάνθη. Στο πρώτο εντός έδρας ματς
με τη Λαμία ο κόσμος δεν ξεπερνούσε τους 10.000 (5.974 εισιτήρια), αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, καθώς
ήλθε νέα νίκη με 3-1. Όσοι βρέθηκαν
στο ΟΑΚΑ στήριξαν, φώναξαν, βοήθησαν, αγκάλιασαν την προσπάθεια.
Την τρίτη αγωνιστική το καλό τρίτωσε στη Λάρισα (νίκη 3-1). Απέναντι
στον Λεβαδειακό οι «μπέμπηδες» του
Δώνη έδειξαν πιο μεστοί από ποτέ
και κυριάρχησαν 3-0. Τα εισιτήρια έ-

Ή

Τρένο
τον Παναθηναϊκό
ο Γιώργος Δώνης
Κόντρα στις Κασσάνδρες και τις
επικρίσεις, ο Έλληνας προπονητής κάνει
θαύματα στο «τριφύλλι», την πρώτη σεζόν
με τους «μπέμπηδες» και πλέον με ομάδα
που είναι και αγωνιστικά στο Big 4
φθασαν τα 12.881. Ακόμα και για όσους ήταν στην ομάδα από την προηγούμενη σεζόν η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη, αφού ακόμα και μια γεμάτη
Λεωφόρος είναι μεν έδρα... καμίνι,
αλλά δεν μπορεί να χωρέσει περισσότερους από 14.000 φιλάθλους. Ακολούθησε πέμπτη σερί νίκη επί του
ΠΑΣ Γιάννινα(2-1).
Ο Γιώργος Δώνης, σε αυτές τις
πρώτες 5 αγωνιστικές, κέρδισε την εκτίμηση, τον θαυμασμό και την παρα-

δοχή όχι απλά των φίλων της ομάδας και των ουδέτερων, αλλά και των
αντιπάλων. Οι μπέμπηδες μεγάλωσαν απότομα. Κοντά σε αυτούς και οι
μεγαλύτεροι έτρεχαν σαν έφηβοι.
Ο Παναθηναϊκός του Μαρίνου
Ουζουνίδη τη σεζόν 2017-18 τερμάτισε στην 11η θέση με 10 νίκες, 10
ισοπαλίες και 10 ήττες. Ακόμη και
τους οκτώ βαθμούς που αφαιρέθηκαν να είχε το «τριφύλλι», θα τερμάτιζε στην 7η θέση μαζί με τον Πανιώ-

νιο. Και ποιος… Παναθηναϊκός; Του
Βλαχοδήμου, του Διούδη, του Ζέκα, του Χουλτ, του Βιγιαφάνιες,
του Μολίνς, του Μολέντο, του Άλτμαν, του Κουλιμπαλί, του Τελάντερ. Κοντά σε αυτούς ήταν και οι
μοναδικοί τέσσερις που παραμένουν
ενάμιση χρόνο μετά στο ρόστερ. Ο
Κουρμπέλης, ο Κολοβέτσιος, ο
Δώνης και ο Χατζηγιοβάννης.
Ο Γιώργος Δώνης έβγαλε την
αγάπη του για τον Παναθηναϊκό,
την ομάδα που λάτρεψε και ως παίκτης και τη μεταλαμπάδευσε στα πιτσιρίκια του. Ανέλαβε στην πιο αβέβαιη περίοδο που θα μπορούσε να
αναλάβει προπονητής μια ομάδα, με
περιορισμό μεταγραφών, με διοίκηση εξαφανισμένη, με ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα στη φράση «συνέπεια στις πληρωμές».
Ανέλαβε να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική γεμάτη μικρούς, άγουρους, ξενερωμένους και παροπλισμένους την προηγούμενη σεζόν παίκτες. Χωρίς να βάζουν ελαφρυντικά
μπροστά από κάθε φράση, για να
προλάβουν μια μελλοντική αποτυχία.
Δεν είναι κρυφό ότι, αφού συμφώνησε προφορικά αλλά πριν πέσουν οι
υπογραφές, δέχτηκε μια ιδιαιτέρως
δελεαστική πρόταση, με πολύ περισσότερα πετροδόλαρα και πολύ μικρότερες απαιτήσεις, αλλά δεν έκανε
πίσω. Ο ρόλος του ξεπερνάει του
προπονητή, του δασκάλου, του παι-

δαγωγού – θυμίζει αυτόν του «καλού
πατέρα». Που φροντίζει να μην αδικεί κανέναν, αλλά να νιώθουν άπαντες που έχουν ίσες ευκαιρίες και στο
χέρι τους είναι να τις αξιοποιήσουν.
Την πρώτη σεζόν ο Δώνης οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην 8η θέση με 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες. Μάλιστα, αν είχε τους 11 βαθμούς που του αφαιρέθηκαν θα τερμάτιζε στην έκτη θέση. Τα στραβοπατήματα που ήλθαν φυσιολογικά
στην πορεία, προκάλεσαν γκρίνιες.
Η σχέση του Δώνη με τον Νίκο
Νταμπίζα, του ανθρώπου που του
είχε κάνει την πρόταση να πάει στην
Παναθηναϊκό, επιβάρυνε την κατάσταση. Οι τριγμοί ήταν έντονοι.
Ουδείς ενδιαφερόταν ότι ο προπονητής ήθελε παίκτες το καλοκαίρι
που τελικά δεν ήρθαν και παίκτες που
θα ήθελε να παραμείνουν αλλά έφυγαν. Ο Δώνης «πόνταρε» ότι θα βρισκόταν τρόπος να πάρει τον Μανθάτη και να ξαναπάει ο Μυστακίδης
στον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος πήγε
στον Πανιώνιο και ο δεύτερος στον
ΠΑΣ. Έκανε ό,τι μπορούσε μπας και
μείνει ο Λουντ, ξεκίνησε τη χρονιά
χωρίς ετοιμοπόλεμο φορ, είδε παίκτες να έρχονται την τελευταία στιγμή χάνοντας την προετοιμασία. Στην
πορεία, πάνω που γύριζε ο ένας από
τραυματισμό, «έχανε» δύο, η αποθεραπεία του Άλτμαν πήρε παράταση,
ο μεγαλύτερος και εμπειρότερος όλων Μουνιέ έπαιξε δύο παιχνίδια και
μπήκε στα πιτς, αναγκάστηκε να αλλάζει σχεδόν συνέχεια τα κεντρικά
του χαφ και την τετράδα ή πεντάδα
της άμυνάς του. Ποιος όμως τα λαμβάνει υπόψη του αυτά; Ο Παναθηναϊκός έχει… απαιτήσεις. Έπρεπε να
πάρει το… πρωτάθλημα φαίνεται.
Η νέα σεζόν βρήκε τον Παναθηναϊκό να έχει μεγαλύτερες προσδοκίες, αλλά τους σκληροπυρηνικούς
να περιμένουν στη γωνία τον Δώνη, καθώς ο Νίκος Νταμπίζας παρέμενε στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Παναθηναϊκός στην
πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος
ήλθε ισόπαλος 1-1 με τη Λαμία και
αμέσως μετά γνώρισε εντός έδρας
ήττα (1-3) από τον ΟΦΗ. Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Γιώργος
Δώνης, ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας ότι φταίει ο ίδιος για την εικόνα
της ομάδας του.
Με αντίπαλο τον ΟΦΗ συνειδητοποίησε, ίσως για πρώτη φορά στο
διάστημα της συνεργασίας του με
τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει και ισχυρότερος του ΟΦΗ, αντίπαλος. Κι
αυτός είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πρόσωπό του. Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου της
31ης Αυγούστου στο ΟΑΚΑ δεν είχαν αποδέκτες μόνον τους παίκτες
της ομάδας, αλλά και εκείνον.
Ο Δώνης δέχθηκε τέτοια πυρά,
που βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός
Παναθηναϊκού. Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε για τα καλά, όταν
στις 17 Οκτωβρίου ο Γιάννης Αλαφούζος έδειξε την πόρτα της εξό-
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δου στον Νίκο Νταμπίζα. Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε διοικητική ασπίδα και οι διαιτητές του έκλεβαν
βαθμούς με το «έτσι θέλω», άρχισε
να παίρνει πάνω του στο παιχνίδι ορόσημο με τον Ολυμπιακό. Το ισόπαλο 1-1 την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, διέψευσε όλους αυτούς που
φόρτωναν στον Γιάννη Αλαφούζο ότι τελεί υπό τας διαταγάς του
Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι παίκτες
του Παναθηναϊκού έβγαλαν ψυχή.
Ήλθε αργότερα και κούμπωσε η αποπομπή του Νταμπίζα, οπότε εμφανίστηκε ξανά… ζωή στον πράσινο πλανήτη.
Ο Νίκος Νταμπίζας εξάλλου τη
δεύτερη χρονιά του θα κρινόταν και
από τις μεταγραφές που θα έκανε. Θα
έπρεπε να είναι μεταγραφές ξένων,
που θα ανέβαζαν το επίπεδο. Αντ’ αυτών ήρθαν παίκτες, όπως ο Μπεκ και
ο Φάουστο, που είναι μόνιμα τραυματίες. Όλοι είχαν καταγράψει το ρίσκο, ο Νταμπίζας το πήρε και έχασε.
Φορ αξιόπιστος πίσω από τον Μακέντα χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός
και πήγε και έφερε δύο παιδιά, που
δεν έχουν παίξει επαγγελματικά, τον
Περέα και τον Κόναν. Αμυντικός μέσος ήταν προτεραιότητα και ήρθε ο...
μόνιμα τραυματίας Φάουστο τον
Σεπτέμβριο. Ακραίο ήθελε η ομάδα
και ήρθε ο Μολό, που άλλαξε τόσες
ομάδες, λόγω του χαρακτήρα του και
πριν το ματς με την Ξάνθη τσακώθηκε με τον Δώνη.
Οι αστοχίες είχαν συνδυαστεί με
τον παροπλισμό των μικρών που είχαν φέρει τον κόσμο στον πρώτο
γύρο, πάλι κοντά στον Παναθηναϊκό. Η απομάκρυνση του Νταμπίζα
έσωσε τον Γιώργο Δώνη. Γιατί ο
προπονητής άλλα είχε ζητήσει το

καλοκαίρι και άλλα έγιναν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Δώνης είχε ζητήσει από τον
Νταμπίζα τρεις παίκτες, που τους ήξερε καλά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον Φετφατζίδη, τον Τσιλιανίδη και τον Γκάλο. Φθηνότερα
θα κόστιζαν οι δύο πρώτοι από
Μπεκ και Μολό, αλλά ο Νταμπίζας
προτίμησε τους ξένους. Ο Φετφαζίδης πάει μία χαρά στον Άρη και ο
Τσιλιανίδης στον ΟΦΗ. Ο Γκάλο
θα αποτελούσε μία καλή εναλλακτική για τον Γιόχανσον, αλλά και αυτόν δεν τον ήθελε ο Νταμπίζας.
Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει πάρει τα πάνω του, καθώς ο Γιώργος
Δώνης είναι το απόλυτο αφεντικό
και δίπλα του ως τεχνικός διευθυντής που θα βοηθήσει την ομάδα ανέλαβε από τις 22 Νοεμβρίου ο Ισπανός Τσάβι Ρόκα. Ο Παναθηναϊκός που γονάτισε και τον ΠΑΟΚ 2-0,
με 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες,
αναρριχήθηκε ήδη στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και θεωρείται δεδομένο ότι θα δώσει το
«παρών» στα πλέι οφ. Κι όμως, οι
«πράσινοι» μάχονται με σφεντόνες
και τα καταφέρνουν περίφημα.
Ο Γιώργος Δώνης επισήμανε
χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να κρίνεις ένα μπάτζετ των 5 εκατομμυρίων
με ένα των 60. Ο ΠΑΟΚ έχει τουλάχιστον 60 εκατομμύρια μπάτζετ, ο Ολυμπιακός 30. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ένας παίκτης που έχει
200.000 δεν έχει μεγάλη διαφορά από έναν παίκτη των 400.000. Μ’ έναν
παίκτη όμως που έχει 1 ή και 1,5εκ., η
διαφορά είναι μεγάλη. Σκεφτείτε να
είχαμε εμείς, στο δικό μας μπάτζετ,
πέντε παίκτες του ενός εκατομμυρίου. Εγώ δεν λέω να φτιάξουμε ένα
μπάτζετ 60 εκατομμυρίων. Αλλά θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου ο Παναθηναϊκός, μία μεγάλη ομάδα, μπορεί να
έχει ένα μπάτζετ μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή δεν
πρέπει να βάλουμε τα θέλω μας πάνω από την πραγματικότητα».
Ο Γιώργος Δώνης είχε πει από
την προετοιμασία ότι: «Δεν πρέπει
να στεκόμαστε ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε συνθήκες, ούτε σε ηλικία. Ζητούσα να μας κρίνουν ως ποδοσφαιρικές οντότητες και αυτό που η ομάδα βγάζει στον αγωνιστικό χώρο.
»Εγώ μπορεί να κρίνω πως σ’ ένα
ντέρμπι χρειάζομαι πρώτα απ’ όλα

την εμπειρία
του Μουνιέ αντί
του Μπουζούκη γιατί σε ματς ειδικών συνθηκών θέλω πιο έτοιμους. Στο ρόστερ όμως ανήκουν ο Μπουζούκης, ο Χατζηγιοβάνης, ο Κότσαρης, ο Αποστολάκης, ο Μαυρομάτης, ο
Πούγγουρας, ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Καμπέτσης, ο Βέργος, ο Εμμανουηλίδης, ο Στάικος».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού διευκρινίζει ότι: «Δεν ζητήσαμε
ποτέ να μας κρίνουν με επιείκεια. Πήγαμε με το ανάποδο. Η νοοτροπία μας
είναι συγκεκριμένη και κοιτάμε να εξελιχθούμε ως ομάδα και πάνω σε
αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία να
γινόμαστε καλύτεροι».
Ο Γιώργος Δώνης δέχθηκε νέες
προτάσεις, από τη Χάντερσφιλντ και
την Αλ Αχλί. Φιλοδοξία του είναι να
αναλάβει έναν αγγλικό σύλλογο.
Πριν το μεγάλο όνειρο όμως, υπάρχει η μεγάλη αγάπη. Ο Παναθηναϊκός. Κι όμως. Βρέθηκαν σε αυτή τη
διαδρομή οι καφενόβιοι να πουν ότι
δεν πήρε αμυντικό χαφ για να παίζει
ο γιος του!! Γι’ αυτό και ο Χρήστος
ξεσπά έντονα σε κάθε επιτυχία του.
Γιατί τον είχαν βάλει στο μάτι, γιατί
τον έπαιρνε η μπάλα, γιατί… έπαιζε
με το μέσο του πατέρα του.

Τα δάκρυα του Γιώργου
Ο Γιώργος Δώνης στον Παναθηναϊκό πέρασε μεγάλο λούκι. Η νίκηπρόκριση στο Κύπελλο επί του ΠΑΣ
Γιάννινα έδωσε το έναυσμα να
βγουν τα συναισθήματα του προπονητή. Η ήττα στο πρώτο ματς 1-0,
το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο
σκορ στο ημίχρονο 0-1 κι έκανε επική ανατροπή στο ΟΑΚΑ, οδήγησαν στα δάκρυα του Γιώργου Δώνη μετά το ματς.
Ο Γιώργος Δώνης δεν έκρυψε
τη συγκίνησή του, καθώς βούρκωσε, λέγοντας: «Αγαπώ πολύ αυτή την
ομάδα. Έχω μεγαλώσει εδώ. Θα ήταν
πολύ άδικο να χάσουμε την ψυχραιμία μας και να μην προκριθούμε. Είμαστε πολύ δύσκολα αλλά όλοι αγαπάμε την ομάδα, είμαστε οικογένεια
και δεμένοι σαν γκρουπ. Δεν είμαστε
κακή ομάδα, δεν κοιτάμε το παρελθόν
και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Ο δρόμος
των επιτυχιών
Μετά την αποχώρησή του
από την ενεργό δράση, ο
Γιώργος Δώνης άρχισε να
εργάζεται ως προπονητής
με εξαιρετική επιτυχία.
Ξεκίνησε το 2002 στον Ηλυσιακό, τον οποίο ανέβασε από τη Δ΄ στη Β΄ Εθνική κατηγορία σε δυο
χρόνια. Στη συνέχεια πήγε στη Λάρισα, την οποία
ανέβασε στην Α΄ Εθνική.
Το 2006 προκρίθηκε στο
Ιντερτότο, το 2007 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό και την επόμενη περίοδο προκρίθηκε στους
ομίλους του κυπέλλου
UEFA αποκλείοντας την
Μπλάκμπερν.
Στις 24 Απριλίου 2008 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Λάρισας κάνοντας το μεγάλο άλμα αναλαμβάνοντας την ΑΕΚ, όμως η παρουσία του εκεί υπήρξε σύντομη καθώς αποχώρησε τον Νοέμβριο.
Τον Απρίλιο του 2009 ανέλαβε τον Ατρόμητο, με τον
οποίο έφτασε σε έναν ακόμη τελικό Κυπέλλου την
περίοδο 2010-11, όπου ηττήθηκε από την ΑΕΚ 3-0.
Το 2012 ανέλαβε τον
ΠΑΟΚ, ενώ από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον
Ιανουάριο του 2015 υπήρξε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο κατέκτησε το κυπριακό πρωτάθλημα της περιόδου 201314, ενώ εξασφάλισε και
την είσοδο στους ομίλους
του Champions League
της σεζόν 2014-15.
Τον Φεβρουάριο του
2015 πήγε στην Αλ Χιλάλ
από τη Σαουδική Αραβία,
σύλλογο από τον οποίο αποχώρησε τον Μάιο του
2016, με απολογισμό 45
νίκες σε 66 αγώνες και
την κατάκτηση τριών τίτλων. Τον Ιούλιο του ίδιου
έτους, ήρθε σε συμφωνία
με την Αλ Σαρτζά από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου παρέμεινε μέχρι
τον Ιανουάριο του 2017.
Στις 28 Ιουλίου 2017, ανέλαβε για δεύτερη φορά
προπονητής του ΑΠΟΕΛ,
ενώ στις 3 Ιουλίου 2018
υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό.

