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• Ο στόχος της Ελλάδας για έμπρακτη
αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό/
προσφυγικό και το σταυρόλεξο των
μειωμένων εσόδων του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού ελέω berxit








• Κοντά στην πόρτα της εξόδου
4 υφυπουργοί και ενδεχομένως ένας
υπουργός, ενώ δεν αποκλείεται να
γίνουν και μια έως δύο «μετακομίσεις»
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «Α»
ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ
TOY κ. ΔΡΟΣΟΥ




▶ ΣΕΛ. 13





▶ ΣΕΛ. 30-32

• Άνεση κινήσεων και χρόνου δίνει
στον Κυριάκο Μητσοτάκη
η συνεχιζόμενη δημοσκοπική κυριαρχία
του έναντι του Αλέξη Τσίπρα
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ε μία εποχή που η σχετικά φρέσκια –ακόμη– κυβέρνηση μόλις έχει αρχίσει να τσαλαβουτάει στα βαθιά της διακυβέρνησής της, κατά έναν ασυνήθιστο αλλά όχι αδικαιολόγητο τρόπο την επικαιρότητα απασχολεί περισσότερο η ειδησεογραφία που «παράγει» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λιγότερο οι επιδόσεις της Ν.Δ. Μάλιστα,
δεν ήταν λίγοι αυτοί που πριν από περίπου ένα μήνα, στις 25 του Γενάρη, έσπευσαν να κάνουν έναν απολογισμό της
πενταετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επέτειο της ανόδου του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία τον Ιανουάριο του
2015.
Πρώιμο ιστορικά (εξ ου και ασυνήθιστο), αλλά όχι παράλογο το τόλμημα. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσα συμπυκνωμένα
γεγονότα έχουμε καταναλώσει ως χώρα όχι από τις 25 Ιανουαρίου του 2015, αλλά από μία άλλη επέτειο που πολλοί ξέχασαν: τη 10η Φεβρουαρίου του 2008, ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας εξελέγη πρόεδρος του τότε Συνασπισμού.
Δεν έχει νόημα να αναπαράξουμε το προφίλ του πρώην πρωθυπουργού, ούτε το τι έκανε λάθος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και μόνο που έκανε υπουργό Οικονομικών στην κρισιμότερη στιγμή της σύγχρονης μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας τον Γιάνη Βαρουφάκη αρκεί. Τον άνθρωπο, δηλαδή, που συνεχίζει ακόμη κα σήμερα να επαίρεται ότι ηχογραφούσε
τ α διαμειφθέντα στις συνεδριάσεις του Eurogroup
και τώρα τα περιφέρει στη
Βουλή αναζητώντας πρόθυμους να τα δημοσιοποιήσουν αντ’ αυτού. Τόσο
θαρραλέος…
Φαίνεται όμως πως ούτε η εκλογική ήττα της 7ης
Ιουλίου, ούτε το κομματικό πόρισμα που αναλύει
τα αίτιά της έκαναν σοφότερο, ίσως και σεμνότερο,
τον Αλέξη Τσίπρα. Με το
κόμμα του να στροβιλίζεται στην εσωστρέφεια, ανέδειξε ως μέγα λάθος του –που προφανώς θα φροντίσει(;) να διορθωθεί(;) εφόσον ξανακυβερνήσει– τον έλεγχο των «κρίσιμων αρμών της εξουσίας». Οι ανασκευές για το τι πραγματικά (και αντιδημοκρατικά) εννοούσε,
δεν ήταν αρκετές για να διαγράψουν το λεκτικό ατόπημα, αφού ο Παύλος Πολάκης το έκανε ακόμη χειρότερο: επικαλέστηκε την ανάγκη να αλλάξουν οι συσχετισμοί στη Δικαιοσύνη όταν «ξαναέρθει η Αριστερά στην κυβέρνηση», εξηγώντας ότι
αυτό μπορεί να επιτευχθεί «μέσω μίας νομοθετικής ρύθμισης που θα τοποθετήσει 3 με 4 χιλιάδες καινούργιους λειτουργούς στο δικαστικό σώμα».
Κι όλο αυτό δικαίως φέρνει στο μυαλό το θέατρο σκιών που παίζεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην υπόθεση
Novartis, με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες –και όχι μόνο– να παίζουν κρυφτούλι και να κάνουν… κόνξες για το αν θα καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής . Στο αλαλούμ συμπράττει με τον τρόπο του και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά του προέδρου του, που βγάζει κορώνες για δήθεν συμπαιγνία της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ που «θέλουν να αποκαλυφθούν τα στοιχεία των
μαρτύρων για να τους τρομοκρατήσουν και να επιβάλουν σιωπή».
Η απάντηση στο παραπάνω δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν που έδωσε ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος είπε σταράτα ότι «η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από μια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που ερευνά την
αλήθεια με εντολή της Βουλής, αλλά από εκείνους που θέλουν να ελέγξουν τους θεσμούς και τους αρμούς της εξουσίας όπως οι ίδιοι
δηλώνουν χαρακτηριστικά. Αυτό τελικά αποδεικνύεται ότι επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα με την ερευνώμενη υπόθεση».
Το δυστύχημα είναι ότι οι κατ’ επάγγελμα… αρμοκολλατζήδες το πολύ-πολύ να αφήσουν κάνα πλακάκι του μπάνιου
χωρίς κόλλα. Σε αντίθεση με τους πολιτικάντηδες αρπακολλατζήδες που μπορεί να πάνε μια χώρα στα βράχια…