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
8/9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Il Silenzio
το Σαββιδοτεχνείο

Στη διπλανή στήλη θα
διαβάσετε τι παίζεται με
την UEFA, τη FIFA και
τον Γεραπετρίτη.
Ερώτηση κάνω. Ο
ΠΑΟΚ τι λέει για όλα
αυτά, που ο υπουργός
Επικρατείας πήγε στη
Νιόν και συνάντησε τον
πρόεδρο Τσέφεριν κι ότι
είναι έτοιμη η
κυβέρνηση να
υπογράψει μνημόνιο;
Μιλάμε για τον επίσημο
ΠΑΟΚ, αλλά και τους
Σαββιδοτέχνες.
Κουβέντα, μάστορα.
Τίποτα απολύτως. Ούτε
η ΠΑΕ, ούτε ο Δουξ της
Μενεμένης έγραψε
τίποτα, ούτε οι Κόλκες
στο Σαββιδοτεχνείο.
Υπάρχει απαγορευτικό
από τον Ιβάν. Γιατί;
Διότι, όπως θα
διαβάσετε αναλυτικά
δίπλα, το έργο παίζει
για να μην τιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ. Κι η Ξάνθη; Θα
δείξει για την Ξάνθη. Γι’
αυτό και σήμανε
σιωπητήριο από το
Σαββιδοτεχνείο, όπως
το il Silenzio, όπως
κοιμούνται τα φαντάρια
το βράδυ. Κουβέντα,
μάστορα. Να μην πάει
χαμένο και το
τηλεφώνημα του Γιάννη
Δρόσου στον Ιβάν, μετά
από παράκληση του
Γεραπετρίτη.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
εραπετρίτης. Πρέπει να
σε βοηθάει το όνομα για
να πας μπροστά τη σήμερον ημέραν. Άλλο να σε
λένε Γεραπετρίτη, Κεραμέως,
Ταχιάο, κι άλλο να σε λένε Παπαδόπουλο και Αναγνωστάκη
και Στεφανίδη. Δεν πας πουθενά άπαξ και δεν σου μένει στο
αυτί το επίθετο. Δεν κάνεις καριέρα. Ο Γεραπετρίτης είναι υπουργός Επικρατείας, καθηγητής πανεπιστημίου νομικής επιστήμης. Έχουν να το λένε οι
φοιτητές του. Γνώστης του αντικειμένου ο Γεραπετρίτης. Ειδικά
στο κοινοβουλευτικό δίκαιο.
Κρεμόντουσαν από τα χείλη του
οι φοιτητές του. Μάλιστα.
Και πάει ο Γεραπετρίτης κι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Με
FIFA, UEFA και τα ρέστα. Και με τον
Γραμμένο. Και πήγε στην Ελβετία
για να βρει λύση για τον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη. Και τον πήρανε στο μεζέ
ακόμα και στη ΝΔ. Το ποδόσφαιρο,
μιλάμε, μπορεί να σε ξεφτιλίσει μέχρι να πεις κύμινο, άπαξ και δεν το
ξέρεις. Έκανε κάτι δουλίτσες με τον
Δρόσο στην ΕΠΟ ο Γεραπτερίτης
για κανένα εξτραδάκι, όπως έγραψε η «Α», μέχρι εκεί, όλα καλά. Μέχρι που σκάει η απόφαση της ΕΕΑ κι
ο Γεραπετρίτης, δυνατός νομικός,
μπαίνει στο παιχνίδι. Ούτε με το καλάμι δεν την έκανε κοντρόλ την
μπάλα.
Και δεν είναι μόνο ότι υποχρέωσε
τον Αυγενάκη, μετά την απόφαση
να γράψει εκείνο το tweet ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί σε
βάθος. Άντε, αυτό ήτανε επικοινωνιακό. Μετά, ο Γεραπετρίτης φόρεσε φανέλα βασικού, πήρε και το
περιβραχιόνιο κι άρχισε να παίζει
μπάλα. Και πάει κατ’ ευθείαν να παί-

Γ

Αφού τα έκανε μούσκεμα στη Νιόν ο υπουργός
Επικρατείας και κολλητός του Δρόσου, θέλει να βάλει
στο «κόλπο» τον Ινφαντίνο και τον Τσέφεριν, για να μη
χρεωθεί η κυβέρνηση τη λέζα, αλλά ατύχησε

ΜNHMONIO ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ

Να τιμωρηθούν
από FIFA/UEFA
ΠΑΟΚ και Ξάνθη
ξει στο Μπερναμπέου με UEFA και
FIFA. Μάλιστα. Γύρισε πίσω και δεν
ήξερε ούτε το σκορ. Πολύ σοβαρά
μιλάμε τώρα.
Είδε τον Τσέφεριν στην Ελβετία
ο Γεραπετρίτης. Και τι να συζητήσει με τον Σλοβένο, ρε. Αφού δεν το
ξέρει το έργο. Γράμμα από τον Μη-

τσοτάκη του έδωσε για να έρθει
στην Αθήνα, για να υπογράψουνε το
μνημόνιο. Αυτό έγινε. Συνάντησε και
τον Θόδωρο τον Θεοδωρίδη στον
διάδρομο, είπανε καλημέρα, τι καιρό
κάνει στην Ελλάδα, και γύρισε. Κουβέντα δεν είπανε με τον Θόδωρο.
Κι ας γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες ό-

τι ήταν παρών ο Τεό στη συζήτηση.
Και μετά, ο Γεραπετρίτης ήθελε
να πάει στη Ζυρίχη να δει τον Ινφαντίνο. Αυτός ήταν στη Βουδαπέστη,
γύρισε στην Ελλάδα ο υπουργός.
Και πλάκωσε τις συνεντεύξεις.
Πρώτα πήγε στον Πορτοσάλτε στο
ράδιο του ΣΚΑΪ. Απλά πράγματα τον
ρωτούσε ο Πορτοσάλτε, ασίστ του
έδινε, αλλά είπαμε. Ο Γεραπετρίτης δεν τη βρίσκει την μπάλα ούτε
με αίτηση. Θα αφαιρούνται βαθμοί,
σου λέει, από την ομάδα που είναι
στην πολυϊδιοκτησία, οπότε στο τέλος θα υποβιβαστεί. Ούτε πρώτη
δημοτικού. Θα παίζει παράνομα, δηλαδή, η Ξάνθη και θα μηδενίζεται σε
κάθε παιχνίδι. «Θα επιβάλλονται μειώσεις βαθμών, θα φτάσει η ομάδα να
έχει αρνητική βαθμολογία και άρα σε
έκπτωση».
Εδώ σταματάς, δηλαδή. Πας για
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Την πάτησε
ο Ντέμης με
Γεραπετρίτη

ψάρεμα, μ’ αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Και τα ματς που έδωσαν
ο ΠΑΟΚ κι η Ξάνθη ενώ ήταν σε πολυϊδιοκτησία, όλα καλά; Θα ισχύσουν οι βαθμοί που πήρανε; Ή ότι θα
αποβάλλεται από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις. Και τα είπε με τέτοιο
τρόπο, που κανένας δεν κατάλαβε
τίποτα. Να σ’ το εξηγήσω πώς παίζεται το έργο με τον Γεραπετρίτη
και την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση ψάχνει την
UEFA/FIFA για να βγάλει από πάνω
της την ευθύνη για την τιμωρία του
ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Έτσι είναι.
Σου λέει ο Γεραπετρίτης, όποια απόφαση και να πάρουν εδώ οι δικαστές, ζημία θα έχουμε. Είτε υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ κι η Ξάνθη, είτε τους
αφαιρεθούν βαθμοί, δεν τη γλιτώνουμε τη χασούρα. Οπότε, βάζουμε
στο παιχνίδι UEFA/FIFA και καθαρίσαμε. Μπορεί να έχουμε και εκλογές σύντομα, που λέγεται στο παρασκήνιο.
Έτσι είναι. Δεν είναι κανένα κορόιδο ο Γεραπετρίτης να φάει η

ΝΔ όλη τη λέζα. Γι’ αυτό και μόλις
βγήκε η απόφαση της ΕΕΑ πήρε κατ’
ευθείαν τον κολλητό τον Γιάννη
Δρόσο, που δεν είναι του τζάμπα,
που μιλάει τα ρώσικα. Για να επικοινωνήσει με τον Ιβάν και να πέσουνε
οι τόνοι στη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι έγινε τίποτα το σπουδαίο, καμιά
5.000 νοματαίοι πήγανε στην πορεία. Ο Γεραπετρίτης προσπάθησε
να προλάβει τα χειρότερα.
Πάμε παρακάτω. Ο Τσέφεριν,
τον οποίο ο Πέτσας αποκάλεσε…
Κέφεριν, θα έρθει στην Αθήνα, για
να δει τον Μητσοτάκη και να υπογράψουνε μνημόνιο. Μάλιστα. Και
ρωτάω τώρα εγώ: Ποιος θα το
φτιάξει το μνημόνιο; Ο Τσέφεριν με
την UEFA ή ο Γεραπετρίτης; Να σ’
το πω κι αυτό. Ο Γεραπετρίτης περιμένει τον Τσέφεριν να το φέρει
έτοιμο, του κουτιού. Όπως τα έφερνε ο Πολ Τόμσεν με την Βελκουλέσκου. Να μη βάλει ούτε μια τελεία. Κι ό,τι πει το μνημόνιο. Άμα
πούνε οι UEFAτζήδες να πέσει ο
ΠΑΟΚ κι η Ξάνθη, αυτοί το είπανε,
όχι εμείς. Άμα πούνε να τους αφαιρεθούν βαθμοί, δεν φταίμε εμείς.
Ο Τσέφεριν, ωστόσο, κι αυτός
δικηγόρος είναι. Τα ξέρει τα κόλπα.
Με άδεια χέρια θα έρθει στην Ελλάδα. Θα έρθει και θα πει να φτιάξετε
εσείς ένα μνημόνιο και εμείς θα το
στηρίξουμε. Μόνο αυτό. Πρόσεξε,
μάστορα. Θα το στηρίξουμε. Όχι θα
το επιβάλουμε. Μόνο ο Ινφαντίνο
έχει τέτοια δυνατότητα. Άπαξ και πει
ο Τζιάνι ότι ισχύει, τέλος. Αυτό θα
παίξει. Θα πρέπει να το δει, όμως.
Να μην είναι κανένα μνημόνιο αλλού γι’ αλλού.
Στη Βουδαπέστη ήτανε αυτές τις
μέρες ο Ινφαντίνο, σ’ ένα συνέδριο
των αθλητικών δημοσιογράφων.
Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος
της ΕΡΤ Γιάννης Δάρας τι θα γίνει
με τον Ελλάδα, με το καταστατικό

της FIFA και τα ρέστα. Κι απάντησε ο
Τζιάνι ότι θα είμαστε ελαστικοί με
τις κυβερνήσεις. Μπορεί να κάνουμε
τα στραβά μάτια, δηλαδή. Και πανηγυρίζανε στη ΝΔ. Μια χαρά σου λένε. Ο Ινφαντίνο είναι δικός μας.
Και ξέρεις τι νομίζανε οι ΝΔκράτες; Ότι αν δεν έρθει ο Τσέφεριν με
έτοιμο μνημόνιο, θα το φέρει ο Ινφαντίνο. Κανένας Ινφαντίνο, βέβαια, δεν θα φέρει μνημόνιο. Θα έρθει ν’ ακούσει κι αυτός. Και θα πει ότι άπαξ και θέλετε τεχνική βοήθεια
να το φτιάξετε, εμείς εδώ είμαστε.
Θέλετε να σας φέρουμε μοντέλο Ισπανίας; Θέλετε μοντέλο Τσεχίας;
Θέλετε Αυστρίας και Νορβηγίας;
Πάρτε τα, μελετήστε τα και στείλτε
τα να τα δούμε.
Αλλά το καλύτερο σ’ το έχω για
μετά. Ποιος θα το φτιάξει το μνημόνιο; Ο Γεραπετρίτης ή ο Γραμμένος; Θα φτιάξουνε, λέει, μία επιτροπή. Μάλιστα. Κι από ποιους θ’ αποτελείται αυτή η επιτροπή, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Και το ’χουνε κοζάρει το έργο στη ΝΔ και την ΕΠΟ. Κανένας σοβαρός δεν θα θελήσει να
πάρει μέρος σ’ αυτή την επιτροπή.
Και να το εξηγήσω γιατί.
Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το

νταβαντούρι, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Για να τη γλιτώσει ο ΠΑΟΚ κι
η Ξάνθη. Μάλιστα. Άντε, σου λέω εγώ, γίνεται αυτή η επιτροπή. Κι όταν
φτάσει η κουβέντα στον ΠΑΟΚ τι θα
γίνει; Θα βάλει κανένας στο μνημόνιο ότι πρέπει να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ; Με την καμία, σου λέω εγώ. Θα
πούνε οι άνθρωποι του Γραμμένου
και της ΓΓΑ να πέσει ο ΠΑΟΚ κι η
Ξάνθη; Όλο αυτό το νταβαντούρι έγινε για να μην τιμωρηθούνε.
Κι άντε, σου λέω εγώ, περνάνε
μέσα στο μνημόνιο να αφαιρεθούν
δέκα βαθμοί από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Θ’ αφαιρεθούνε; Ο ΠΑΟΚ θα έχει προσφύγει και στα πολιτικά δικαστήρια, αλλά και στα δικαιοδοτικά της ΕΠΟ. Μέχρι που να τελεσιδικήσει, πιάσε το αυγό και κούρευτο.
Πότε θα μπει σε εφαρμογή το μνημόνιο; Από του χρόνου και βάλε. Κι
άπαξ και δεν επιβληθούν άμεσα ποινές, τι θα κάνουνε ο Ινφαντίνο με
τον Τσέφεριν; Θα την πετάξουν έξω την Ελλάδα, αυτό θα γίνει.
Έτσι είναι, όμως. Θα δεχτεί ο Ιβάν να του αφαιρέσουνε βαθμούς;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Άπαξ και ο
Γεραπετρίτης ασχολήθηκε μαζί
σου μία φορά, θα ξανασχοληθεί. Κι
άμα δεν ασχοληθεί κι αφαιρεθούν
βαθμοί από τον ΠΑΟΚ, χαιρέτα μας
τον πλάτανο. Αυτήν τη φορά μπορεί
να βγει ο ίδιος ο Σαββίδης και να
πει ότι κινδυνεύει η εθνική συνοχή.
Πρόσεξε, μάστορα. Υπάρχουν κι
άλλοι στη ΝΔ που λένε ότι ο Ινφαντίνο μπορεί να κάνει τα στραβά
μάτια και να το αφήσει να ξεχαστεί
το θέμα με τα δικαστήρια. Με την
καμία, σου λέω εγώ. Άπαξ και μαθευτεί αυτό το πράγμα, που θα μαθευτεί, ρεντίκολο θα γίνει ο Ινφαντίνο. Και δεν έχει κανέναν λόγο να
βάλει το κεφάλι του στον ντορβά,
για να μην τιμωρηθούν ο ΠΑΟΚ και
η Ξάνθη. Χαίρετε.

Κι ο Ντέμης πού
κολλάει σ’ αυτή την
ιστορία του
Γεραπετρίτη; Πουθενά.
Επίτηδες τον δέχτηκε ο
Γεραπετρίτης, κι όχι
μόνο αυτόν, αλλά και
άλλους παλιούς παίκτες.
Για να πάει στην UEFA
και να πει ότι εμείς
κάνουμε σοβαρή
δουλειά στην Ελλάδα,
μέχρι και τους διεθνείς
του 2004
ενεργοποιήσαμε, μέχρι
και τον κύριο
Νικολαΐδη, που υπήρξε
και πρόεδρος της ΑΕΚ.
Σιγά μην ξέρανε ο
Τσέφεριν κι οι άλλοι ότι
ο Ντέμης την
καταχρέωσε την ΑΕΚ κι
ότι ο Τσιάρτας με τον
Μπορμπόκη τον
κατηγόρησαν στα ίσια
ότι αυτός βρίσκεται
πίσω από το σπάσιμο
των αυτοκινήτων τους,
όταν ανέλαβε ο Ντέμης
και τους ζήτησε να
πάρουν τα μισά για να
λυθούν τα συμβόλαιά
τους. Έτσι είναι. Ο
Γεραπετρίτης έπαιξε με
τον Ντέμη κι ο κοντός
νόμιζε ότι του δόθηκε η
ευκαιρία να σώσει το
ποδόσφαιρο. Ότι θα
έγραφε ιστορία. Να
έπαιρνε δηλαδή και τον
Πέτρο Κωστόπουλο και
τη Σοφία Κιντή για να
λύσουν τα προβλήματα
του ελληνικού
ποδοσφαίρου…
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Τουμπεκί
ο Τσίπρας για
τον «χωρισμό
στα δύο»
Κι εκεί που έγινε ΣΥΡΙΖΟμάζωξη για τα δίκαια του ΠΑΟΚ και καλά, όπως θα διαβάσετε
στη διπλανή στήλη, πετάχτηκε κι ο Τσίπρας. Ο
Πούτιν της Ελλάδας,
που τον αποκάλεσε ο Ιβάν. Και τι είπε; Τον άδειασε κανονικά τον Ιβάν. Τα έχωσε στον Αυγενάκη. Όπως τα χώνει
ο Κόλκας με τον Βασιλόπουλο, τα έχωσε κι ο
Τσίπρας, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άμα ήταν μάγκας ο Αλέξης, θα έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία συνιδιοκτησία του
ΠΑΟΚ με την Ξάνθη.
Αυτό θα έλεγε. Όχι
φρου-φρου κι αρώματα. Στα ίσια και παλικαρίσια. Κι άντε, σου λέω
εγώ, το ξέχασε. Γιατί
δεν είπε κουβέντα για
όσα είπε ο Χρυσοστομάκης ο Γκαγκάτσης, ότι η Ελλάδα θα χωριστεί στα δύο; Να πάρει
θέση. Πρώην πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας. Για να μην πάρει
θέση, πάει να πει ότι
συμφωνεί. Αυτό έχω να
πω εγώ. Αλλιώς θα έλεγε κάτι, όπως είπε ο
βουλευτής του ο Τριανταφυλλίδης, όπως θα
διαβάσετε παραδίπλα.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
α χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο,
σου λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα,
πώς γίνεται από τη μία να το παίζεις πατριώτης, κι από την άλλη να
θέλεις να χωρίσεις την Ελλάδα στα δύο, ας
το δούνε όλοι αυτοί που του βαράγανε παλαμάκια. Άλλο θέλω να σου πω. Τίνος είναι
η Ελλάδα, ρε, που θέλει να την κόψει στα
δύο ο Σαββίδης; Δικιά του είναι; Την αγόρασε από το ελληνικό κράτος τη Βόρεια Ελλάδα; Υπέγραψε καμία συμφωνία; Πλάκα κάνουνε τώρα; Ο Ιβάν θεωρεί τον εαυτό του
νταβατζή της Βόρειας Ελλάδας, επειδή έχει
τον ΠΑΟΚ. Αυτά, μόνο στην Ουγκάντα. Πάει
ο φύλαρχος και σου λέει από εδώ μέχρι εδώ, είναι δικό μου το μέρος.
Έτσι είναι. Ποιος του έδωσε το δικαίωμα του
Σαββίδη ν’ απειλεί ότι θα χωρίσει την Ελλάδα
στα δύο; Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι
που είναι ρεστάκι η Ελλάδα από χρήμα κι ο Σαββίδης λέει ότι θα χυθεί αίμα και τη χωρίζω. Τσιφλίκι του, δηλαδή. Σου λέει, έτσι που δεν έχουνε
να φάνε οι Βορειοελλαδίτες, μια χαρά μου κάθεται. Θα τραβήξω τη σημαία της επανάστασης. Λες
κι οι Νοτιοελλαδίτες το φυσάνε το χρήμα, τρέχει
από τα μπατζάκια. Οι περιοχές της Πελοποννήσου είναι οι πιο φτωχές στην Ευρώπη, λένε οι
στατιστικές. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Κι εντάξει, ο Σαββίδης δεν κρύβεται. Το λέει
καθαρά, ότι στην Ελλάδα ήλθε να παίξει πολιτικά
παιχνίδια. Από την πρώτη στιγμή το είπε ότι δεν
είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις για την
Ελλάδα πέρα από τον Ατλαντικό. Να παίρνονται
στη Μόσχα, είναι καλύτερα. Και στο κόντρα πλακέ
ο Ιβάν, είπε ότι ο Τσίπρας είναι ο Πούτιν της Ελλάδας και ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Μάλιστα. Αυτό τι είναι, δηλαδή; Δεν
είναι πολιτικό παιχνίδι;
Κι έρχονται οι εκλογές και παίρνει το τρίτο το
μακρύτερο. Έτσι είναι. Άπαξ τον θεωρείς ευκολάκι τον άλλον, αυτά παθαίνεις. Ο Σαββίδης νομίζει
ότι, επειδή είναι πατερούλης της Θύρας 4, ελέγχει
όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη και την ήπειρο
μαζί. Παπάρια μάντολες. Αν ήταν έτσι, τώρα θα