Σ

Αρμοκολλατζήδες ή
αρπακολλατζήδες
της πολιτικής;
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ΥΠΟΘΕΣΗ NΟVARTIS:

Το σύστημα που ζει και βασιλεύει,
η ανοχή των κυβερνόντων και
ο «θλιβερός» κύριος Μπρακουμάτσος
ψέματα θέλουν, να διασύρουν και
να συκοφαντήσουν όποιον θέλουν
–ή τους έχει υποδειχθεί από τον
ΣΥΡΙΖΑ– χωρίς καμία κύρωση…
Είναι προφανές ότι σε τρεις περίπου μήνες που συνταξιοδοτείται
θα έχει λάβει κάποιες υποσχέσεις
για την ενεργοποίησή του ως συνταξιούχος σε κάποια τιμητικά
συμβούλια με ή χωρίς αποδοχές.

Είναι πλέον φανερό και
στον πλέον αδαή ότι το
«σύστημα» Ρασπούτιν, Τουλουπάκη και προστατευομένων μαρτύρων λειτουργεί σε ενιαία γραμμή, στηριζόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ε

κείνο που πλέον εμφανίζεται με αχνή βεβαιότητα
στον δικαστικό ορίζοντα
είναι οι κύκλοι –δικαστικοί και κυβερνητικοί– με
την ανοχή των οποίων το προαναφερόμενο «σύστημα» εξακολουθεί
να υφίσταται και να λειτουργεί, έχοντας πλέον αγγίξει τις παρυφές ενός
παραδικαστικού μορφώματος.
Ας γίνουμε όμως πιο σαφείς.
# Εισαγγελείς εν ενεργεία (Αγγελής, Ράικου, Αθανασίου) καταθέτουν ενώπιον της Βουλής και
της Δικαιοσύνης τις δικονομικές εκτροπές του κ. Παπαγγελόπουλου, και την «εργαλειοποίηση» της
κας Τουλουπάκη, σε όλη τη διαδικασία της έρευνας για τη
Novartis από τον Απρίλιο του
2017 μέχρι σήμερα.
# Η κα Τουλουπάκη καταγγέλλεται και κατονομάζεται από πλήθος
μαρτύρων για τις ποινικώς και πειθαρχικώς κολάσιμες ενέργειές της,
και όμως από την κυβέρνηση (υπουργείο Δικαιοσύνης) και την Εισαγγελία ΑΠ δεν κουνιέται φύλλο…
# Η Προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής διαπιστώνει σειρά παραβάσεων της κας Τουλουπάκη
με κορυφαία την απόκρυψη εγγράφων της αλληλογραφίας με το FBI
και, παρά την επιστολή του εισαγγελέα ΑΠ κ. Ζαχαρή, να παραδώσει τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία
δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως απόρρητα, σύμφωνα με
την άποψη της ημιμαθούς εισαγγελέως Διαφθοράς, μόλις χθες, Παρασκευή, 21/2/2020, εδέησε να
αποστείλει μέρος αυτής.
Ακόμη, προτρέπει εμμέσως

Ποιος κυβερνά αυτόν τον
τόπο;

τους προστατευόμενους μάρτυρες
να μην παρουσιαστούν ενώπιον
των βουλευτών της Προανακριτικής, με την πραγματική τους ταυτότητα.
# Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης απειλεί δημόσια τον Άδωνι
Γεωργιάδη, όταν ως προστατευόμενος μάρτυρας έλαβε την προστασία από την κα Τουλουπάκη, ενώ
υπήρχαν καταθέσεις μαρτύρων ότι
εκείνος ήταν που μοίραζε «πακέτα»
δεσμίδων, άρα δεν θα μπορούσε
να τύχει προστασίας αφού ήταν εμπλεκόμενος.
Όλο το παραπάνω «σύστημα» επεχείρησε να αλλάξει τον
ρου της πολιτικής ιστορίας, με
ψευδείς καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων οι οποίοι ακόμη και σήμερα με την αγαστή
συμπαράσταση της κας Τουλουπάκη και την ανοχή κυβερνητικών και δικαστικών κύκλων αρνούνται να καταθέσουν
ώστε να υποστούν τις συνέπειες
για τη συνεργασία τους με εκείνους που επεχείρησαν να εξοντώσουν δύο κόμματα εξουσίας επ’ ωφελεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Για όλα τα παραπάνω, Δικαιοσύνη και Κυβέρνηση είχαν από τον Ιούλιο του 2019 και μετέπειτα άπειρες ευκαιρίες να