Θ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «σαλιαρίζουν» με τον Σαββίδη
(για ψηφαλάκια), την ώρα που οι γνήσιοι βορειοελλαδίτες
πήγαν σπίτι τους και όχι στην πορεία

Ιβάν: «Νταβατζής»
Βόρειας
Μακεδονίας
(λόγω ΠΑΟΚ…)
ήταν στην κυβέρνηση ο Αλέξης με τον ΠΑΟΚτσή
τον Τσακαλώτο. Γραμμένο τον έχουνε τον Σαββίδη οι Βορειοελλαδίτες. Κατάλαβαν ότι τον ΠΑΟΚ τον χρησιμοποιεί για να παίξει παιχνιδάκια.
Και τον έστειλαν κι αυτόν και τους Αλέξηδες.
Έχω λάθος; Και τώρα, τι κάνει ο Ιβάν; Παίζει
πάλι Τσίπρα. Σου λέει, τελείωσε ο Μητσοτάκης.
Τον βρίζουμε εμείς, τον βρίζουν κι οι Ολυμπιακοί.
Να ξαναφέρουμε πίσω τον Αλέξη. Διότι οι «αριστεροί» είναι υπεράνω εθνών. Μάλιστα. Και τώρα
που το θυμήθηκα, τι έγιναν εκείνες οι 70 συμφωνίες και βάλε, που υπόγραψε ο Τσίπρας με τον
Πούτιν; Υλοποιήθηκε καμία; Για χίλια δυο πράγματα υπογράψανε. Και μετά, ο Πούτιν τρώει παγωτό με τον Ερντογάν και ο Αλέξης τούς κοιτάει από την τηλεόραση.
Πάμε παρακάτω. Αριβάρουνε οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, πλην ΝΔ, για
τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Για να μιλήσουνε για τα
προβλήματα, σου λέει. Μάλιστα. Να σου πω εγώ
ποια είναι να προβλήματα. Όταν θα έρθουν οι ε-
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κλογές, μη μας ξεχάσετε, είμαστε μαζί σας. Αυτά
είναι τα προβλήματα. Να σου πω τι μου έλεγε ένας
παλιά καραβάνα της πολιτικής. Στην Ελλάδα, λέει,
μία μέρα μετά τις εκλογές, οι βουλευτές σκέφτονται τις επόμενες. Πώς να γίνει για να ξαναβγούνε.
Τίποτα άλλο δεν τους απασχολεί. Μόνο πως θα
ξαναβγούνε. Με σαλιαρίσματα και «πομπώδεις
φρασεολογίες». Έτσι ακριβώς μου το είπε.
Γι’ αυτό και όλοι αυτοί οι Τριανταφυλλίδηδες και Φάμελλοι πήγαν στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, να δούνε τον Τσαρτσαρή, πως τον λένε. Και
να κάνουνε δηλώσεις, βέβαια. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει
δίκαιο. Αυτό λέει το ποίημα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει δίκαιο κι ότι ο Αυγενάκης διόρισε στην ΕΕΑ κολλητούς του Μαρινάκη. Σαν τα πιτσιρίκια στο δημοτικό, που μαθαίνουν αποστήθιση το ποίημα για
να το πούνε στις εθνικές γιορτές. Ακούς αυτήν τη
Δώρα Αυγέρη να μιλάει για μπάλα στην τηλεόραση και λες πως δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι
ο… γνωστός Αυγολέμονος να την κάνει φιρμάτη.
Και ξαναρωτάω εγώ: όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στους Τσαρτσαρήδες, συμφωνούνε με όσα
είπε ο Χρυσοστομάκης ο Γκαγκάτσης ότι θα
χωριστεί η Ελλάδα στα δύο κι ότι θα φτάνει μέχρι
τα Τέμπη; Για να πάνε εκεί, πάει να πει ότι συμφωνούνε. Έτσι πάει. Κομπλέ και με ό,τι δηλώνει ο
Βελόπουλος, ότι θα φτιάξουνε Βουλή στη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο ο Τριανταφυλλίδης είπε
στις δηλώσεις του ότι είμαστε πολύ λίγοι σε πληθυσμό για να μιλάμε για διαιρέσεις και άλλα τέτοια. Κανένας άλλος. Ούτε η Δώρα, ούτε η Καίτη
Φατσέα - Νοτοπούλου.
Να μην ξεφύγουμε, όμως. Κι εκεί που τα είχε
βάλει σε μια σειρά ο Σαββίδης, μόνο τον Ζαγοράκη να παίρνει απουσίες στη συνάντηση με τον
Ερασιτέχνη δεν έβαλε, πλακώνει κι ο Άρης με ανακοίνωση και έκοψε το γάλα. Σου λένε οι Αρειανοί, είμαστε κι εμείς εδώ, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.

Στον Μητσοτάκη τα χώνουν κατ’ ευθείαν. Ότι οι
νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Και στο καπάκι
κοζάρει και τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης,
που σαλιαρίζουν με τον ΠΑΟΚ. Και τι γράφει ο γίγας Κόλκας; Ότι είναι ντροπή αυτό που έκανε ο
Άρης. Όπως το ακούς, μάστορα. Είναι ντροπή. Να
μη μιλάει ο Άρης. Τουμπεκί, γιατί μιλάει ο ΠΑΟΚ.
Μιλάμε για φοβερά και τρομερά πράγματα.
Πάμε παρακάτω. Τα ΠΑΟΚια με το Σαββιδοτεχνείο κάνουν όργια. Μάλιστα. Ο δήμαρχος Ζέρβας, ωραίο παιδί, σύγχρονος άνδρας με σινιέ κοστουμάκι Alexander McQueen και Brooks
Brothers για αλλαγή, παπούτσι δερμάτινο
Oxfords, τι κάνει; Βγήκε ποτέ να καταδικάσει αυτά που είπε ο Χρυστοστομάκης ο Γκαγκάτσης,

ότι αν δεν μας θεωρούν Έλληνες φεύγουμε;
Τώρα, θα πεις, ολόκληρος δήμαρχος να κάτσει ν’ ασχοληθεί με
τον Χρυσοστομάκη; Δεν είναι κανένα χουλιγκανάκι ο Ζέρβας. Τα αποδοκίμασε ποτέ; Όχι βέβαια. Και πώς θα
ξαναβγεί άμα το έκανε; Άπαξ και φωτογραφίζεσαι στο facebook με τον Κόλκα και
φοβάσαι μη τον χάσεις από φίλο, χαιρέτα μου
το πλάτανο.
Έτσι είναι. Ο Ιβάν βρήκε και κάνει. Για κομπολόι τούς έχει τους βουλευτές στη Θεσσαλονίκη. Κι άντε, σου λέω εγώ, όλοι αυτοί της αντιπολίτευσης, τα κόμματά τους δηλαδή, λέγανε ότι εμείς δεν ανακατευόμαστε. Υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ, αφού εδώ γεννηθήκαμε, αλλά μέχρι εκεί. Φαντάζεσαι, μάστορα; Στη γωνία έμπαινε ο Σαββίδης. Ποιος να το κάνει αυτό, ρε. Η Αυγέρη; Από
τα 1.000 ευρώ στην ΕΡΤ3 βρέθηκε στα 8.000 τον
μήνα. Το ίδιο είναι; Ή ο Ζουράρις που είπε ότι
πρώτα είναι ΠΑΟΚ και μετά ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά είναι
Ελλάδα, μάλλον. Έτσι πάνε αυτά. Τρίτη στη σειρά έρχεται η Ελλάδα. Πρώτος ο ΠΑΟΚ. «Μερικές
φορές αναρωτιέμαι αν μας κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που
μιλάνε σοβαρά», όπως είπε κι ο μέγιστος Μαρκ
Τουέιν.
Κι έρχεται αυτό το κωλοπαίχνιδο με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αρπάζει δυο τεμάχια ο ΠΑΟΚ, ενώ πήγαινε και περισσότερα, και τον πήραν
στο ψιλό τον Σαββίδη. Στον μεζέ. Οι ίδιοι οι ΠΑΟΚτσήδες μιλάμε τώρα. Κάνε μας τη χάρη, του
λένε, ρίξε κανένα φράγκο στην ομάδα κι άσε τα
χωρίσματα. Κι αυτό είναι το πιο ήπιο που σου γράφω. Δεν προλάβαιναν να σβήνουνε τα μπινελίκια
των ΠΑΟΚτσήδων οι Σαββιδοτέχνες. Οι κανονικοί
ΠΑΟΚτσήδες, κι όχι αυτοί που κάνουνε like στον
Κόλκα και τον Βασιλόπουλο.
Το πρωτάθλημα είναι η καψούρα η μεγάλη. Να
σ’ το κλείσω. Οι Ποντιακές οργανώσεις τον πήραν χαμπάρι τον Ιβάν, ότι έπαιξε παιχνίδια στην
πλάτη τους, με το «Ρώσος» του Μαρινάκη. Τελείωσε το παραμύθι κι από εκεί. Οι Μακεδονικές
οργανώσεις την ανθίστηκαν τη δουλειά από την
εποχή που ο Ιβάν δεν έκανε ούτε μία δήλωση ότι
η Μακεδονία είναι ελληνική. Με τους κομάντος
του Κόλκα έμεινε ο Ιβάν, αυτούς που κατέβηκαν
στην πορεία και δεν ήτανε πάω από 5.000 όσοι
κάνουνε like στον Κόλκα και τους άλλους Σαββιδοτέχνες.
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Δικηγόροι
του Ιβάν για
τη δολοφονία
Τόσκο
Στη Βουλγαρία γίνονται διαδηλώσεις για
τον θάνατο του Βούλγαρου οπαδού του Άρη,
Τόσκο Μποζατσίσκι,
τον οποίο καθάρισαν
τα «προκεχωρημένα
φυλάκια» των κομάντος του ΠΑΟΚ στη
Θεσσαλονίκη. Έκαναν
καμιά δήλωση ο Ιβάν κι
ο μικρός Γιωργάκης για
το θανατικό; Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα. Έδωσαν
στους φονιάδες τους
δικηγόρους τους για υπεράσπιση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Κατά τα
άλλα, οι κομάντος του
ΠΑΟΚ, που δεν έχουν
καμία σχέση με τον
γνήσιο, τον αυθεντικό
ΠΑΟΚτσή, τον ντόμπρο,
κρέμασαν τη σημαία
της Κολομβίας στο ματς
του βόλεϊ με τις φωτογραφίες του Μαρινάκη,
του Αυγενάκη και τα
ρέστα. Προδόθηκαν για
το πώς σκέφτονται στη
Θεσσαλονίκη. Διότι μόνο στην Κολομβία δολοφονούν έτσι απλά, όπως αυτοί τον Τόσκο
Μποζατσίσκι. Κι εντάξει, από τον Ζουράρι
δεν έχεις να περιμένεις
τίποτα. Από την Αυγέρη, τη Νοτοπούλου,
τους Φάμελλους και
τους άλλους που σαλιαρίζουνε κάθε μέρα,
θ’ ακούσεις καμία κουβέντα; Μιλάμε για δολοφονία.
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ΘΕΜΑ

ΙΕΚ «Δουξ»:
Για (μη)
συμμορφούμενους
δημοσιογράφους
Αν με τον δημοσιογράφο
Γιάννη Σαντοριναίο κρατάει
χρόνια αυτή η κολόνια, τα
πυρά στον Μιχάλη Τσώχο
αποτελούν νέο παιχνίδι για
τον Λευτεράκη Δούκα και
τα γρανάζια της επικοινωνιακής μηχανής που έστησε
στην Τούμπα. Στην περίπτωση του πρώτου, η κόντρα
άρχισε την περίοδο που ο Ιβάν μπούκαρε στην Τούμπα
και θέλησε να πάει καροτσάκι τον Κομίνη. Από τότε
ζητούσαν οι καρντάσηδες
την απόλυση του Σαντοριναίου επειδή εξέφραζε την
άποψή του στα social
media. Για τους ΠΑΟΚάρχες, η ελεύθερη κρίση των
δημοσιογράφων τιμωρείται. Εκτός και αν είναι αποθεωτική για τον Ιβάν και
τον περίγυρό του.
Ο Γιάννης μπήκε εκ νέου
στο σημάδι, επειδή ανέφερε
ότι από το ρεπορτάζ τού
προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του Σαββίδη με την Ξάνθη και συνεπώς πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι
κανόνες. Ενοχλήθηκαν όμως στην Τούμπα και απαίτησαν την απόλυσή του.
Από το βράδυ της Τετάρτης
στοχοποίησαν και τον Τσώχο. Επειδή είπε το αυτονόητο. Ότι δεν υπήρχε πέναλτι
στο μαρκάρισμα του Ινσούα
στον Πέλκα. Μέχρι και στο
sdna πήραν παρόμοια θέση.
Αλλά τους ενόχλησε ο Μιχάλης. Και τον έβαλαν στο
κάδρο.
Σταδιακά θα συνεχιστεί το
bulying εναντίον όποιου έχει γνώμη που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα του αφέντη Ιβάν. Άρα, για να μη
μείνει η Ελλάδα χωρίς δημοσιογράφους, η λύση είναι
μία: να φτιάξουν στην Τούμπα μία σχολή. Το «ΙΕΚ
Δουξ» και να διδάσκουν δημοσιογραφία όπως αυτοί
την επιθυμούν. Με καθηγητές τον Βασιλόπουλο, τον
Κόλκα και τα λοιπά υπάκουα παιδιά…

Τι λες για γυναίκα
πρόεδρο στην ΕΠΟ;
«Κονσέρβα» εκπομπή
για ν’ αποφύγει
το αυτόφωρο
ο Γκαγκάτσης
Αυτή η φάση με τον τύπο να φοράει τη μάσκα
του Ιβάν Σαββίδη και να πετάει ρούβλια
στους παίκτες της Ξάνθης, θεωρήθηκε «δυσφήμιση του αθλήματος» από τον αθλητικό ει-

σαγγελέα. Όταν ο Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης μιλάει από τηλεοράσεως με τις γνωστές
παπαριές πως χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο, ότι αν δεν μας θέλουν φεύγουμε, για σύνορα
στα Τέμπη, δεν είναι δυσφήμιση του αθλήματος και κανένας εισαγγελέας δεν τον κάλεσε.
Ο ίδιος, βέβαια, είχε ζητήσει η εκπομπή να μην
είναι ζωντανή. Να γίνει κονσέρβα, ώστε αν γινότανε κανένα μπραφ από κανέναν εισαγγελέα, για όσες παπαριές έλεγε, να μπούκαραν οι
αστυνομικοί στο ΟΡΕΝ και να μην έβρισκαν
κανέναν. Έγινε - δεν έγινε μαγνητοφωνημένη η
εκπομπή, δεν μάθαμε. Την επόμενη ημέρα, όπως έγραφε η «Α», ο Μάκης δεν πήγε στην
ΕΠΟ, γιατί δεν είχε λήξει το αυτόφωρο.

Κανονικός υπάλληλος του Ιβάν στην UEFA
ο Γραμμένος. Δικαιούται αύξηση...
Δεν έβγαλε άχνα για την τροπολογία Γεραπετρίτη –που θίγει το αυτοδιοίκητο της
ΕΠΟ–, αλλά ζήτησε εκλογές με το ισχύον σύστημα ώστε τα πακέτα να πηγαινοέρχονται
Το ότι ο Β. Γραμμένος είναι
κανονικός υπάλληλος του Ιβάν είναι διαπιστωμένο από
την πρώτη μέρα της θητείας
του.
Ωστόσο, κάποιες φορές ξεπερνάει τον εαυτό του με την
απίστευτη δουλοπρέπεια που
επιδεικνύει στο πρόσωπο του
εργοδότη του.
Τι έκανε, λοιπόν, το άτομο;
Πήγε έξω στη Γενεύη μαζί
με τον Λασκαράκη και τον
Θωμαΐδη και έθεσε μόνο θέμα εκλογών και αντιρρήσεις
για τον διορισμό Προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής, αφού
κατά τη γνώμη του όλα τα άλλα είναι φίνα και ωραία.
Αυτό που τον ενδιέφερε και
κουβέντιασε είναι να μην αλλάξει το εκλογικό σύστημα, ώστε
τα πακέτα να συνεχίσουν να
πηγαινοέρχονται και κάποιοι
πρόεδροι Ενώσεων να μη χάσουν το ανά τετραετίας εφάπαξ. Είπε, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε αλλαγή του εκλογικού
συστήματος θα ήταν παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο, κι εκεί
σταμάτησε.

Για την άλλη την παρέμβαση του Γεραπετρίτη στο αυτοδιοίκητο όταν τροποποίησε τον
πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ
για να γλιτώσει τον ΠΑΟΚ από
τον υποβιβασμό, ως υπάλληλος που σέβεται τον εργοδότη
του δεν έβγαλε άχνα.
Μετά από τα παραπάνω δικαιολογείται να κάνει αίτηση
για αύξηση των αποδοχών του
στον Ιβάν και να του δοθεί το
προνόμιο να μη χτυπάει κάρτα
στην ΕΠΟ, όπως όλοι οι υπάλληλοι του Ιβάν στις επιχειρήσεις τους.
Ακόμα μπορεί να ζητήσει να
δοθεί και αύξηση στη δικηγορίνα που κατέβασε από τη Θεσσαλονίκη, παρ’ ότι η ΕΠΟ έχει
καμιά δεκαριά δικηγόρους.
Για τα 250 χιλιάρικα στη γυ-

ναίκα του Γκαγκάτση λογικά
δικαιούται ένα μεγάλο ποσοστό. Άλλωστε, ο Βασίλης δεν
είναι αγνώμων.
Στο πακέτο που πρέπει να
δοθεί στον Γραμμένο είναι και
η ενέργειά του ως πρόεδρος
να μη δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη που
ξεκίνησε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που ο Βασιλάκης
χάρισε στον δικηγόρο του έναντι 250.000 ευρώ όταν η προσφορά ήταν 7 εκατ. ευρώ.
Κι επειδή δεν βλέπουμε τον
Γεραπετρίτη να ασχολείται με
αυτά, μπας και ήταν σε καμιά
συνεννόηση με τον Δρόσο, για
να μην υπάρχουν αντιδράσεις
και διχασμοί από τους φίλους
του Γκαγκάτση στη Θεσσαλονίκη;






Σαν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 1981, μετά το παιχνίδι
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 6-0, 21 παιδιά της Θύρας 7
στο Καραϊσκάκη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν
ποδοπατήθηκαν μεταξύ τους, τρέχοντας προς την έξοδο
που ήταν κλειστή. Πέρασαν από τότε 39 χρόνια. Ακόμα οι 21
ψυχές αναζητούν τους ενόχους της τραγωδίας.
(Το εισιτήριο κόστιζε 100 δραχμές)

Στην πόλη 26η Οκτωβρίου στο Δέλτα του Νείλου κάλεσαν
τους ανθρώπους του βιβλίου Γκίνες. Το βιβλίο των ρεκόρ.
Γιατί; Διότι η τοπική ομάδα, που παίρνει μέρος στο
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, υπέγραψε δελτίο με τον Εέζ
Ελδίν Μπαχντέρ! Πόσο χρονών είναι ο παίκτης; Είναι… 74
ετών! Και δεν παίζει τερματοφύλακας, αλλά αριστερό μπακ!

Ο άφαντος Βρακάς
Έγινε μία μάζωξη την Τρίτη στην ΕΠΟ. Έπειτα από καιρό και
μπροστά στον κίνδυνο να βρεθούν όλοι στην απέξω, ο Γραμμένος κάλεσε τους συμβούλους σε μία συνάντηση από τις
γνωστές που προηγούνται των επίσημων συνεδριάσεων. Καλή ώρα σαν τα παρασυμβούλια. Πήγε όλος ο καλός ο κόσμος. Με μία εξαίρεση. Ο Βρακάς επικαλέστηκε επαγγελματικές υποχρεώσεις και έλαμψε διά της απουσίας του. Υπό
διαφορετικές συνθήκες, ίσως προσπερνούσαν οι περισσότεροι την αδυναμία του Κωστή να ανταποκριθεί στην πρόσκληση. Ο Γιαννιώτης, όμως, κρατάει αποστάσεις εδώ και καιρό. Η στάση του, μάλιστα, έχει εκνευρίσει τον
Βάγγο, ο οποίος ζήτησε συσπείρωση και διαπιστώνει ότι ακόμα και οι μέχρι πρότινος στενοί συνεργάτες του άρχισαν να του γυρίζουν την πλάτη.

O Περέιρα… γελάει με Γεραπετρίτιδες
και Γραμμένους!
Τρέχουν στην UEFA όλοι, εδώ και μια βδομάδα.
Πρώτα, τα κυβερνητικά στελέχη που ανακάλυψαν την… Αμερική και αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν ένα ραντεβού με
τους εκπροσώπους της FIFA και της UEFA σε ένα ξενοδοχείο
στην Αθήνα.
Εκτός αν αγνοούν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι (χρόνια
τώρα) σε επιτήρηση!
Από πίσω κι ο Βάγγος, που βλέπει ότι χάνει τα οφίτσια στην
ΕΠΟ και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει την καρέκλα.
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο μόνος ατάραχος σε όλη
αυτή την ιστορία είναι ο… Περέιρα.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής εξακολουθεί να κάνει ό,τι γουστάρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς να δίνει λογαριασμό
σε κανέναν και εισπράττει την «εικοσάρα» κάθε μήνα στο παντελόνι από την ΕΠΟ….Η ζωή είναι ωραία για μερικούς.

Το δώρο στον Αλαφούζο
από την Τούμπα

Πανό βγήκε στην Κρήτη για τις σχέσεις ΠΑΟ και Θρύλου μέσω των προέδρων τους. Αλλά ο ιδιοκτήτης της
«πράσινης» ΠΑΕ στάθηκε τυχερός. Του ήρθε ουρανοκατέβατο το δώρο από τον διαιτητή του πρώτου αγώνα
με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο. Με την υπόδειξη του αστείου πέναλτι υπέρ του Πέλκα και εις βάρος του Ινσούα, ο Σάντρο Σέρερ πρόσφερε στον Αλαφούζο
την καλύτερη ελβετική σοκολάτα. «Όσα έκανε ο Ολυμπιακός, τώρα του τα κάνει άλλη ομάδα», κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού». Προφανώς εννοούσε
τον ΠΑΟΚ, τον οποίο έμαθε καλά κι εκείνος χάρη στον
Κύζα και όσα είδαν τα ματάκια του στον ημιτελικό Κυπέλλου το 2017. Ο εκλεκτός του Περέιρα για το ματς
της Τούμπας την Τετάρτη που πέρασε φρόντισε και δικαίωσε τον Αλαφούζο για τα πυρά που έστρεψε κατά
της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Το άδειασμα
του Μάκη
και το διπλό
γκολ του
Μελισσανίδη
Τέτοιο άδειασμα θα το θυμάται χρόνια ο Μάκης Γκαγκάτσης. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες ο γιος του Βασιλομπίλαρου να πείσει τον κόσμο
ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός
είχαν τακιμιάσει. Προφανώς
ξεχνούσε τη γενική συνέλευση της ΕΠΟ το 2018, όταν
Θεσσαλονικείς και Πειραιώτες ακολουθούσαν κοινή
γραμμή στις ψηφοφορίες για
τα πειθαρχικά όργανα και όχι
μόνο. Έκρινε, λοιπόν, εξ ιδίων
τα αλλότρια ο μικρός Γκαγκάτσης και με επιχείρημα της
πλάκας προσπάθησε να περάσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ την
εικόνα ότι όλοι βρίσκονται απέναντι στην ομάδα του Ιβάν.
Στην ουσία, δεν είχε άδικο. Όλοι στέκονται απέναντι στον
Σαββίδη, επειδή το αφεντικό
του Μάκη έριξε στις συμφωνίες και τους φίλους και τους
εχθρούς. Αλλά η θεωρία της
συμμαχίας ΑΕΚ και Ολυμπιακού δεν έστεκε. Και το αντιλήφθηκε ο γιος του Βασίλη από
την κατάθεση του Δημήτρη
Μελισσανίδη στο δικαστήριο.
Τον ξεμπρόστιασε ο Νικαιώτης τον Μάκη, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά
απάντηση δεν είχε.
Για να μην τον αδικούμε, πάντως, ο μικρός Γκαγκάτσης
στάθηκε άτυχος. Διότι η τηλεοπτική εμφάνισή του προηγήθηκε της δίκης και προφανώς
αγνοούσε τι θα έλεγε ο «Μελισσάν». Όχι πως θα έπαιρνε
πίσω το αφεντικό της ΑΕΚ όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει, αλλά ενδεχομένως να
πήγαινε σε πιο χαμηλούς τόνους. Αλλά για κακή τύχη του
Μάκη, ο Νικαιώτης βρέθηκε
μπροστά σε μία πρόκληση: από τη μία έχει τον ΠΑΟΚ που
καλείται να πληρώσει για τη
σχέση του με την Ξάνθη και
για τον πλήρη έλεγχο της ΕΠΟ, και από την άλλη τον Ολυμπιακό που φωνάζει και
καταγγέλλει όσα πράττουν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σε μία περίοδο που από
τη FIFA και την UEFA ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο και μαθαίνουν τα πάντα, ο Μελισσανίδης είχε την
ευκαιρία να σκοράρει και κατά του Ολυμπιακού. Αλλά πού
να το σκεφτεί αυτό ο Μάκης;
Πήρε τα ρεπορτάζ του Τσατάλη στα χέρια, όπως κάποτε έπαιρνε ο Μπατατούδης τα
στατιστικά του μακαρίτη του
Παγιωτέλη, και πήγε στον Κυριάκο να κάνει διάγγελμα.
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Οι απειλές Τσιστιακόφ,
«Δώνη θα σε σκοτώσουν»,
στον Άρειο Πάγο

Η Μαρούπα
μήπως πάει
για το
ψηφοδέλτιο
του
Βελόπουλου;
Η Μαρούπα είπε ότι
πείστηκε πως υπάρχει
θέμα πολυϊδιοκτησίας
ΠΑΟΚ και Ξάνθης,
αλλά «για εθνικούς
λόγους» ψήφισε να
μην υποβιβαστεί ο
ΠΑΟΚ. Ό,τι, ακριβώς,
λέει κι ο Βελόπουλος.
Για εθνικούς λόγους.
Οπότε, η Ειρήνη μια
χαρά μπαίνει στο
ψηφοδέλτιο του
Βελόπουλου για τις
επόμενες εκλογές.
Μερικές από τις
ψήφους τής Θ4
εξασφαλισμένες.
Τέτοια θέλουν ν’
ακούνε. Όπως κι ότι ο
Ακρούδης πήγε με
ραβασάκι στην ΕΕΑ
που έγραφε επάνω
«υποβιβασμός». Έτσι
είπε το Ειρηνάκι. Ότι ο
Αρκούδης φοβότανε
μήπως ξεχάσει τι ήθελε
να ψηφίσει και το
σημείωσε στο χαρτί.

Ο Ιβάν προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για εκείνη τη γνωστή ιστορία με τον Δώνη. Και καλά έκανε. Έχασε όλα τα δικαστήρια
ο Ιβάν και κατέληξε στον Άρειο Πάγο. Γιατί έγινε όλο αυτό το
νταβαντούρι; Ο Δώνης, όπως είναι γνωστό, δούλεψε στον
ΠΑΟΚ και θέλησε να… πληρωθεί κιόλας. Κι είναι γνωστό το τι
ακολούθησε. Απειλές ότι θα τον σκοτώσουν. Αυτά είχε γράψει
η εφημερίδα «Goalnews» τον Ιανουάριο του 2013. Ότι τέτοια
μηνύματα του έστελνε ο Γκερμάν Τσιστιακόφ, άλλοτε «δερβέναγας» στον ΠΑΟΚ. Τότε στον ΠΑΟΚ έλεγαν ότι ο εν λόγω
δεν είχε θεσμικό ρόλο στον ΠΑΕ. Αυτός ήταν κι ο λόγος που ο
Ιβάν τον έδιωξε και τον γύρισε πίσω στη Ρωσία. Και μην περιμένετε να γράψει τίποτα το Σαββιδοτεχνείο.

Eπιτελικό κράτος με… Ντέμη!
Σαν ανέκδοτο ακούγεται…
Ο Γεραπετρίτης είναι ο εμπνευστής του… επιτελικού κράτους στη χώρα μας.
Τι είναι το… επιτελικό κράτος; Κάτι σαν το γαλλικό κράτος. Που ο φορολογούμενος πολίτης παίρνει κατώτερο μισθό 1.500 ευρώ, πηγαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες και εξυπηρετείται χωρίς πρόβλημα, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και του παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες πρώτου βαθμού…
Καμία σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή.
Όμως ο Γεραπετρίτης και διάφοροι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων
που έχει δίπλα του νομίζουν ότι με ένα δυνατό όνομα –όπως ο Ντέμης– θα φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο!
Τόση μπάλα ξέρει ο υπουργός Επικρατείας, τόσα λέει…

Ο Ντέμης για πρόεδρος
και ο… Κατσουράνης
για αντιπρόεδρος!

«Ντροπή» για τα ρούβλια, «καζούρα»
οι γαύροι και η σημαία Κολομβίας
Οι Σαββιδοτέχνες έσκουζαν στο ΟΡΕΝ γι’ αυτόν τον τύπο που φορούσε τη
μάσκα του Σαββίδη και πετούσε ρούβλια στους παίκτες της Ξάνθης.
Ντροπή και άλλα τέτοια… σεμνοτυφικά. Όταν οι ΠΑΟΚτσήδες είχαν αφήσει γαύρους στον πάγκο του Ολυμπιακού στην Τούμπα ήταν… «καζούρα».
Έτσι είναι ο γίγας Κόλκας. Κι όταν στο παιχνίδι βόλεϊ ΠΑΟΚ-Παμβοχαϊκός
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν κρεμάσει τη σημαία της Κολομβίας με τις φωτογραφίες Μαρινάκη, Αυγενάκη, Καραπαπά, Θεοδωρίδη, ήταν ακόμα μία «καζούρα». Αν αυτό δεν είναι σανό ΑΑΑ, τότε τι είναι;

Όλο το πάνελ (του Open) επί σκηνής.
Έτσι είναι αυτά. Παστρικές δουλειές.
Αν ο Γεραπετρίτης φώναξε τον Ντέμη για να του πει τι να κάνει και
τι να μην κάνει, θα πρέπει να φωνάξει και τον Κατσουράνη.
Μην κάνει μισές δουλειές…
Άλλωστε, μαζί έκαναν τις εκπομπές στο κανάλι του Ιβάν.
Κι άμα δεν βγάλει άκρη ο υπουργός από αυτά που θ’ ακούσει να
φωνάξει και τους
άλλους. Τον Μπασινά, τον Τάσο –αμισθί– Κάκο, τον
Αλέξη τον Σπυρόπουλο, τη Βραχάλη και όλους τους
υπαλλήλους του
Σαββίδη.
Μην τυχόν και
δεν καταθέσει κανείς τη γνώμη του
για το πώς πρέπει
να γίνει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα…
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Ο Κόλκας αντέχεται,
ο Κάκος όχι

Στην ΕΠΟ... έβρεξε «εξαφανιζόλ»
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται ο κακός χαμός. Τα γεγονότα και οι
εξελίξεις «τρέχουν» και μόνο ένα πράγμα έχει μείνει ίδιο και απαράλλαχτο. Η εξαφάνιση του Γραμμένου και των συνεργατών του. Λες
και... έβρεξε «εξαφανιζόλ» στο πάρκο Γουδή. Ούτε με... γνωστό καθαριστικό –το οποίο, στη σχετική διαφήμιση, αναφέρει ότι τα κάνει
αόρατα– να τους είχαν λούσει, δεν θα κατάφερναν να εξαφανιστούν
τόσο απόλυτα. Αφού, όπως μαθαίνουμε, η εταιρεία του καθαριστικού εξετάζει το ενδεχόμενο να τους προτείνει να γίνουν τα κεντρικά
πρόσωπα της επόμενης διαφημιστικής της καμπάνιας. Ποιος δεν θα
πιστέψει το μήνυμα ότι τα κάνει όλα αόρατα; Βλέποντας την εξαφάνιση των Γραμμένου, Λασκαράκη, Αντωνίου κ.λπ.

Μετά το κράξιμο που έφαγε από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο Τάσος
Κάκος δείχνει να τα έχει χαμένα. Άλλα βλέπει όλη η Ελλάδα και άλλα ο ίδιος στις φάσεις των αγώνων, ειδικά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ.
Ο Κερκυραίος, τον οποίο προκάλεσε ο Κούγιας υποστηρίζοντας ότι
παίρνει 7.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία μάλιστα δεν δηλώνονται, είπε απίθανα πράγματα σχολιάζοντας τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι πρωταθλήματος Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ. Ο Κάκος σε φάση που έβγαζε μάτια είπε ότι ο
Γιαννούλης δεν είχε πρόθεση να πατήσει τον Nάγκι και ως εκ τούτου ο
παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε ν’ αποβληθεί. Ήταν αυτός που είδε πέναλτι
στο πάτημα του Δώνη στον Λημνιό, μεταφέροντας προφανώς νοητά τη
γραμμή της μεγάλης περιοχής, ώστε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ να ανατραπεί… μέσα.
Ο Κάκος είχε δώσει από τις πρώτες αγωνιστικές τα δείγματα γραφής
του, αλλά πλέον το έχει παρακάνει, καθώς
τα βλέπει όλα ασπρόμαυρα. Μόνο που με
την τακτική που ακολουθεί απαξιώνει συνολικά τις εκπομπές
που εμφανίζεται. Για
πολλούς ο Κόλκας
και ο Βασιλόπουλος
αντέχονται, ο Κάκος
όχι.

Συζητάνε για τον
Ποσειδώνα Καρπάθου
Γεραπετρίτης - Διακοφώτης
Από την Κάρπαθο είναι ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης. Ως εκ τούτου, οι όποιες συναντήσεις με
τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δωδεκανήσου και μέλος της Ε.Ε.
της ΕΠΟ, Παναγιώτη Διακοφώτη, έχουν περιεχόμενο
τα τοπικά προβλήματα. Ο Γεραπετρίτης συζητά με τον
Διακοφώτη για τον Ποσειδώνα Καρπάθου.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣΔ είναι από τα βασικά πρωτοπαλίκαρα του Ιβάν Σαββίδη στην Ομοσπονδία και βέβαια στενός
συνεργάτης του Βαγγέλη Γραμμένου. Αλλά αυτά δεν έχουν θιγεί στις επαφές τρίτου τύπου.

Άγνοια ο Γεραπετρίτης για ποδόσφαιρο
Βραχάλη, Κάκος, Κόλκας και
Βασιλόπουλος ξέρουν πιο πολλά…
Είναι φανερό πλέον ότι ο Γεραπετρίτης έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του με το
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Άλλαξε τον νόμο για την πολυϊδιοκτησία, γλίτωσε ΠΑΟΚ και Ξάνθη, έβαλε τον Αυγενάκη να γράφει τουίτ και κάλεσε τον Νικολαΐδη στο Μαξίμου να συζητήσουν για
τις… παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ούτε ο… Δρόσος δεν τα έκανε αυτά όταν ήταν πρόεδρος στη Διοικούσα Επιτροπή.
Με τη φόρα που έχει πάρει μάλιστα ο Γεραπετρίτης δεν αποκλείεται να καλέσει…
όλο το Open στο Μαξίμου για συζητήσεις.
Άλλωστε, πιο πολλή μπάλα ξέρουν από τον υπουργό Επικρατείας η Βραχάλη, ο
Κάκος, ο Κόλκας και ο Βασιλόπουλος…

Άρχισαν τα
όργανα για
τον Φερέιρα
Μέχρι την Κυριακή το
βράδυ η δυσαρέσκεια
για τον Άμπελ Φερνάντο Μορέιρα Φερέιρα
ήταν υποβόσκουσα. Με
σαφείς, αλλά πάντως,
αιχμές.
Μετά την ήττα –με «κάτω τα χέρια»– από τον
Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έγινε... μυστικό που
«ο κόσμος το ’χει τούμπανο» και στον ΠΑΟΚ
«κρυφό καμάρι». Η απόλυση του Πορτογάλου είναι θέμα χρόνου.
Και δεν το λέμε εμείς,
το... μαρτυρήσανε οι επίσημοι «αντ’ αυτού».
Οι Κόλκας, Βασιλόπουλος, δηλαδή οι
«spokesmen» του Ιβάν
Σαββίδη στο (ιδιοκτησίας του) «OPEN». Αναφερόμενοι σε ομάδα
που δείχνει ότι δεν δουλεύεται σωστά καθημερινά.
Σε προπονητή που δεν
έχει ιδέα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όταν έκαναν σύγκριση με τον
Λουτσέσκου, ο οποίος
ενέπνεε τους παίκτες
και έπαιρνε το 101%. Ενώ, όπως αναφέρθηκε,
ο Φερέιρα δεν μπορεί...
Τι κάνει νιάου-νιάου
στα κεραμίδια;
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Ο instaGiorgis επέβαλε
τον Βιεϊρίνια, για να βαράει
τα… κόρνερ

Τελειώνει
ο Φερέιρα,
έρχεται
ο Λουτσέσκου
Ο γίγαντας Μίνος το
ξεμπρόστιασε το Σαββιδοτεχνείο. Μετά το
ματς του ΠΑΟΚ με τον
Βόλο στην Τούμπα, λέει
ο Γιώργαρος, ο Φερέιρα αποδοκιμάστηκε. Γι’
αυτό και μπούκαρε στο
γήπεδο κι έδειχνε ένα
δάκτυλο (τον δείκτη),
ότι είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν γράφτηκε
πουθενά από το Σαββιδοτεχνείο. Και μετά τη
φάπα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, άρχισαν τα όργανα. Ότι ο
ΠΑΟΚ είναι απροπόνητος, ότι έχασε τα αποδυτήρια, ότι δεν έχει ένταση και άλλες τέτοιες
παπαριές. Και μέχρι
χθες που λέει ο λόγος, ο
Κόλκας έγραφε ότι ο
Φερέιρα ακόμα τη μαθαίνει την ομάδα! Τα
πράγματα είναι απλά.
Άπαξ και στον ΠΑΟΚ
δέχονται τον Βαρέλα
να ποστάρει ακόμα φωτογραφίες με τον Λουτσέσκου, έρχεται πάλι ο
Ρουμάνος.