παρέμβουν ώστε να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθούν εκείνοι που αδίκως και με προφανή σκοπό να βλάψουν την παράταξη τους κρέμασαν στα μανταλάκια. Όμως, παραμένουν
αδρανείς και επιτρέπουν στο
«σύστημα» αυτό να υπάρχει και
να λειτουργεί…

Η αυτόφωρη διαδικασία
και η ημιμαθής
εισαγγελέας
Η ενέργεια της κας Τουλουπάκη
να αποκρύπτει έγγραφα από τον
Φεβρουάριο του 2018 αποτελεί
κραυγαλέα παράβαση καθήκοντος
που διώκεται ποινικά με τη διαδικασία του αυτοφώρου, και μάλιστα
αποτελεί συνεχές αυτόφωρο αδίκημα για όσο χρόνο η εισαγγελέας
παραλείπει να παραδώσει τα έγγραφα αυτά.
Το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο
αλλά και κατ’ έγκλησιν. Και όμως
εδώ και δύο χρόνια κανένας εισαγγελικός λειτουργός και κανένας υπουργός Δικαιοσύνης
δεν τόλμησε να «ακουμπήσει»
την κα Τουλουπάκη.
Μία ακόμη «μαύρη» σελίδα του
δικαστικού σώματος αποτελεί η
περίπτωση του κατ’ επίφασιν ελεγκτή της Εισαγγελίας Διαφθοράς

για την υπόθεση Novartis εισαγγελέα του ΑΠ κ. Μπρακουμάτσου.
Ο εν λόγω ανώτατος εισαγγελικός
λειτουργός επί ένα έτος δεν είδε,
δεν κατάλαβε, και δεν άκουσε τίποτε για όλες τις αντιδικονομικές
ενέργειες της κας Τουλουπάκη
και των επίκουρων εισαγγελέων
Διαφθοράς. Ως επόπτης προφανώς δεν είχε τις γνώσεις ώστε να
συστήσει στην κα Τουλουπάκη να
σταματήσει τις ανόητες ερμηνείες
της περί δήθεν ύπαρξης απορρήτου στην αλληλογραφία με το FBI
και να στείλει τα εν λόγω έγγραφα
στη Βουλή. Τον Απρίλιο του 2019
δεν έβγαλε άχνα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου,
για τη μέχρι τότε πορεία της κας
Τουλουπάκη, συνηγορώντας μάλιστα στην ανανέωση της θητείας
της. Πιθανόν ο άνθρωπος να πίστευε ό,τι και ο Αλέξης Τσίπρας,
δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει με
τίποτα τις εκλογές.
Τελευταίο του κατόρθωμα η τοποθέτησή του ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν να καταθέσουν ενώπιον της αντιπροσωπείας της Βουλής στη ΓΑΔΑ, όπως
επιθυμούν!!! Δηλαδή, με ή χωρίς
κουκούλα.
Με λίγα λόγια δηλαδή, οι μάρτυρες αυτοί μπορούν να πουν όσα

Η «Α» στην προηγούμενη έκδοσή της είχε ως πρώτο θέμα άρθρο της με τίτλο: «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;»
Επανέρχεται και θέτει εκ νέου το ίδιο ερώτημα, που με την
υπάρχουσα επικαιρότητα στην
υπόθεση Novartis αποτελεί
πλέον καθήκον των κυβερνώντων να απαντηθεί.
ΥΓ.1: Είναι προφανές ότι κάποιος από τους υψηλούς ορόφους
του ΑΠ ενημέρωσε την κα Τουλουπάκη ότι επίκειται κατάθεση
έγκλησης τις βάρος της από βουλευτή της ΝΔ, για παράβαση καθήκοντος, που δεν ενδιαφέρεται για
μελλοντική υπουργοποίησή του, οπότε ο κίνδυνος ενεργοποίησης
της αυτόφωρης διαδικασίας να είναι ορατός.
Ενδεχομένως αυτός να ήταν και
ο λόγος που η εισαγγελέας, η οποία από τον Φεβρουάριο του
2018 μέχρι σήμερα δεν έδειχνε
διάθεση να θέσει υπ’ όψιν της Ολομέλειας της Βουλής την αλληλογραφία με το FBI, λες και αποτελούσε προσωπική της υπόθεση,
που σήμερα με σπουδή απέστειλε
έστω και μέρος της αλληλογραφίας
αυτής. Κάτι είναι κι αυτό.
ΥΓ.2: Ο λαλίστατος δικηγόρος
των προστατευόμενων μαρτύρων
κ. Σαράκης αλήθεια, πού βρίσκεται; Γιατί σωπαίνει; Μήπως με την
αφαίρεση των κουκούλων από
τους προστατευόμενους μάρτυρες
διατρέχει και ο ίδιος κίνδυνο;
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• Ο στόχος της Ελλάδας για έμπρακτη αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και
το σταυρόλεξο των μειωμένων εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ελέω berxit