Το Σαββιδοτεχνείο, μόλις γύρισε ο Βιεϊρίνια στην ομάδα, άρχισε τα τσαλιμάκια του, όταν πρέπει να παίζει. Κι ας πήγαινε
«σφαιράτος» ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο «κολλητός», ο «αδερφός» Αντελίνο που δεν μπορεί να
μένει στην απ’ έξω. Κι έτσι,
άρχισαν να «πριονίζουν»
τον Μπίσεσβαρ. Αριστερά,
δεν μπορούσε να παίξει ο
Αντρέ, αφού ο Γιαννούλης ήταν σούπερ. Άρα, κάποιος έπρεπε να «φαγωθεί».
Βρήκαν μπόσικο τον Μπίσεσβαρ. Με εντολή του
instaGiorgis, φυσικά. Αλλά η καριόλα η ζωή είναι
πολύ δίκαιη, ώρες-ώρες.
Μόλις ο Φερέιρα έβαλε
τον Βιεϊρίνια βασικό, ο ΠΑΟΚ πήρε την κάτω βόλτα.
Γιατί κι οι άλλοι παίκτες βλέπουν τι παίζει, δεν είναι κορόιδα. Βλέπουν ότι ο σημερινός Βιεϊρίνια είναι μόνο
για να βαράει τα φάουλ και
τα κόρνερ.

Φλερτάρει Ζαγοράκη ο Βελόπουλος
Γυάλισε στον Κυριάκο Βελόπουλο ο Θοδωρής Ζαγοράκης, έπειτα από
την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει τον άλλοτε αρχηγό
της Εθνικής από τη Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της «Ελληνικής Λύσης» που
στέκεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη είδε στο πρόσωπο
του «Ζαγόρ» τον άνθρωπο που θα αυξήσει την ισχύ του σε διεθνές επίπεδο.
Στις πρόσφατες ευρωεκλογές ο Βελόπουλος κέρδισε προσωπικά τη μία έδρα του κόμματός του, αλλά την έδωσε στον Εμμανουήλ Φράγκο. Συνωνυμία, βέβαια, με τον στρατηγό, που εκμεταλλεύθηκε επικοινωνιακά ο πανέξυπνος Κυριάκος. Κάπως έτσι θέλει να αξιοποιήσει και την πολιτική αποδέσμευση του Ζαγοράκη, ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο διαπίστωσε ότι μπορεί ως ποδοσφαιριστής να απολάμβανε την εκτίμηση όλων των ΜΜΕ,
ακόμα και όσων απευθύνονταν σε οπαδούς άλλων ομάδων, όμως σαν παράγοντας και σαν πολιτικός μόνο άτρωτος δεν νιώθει.
Φυσικά, ο Βελόπουλος γνωρίζει ότι δεν θα αποκτήσει ένα πολιτικό κελεπούρι. Αλλά διεθνώς ο Ζαγοράκης εξακολουθεί να έχει λάμψη. Κοτζάμ Euro
σήκωσε ο άνθρωπος. Σε αυτή ελπίζει και ο Κυριάκος…

Η κλειστή
κάνουλα του Ιβάν

Ανάλυση για Όσκαρ: Ο Γιαννούλης
τρέχει 15 χιλιόμετρα στο παιχνίδι
Μία από τις φοβερές και τρομερές αναλύσεις του Σαββιδοτέχνη Κόλκα
για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι η ομάδα δεν προπονείται σωστά, δεν έχει ένταση
κι ότι ο Γιαννούλης «έσκασε», με το να ανεβοκατεβαίνει 70 φορές. Για το
πρώτο, το ερώτημα είναι το εξής: Ο Μίσιτς προπονείται σε άλλο γήπεδο
από τους άλλους; Το δεύτερο, αν ο Γιαννούλης ανεβοκατεβαίνει 70
φορές, κάνει 10 χιλιόμετρα μόνο από αυτό. Βάλτε και άλλα 4-5 χιλιόμετρα το γύρω-γύρω, σύνολο 15 χιλιόμετρα. Ο Γιαννούλης πρέπει να
είναι σαν τον υπερμαραθωνοδρόμο Κούρο, δεν πρέπει να είναι παίκτης.
Και μ’ αυτές τις «αναλύσεις», γελάνε οι παίκτες πρώτα απ’ όλα. Μέχρι κι ο
«αδερφός» Πασχαλάκης

Χωρίς μεταγραφή έμεινε ο ΠΑΟΚ τον
Ιανουάριο. Η μόνη ομάδα της πρώτης
6άδας που έμεινε αδρανής στο χειμωνιάτικο παζάρι, αν και ο Φερέιρα έψαχνε για αριστερό μπακ, για ένα βαρύ φορ και κατά δεύτερο λόγο για έναν τερματοφύλακα.
Επίσημα, η πλήρης μεταγραφική ακινησία αποδόθηκε στο Financial Fair
Play και τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων. Επί της ουσίας, όμως, το πρόβλημα βρίσκεται αλλού. Κι αυτό αποδεικνύεται από την καθυστέρηση στην έναρξη συζητήσεων για τις
ανανεώσεις συμβολαίων με τους παίκτες που μένουν ελεύθεροι το
καλοκαίρι.
Ούτε τον Βιεϊρίνια δεν έχει καλέσει ο Ιβάν παρά τις διαρκείς διαρροές από το περιβάλλον της... Βάσως ότι πρέπει να κλείσει άμεσα
το θέμα του αρχηγού.
Με περιορισμένα έσοδα από την τηλεόραση και δίχως παρουσία
στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ο Σαββίδης έκλεισε την κάνουλα.
Κι αυτή η τακτική του έχει αντίκτυπο στην εικόνα της ομάδας, που εδώ και δύο μήνες παραπατάει σε όλα τα γήπεδα...
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• Τις αναξιοποίητες για χρόνια από την Ελλάδα επενδυτικές δεξαμενές
της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επισκέφτηκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα και επιπλέον συμμαχίες
κόντρα στην τουρκική επιθετικότητα
Οι γεωπολιτικές ισορροπίες, τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, αποτελούν για την Ελλάδα το
κομβικότερο σημείο της εξωτερικής μας πολιτικής.
Με αφορμή, λοιπόν, το
σκακιστικό παιχνίδι συμμαχιών, επιρροών και εξουσίας που παίζεται στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιανατολικής Μεσογείου,
η κυβέρνηση ανέγνωσε
ως ευκαιρία να κολυμπήσει σε μία αναξιοποίητη
για χρόνια από τη χώρα
μας επενδυτική δεξαμενή
όπως είναι αυτή της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

Κ

άπως έτσι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης βρέθηκε
πρώτα στη Σαουδική
Αραβία και εν συνεχεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων να βρει επενδυτικές
ευκαιρίες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός στις δύο παραπάνω χώρες, συζητήθηκαν οι δυνατότητες
συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και των logistics. Η πλευρά
της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε τεχνογνωσία, επειδή επιθυμεί να οργανώσει τουριστικά περιοχές, στις
οποίες δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν αλλού. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, θέλουν η χώρα τους να γίνει κόμβος
στην περιοχή στα logistics. Επίσης, ζήτησαν κατάλογο με τομείς,
στους οποίους μπορούν να γίνουν
επενδύσεις από σαουδαραβικά κεφάλαια. Είναι αντιληπτό ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες της αραβικής χερσονήσου, θέλοντας να αναπτύξουν τους τομείς ων υπηρεσιών (τουρισμός, logistics, επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό
τομέα και το real estate) για να καλύψουν τη διαφαινόμενη μεγάλη
μείωση των τεράστιων εσόδων
τους από την ενέργεια, κάνουν τα
δικά τους ανοίγματα.

Περιμένοντας
τα πετροδόλαρα
Σύγκλιση συμφερόντων
Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι η Σαουδική Αραβία και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι
μαζί με την Αίγυπτο τρεις από τις
πιο σημαντικές χώρες που τα συμφέροντά τους συγκλίνουν με εκείνα
της Ελλάδας, με την οποία εντάσσονται στις ίδιες γεωπολιτικές
συμμαχίες, ενώ βρίσκονται σε αντίθεση με τις τουρκικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή μας,
είτε πρόκειται για τα σχέδια Ερντογάν αναφορικά με τη Λιβύη,
είτε σχετίζονται με τη διαμάχη για
τον ηγετικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο και το τρίγωνο που έχουν σχηματίσει η Τουρκία, το Ιράν και το Κατάρ.
Από το Ριάντ όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας, ο πρωθυπουργός απηύθυνε προσκλητήριο για επενδύσεις αλλά και κάλεσμα για περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας με
τον αραβικό κόσμο.
Στη συνάντηση εκφράστηκε α-

νησυχία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας συμβάλλει στη σταθερότητα
στην περιοχή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η στιγμή είναι κατάλληλη για κινητοποίηση κεφαλαίων από τη Σαουδική Αραβία για
επενδύσεις στην Ελλάδα. Και καθώς
διαφοροποιείτε την οικονομία σας, να
αναζητήσουμε ευκαιρίες ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει μία μακρά ιστορία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία».
Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές
Μαρτίου θα μεταβεί στο Ριάντ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με
Έλληνες επιχειρηματίες και αμέσως μετά θα έρθει στην Αθήνα μια
ομάδα Σαουδάραβων επιχειρηματιών. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην περιοχή διευρύνει
το πλέγμα σχέσεων της Ελλάδας
στην ευρύτερη περιοχή κι ενισχύει
τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της
με τον αραβικό κόσμο.

Και οι Patriot στις
πρωθυπουργικές βαλίτσες
Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο
Ριάντ, οριστικοποίησε τη συμφωνία, για τη διάθεση μιας ελληνικής πυροβολαρχίας του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στη

Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ

ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΜΕ
ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σαουδική Αραβία, που θα αξιοποιηθεί για την προστασία κρίσιμων υποδομών ενέργειας στο μεγαλύτερο βασίλειο της αραβικής
χερσονήσου.
Το εύλογο ερώτημα είναι, αν η
μεταφορά μίας ή και δύο πυροβολαρχιών στη Σαουδική Αραβία, θα
αφήσει κενά στο εθνικό σύστημα
αεράμυνας και μάλιστα σε μία περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά,
όμως, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη χώρα μας, καθώς
με μια τέτοια πρωτοβουλία «συμβάλλει αφενός στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, αφετέρου αναδεικνύει
τον ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή». Επιπλέον, ενισχύονται οι δεσμοί
της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία και γενικά με τον αραβικό κόσμο, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα
για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων σε θέματα άμεσου εθνικού
ενδιαφέροντος.
Ήδη βρίσκονται στο Ριάντ αξιωματικοί της ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις τελευταίες διαβουλεύσεις
και διαδικασίες για την έλευση της
συστοιχίας των Patriot και του
προσωπικού, καθώς θα είναι 130
άτομα, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της πολεμικής μας αεροπορίας. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς του προσωπικού, καθώς και μεταφοράς του
συστήματος, αυτά θα καλυφθούν
εξ ολοκλήρου από την αραβική
χώρα, η οποία χρειάζεται τα εν λόγω συστήματα για την άμυνά της,
καθώς έχει δεχτεί στο παρελθόν σε
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις επιθέσεις από drones.
Ανάλογη πρωτοβουλία έχουν αναλάβει και άλλες δυτικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία.
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Τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων 12 χρόνων, από τον
Φεβρουάριο του 2008 που ανέλαβε αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, διάγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εσωκομματικές ισορροπίες
στην Κουμουνδούρου είναι
εύθραυστες και μπροστά στον
κίνδυνο η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής,
σήμερα και αύριο, να εξελιχθεί σε αυτό που ο λαός αποκαλεί… ξεκατίνιασμα, ελήφθη
η μεσοβέζικη απόφαση να αναβληθεί είτε για το επόμενο
Σαββατοκύριακο (15-16 Φεβρουαρίου), είτε για το μεθεπόμενο (22-23).
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

ίναι χαρακτηριστικό ότι από τότε που αποφασίστηκε
η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ με
την προσθήκη στελεχών από την Κεντροαριστερά και
ειδικά από τον χώρο του παλιού πανίσχυρου ΠΑΣΟΚ, έχουν προκληθεί σεισμικές αντιδράσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με συνέπεια να κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις. Απόδειξη ότι στις εκλογές του Ιουλίου ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το 31,53% των
ψήφων και λίγους μήνες αργότερα όλες οι δημοσκοπήσεις τον καταγράφουν με ποσοστά μικρότερα του
24%!!! Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι
όλο αυτό το διάστημα –των επτά και
πλέον μηνών– δεν έχει καταθέσει ένα
σχέδιο νόμου, έστω μία τροπολογία,
δεν έχει προτείνει τίποτα ουσιαστικό.
Ακόμη και το πρώτο σχέδιο νόμου για
την αύξηση του κατώτατου μισθού στον
ΣΥΡΙΖΑ το κατέθεσαν παντελώς άκαιρα, αφού στην επικαιρότητα βρίσκεται
η προστασία της πρώτης κατοικίας, με
την ΕΚΤ να πιέζει για οριστική λύση
στα «κόκκινα» δάνεια μέχρι το τέλος
Μαρτίου. Σημειωτέον ότι στο ίδιο διάστημα, το ΚΙΝΑΛ έχει καταθέσει τουλάχιστον έξι προτάσεις νόμου για καυτά ζητήματα, και ουκ ολίγες τροπολογίες, για τις συντάξεις, την προστασία
της πρώτης κατοικίας κ.ά. Αποτέλεσμα;
Αποσβολωμένοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν στα κανάλια ότι είναι
πρόθυμοι να ψηφίσουν τα σχέδια νόμου που έχει καταθέσει στην Βουλή το
Κίνημα Αλλαγής.
Έτσι, τα όσα έγιναν στην πεντάωρη
συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Τετάρτη αναδεικνύουν το εσωκομματικό χάος που έχουν προκαλέσει
(μάλλον άθελά τους οι μεταγραφέντες
από το ΠΑΣΟΚ). Και για να αποφευχθεί, όπως είπαμε και παραπάνω, το
ξεκατίνιασμα στην Κεντρική Επιτροπή
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόμματος, ελήφθη η απόφαση για αναβολή
της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής με τη δικαιολογία ότι δεν έχει
ολοκληρωθεί το πόρισμα της Επιτρο-
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• Προσωρινή ανακωχή μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μετά την πεντάωρη θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

ΣΥΡΙΖΑ: Ανέβαλαν
το... ξεκατίνιασμα
πής Δραγασάκη για το τι έφταιξε και
γνώρισε αλλεπάλληλες ήττες ο ΣΥΡΙΖΑ
σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις το
δίμηνο Μάιος-Ιούλιος.
Και μπορεί ο Νίκος Φίλης με χαμογελαστό τρόπο να σχολίασε τα όσα έγιναν στην Πολιτική Γραμματεία ως «συνεννόηση και όχι σύγκρουση», αλλά οι
μετέχοντες στην Πολιτική Γραμματεία
έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών!

Τα δύο στρατόπεδα
Τα δύο βασικά στρατόπεδα στα οποία
έχει χωριστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι οι «Τσιπροφύλακες», που επιθυμούν τάχιστα να
αλλάξει το κόμμα και με όχημα τις μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ να στρίψει το
τιμόνι προς την Σοσιαλδημοκρατία και
την Κεντροαριστερά, και από την άλλη
οι «παλιές καραβάνες» που ούτε θέλουν να ακούν για ΠΑΣΟΚοποίηση και
αλλαγή ονόματος.
Οι προεδρικοί επιθυμούν όπως δίπλα από τον ΣΥΡΙΖΑ να φύγει το «Προοδευτική Συμμαχία» και να μπει το
«Πράσινη Συμμαχία», ώστε να στέλνει
ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όσους κινούνται
στον χώρο της Οικολογίας. Από την
άλλη, οι παραδοσιακοί του ΣΥΡΙΖΑ,
πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από το ΚΚΕ Εσωτερικού, όχι μόνο δεν
επιθυμούν την αλλαγή ονόματος, αλλά
δεν θέλουν να ακούν κουβέντα για την

αλλαγή φυσιογνωμίας του κόμματος.
Οι «Τσιπροφύλακες» πιέζουν με κάθε τρόπο, ώστε στο εσωκομματικό δημοψήφισμα, που είχε προαναγγελθεί
και μάλλον οδηγείται στις καλένδες, να
υπάρχει ως βασικό ερώτημα η αλλαγή
ονόματος, ελπίζοντας ότι τα νέα μέλη
θα συναινούσαν σε αυτό, ενώ οι «παλιές καραβάνες» υποστηρίζουν με πάθος πως αυτό πρέπει να το αποφασίσει
το συνέδριο, ποντάροντας στο γεγονός
ότι θα μπορέσουν να ελέγξουν μέσω αντιπροσώπων το σώμα και να μπλοκάρουν οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή
ονόματος.
Ο Αλέξης Τσίπρας και η προεδρική
ομάδα ποντάρουν πολλά στις μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ και τις θεωρούν ως
όχημα για να αλώσουν την κεντροαριστερά, ενώ τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιτείνουν πως «οι ΠΑΣΟΚοι, κυ-

ρίως Παπανδρεϊκής προέλευσης, που νωρίτερα είχαν προλάβει να διαλύσουν το
ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντάς το σε διάφορες
χρονικές περιόδους επί μνημονίων, ανάλογα με την αναζήτηση προσωπικών ρόλων, απειλούν τώρα να ισοπεδώσουν και
τον ΣΥΡΙΖΑ». Θεωρητικά οι προεδρικοί
του Τσίπρα διαθέτουν την πλειοψηφία, αλλά από την άλλη σε μία ενδεχόμενη ψηφοφορία η εσωκομματική αντιπολίτευση θα κατέγραφε ένα ισχυρότατο ποσοστό, με συνέπεια να έστελνε ένα μήνυμα στη βάση, αλλά και συνολικότερα στην κοινωνία ότι το κόμμα διάγει ένα βαθύ διχασμό.