Αναζητείται Χάρι Πότερ
για τα ευρω-κονδύλια
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαετία 2021-2027 ήταν η… ταμπακιέρα πάνω στο τραπέζι του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνεκλήθη πριν από περίπου 48
ώρες στις Βρυξέλλες.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Μ

έχρι τη ώρα που
γραφόταν το ρεπορτάζ το ανατολίτικο παζάρι που
εξελισσόταν για
τα διανεμόμενα κονδύλια δεν είχε
καταλήξει κάπου, αλλά το σίγουρο
είναι πως για να μείνουν όλοι τα
κράτη-μέλη της Ένωσης ικανοποιημένα θα απαιτηθεί όχι απλώς η
καλή ευρωπαϊκή θέληση και συναίνεση αλλά ο… Χάρι Πότερ!
Δεν είναι τυχαίες, άλλωστε, οι
αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
ο οποίος στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια των εργασιών της έκτακτης Συνόδου επανέλαβε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα».
Με βάση την πληροφόρηση
που δίνουν ελληνικές κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης παρε-

νέβη στους ομολόγους τους τονίζοντας ότι οι υφιστάμενες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
απέχουν πολύ από αυτές της Κομισιόν αλλά και, κυρίως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να υπάρχει μια τάξη μεγέθους, η απόσταση που χωρίζει τις εν λόγω
προτάσεις μεταφράζεται σε αριθμούς σε περισσότερα από
€200.000.000.
Σε αυτό το πλαίσιο, από την Αθήνα διαρρέεται ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε την αναγκαιότητα να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και να υπάρξει η μεγαλύτερη
σύγκλιση μεταξύ των δύο τόσο σημαντικών για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, οργάνων. «Δεν πρέπει να
εμφανιστούμε ως νέοι αλχημιστές»,
συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Όπως αναφέρθηκε και στον
πρόλογο, η «ταμπακιέρα» που διακυβευόταν στις Βρυξέλλες για την
Ελλάδα ήταν διττή και η στοχοθεσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αφορά τα εξής: αφενός
την εξασφάλιση της έμπρακτης αλληλεγγύη των Ευρωπαίων εταίρων
για το προσφυγικό και αφετέρου

την αντίστοιχη εξασφάλιση ότι στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα εισρεύσουν στη χώρα μας μεγαλύτερα κονδύλια.
Με δεδομένο ότι ο δεύτερος
στόχος μοιάζει να είναι σταυρόλεξο για… αλχημιστές λύτες –υπό το
πρίσμα των μειωμένων εσόδων άνω των 10 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού ελέω Brexit–, ο Κυρ.
Μητσοτάκης επέλεξε να αναφερθεί ιδιαίτερα στο ζήτημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για θέμα στο
οποίο δίνουν μεγάλη σημασία οι
Ευρωπαίοι πολίτες. Εξ ου και η

σχετική αναφορά του ότι οι περικοπές στον τομέα αυτό δεν είναι οι
σωστές και κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις προσδοκίες
των πολιτών.

«Σημείο αναφοράς
η Πολιτική Συνοχής»
Ειδική αναφορά έκανε, εξάλλου, ο
Κυρ. Μητσοτάκης στην Πολιτική
Συνοχής, σημειώνοντας ότι δεν θα
πρέπει να θεωρείται απλά ως μεταφορά πόρων από τις πλούσιες
χώρες προς τις φτωχότερες. Όπως
σημείωσε χαρακτηριστικά «η Πολιτική Συνοχή αποτελεί σημείο αναφοράς» αιτιολογώντας ότι οι συγκεκριμένοι πόροι είναι σημαντικό κεφάλαιο για αρκετές χώρες,
προκειμένου να υλοποιηθούν έργα
υποδομών, εκσυγχρονισμού και
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού που ενισχύουν την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ευημερία των Ευρωπαίων.
Επιπρόσθετα ο έλληνα πρωθυπουργός φέρεται να υπογράμμισε
πως ενώ οι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί δίνουν στη χώρα μας αυξημένους πόρους, αυτοί στο σύνολό τους δεν επαρκούν για να καλύψουν επιπτώσεις που άφησε η κρίση στην Ελλάδα. «Το Ταμείο Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική
συνέβαλαν στο να μείνει η Ελλάδα
στο ευρώ», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως η
Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι άκρως σημαντική για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα.
Όσον αφορά, τέλος, το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης ο πρωθυπουργός στάθηκε στο γεγονός πως
αυτό είναι σημαντικό, αλλά θα έπρεπε να «επιβραβεύει τις χώρες που
κινούνται ταχύτερα». Υπογράμμισε
την απόφαση της Ελλάδας να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες έως το 2023, πλην μίας που θα
κλείσει έως το 2028.