Η παρέμβαση Βούτση
Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
και η παρέμβαση του πρώην πρόεδρου
της Βουλής, του Νίκου Βούτση, ενός

Ανοιχτή κόντρα με μη αρεστούς δημοσιογράφους
πισήμως στην Πολιτική Γραμματεία (σύμφωνα και με την ανακοίνωση) έγινε συζήτηση για τα
κομματικά ΜΜΕ («Αυγή», Στο Κόκκινο, Left.gr) και το πώς θα αναβαθμιστούν. Στην πραγματικότητα τέθηκε ζήτημα για την αρθρογραφία δημοσιογράφων που χρόνια έκαναν ρεπορτάζ
ΠΑΣΟΚ και τώρα ασχολούνται σε καθημερινή βάση με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το πώς θα μετεξελιχθεί σε
ένα σύγχρονο κόμμα της Κεντροαριστεράς.
Μάλιστα, ο Πάνος Σκουρλέτης έθεσε θέμα για τον δημοσιογράφο Γιώργο Λακόπουλο, υποστηρίζοντας πως πίσω από την αρθρογραφία του κρύβονται «Τσιπροφύλακες». Τέθηκε δε επί τάπητος άρθρο του δημοσιογράφου που τον έκρινε ως «κακό υπουργό και οπωσδήποτε ως αποτυχημένο γραμματέα του κόμματός του». Ο Π. Σκουρλέτης πέτυχε στο επίσημο κείμενο να υπάρχει αποδοκιμασία για τον δημοσιογράφο.
Ως φαίνεται, η κόντρα θα συνεχιστεί εάν κρίνουμε και από την απάντηση που έδωσε ο δημοσιογράφος μέσω της ιστοσελίδας του με τον τίτλο «Συμπτώματα οπισθοδρόμησης στον ΣΥΡΙΖΑ:

Ε
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ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ:

ΟΙ «ΤΣΙΠΡΟΦΥΛΑΚΕΣ» ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΑΧΙΣΤΑ
ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
(ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ), ΚΑΙ
ΟΙ «ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΡΑΒΑΝΕΣ» ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΣΟΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

του υπάρχοντος κόμματος. Κοινώς, δεν
θέλουν η ταμπέλα «ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία» να γίνει το όχημα στα
χέρια του Αλέξη Τσίπρα ώστε η «συμμαχία» να εξελιχθεί σε κόμμα που θα
καταπιεί και θα εξαφανίσει τον υφιστάμενο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πανηγυρίζει» ο Σκουρλέτης

ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ Εσωτερικού (είχε διατελέσει και γραμματέας
του «Ρήγα Φεραίου» την πενταετία
1980-1985), ο οποίος άφησε αιχμές
προς τον Αλέξη Τσίπρα για την εμμονή του να κάνει λόγο για σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Δημοκρατική Παράταξη.
Πάντως, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής άφησε αιχμές και κατά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, στην οποία καταλόγισε «αμυντισμό». Ωστόσο,
χωρίς περιστροφές προειδοποίησε ότι
«θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου αν τεθεί
ως ερώτημα στο εσωκομματικό δημοψήφι-

σμα το όνομα του νέου ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα, χρησιμοποίησε φράσεις όπως
στρατόπεδα και περιχαρακώσεις.
Ο κ. Βούτσης ανήκει στην παλιά
φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αντιδρά
στην ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη «δημοκρατική παράταξη». Άλλα στελέχη όπως ο Δημήτρης Παπαδημούλης και
ο Γιάννης Δραγασάκης φέρονται να
συγκλίνουν με την εσωκομματική αντιπολίτευση που συγκροτείται γύρω από
τους «53» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και δεν θέλουν η διεύρυνση του
ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει στην κατάργηση

Μικροαστικός σταλινισμός, πολιτική κακομοιριά ή απλώς ανοησία; Άντε γειά και καλή τύχη μάγκες…».
Στο εν λόγω άρθρο του ο Γ. Λακόπουλος μεταξύ άλλων τονίζει με έμφαση αναφερόμενος στον Πάνο Σκουρλέτη: «Θα μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο. Παλιότερα ο Γιώργος Παπαχρήστος από τη στήλη του
στα ΝΕΑ, περιέγραφε τον Π. Σκουρλέτη σαν “σταλινικό”, με “βοϊδίσιο βλέμμα”. Πίστευα πως ήταν υπερβολή. Γιατί να είναι σταλινικός ο γόνος εύπορης οικογένειας που ζει στα βόρεια προάστια, χωρίς αγωνία βιοπορισμού, που πήγαινε στο πανεπιστήμιο με ακριβό ΙΧ και μπορούσε να δρα απερίσπαστος
στην Αριστερά; Όσο για το βλέμμα του, κανείς δεν είναι υπεύθυνος για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά
του. Νομίζω πως τον αδίκησα. Τον Παπαχρήστο εννοώ. Το κατάλαβα προ μηνών, όταν έγραψα ένα άρθρο πολιτικής κριτικής για τον Σκουρλέτη και αυτός οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία εναντίον μου:
στο κόμμα του και στα προσωπικά “περάσματα” που έχει στο μιντιακό σύστημα, ιδίως σε όσους βρίζουν τον Τσίπρα. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να τον φτάσει σ’ αυτό το θέμα. Δεν γνωρίζω προσωπικά
τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στον “αστικό” Τύπο στον οποίο σταδιοδρόμησα –και σε ένα προοδευτικό κόμμα στο οποίο έφαγα τα νιάτα μου– τα μάθαμε αλλιώς τα πράγματα. Π.χ. ξέραμε ότι ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ανεμπόδιστος – και κάναμε αγώνες για να είναι».

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τετάρτη βρήκε νικητή στα σημεία τον Πάνο Σκουρλέτη. Κι αυτό διότι στην απόφαση, όπως
ανακοινώθηκε, επαναφέρει ως στόχο
τη διεύρυνση του κόμματος, αντί του
μετασχηματισμού, για τον οποίο έκανε
λόγο ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ των
εκλογών της 7ης Ιουλίου, αλλά και στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.
Ως νίκη του Πάνου Σκουρλέτη θεωρείται και το ότι η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «άδειασε» τους 21 βουλευτές που απέστειλαν επιστολή στην
ηγεσία, με την οποία εμμέσως πλην σαφώς κατηγορούσαν τον Πάνο Σκουρλέτη και την υπεύθυνη Οργανωτικού
Έφη Καλαμαρά, ότι τους αποκλείουν
από ομιλητές στις εκδηλώσεις του κόμματος.
Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ
των 21 που υπογράφουν, είναι και οι
Παύλος Πολάκης και Χρήστος Σπίρτζης. Δύο βουλευτές που προέρχονται
από διαφορετικές ομάδες. Ο πρώτος από την ομάδα των σκληρών ΣΥΡΙΖΑόων και ο δεύτερος από τους ΠΑΣΟΚογενείς, ενώ είναι ο επικεφαλής της ομάδας που έφερε τους πρώην ΠΑΣΟΚους στην Κουμουνδούρου.
Βέβαια, ο Πάνος Σκουρλέτης, που
στη δεδομένη στιγμή έχει ισχυρούς
σύμμαχους (Βούτση, Δραγασάκη,
Τσακαλώτο, Φίλη, «53») δεν μπορεί
να κάθεται και να απολαμβάνει τις δάφνες του, διότι όλοι θεωρούν σίγουρο

πως ο Αλέξης Τσίπρας θα επαναφέρει το σχέδιό του για μετασχηματισμό
του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από την Πέμπτη το
πρωί, εκτιμούσαν πως η συμφωνία
στην Πολιτική Γραμματεία δεν θα τηρηθεί και μάλλον πολύ σύντομα θα αρχίσουν και νέες «εχθροπραξίες». Και
χρησιμοποιούν ως επίρρωση των εκτιμήσεών τους τα όσα είπε ο Νίκος
Παππάς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την επαύριον της θυελλώδους
συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Ο πρώην υπουργός και φανατικός
του μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μία πολύ ιστορικών διαστάσεων απόφαση, η οποία απηύθυνε
κάλεσμα προς τον προοδευτικό κόσμο.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγαλύτερο κόμμα του
προοδευτικού χώρου, οφείλει λοιπόν να
εργαστεί, ώστε να διαμορφωθούν οι όροι
για ένα μέτωπο των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, και στις προοδευτικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και το Κίνημα
Αλλαγής και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ 25».

Οι ομάδες
Αυτό που επισημαίνουν οι πιο ψύχραιμοι στην Κουμουνδούρου (ναι, υπάρχουν και τέτοιοι) είναι ότι «με όλες
αυτές τις αντιπαραθέσεις δείχνει να χάνεται το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, με το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εισόδου σε μια
περίοδο μεγάλης εσωστρέφειας». Και όπως υποστηρίζουν, ο
διχασμός της κορυφής έχει μεταφερθεί και στην παραδοσιακή βάση
του κόμματος, με την κατάσταση να θυμίζει τις… «εμφυλιοπολεμικές» συγκρούσεις σε περιόδους κρίσης κομμάτων της παραδοσιακής αριστεράς.
Ταυτόχρονα, στις τοπικές οργανώσεις, πολλά από τα νέα μέλη εκφράζουν
τον προβληματισμό τους. Οι αντιπαραθέσεις των μηχανισμών στο παρασκήνιο, όσο και αν επιχειρούν κάποιοι να
ντύσουν με πολιτικό μανδύα την αντιπαλότητα για τη νομή της κομματικής
εξουσίας, καθιστούν τις συγκρούσεις
τυφλές και μεγαλώνουν όλο και περισσότερο την ψυχική απόσταση μεταξύ
των στελεχών, ειδικά τώρα που όλοι
θέλουν να εκλέξουν περισσότερους αντιπροσώπους για το συνέδριο του
Μαΐου.
Αλλά και στη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Οδεύει προς το δικό της συνέδριο (6-8
Μαρτίου) και δεν υπάρχει καμία συνοχή. Ήδη είναι σε εξέλιξη προσπάθεια
να ενταχθεί στη Νεολαία και η ΠΑΣΠ
ΑΣΟΕΕ, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες
αντιδράσεις.
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• Προβεβλημένα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δεν ξεχνούν τις ύβρεις και το
μπούλινγκ που έχουν υποστεί από τους ΣΥΡΙΖΑίους από το 2010 μέχρι πρόσφατα

ΚΙΝΑΛ: Πάει… άκλαυτο
το «μορατόριουμ»
με την Κουμουνδούρου
Ανέκρουσε πρύμναν η Φώφη Γεννηματά και όλα δείχνουν ότι «ο μη πόλεμος» του ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ που
συμφώνησαν προ 15μέρου στη Μεγάλη Βρετάνια οι Κώστας Γείτονας με τον Αλέκο Φλαμπουράρη πάει περίπατο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι δύο... γέροντες ήπιαν το καφεδάκι
τους ως απεσταλμένοι του Αλέξη Τσίπρα και της Φώφης
Γεννηματά. Το ραντεβού έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της πλευράς
Φλαμπουράρη και το γνώριζε ο
Αλέξης Τσίπρας. Επίσης ο Κώστας Γείτονας είχε ενημερώσει
την κα Γεννηματά. Στη συνάντηση
συμφωνήθηκε ένα άτυπο μορατόριουμ. Για την ακρίβεια, το ΚΙΝΑΛ
θα κατεβάσει τους τόνους και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει να υποδέχεται
«πράσινα» στελέχη στην αυλή του.
Συνεργάτες της κας Γεννηματά
μάλιστα, κατά την ενημέρωση που
έκαναν σε στελέχη της Χαριλάου
Τρικούπη, έλεγαν πως «δεν είναι αναγκαίο σε καθημερινή βάση να βρισκόμαστε σε σκληρή αντιπαράθεση.
Εξάλλου και τα δύο κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση». Επίσης, επισημάνθηκε ότι με το να χαμηλώσει τους τόνους το ΚΙΝΑΛ δεν σημαίνει ότι ετοιμάζεται συνεργασία
με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, το προηγούμενο Σάββατο κατά την ομιλία της στην Κομοτηνή η Φώφη Γεννηματά (στο
περιθώριο της κοπής πίτας του ΚΙΝΑΛ) άσκησε κριτική στον Αλέξη
Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι
τόνοι της ήταν σαφέστατα πιο χαμηλοί. Συγκεκριμένα η κα Γεννηματά είπε στην Κομοτηνή: «Από
την άλλη μεριά, έχουμε τη διεύρυνση του απ’ όλα έχει ο μπαξές του κ.
Τσίπρα. Μα πιστεύει στ’ αλήθεια κανείς, ότι ο κ. Τσίπρας κόπτεται για
προοδευτικές συμμαχίες και συνεργα-

σίες; Είναι ο ίδιος και η πολιτικά ετερόκλητη συμμαχία του που εξάγνισε
την κυβέρνηση Καραμανλή για τη
μαύρη τρύπα του χρέους και του ελλείμματος που οδήγησε στην κρίση
και συνεργάστηκε με το παραδικαστικό κύκλωμα της δεξιάς. Ήταν δική του
επιλογή να συγκυβερνήσει με ένα ακροδεξιό μόρφωμα που τελικά αφομοίωσε στους κόλπους του. Ήταν δική
του απόφαση να εφαρμόσει σκληρές
συντηρητικές πολιτικές. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίξει διάπλατα τον
δρόμο στην επάνοδο της Δεξιάς, την
οποία υποτίθεται τώρα κόπτεται να αναχαιτίσει αναζητώντας συμμάχους.
Ήταν καθαρά δική του επιλογή να μαζέψει αποστάτες από τα αζήτητα της
κεντροαριστεράς, μια τακτική που συνεχίζει και μετά τις εκλογές. Με τη
στάση του και την πολιτική του, στην
πράξη, έχει αναιρέσει τα μεγάλα λόγια περί αναζήτησης προοδευτικών
συνεργασιών».

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΓΕΙΤΟΝΑΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΚΑΙ
Η ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΝΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟ

Οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ
Κι ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, στην Κουμουνδούρου, για να ξεφύγουν και από το
κλίμα εσωστρέφειας που παρεπιδημεί στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαΐου, αποφάσισαν να
γνωστοποιήσουν το άτυπο μορατόριουμ, αλλά το πιο σημαντικό να
ξεκινήσουν με παρεμβάσεις στελεχών του να κάνουν λόγο ακόμη και
για κυβερνητική συνεργασία μετά
τις επόμενες εκλογές, οι οποίες και
θα διεξαχθούν με το σύστημα της
απλής αναλογικής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι προ ολίγων 24ώρων ο Δημήτρης Βέττας, βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, δήλωσε στον τηλεοπτικό
σταθμό Kontra ότι είναι διατεθειμένος να ψηφίσει και «με τέσσερα
χέρια», όπως είπε χαρακτηριστικά
την πρόταση νόμου που κατέθεσε
το ΚΙΝΑΛ για την παράταση στην
προστασία της πρώτης κατοικίας.
Και μιλάμε για έναν φανατικό εχθρό του ΚΙΝΑΛ και του ΠΑΣΟΚ,
που έβγαζε σπυριά μόνο που καθόταν δίπλα του εκπρόσωπος της
Χαριλάου Τρικούπη.
Και δεν ήταν μόνο ο Βέττας,
που ξαφνικά αγάπησε το ΚΙΝΑΛ.
Ήταν και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος έφτασε στο σημείο να μιλήσει για κοινές πρωτοβουλίες του

ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ για την προστασία της πρώτης κατοικίας: «Να
συστήσουμε ένα μέτωπο κοινωνικών
και πολιτικών δυνάμεων για την προστασία της πρώτης κατοικίες». Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο βουλευτής Βορείου Τομέα της Β΄ Αθήνας, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος αναπαρήγαγε στο διαδίκτυο
δηλώσεις κορυφαίων στελεχών
του ΚΙΝΑΛ για το πρόβλημα.

Οι αντιδράσεις
Το θέμα άρχισε να «πνίγει» το ΚΙΝΑΛ, καθώς την ίδια ώρα τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέπτυσσαν διά-

φορες θεωρίες περί συνεργασιών
και μετώπου κατά της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, οι ερωτήσεις
που τέθηκαν σε εκπροσώπους του
ΚΙΝΑΛ ήταν με άκομψο τρόπο από τους ΣΥΡΙΖΑίους δημοσιογράφους. Όπως για παράδειγμα στον
υποψήφιο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ
Δημήτρη Οικονόμου, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν είναι υπέρ ή
κατά μίας πιθανής συμπόρευσης
των προοδευτικών δυνάμεων. «Θα
μπορούσα να σας απαντήσω πολύ
φειδωλά με μία ρητορική ερώτηση: με
ποιο πρόγραμμα;» είπε ο κ. Οικονόμου μιλώντας στην «Εφημερίδα
των Συντακτών», για να προσθέσει
πως η απουσία προγραμματικών
συμφωνιών και δεσμεύσεων οδηγούν σε πολιτικά εκτρώματα όπως
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Οι αντιδράσεις πολλών στελεχών του ΚΙΝΑΛ μεταφέρθηκαν.
Καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως προβεβλημένο στέλεχος
του ΚΙΝΑΛ είπε στη Φώφη Γεννηματά: «Πού ήταν ο Γείτονας, όταν
οι ΣΥΡΙΖΑίοι μάς έβριζαν από το πρωί
μέχρι το βράδυ; Πού ήταν όταν ψηφίζαμε δύσκολα μέτρα για να σωθεί
η χώρα από τη χρεοκοπία; Και ακούγαμε ύβρεις ακόμη και όταν φέραμε
στη Βουλή τον νόμο Κατσέλη, τον οποίο δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ». Άλλα
στελέχη διαμήνυσαν στην κα Γεννηματά ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν το μορατόριουμ που
συμφώνησαν Γείτονας - Φλαμπουράρης κάνοντας λόγο ότι θα
ανεβάσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης ειδικά μετά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας
στην προανακριτική για τη σκευωρία της Novartis.
Έτσι, η Χαριλάου Τρικούπη αναγκάστηκε με ένα non paper την
Τετάρτη να δώσει εξηγήσεις. «Είναι
εντυπωσιακό ομολογουμένως το πώς
ένα παραπολιτικό μονόστηλο 15ημέρου ανασύρθηκε ως μέσο αναχαίτισης της αποτελεσματικής, υπεύθυνης
και αυστηρής αντιπολίτευσης που
πραγματοποιεί το ΚΙΝΑΛ», σχολίασαν με αφορμή δημοσιεύματα που
θέλουν τους Νίκο Παππά και
Κώστα Ζαχαριάδη να προωθούν
την πρωτοβουλία για μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, την οποία μάλιστα θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η απάντηση στην καταγγελία μας
για αναλγησία της Κυβέρνησης στο
θέμα της πρώτης κατοικίας είναι η
τρομερή αποκάλυψη ενός καφέ σε δημόσιο χώρο δυο παλιών φίλων, σαν
αυτές που κατά δεκάδες γίνονται καθημερινά πέριξ της Βουλής», αναφέρεται. «Επιβεβαιωνόμαστε ότι η Ν.Δ.
κρύβει την αδυναμία της να ασκήσει
πολιτική πίσω από τη δύναμή της να
χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ για να αλλάξει
την άβολη κάθε φορά ατζέντα. Όσο
για τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει την αποκάλυψη αυτή ως το καρβέλι σε πεινασμένα
του όνειρα».