Ως απειλή βλέπει τους πρόσφυγες το 65% των Αιγαιοπελαγιτών
διαίτερα αρνητική εμφανίζεται να είναι –τουλάχιστον δημοσκοπικά– η
εικόνα που έχουν για τους πρόσφυγες οι κάτοικοι των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research
το 65% των ερωτηθέντων Αιγαιοπελαγιτών απαντά ότι πρόκειται για
απειλή για τη χώρα. Στην έρευνα που δημοσιοποίησε η εφημερίδα «Καθημερινή», 9 στους 10 κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου
της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκτιμά ότι οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές έχουν επηρεάσει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την περιοχή τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό έχει μεγεθυνθεί κατά 9 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό έρευνας που διενεργήθηκε τον Σεπτεμβρη του 2019. Τότε ήταν το 56% που έλεγε ότι

Ι

«οι μετανάστες αποτελούν απειλή για τη χώρα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο». Στον αντίποδα το 21% απαντά ότι η παρουσία των
προσφύγων στη χώρα είναι αναπόφευκτη λόγω των διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων και μόνο ένα 10% συμφωνεί με τη φράση ότι «οι
πρόσφυγες μπορούν να αποτελέσουν και ευκαιρία για τη χώρα, αν ενσωματωθούν αποτελεσματικά». Στα υπόλοιπα ερωτήματα της έρευνας:
• Το 56% εκτιμά ότι κανένα αντισταθμιστικό μέτρο δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
• Το 70% αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια.
• Το 45% θεωρεί ότι οι αυξημένες ροές οφείλονται στο «αρκετά δεκτικό» καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα.
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Με τα έως τώρα ευρήματα
που προέκυψαν από τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τις ηγεσίες των υπουργείων, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι έτοιμος να βγάλει τέσσερις «κόκκινες κάρτες» και
να στείλει στην εξέδρα ισάριθμα κυβερνητικά στελέχη
που προέρχονται από τα
σπλάχνα της παράταξης.
Του Δημήτρη Τζιβελέκη

N

αι, καλά το καταλάβατε ότι οδεύουμε σε μίνι κυβερνητικό ανασχηματισμό. Εξάλλου, προς αυτή την
κατεύθυνση βοηθάει και το γεγονός ότι εδώ και περίπου έναν μήνα
το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου
«Μαζί» είναι πλήρως λειτουργικό.
Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Άκης
Σκέρτσος έχουν πλέον μια αρκετά
σαφή εικόνα για τις απαιτούμενες
«διορθώσεις» στο κυβερνητικό
σχήμα. Το γεγονός ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα εξακολουθούν να
δείχνουν ευρεία διαφορά της ΝΔ,
έναντι του Σύριζα, δίνει στον πρόεδρο της κυβέρνησης την άνεση να
εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του.
Έτσι, στα πλάνα του πρωθυπουργού είναι να κάνει την πρώτη παρέμβαση στο κυβερνητικό επιτελείο με έναν μίνι ανασχηματισμό.
Καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν στην «Α» ότι ο πρωθυπουργός δεν προτίθεται να κάνει πολλές
αλλαγές, καθώς είναι ικανοποιημένος από την πλειονότητα των υπουργών του. Οι αλλαγές θα είναι
στοχευμένες με την είσοδο και άλλων γυναικών στην κυβέρνηση,
αλλά και την αλλαγή των… γνωστών και μη εξαιρετέων υφυπουργών που έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από εκείνα
που έχουν λύσει. Πρόκειται για
στελέχη που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, βάσει των σημειώσεων
που έχει κρατήσει ο πρωθυπουργός στο περίφημο «μπλοκάκι» του.
Προς το παρόν –όπως μας ειπώθηκε– δεν πρόκειται να γίνει δομικός
ανασχηματισμός, καθώς κάτι τέτοιο
θα διατάρασσε επικίνδυνα τις ισορροπίες και, όπως επισημαίνεται, δεν υφίσταται λόγος, με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση προηγείται
με διψήφια διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ,
σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην πόρτα της εξόδου είναι
τέσσερις υφυπουργοί και ενδεχομένως ένας υπουργός, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν και μία έως

«Μίνι»

ανασχηματισμός
με 3 χαρακτηριστικά
• Το γεγονός ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα
εξακολουθούν να δείχνουν ευρεία διαφορά της ΝΔ,
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη
την άνεση να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του
δύο μετακινήσεις. Οι «διορθώσεις»
–αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στο Μαξίμου– θα γίνουν,
γιατί προέκυψαν αρρυθμίες που
δεν διορθώθηκαν, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις. Ως «κομμένοι»
φωτογραφίζονται πρόσωπα που έχουν μικρή έως ανύπαρκτη συνεργασία με τους πρωτοκλασάτους υπουργούς και υφυπουργοί που δεν
έβαλαν πλάτη στην κυβέρνηση.

Προειδοποίηση
στους μέτριους
Ο μίνι ανασχηματισμός θα είναι
και ένα μήνυμα σε όσους υπουργούς έχουν μέτριες επιδόσεις και
έχουν δεχτεί μία κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής. Να σημειώσουμε ότι
με την ενεργοποίηση του περίφημου συστήματος «ΜΑΖΙ», το ηλεκτρονικό μάτι του πρωθυπουργού,
ο έλεγχος για τους μετεξεταστέους
θα είναι αυστηρότερος.
Να σημειώσουμε ότι οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλοντας να δείξουν την πυγμή του
αρχηγού, αλλά και την αυστηρότητά
του σε κυβερνητικά ζητήματα, επισημαίνουν με νόημα ότι ο πρωθυ-

πουργός στέκεται πάνω από φιλίες
και αξιολογεί ολόκληρο το κυβερνητικό σχήμα με αντικειμενικά κριτήρια. Υπενθυμίζουν επίσης ότι και
ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν δίστασε να αναλάβει τις ευθύνες του στο μεταναστευτικό πρόβλημα, όταν ομολόγησε δημοσίως
ότι έκανε λάθος με την κατάργηση
του υπουργείου Μετανάστευσης.
Τυπικά, ο μίνι ανασχηματισμός
θα αρχίσει να τρέχει μόλις ολοκληρωθούν τα ραντεβού στο Μαξίμου
με τις ηγεσίες των υπουργείων. Σημειώνεται ότι δύο φορές την εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
βλέπει στο Μαξίμου τα υπό αξιολόγηση κυβερνητικά στελέχη. Ο κύκλος αυτός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου.
Όσον αφορά τον χρόνο του ανασχηματισμού, οι γνώμες διχάζονται.
Οι μισοί υποστηρίζουν ότι ο Μάρτιος είναι ο πιο «επικίνδυνος» μήνας και οι υπόλοιποι βλέπουν τις αποφάσεις να ανακοινώνονται αμέσως μετά το Πάσχα. Εκείνοι που δεν
ανησυχούν και φαίνεται ότι έχουν
ρίξει άγκυρα στην κυβέρνηση είναι
οι υπουργοί, πολιτικές μεταγραφές

του Μητσοτάκη, οι οποίοι τον έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο, διαψεύδοντας τις «Κασσάνδρες» που έβλεπαν καταστροφή από τον πρώτο μήνα και το οικονομικό επιτελείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με
τις διορθώσεις στην κυβερνητική ανορθογραφία, το νέο κυβερνητικό
σχήμα θα φέρει και τη νέα πολιτική
υπογραφή Μητσοτάκη.

Τρία χαρακτηριστικά
του ανασχηματισμού
Το πρώτο χαρακτηριστικό το περιέγραψε ο ίδιος στην τελευταία
συνέντευξή του στο Politico, ότι το
επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα έχει περισσότερες γυναίκες. Η μειωμένη γυναικεία παρουσία στο
πρώτο κυβερνητικό σχήμα αποτέλεσε σημείο πρώιμης κριτικής
προς την κυβέρνηση, εντός και εκτός Ελλάδος, και είναι αυτονόητο
πως θα διορθωθεί.
Το λάθος αυτό φαίνεται ότι «άγχωσε» κάπως τον συνήθως ψύχραιμο πρωθυπουργό, και αυτό
φάνηκε και στην επιλογή της νέας
Προέδρου της Δημοκρατίας, κας
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.