Δεν έχασε ούτε λεπτό και… βουρ
για την Παύλιανη η Μακρυπούλια
βαλε τα απολύτως απαραίτητα σε μια βαλίτσα, πήρε μαζί της κινητό, κλειδιά και
την καλή της διάθεση, και μετά τα εξαντλητικά ωράρια των γυρισμάτων του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ» –το οποίο παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία– μπήκε στο αυτοκίνητό
της και… βουρ για την Παύλιανη.
Η Ζέτα Μακρυπούλια άλλωστε λατρεύει να
περνάει τον ελεύθερο χρόνο της στη φύση, οπότε με την πρώτη ευκαιρία δεν έχασε ούτε ένα λεπτό ακόμη και ταξίδεψε παρέα με φίλους
στον αγαπημένο της προορισμό! Άραγε, ήταν
μαζί της και ο αγαπημένος της ή αλλιώς ο Μιχάλης Χατζηγιάννης..;

E

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ
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• Ο παρουσιαστής εξηγεί (επιτέλους) τον λόγο που χώρισε με την Ιλένια Ουίλιαμς

Όταν εκείνη
ερχόταν, ο
Ουγγαρέζος…
έφευγε!

E

ρωτας ήταν και τελικά πάει μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου
και της Ιλένια Ουίλιαμς. Το ότι πάει, το γνωρίζαμε, αφού είχε
γίνει γνωστό ότι έριξαν τίτλους τέλους στη σχέση τους.Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζαμε, ήταν ο λόγος που αυτό συνέβη, κάτι
το οποίο φρόντισε να μας αποκαλύψει ο ίδιος ο πρώην ερωτευμένος παρουσιαστής, στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην εκπομπή «The 2Night Show».
«Υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες. Όταν η Ιλένια επέστρεφε στις 04:00 κι εγώ έφευγα στις 05:30, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε σύνδεση, δεν υπήρχε επαφή. Έγινε μια συζήτηση, στην οποία είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν πηγαίνει στο επόμενο
στάδιο. Την αγαπάω όμως πολύ», δήλωσε ο ίδιος. Ε, ναι. Είναι προτιμότερο να
λες «γεια», αν είναι να μένεις απλά για να καθυστερήσεις το να το πεις…

Ένας «χαζομπαμπάς»
ονόματι...
Σωτήρης Κοντιζάς!
ία τρυφερή φωτογραφία της κόρης του, Αριάννα-Τσιχίρο, και του γιου του, Kenji, δημοσίευσε στο Instagram ο σεφ του «Master Chef»,
Σωτήρης Κοντιζάς.
Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια απλή φωτογραφία αλλά για μια συνάντηση…
συλλεκτική, αφού τραβήχτηκε στο πλατό του ριάλιτι μαγειρικής, όπου είχαν
πάει να τον επισκεφθούν για λίγο τα παιδιά του!
«Όταν δεν πας σπίτι, το σπίτι έρχεται σε σένα. Οι μπόμπιρες ξεπόρτισαν!» έγραψε με
χιούμορ ο περήφανος μπαμπάς, και οι διαδικτυακοί του φίλοι «έλιωσαν»!

Μ
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Η «ΔΡΟΣΩ» ΑΠΟ ΤΙΣ «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» ΔΕΧΕΤΑΙ… BULLYING ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ! Στην εκπομπή «Happy Day» και στον Μιχάλη

•

Πλεμμένο μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη, που υποδύεται τη Δρόσω, στην ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες». «Στον δρόμο με φωνάζουν Δρόσω.
Με βρίζουν πολλοί και πολλές, ειδικά οι πιο ηλικιωμένες κυρίες, ακούω τι πήγες κι έκανες! Εγώ γελάω, δεν με έχει επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά!» αποκάλυψε η γοητευτική ηθοποιός. Προχώρα, Δανάη (ή αλλιώς Δρόσω), και μην ακούς κανέναν!

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στην κάμερα τηλεοπτικής εκπο
μπής μίλησε ο ηθοποιός, Νίκος
Κουρής, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας
του με την
ΕΡΤ και
την παρουσίαση
ενός νέου
καθημερινού τηλεπαιχνιδιού: «Έχω πολλή προσμονή, πολλή μεγάλη χαρά, πολλή μεγάλη όρεξη και
ωραίο άγχος». Και γιατί άλλωστε να μη
νιώθει έτσι; Δεν παρουσιάζεται συχνά
τέτοια ευκαιρία…



Η Κυριακή Κατσογρεσάκη μίλησε στην εκπομπή «Happy Day»
για την εμμονή της κριτικής επιτροπής
του «My Style
Rocks», με το
πλούσιο μπούστο της: «Έγινε
μια ερώτηση που
θεωρώ πως ήταν
άκυρη, γιατί δεν
είχε σχέση με το
παιχνίδι. Απάντησα με απόλυτη ειλικρίνεια και
θεώρησα ότι δεν
υπάρχει λόγος να βγω ψεύτρα ή να το κρύψω. Εφόσον μου έγινε η ερώτηση, άκυρη ή
όχι, την απάντησα. Ήμουν ειλικρινέστατη». Πάνω απ’ όλα η ειλικρίνεια..!



media

Πανικός στο πλατό του «My Style Rocks»

Ο Κουδουνάρης διέκοψε γύρισμα
και κλειδώθηκε στο καμαρίνι του!

T

ι ήταν να μπουν
στο «My Style
Rocks» οι δύο καινούργιες
παίκτριες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η
Τζώρτζια Παναγή! Με το καλημέρα σας άρχισαν… τα όργανα, με αποκορύφωμα το ξέσπασμα του Στέλιου Κουδουνάρη σε ένα από τα επεισόδια του ριάλιτι μόδας, που
δεν έχουν ακόμη προβληθεί.

Ο γνωστός σχεδιαστής
μόδας
και κριτής του ριάλιτι
ια!
έγινε έξαλλος με παίκτρ
Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Ευτυχείτε», όπου μεταξύ άλλων, ειπώθηκαν τα εξής:
«Χθες ακυρώθηκε ολόκληρο
γύρισμα, τινάχτηκε στον αέρα ο-

Στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» της
Ελεονώρας Μελέτη ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος,
ο οποίος άσκησε
αυτοκριτική και
για τα όσα είχε
πει για ταινία του
Θοδωρή Αθερίδη: «Ήμουν λίγο
πιο αυστηρός, δεν ξέρω γιατί. Άνθρωποι
είμαστε και αδικούμε». Μπράβο του πάντως, που έχει τα κότσια να το παραδεχτεί και μάλιστα δημόσια!
Η Σάσα Σταμάτη σχολίασε τις ε
τήσιες αποδοχές της Ελένης Mενεγάκη (σύμφωνα με δημοσίευμα του
«Πρώτου Θέματος», το κασέ της παρουσιάστριας έφτασε μαζί με τις ετήσιες αμοιβές της, τα 4 εκατομμύρια ευρώ):
«Δεν καταλαβαίνω γιατί μας σοκάρει κάτι
το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς
η κοπέλα για
να τα παίρνει,
κάτι φέρνει!»
Έλα, ντε, γιατί να μας σοκάρει…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

λόκληρη παραγωγή! Μετά τον
τσακωμό που είχαν και την απάντηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη στο Instagram, με βολές
κατά του ίδιου, υπήρξε γύρισμα
στα Ολυμπιακά ακίνητα στο Γαλάτσι. 10 το πρωί ήταν η ώρα έναρξης και μέχρι τις 12 δεν έχει
ξεκινήσει κανένας γιατί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Στέλιος
Κουδουνάρης κλειδώθηκε στο
καμαρίνι έξαλλος, με φωνές!»
Αντί δικού μας σχολίου,

Επιστρέφουν στο «Big Brother»
με ρόλο-έκπληξη Τσάκας και Πρόδρομος
Μια αποκάλυψη «βόμβα» έκανε μέσα από
την εκπομπή «Το Πρωινό», η Αφροδίτη
Γραμμέλη σχετικά με τις εκπλήξεις που ετοιμάζει η παραγωγή του «Big Brother»,
που θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου.
«Θέλω να σας πω, πως στο πρώτο επεισόδιο έχει κλείσει συμφωνία και θα κάνει
guest ο Γιώργος “Τσάκας” ο νικητής του

πρώτου “Big Brother” το 2000-2001. Και
ο Πρόδρομος Καθηνιώτης δέχεται πρόταση
από την παραγωγή να κάνει guest. Και οι
δύο έχουν δεχτεί πρόταση επίσημη!» Είμαστε πολύ περίεργοι για το τι άλλο θα
σκαρφιστούν οι υπεύθυνοι του ριάλιτι σόου για να κερδίσουν την προτίμηση του
τηλεοπτικού κοινού..!

παραθέτουμε αυτά που είπε
για το συμβάν ο Γρηγόρης
Γκουντάρας, από το πάνελ
της παραπάνω εκπομπής:
«Είναι πολύ νεαρός τηλεοπτικά για να κάνει τέτοια καπρίτσια. Να του θυμίσω ότι σε μια
εκπομπή δουλεύουν δεκάδες άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν
να υπομείνουν το γινάτι του κάθε Κουδουνάρη και θέλουν να
πάνε σπίτι και να τελειώσουν τη
δουλειά τους!»
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Η ΑΠΟΨΗ
«ΔΕΝ… ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΝΕΝΑΣ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟ «BEST FRIEND’S FEAR» Δηλώσεις στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά έκανε ο Σάββας Πούμπουρας, σχολιάζοντας τα όσα λέγονται για τις φάρσες του στην εκπομπή του, με τον τίτλο «Best Friend’s Fear».
«Για να τους ηρεμήσω όλους. Τελειώσαμε τα γυρίσματα στις 15 Δεκεμβρίου. Δεν πέθανε κανένας», είπε ο παρουσιαστής, με μια διάθεση ειρωνείας αναμεμειγμένης (μάλλον) με
παράπονο. Είμαστε σίγουροι ότι μετά από αυτήν τη δήλωση, πήγε πολλών πάλι «η
ψυχή τους στη θέση της»!

Το BBC ρίχνει… πόρτα στην
Άντζελα Δημητρίου αφήνοντάς
την έξω από το «Just the 2 of Us»!

E

πιστρέφει το δημοφιλές σόου μεταμφιέσεων σόου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου,
το οποίο οι απανταχού φαν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του
Open.
Ωστόσο, πριν ακόμη ξεκινήσει, άρχισαν
ήδη τα… παρατράγουδα, αλλά και οι απώλειες, και μάλιστα όχι μια οποιαδήποτε απώλεια, αλλά αυτή της Άντζελας Δημητρίου, η
οποία θα μείνει εκτός της κριτικής επιτροπής, ενώ ήταν ένα από τα ονόματα που ήταν
σίγουρο ότι θα συμμετάσχει στο παραπάνω
σόου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη
Πουλόπουλου στην εκπομπή «Φωλιά των
Κου Κου» αυτή η ξαφνική ανατροπή οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC που έχει τα δικαιώματά
του σόου, δεν θέλουν την δημοφιλή τραγουδίστρια στην επιτροπή. Ο λόγος; Η έλλειψη
τηλεοπτικής εμπειρίας(!).
Μήπως να γίνει μια εξαίρεση; Όσο να ’ναι,
Άντζελα είναι αυτή..!

Την πρώτη της γνωριμία με
τους δημοσιογράφους αλλά
και με τους φίλους του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού της «Eurovision» είχε
προ ημερών στο ραδιομέγαρο
της ΕΡΤ η φετινή εκπρόσωπος
της Ελλάδας, Στεφανία Λυμπε-

ρακάκη. H ταλαντούχα ερμηνεύτρια ανέφερε ότι το τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στην σκηνή του διαγωνισμού τον Μάιο, την εκφράζει
απόλυτα χαρακτηρίζοντάς το
μάλιστα αυτοβιογραφικό. Καλή επιτυχία!

Inside

StOrIES
Μετά την ολοκλή
ρωση του μουσικού
σόου ταλέντων «X

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο
αρνήθηκε τη συμμετοχή της
τραγουδίστριας από την κριτική
επιτροπή του σόου

Το «Supergirl» εκφράζει απόλυτα
τη Στεφανία Λυμπερακάκη
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Factor», όπου είχε αναλάβει τον ρόλο της παρουσιάστριας, η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει στα τηλεοπτικά «λημέρια». Από τον Μάρτιο
θα ξεκινήσει στο Open τον νέο κύκλο
της εκπομπής «My Greece» που παρουσίασε την προηγούμενη σεζόν.
Με πρωτιά και ρεκόρ ξεκίνησε η

πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας
για την εκπομπή «Πρωινό» της Φαίης
Σκορδά. Στο δυναμικό κοινό 1854, οι μετρήσεις
της τηλεθέασης κατέγραψαν ποσοστό
25,3% αφήνοντας
πίσω τον ανταγωνισμό κατά 7,6 μονάδες.
Τη διαγραφή του παρουσιαστή και

δημοσιογράφου, Γιώργου Λιάγκα, για έξι μήνες από τα μητρώα της
αποφάσισε ομόφωνα η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Το πειθαρχικό συμβούλιο είχε ασκήσει αυτεπαγγέλτως πειθαρχική δίωξη εναντίον του εξαιτίας
του ανάρμοστου
χειρισμού στην υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτήτριας από συμφοιτητή της
τον περασμένο Νοέμβριο.
Την ανασυγκρότηση της Επιτρο
πής Κινηματογράφου αποφάσισε
η διοίκηση της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της
πολιτικής της εταιρείας για την ενίσχυση της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Η Επιτροπή απαρτίζεται από
τους: Μένο Δελιοτζάκη
(πρόεδρος), Αλέξανδρο-Ρωμανό Λιζάρδο,
Κωνσταντίνο Μαχαίρα,
Αλίκη Θαλασσοχώρη
από πλευράς ΕΡΤ, και η
σύνθεσή της ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή
των σκηνοθετών Σωτήρη Γκορίτσα,
Χρήστου Καρακέπελη και Λευτέρη
Χαρίτου.
Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων

Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
θα διατηρήσει το όνομά της και μετά
την αλλαγή του Καταστατικού. Η άποψη αυτή υπερίσχυσε στις συζητήσεις
της επιτροπής
αλλαγών του
Καταστατικού, η
οποία
συνεδρίασε για δεύτερη φορά.
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Για μεγάλες…
απολαύσεις
πάει το 2020
Κρι Κρι
Συνεργάτες και αντιπρόσωποι της
Κρι Κρι από όλη την Ελλάδα και το
εξωτερικό παρευρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά στο ετήσιο Συνέδριο
Παγωτού της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, έχοντας την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς,
αλλά και για τις νέες δράσεις και
τα λανσαρίσματα στην κατηγορία
παγωτού για το 2020.
Το 2019 έκλεισε με σημαντική ανάπτυξη για την Κρι Κρι, με την προσθήκη 1.000 νέων σημείων πώλησης, αλλά και με την εδραίωση ως
η δεύτερη σε προτίμηση μάρκα παγωτού σε όγκο στην Ελλάδα (Πηγή: Nielsen). Η συμμετοχή των νέων προϊόντων στις πωλήσεις ανήλθε στο 15%. Σχετικά με τα σχέδια της εταιρείας για τη νέα χρονιά,
ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης
Τσινάβος, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Με κεντρικό μήνυμα “Πάμε για μεγάλες απολαύσεις”, η νέα χρονιά
βρίσκει την Κρι Κρι να ολοκληρώνει
νέες επενδύσεις στο εργοστάσιο παγωτού που σηματοδοτούν νέα καινοτόμα προϊόντα, αλλά και αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας για
την καινούργια δεκαετία, για την Ελλάδα και το εξωτερικό».
Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει
στους πυραύλους Rodeo και τα ξυλάκια Master που έχουν αγαπήσει
οι καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, τα παγωτά Master ενισχύονται
με το λανσάρισμα των Master
Rich, των νέων παγωτών με μεγάλα απολαυστικά κομμάτια, τόσο
στην επικάλυψη, όσο και στο εσωτερικό του παγωτού. Παράλληλα,
ως ο δεύτερος παίκτης γιαουρτιού
στην Ελλάδα λανσάρει φέτος και
μία σειρά Frozen Yogurt για τους
λάτρεις του πιο υγιεινού παγωτού
στη συσκευασία 500 ml σε δύο υπέροχες γεύσεις.

αλύτερο αλλά και φθηνότερο οδοφωτισμό
θα αποκτήσει οσονούπω ο δήμος Βόλου αφού, μετά την ολοκλήρωση του
σχετικού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, η κοινοπραξία της MYTILINEOS με τη
θυγατρική της εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ θα αναλάβει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης των
κοινόχρηστων χώρων του Βόλου. Ο προϋπολογισμός του
έργου ξεπερνά τα 14 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την
προμήθεια, εγκατάσταση και
συντήρηση των απαιτούμενων
συστημάτων για 12 χρόνια
(σ.σ. δεν συμπεριλαμβάνεται το
δωδεκάμηνο που θα απαιτηθεί
για την εγκατάσταση). Ειδικότερα προβλέπεται:
1 Η εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα
νέας τεχνολογίας LED για τη
βελτίωση και αναβάθμιση του
επιπέδου φωτισμού του δήμου,
στις δημοτικές ενότητες Βόλου
και Νέας Ιωνίας.
1 Η βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας «Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας»
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ιμητική διάκριση παρέλαβε η εταιρεία ΔΕΛΤΑ
από την Ένωση «Μαζί
για το Παιδί», για την προσφορά της τη διετία 20182019, αναγνωρίζοντας στην
εταιρεία τροφίμων του Ομίλου Vivartia τη συστηματική
στήριξη του έργου της Ένωσης, τόσο οικονομικά ως χορηγός στις ετήσιες φιλανθρωπικές συναυλίες της, όσο και με δωρεές σε προϊόντα και συμμετοχή των εργαζομένων της σε εθελοντικές δράσεις. Το 2019, στο
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• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με τα «μάτια»
της Μytilineos θα
δουν το… φως τους
στον Βόλο
(SLMS), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων (οδοφωτισμός).
1 Η χρησιμοποίηση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία
καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική

παρακολούθησης).
Κατά τη διάρκεια του έργου,
η κοινοπραξία MYTILINEOSΕΛΕΜΚΑ θα αντικαταστήσει τα
συμβατικά φωτιστικά δρόμου,
τα οποία, αν και έχουν μικρή
διάρκεια ζωής και ασταθή φωτεινότητα, χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το νέο πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί θα υιοθετεί τις τελευταίες λύσεις στις τεχνολογίες
φωτισμού και θα προσφέρει, εκτός από πιο ελεγχόμενο και υψηλής ποιότητας φως, βελτιωμένη οπτική απόδοση και καλύτερη ατμόσφαιρα στο αστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα η κοινοπραξία MYTILINEOS-Ε-

Τιμητική διάκριση στη ΔΕΛΤΑ από
πλαίσιο του Μαραθωνίου
της Αθήνας, η ΔΕΛΤΑ στήριξε την ΠΕΑΝΔ - Πανελλήνια
Ένωση Ατόμων κατά του Νεανικού Διαβήτη – Μέλος της
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»,
προσφέροντας σε παιδιά με
νεανικό διαβήτη συμμετοχές
και αθλητικό εξοπλισμό. Την
ίδια χρονιά, το MILKO ήταν
χορηγός στο 6o Santa Run,
που είχε επίσης στόχο την ενίσχυση του έργου της Ένω-

Η διευθύντρια
Εταιρικής
Επικοινωνίας
της ΔΕΛΤΑ,
Αλεξάνδρα
Βασιλακοπούλου,
κρατώντας
στα χέρια την
τιμητική διάκριση
από το «Μαζί
για το Παιδί»
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ATTICA BANK: Επικέντρωση δραστηριοτήτων σε καθαρά τραπεζικές εργασίες
ετά από μια πλειοδοτική ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που είχε ξεκινήσει το 2019, η Attica Bank ολοκλήρωσε την πώληση ακόμη μίας θυγατρικής εταιρείας,
αυτήν τη φορά τής Attica Wealth Management, μεταφέροντας το 100% των μετοχών τής εν λόγω εταιρείας
στην Ypsilon Group.
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά θυγατρική εταιρεία
της Attica Bank, η οποία μεταβιβάζεται σε άλλα «χέρια» –
μετά από την Attica Ventures και την Attica Finance– και

Μ

η πωλήτρια τράπεζα μαζί με την αγοράστρια Ypsilon Group
εξέφρασαν την πρόθεσή τους η συνεργασία να διευρυνθεί προς όφελος και των δύο πλευρών.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank,
Θεόδωρος Πανταλάκης (φωτ.), με την πώληση των τριών
θυγατρικών εταιρειών «η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου της, με επανεξέταση των συμμετοχών της και επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες».