Στη σχετική δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άρωμα γυναίκας για το ύπατο αξίωμα της χώρας, αν και την είχε φωτογραφίσει
και σε παλαιότερη συνέντευξή του,
ύστερα από σχετική επισήμανση
της δημοσιογράφου του BBC, Ζεϊνάμπ Μπαντάουι.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό,
που αναμένεται να διορθώσει,
σχετίζεται με την «ώσμωση» πολιτικών-τεχνοκρατών στην κυβέρνηση. Μια διαμάχη που ξεκίνησε
από την πρώτη κιόλας ημέρα της
διακυβέρνησης, αν και το πείραμα
δεν δείχνει να απέτυχε, παρά τις
αρρυθμίες. Ωστόσο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναμένεται να προβεί σε πολιτικές προσθήκες, που
θα βελτιώνουν τις ισορροπίες, ενώ θα σηματοδοτούν κυρίως το άνοιγμά του στην Κεντροδεξιά, που
γνωρίζουν καλύτερα την κοινωνία
και μπορούν να χειρίζονται περισσότερο περίτεχνα τυχόν προβλήματα, που πιθανότατα θα κάνουν
με μεγαλύτερη ένταση την εμφάνισή τους το επόμενο διάστημα.
Το τρίτο χαρακτηριστικό θα είναι ότι όλες οι προσθήκες, άνδρες
ή γυναίκες, δεν θα προέρχονται από τα σπλάχνα της παράταξης. Δηλαδή, δεν πρόκειται για φθαρμένα
πρόσωπα και πολιτικά βαρίδια,
αλλά θα σηματοδοτούν το φρέσκο
και το νέο, την αλλαγή σελίδας στη
Νέα Δημοκρατία.
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• Η σημερινή πολιτική εκδήλωση και η ομιλία του Τσίπρα θεωρείται
ως βάλσαμο για τις πληγές από τον εσωκομματικό πόλεμο του ΣΥΡΙΖΑ

Tο παγκόσμιο
ρεκόρ… ψεμάτων
κυνηγάει ο Αλέξης
Ως βάλσαμο στα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζουν τη σημερινή πολιτική εκδήλωση. Σε αυτό
συμφωνούν όλα τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όποια τάση κι εάν ανήκουν, είτε
είχαν αξιώματα την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα,
είτε ήταν απλοί στρατιώτες.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

λοι εκτιμούν πως η
σημερινή εκδήλωση
θα καταλαγιάσει τα
πνεύματα, θα αμβλύνει τις εντάσεις
και θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναβγεί στο πάλκο των πρωταγωνιστών, διότι μέχρι σήμερα μοιάζει
σαν κομπάρσος σε ταινία. Η αλήθεια είναι ότι επί επτά μήνες που
επέστρεψε στην αντιπολίτευση, ο
ΣΥΡΙΖΑ με το ζόρι έχει καταφέρει
να κατεβάσει στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου, την ώρα που το ΚΙΝΑΛ
με το 1/4 της κοινοβουλευτικής
δύναμης έχει παράγει τετραπλάσιο
κοινοβουλευτικό έργο. Σήμερα,
λοιπόν, στις 18:30 στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβοντο στο Φάληρο
ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πει το ποίημά του, θα τον
χειροκροτήσουν όλοι από κάτω κι
εν συνεχεία θα αποσυρθούν. Φυσικά, σε ξεχωριστές ομάδες θα αναλωθούν στην παραδοσιακή κριτική στις πολλές και καλές ταβέρνες που ανθούν πέριξ του Φαλήρου.
Από τον τίτλο της εκδήλωσης
μπορεί ακόμη και ο πλέον αδαής
να καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον

Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξάλλου,
και ο τίτλος της εκδήλωσης είναι
σαφής: «7 μήνες κυβέρνηση Ν.Δ. η
απάτη των αρίστων αποκαλύπτεται».
Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ προκρίνει και το
σύνθημα: «Παίρνουμε το αύριο στα
χέρια μας - Υπερασπιζόμαστε στην
κοινωνία».

Επίθεση και λήθη
Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στη
σημερινή του ομιλία; Λίγο-πολύ ό-

λοι έχουμε ξαναδεί το έργο από τις
τελευταίες παρεμβάσεις του στη
Βουλή.
Θα ισχυριστεί ότι όλα όσα πράττει η Ν.Δ. είναι λάθος και ότι όλα
όσα έκανε ο ίδιος είναι σωστά. Και
στα εθνικά θέματα (ακόμη δεν έχει
ενημερώσει κανέναν το τι συζήτησε στην τελευταία του συνάντηση
με τον Ερντογάν στην Άγκυρα λίγους μήνες πριν τον εκπαραθυρώσει μέσω εκλογών ο λαός) και στο
προσφυγικό (μάλλον θα σβήσει από το μυαλό του τα... ανδραγαθήματα της κας Τασίας Χριστοδουλοπούλου), την έρευνα της OLAF
για τα χαμένα ευρωπαϊκά κονδύλια για το μεταναστευτικό και τους
περίεργους διαγωνισμούς του υπουργείου Άμυνας για την σίτιση

των μεταναστών, όπου κατά διαβολική σύμπτωση όλοι όσοι κέρδιζαν τους διαγωνισμούς είχαν έδρα
σε διάφορα στενάκια της Αργυρούπολης. Προφανώς, αυτό το όμορφο προάστιο επί ΣΥΡΙΖΑ εξελίχτηκε στην πρωτεύουσα του επιχειρείν.
Θα ισχυριστεί ότι τα έκανε όλα
καλά στην οικονομία και θα κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται να αρπάξει τα σπίτια του κοσμάκη.
Φυσικά, θα λησμονήσει να πει
ότι ο ίδιος ήταν που έβαλε στο περιθώριο τον νόμο Κατσέλη (που
ως ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε) του τοξικού (κατά Σκουρλέτη) Γιώργου
Παπανδρέου, που τον διαφύλαξε
ως κόρη οφθαλμού ο Αντώνης