Επενδύει στην Ελλάδα
η Amazon Web Services

ΛΕΜΚΑ εγγυάται ότι μετά την αναβάθμιση του συστήματος, η ενέργεια που θα εξοικονομηθεί θα
πλησιάσει το 55%, ενώ πέραν της
μείωσης κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, θα επιτευχθεί και σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, κατά σε 8.845,81 τόνους CO2 τον χρόνο, μειώνοντας
έτσι το ενεργειακό αποτύπωμα του
δήμου. Οι παραπάνω μεγάλης κλίμακας αστικές δράσεις χρησιμοποιούν καινοτόμες και φιλικές
προς το περιβάλλον τεχνολογίες,
βελτιώνοντας τη ζωή των δημοτών, πάντα εναρμονισμένες με τις
Κοινοτικές Οδηγίες, που καθι-

στούν υποχρεωτική την αντικατάσταση ρυπογόνων λαμπτήρων με
λαμπτήρες νέας τεχνολογίας έως
το 2020.
Με την ολοκλήρωση του έργου,
η ημερομηνία έναρξης του οποίου τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο δήμος
Βόλου θα είναι σε θέση να προ-

σφέρει στους δημότες του περισσότερη ασφάλεια και οικονομία,
ενώ κατά τη διάρκεια της συντήρησης η συντριπτική πλειοψηφία
των παρεμβάσεων θα γίνεται με
αυτοματοποιημένο τρόπο, γεγονός
που σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων του Βόλου.

την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
σης. Η ομάδα άθλησης της
ΔΕΛΤΑ αναδείχτηκε το 2019
για 3η συνεχόμενη χρονιά
πρώτη στην κατηγορία της,
στον φιλανθρωπικό Αγώνα
«No Finish Line» της Αθήνας,
προσφέροντας με τη συμμετοχή της στα παιδιά της Ένωσης,
ενώ η εταιρεία, επιβραβεύοντας τους εργαζομένους της,
διέθεσε όπως κάθε χρόνο γάλα
σε σωματεία της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Επιπλέον, το

Πάσχα του 2019, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έγιναν νονοί
για 200 παιδιά οικογενειών
που στηρίζει το Σωματείο «Φίλοι του Παιδιού», επίσης μέλος
της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Αξίζει επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του
2020 η ΔΕΛΤΑ έλαβε έπαινο
από την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων, για τη σημαντική
προσφορά τροφίμων στις δομές της.

Σε μία εποχή πoυ η κυβέρνηση κάνει restart στο κομμάτι της
προσέλκυσης επενδύσεων, η γνωστότερη… αμαζόνα του ιντερνετικού κόσμου, η αμερικανική Amazon, ξεκινά ένα νέο πρότζεκτ παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στη χώρα μας. Ειδικότερα η Amazon Web «έστησε» στην Αθήνα την τοποθεσία
Amazon CloudFront Edge, η οποία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία
της ενώνοντας την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη στο
παγκόσμιο δίκτυο της Amazon Web Services. Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης παρέχονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Amazon
CloudFront, Lambda@Edge, AWS Shield και AWS WAF στη
χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, βελτιώνοντας περισσότερο από 50% για τους Έλληνες καταναλωτές την ασφαλή και
γρήγορη πρόσβαση σε online υπηρεσίες και περιεχόμενο.
Με αφορμή αυτή την επένδυση των Αμερικανών, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης, συναντήθηκε προ ημερών με υψηλόβαθμα στελέχη της Amazon, υπογράφοντας μάλιστα ένα σχετικό μνημόνιο
συνεργασίας. Σε αυτό το MoU συνομολογείται η ανάγκη να συνεργαστούν τα δύο μέρη εμφατικά στους τομείς της ψηφιακής
διακυβέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας. Στόχος είναι η υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας με προγράμματα όπως το
Cloudstart, το AWS Educate και το AWS Activate, που θα βοηθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου αλλά και το
startup οικοσύστημα της χώρας μας.
Στην παραπάνω συνάντηση με τους Αμερικανούς της
Amazon Web Services, το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο γενικός γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος.
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Το μαντζούνι του Ερντογάν για τον κορωνοϊό
την Ιταλία έψαχνε η παγκόσμια κοινότητα το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
2019-nCoV, και τελικά το «αντίδοτο»
το είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Η «αποκάλυψη» έγινε όταν ο
πρόεδρος της Τουρκίας ρωτήθηκε για το αν
και τι μέτρα προστασίας παίρνει ο ίδιος για
να προλάβει κάνα κακό… συναπάντημα με
την καινούργια ασθένεια που βρίσκεται στο
πικ της. Τι απάντησε ο Ερντογάν; Κατ’ αρχάς ότι προσπαθεί να ξεκουράζεται αρκετά
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και επιπρόσθετα ότι καταναλώνει πετιμέζι
από μούρα, προϊόν που –όπως είπε– του
προκαλεί ευεξία και τον γεμίζει ενέργεια
που με τη σειρά τους τον προστατεύουν και
από τον κορωνοϊό!!! Μάλιστα, ο «σουλτάνος» συνέστησε προς όλους ξεκούραση και
επιβεβαίωσε πως η κυβέρνηση λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας απέναντι στον φονικό κορωνοϊό, προσθέτοντας ότι έχουν επαναπατριστεί οι Τούρκοι
που βρίσκονταν στην Κίνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

ρεις μήνες και κάτι έχουν περάσει από τον Οκτώβριο του
2019, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή
του στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων εισδοχής στην ενωμένη ευρωπαϊκή οικογένεια της Βόρειας Μακεδονίας και
της Αλβανίας. Άλλοι τόσοι μήνες υπολείπονται, δε, μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος
έτους, όπου έχει προγραμματιστεί να επανέλθει το ζήτημα της διεύρυνσης στη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων που
θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της
Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.
Κι ενώ στο ενδιάμεσο οι δύο βαλκανικές χώρες προσπαθούν να ισορροπήσουν
από τις αναταράξεις στο εσωτερικό τους, οι
οποίες προκλήθηκαν από το γαλλικό βέτο
(σ.σ. στις 12 Απριλίου 2020 στήνονται
πρόωρες κάλπες στα Σκόπια), ήρθε μεσοβδόμαδα ακόμη μία πρόταση με πολλές αναγνώσεις από την Κομισιόν που επί της
ουσίας κρατάει σε ομηρία …
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε την Τετάρτη πρόταση αυστηροποίησης της διαδικασίας εισδοχής των υποψήφιων χωρών που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ένωσης. Το μέγεθος της αυστηρότητας της νέας πρότασης δεν έχει να
κάνει τόσο με αυτά καθαυτά τα κριτήρια
εισδοχής, αλλά από την προτεινόμενη υιοθέτηση μίας ιδιότυπης αναδρομικότητας,
που λέει ότι η ενταξιακή διαδικασία θα είναι αναστρέψιμη, επιτρέποντας την επανέναρξη εξέτασης ακόμη και τμημάτων της
διαπραγμάτευσης που έχουν ολοκληρωθεί,
αν προκύπτει ότι η υποψήφια χώρα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Από τις Βρυξέλλες ισχυρίζονται ότι με
την πρότασή της η Κομισιόν δεν επιδιώκει
να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού για
τις αιτούμενες ένταξη χώρες των Βαλκανίων, αλλά να τους ισχυροποιήσει, όπως
καταδεικνύει και ο τίτλος του σχεδίου «Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης: μία αξιόπιστη
ευρωπαϊκή προοπτική για τα δυτικά Βαλκάνια».
Η δε ενίσχυση της διαδικασίας εκτιμάται
ότι θα επιτευχθεί μέσα από ικανοποίηση
του όρου ότι μία υποψήφια χώρα θα αποδεικνύει έμπρακτα πως το ενταξιακό αίτημά της αντανακλά –όπως αναφέρεται στο
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Χαιρετούν τον πλάτανο
(της διεύρυνσης)
Αλβανία και Σκόπια
1 Τσαλιμάκια της Κομισιόν στους 2+4 των Βαλκανίων,
καθώς προτείνει αυστηροποίηση των όρων ένταξης
υποψήφιων χωρών στην Ε.Ε.
σχετικό κείμενο– μία κοινωνική επιλογή
για την «πλήρωση και τήρηση των υψηλότερων ευρωπαϊκών κανόνων και αξιών» και ότι
«δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο». Στο ίδιο
κείμενο υπογραμμίζεται επίσης ότι η δέ-

σμευση των χωρών-μελών να συμμερισθούν ένα κοινό μέλλον με τα δυτικά Βαλκάνια ως πλήρη μέλη της Ένωσης αποτελεί
ένα «σημαντικό πολιτικό και όχι μόνο τεχνικό
εγχείρημα».

Έστω και στα λόγια, οι βασικές αρχές για
τη διεύρυνση της Ε.Ε. περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των υποψήφιων χωρών στο κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, τη συνεργασία για
την καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων
και της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης, την ενίσχυση των δημοκρατικών πολιτικών θεσμών, και την προσήλωση στην
κοινωνική και οικονομική συνοχή, την
προστασία του περιβάλλοντος και τις προοπτικές της νεολαίας.

«Καίγονται» κι άλλοι τέσσερις…
Το θέμα των αλλαγών που συντελούνται σε
ό,τι αφορά τους όρους ένταξης μία χώρας
στη Ε.Ε. δεν «καίει» μόνο τη Βόρεια Μακεδονίας και την Αλβανία. Ενδιαφέρει άμεσα και τη Σερβία με το Μαυροβούνιο (των
οποίων οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014 και τον Ιούνιο του 2012), όπως και τις δυνάμει υποψήφιες Βοσνία-Ερζεγοβίνη (υπέβαλε αίτηση τον Φεβρουάριο του 2016) και Κόσοβο (σ.σ. η Συμφωνία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του
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Τέλος από το YouTube τα «πειραγμένα» πολιτικά βίντεο
Νοέμβρης του 2020, οπότε και θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, δεν είναι τόσο μακριά για τους κολοσσούς της διαδικτυακής επικοινωνίας, που πιεζόμενοι να καταπολεμήσουν τα fake news, σπεύδουν να
λάβουν τα μέτρα τους προς την κατεύθυνση της διακίνησης αξιόπιστης πληροφόρησης. Παράδειγμα, το YouTube που μέσω της αντιπροέδρου του Δημοσίων Σχέσεων, Λέσλι Μίλερ, ανακοίνωσε ότι εφεξής θα απαγορεύει «περιεχόμενο που έχει
παραποιηθεί με τεχνικά μέσα ή είναι ψευδές και έχει ως στόχο να παραπλανήσει τους χρήστες».
Επίσης, θα απαγορευτεί περιεχόμενο που έχει ως στόχο να παραπλανήσει τους ψηφοφόρους για τον τρόπο που ψηφίζουν ή για την απογραφή στις ΗΠΑ, καθώς και όσα περιέχουν
ψευδείς πληροφορίες για τα κριτήρια εκλογιμότητας.

Ο

Είχε προηγηθεί το Twitter, που στα τέλη Οκτωβρίου του
2019 έβαλε στοπ σε όλες τις πολιτικές διαφημίσεις, ενώ λίγο
αργότερα, τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολούθησε το
Facebook, ανακοινώνοντας την απαγόρευση όχι των πολιτικών διαφημίσεων αλλά του περιεχομένου που μπορεί να διαταράξει τη διαδικασία της απογραφής στις ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα ψευδείς πληροφορίες ή προτροπές προς τους πολίτες να μη συμμετάσχουν στη
διαδικασία αυτή.
Θυμίζεται ότι, στην προεκλογική περίοδο των αμερικανικών εκλογών του 2016, πολλές
ήταν οι εταιρείες τεχνολογίας που κατηγορήθηκαν ότι επέτρεψαν τη διάδοση ψευδών
πληροφοριών μέσα από τις πλατφόρμες τους.

Ικανό να αναγεννηθεί το
Ισλαμικό Κράτος, παρά τον
αφανισμό του αλ-Μπαγκντάντι
ολλοί ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι ο αφανισμός τον περασμένο Οκτώβριο του χαλίφη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, έπειτα από επιδρομή Αμερικανών κομάντος στο Ιντλίπ της
Συρίας, θα γονάτιζε τον ISIS. Ανάμεσα σε αυτούς δεν ήταν το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού Πενταγώνου, που προειδοποιεί ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ «πιθανόν»
θα επέτρεπε την αναγέννηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης.
Η ανεξάρτητη αμερικανική υπηρεσία, που έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί εσωτερικές έρευνες στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, διατύπωσε την απαισιόδοξη εικασία
σε σχετική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Επικαλούμενο
πληροφορίες προερχόμενες από την DIA (σ.σ. η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ), αλλά και από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (USCENTCOM), το
γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή σημειώνει ότι το Ισλαμικό Κράτος «διατήρησε τη συνοχή του, με τη δομή διοίκησης και ελέγχου άθικτη, με μυστικά αστικά δίκτυα και παρουσία ανταρτών στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της Συρίας. (…) Τόσο η CENTCOM όσο και η
DIA έχουν συμπεράνει ότι ο θάνατος του Μπαγκντάντι δεν οδήγησε σε άμεση υποβάθμιση των
δυνατοτήτων του ΙΚ».
Στο Ιράκ, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναστείλει τις επιχειρήσεις τους εναντίον
του ΙΚ μετά την αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη στις αρχές Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, άνθρωποςκλειδί για την επιρροή του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Παρά το ψήφισμα του ιρακινού
Κοινοβουλίου, που απαίτησε να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις, και την εκπεφρασμένη βούληση για αυτό
από στελέχη της ιρακινής κυβέρνησης, η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ιράκ και οι ιρακινές δυνάμεις ξανάρχισαν στα
τέλη Ιανουαρίου τις επιχειρήσεις από κοινού με τον διεθνή
αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό
υπό τις ΗΠΑ.
Η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή επισημαίνει ότι δεν είναι «σαφές» εάν υπήρξε κάποια
επίπτωση εξαιτίας αυτής της
διακοπής, ενώ υπογραμμίζει ότι η επανέναρξη των κοινών επιχειρήσεων δεν εγγυάται απαραιτήτως τη διατήρηση της
στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ πιο μακροπρόθεσμα. Όμως «χωρίς αμερικανική
στρατιωτική παρουσία, η αναγέννηση του ΙΚ είναι πιθανή», επιμένει η έκθεση, επικαλούμενη την
ανάλυση της DIA.

Π

2016).
Το θέμα είναι ότι για την ώρα λιγοστεύουν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι η υπόθεση της διεύρυνσης θα ξαναμπεί στις ράγες
και επικρατούν τα ευχολόγια-παραινέσεις
σαν κι αυτή που έκανε πριν από μερικές
ημέρες ο συντονιστής της Προοδευτικής
Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών
στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
του Ευρωκοινοβουλίου, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μαυροβούνιο, Τόνι Πίκουλα. Ο Κροάτης πολιτικός και πρώην υπουργός Εξωτερικών
της χώρας του εξέφρασε συγκεκριμένα την
πεποίθηση ότι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων του
Μαΐου είναι η «κατάλληλη ευκαιρία» για να
βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση «από την κρίση
αξιοπιστίας στην οποία περιήλθε μετά το “πάγωμα” της ενταξιακής προοπτικής της Βόρειας
Μακεδονίας και της Αλβανίας». «Αποτυγχάνοντας να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, οι
οποίες έχουν εκπληρώσει τα τυπικά κριτήρια»,
είπε ο Πίκουλα, «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
εμπλακεί σε μια άλλη κρίση, μια κρίση αξιοπιστίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

και εξαρτάται από εμάς, τώρα, να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση το συντομότερο δυνατό».
«Η διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά
Βαλκάνια μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο κοινό μας ευρωπαϊκό πρόγραμμα (σ.σ. τη διεύρυνση της Ένωσης) με την έναρξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την εμπειρία του Brexit»,
συμπλήρωσε.
Σε κάθε περίπτωση, η διεύρυνση προς
τις παραπάνω 6 βαλκανικές χώρες χαρακτηρίζεται ως γεωστρατηγικού χαρακτήρα
κίνηση και ως τέτοια παραμένει πρωτεύων στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
τουλάχιστον επιμένει ο Όλιβερ Βαρέλι, ο
Ευρωπαίος επίτροπος που είναι αρμόδιος
για τη Διεύρυνση. Όσο για τον χαρακτηρισμό «γεωστρατηγικός», αυτός μάλλον δεν
εκπορεύεται από αγνά ευρωπαϊκά κίνητρα,
αλλά αν πιστέψουμε τη «μετάφραση» που
κάνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, είναι αποτέλεσμα της αποδοχής εκ μέρους του ευρωπαϊκού μπλοκ μιας
πραγματικότητας που λέει ότι η Ε.Ε. δεν
μπορεί να ανακόψει τη φθίνουσα πορεία
της παγκόσμιας επιρροής της δίχως να υπάρχει σταθερότητα στα Βαλκάνια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ
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• Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «σαλιαρίζουν»
με τον Σαββίδη (για ψηφαλάκια), την ώρα
που οι γνήσιοι Βορειοελλαδίτες πήγαν σπίτι
τους και όχι στην πορεία

• Κόντρα στις Κασσάνδρες και τις επικρίσεις, ο Έλληνας
προπονητής κάνει θαύματα στο «τριφύλλι», την πρώτη
σεζόν με τους «μπέμπηδες» και πλέον με ομάδα που είναι
και αγωνιστικά στο Big 4
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