Κέρδισε την πρώτη μάχη
Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν πως η
σημερινή πολιτική εκδήλωση θα επουλώσει και
τη μικρή διαφορά (σχεδόν οριακή είναι το 55-50)
με την οποία επικράτησαν οι δικές του απόψεις
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το εσωκομματικό πεδίο,
για την ώρα τουλάχιστον, καθάρισε. Τα μαχαίρια
θα ξαναβγούν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τον προσεχή Μάιο, όπου και θα καθοριστεί η ισχύς των
στρατοπέδων για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Έως τότε, πλην θερμών επεισοδίων που ενδεχομένως προκύψουν, ο κ. Τσίπρας μάλλον δεν
θα έχει τους πονοκεφάλους που του προκαλούσαν οι προηγούμενοι «κλεφτοπόλεμοι», μεταξύ
των στρατοπέδων της Κουμουνδούρου.
Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία των 55-50 στην
Κεντρική Επιτροπή δημιουργεί ένα νέο status quo
στην Κουμουνδούρου.
Ο μετασχηματισμός του κόμματος που θέλει ο

Τσίπρας βρήκε απέναντι του τόσο τους «53», όσο
και τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη. Ως επικεφαλής όλων αυτών τέθηκε ο Πάνος Σκουρλέτης,
προσωρινά να τονίσουμε.
Η «μετωπική σύγκρουση» Τσίπρα - εσωκομματικής αντιπολίτευσης ενοποίησε ξανά το λεγόμενο
«προεδρικό μπλοκ» της Κουμουνδούρου, καθώς
το «Δίκτυο» των Δημήτρη Τζανακόπουλου και
Δημήτρη Βίτσα που το τελευταίο διάστημα φλέρταρε με τους «53» σε κάποια θέματα, συντάχτηκε
με την πλειοψηφία.
Το ίδιο και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Πάντως, οι προαναφερόμενοι δεν κρύβουν τις διαφορές που έχουν με το δίδυμο Παππά - Σπίρτζη.
Στα ευχάριστα για τον Τσίπρα συγκαταλέγονται
και οι δύο τελευταίες και οριστικές μεταγραφές.
Πλέον ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου
εντάχθηκαν οριστικά πλέον στους «προεδρικούς»,
αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους «53».

Σαμαράς, αλλά ο Τσίπρας, ο υποστηρικτής των λαϊκών στρωμάτων,
τον «σφουγγάρισε» και άφησε δίχως προστασία όλους όσοι έχουν
κοκκινιστεί στις τράπεζες και τώρα
κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια
τους.
Περιμένουν, ακόμη, ότι θα απλώσει δίχτυ προστασίας στους
κουκουλοφόρους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis και φυσικά στον
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ενώ δεν αποκλείουν να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις ψευδομαρτυρίες των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»,
αγνοώντας ότι οι μπαρούφες τους
δεν είχαν καμία βάση και γι’ αυτόν
τον λόγο οι υποθέσεις μπήκαν στο
αρχείο.
Αυτό προφανώς δεν ισχύει για
τον Τσίπρα και τους συν αυτώ. Κι
αυτό διότι εκεί είναι σε ισχύ η Κατρουγκάλειος λογική ότι «δεν αθωώθηκαν όσων η υπόθεση πήγε στο
αρχείο και θα παραμείνουν οιονεί κατηγορούμενοι». Φυσικά, μετά την ξεγυρισμένη κωλοτούμπα του Κατρούγκαλου στο νέο άθλημα που
λάνσαρε «μπάντμιντον με γραβάτα
και σκαρπίνι, αλλά χωρίς σακάκι και
ποσέ», ίσως κουνήθηκε και το μυαλό του και άλλαξε γνώμη, αλλά λόγω παραμονής στο νοσοκομείο
δεν πρόλαβε να τη μεταφέρει στον
αρχηγό.
Εξάλλου, και στο Μαξίμου αναμένουν να ακούσουν πολλά και
διάφορα, αλλά θα σχολιάσουν μετά. Τουναντίον κύκλοι του ΚΙΝΑΛ
έλεγαν πως «σήμερα ο Τσίπρας θα
ξεπεράσει και το δικό του ρεκόρ ψεμάτων. Μπορεί να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ αν βρεθεί σε καλή ημέρα
και το ακροατήριο τον βοηθήσει με τις
ιαχές του».
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• «Πού να πάμε να μπλέξουμε με αυτούς;» ακούγεται ολοένα και
περισσότερο από τη Χαριλάου Τρικούπη, που κάνουν λόγο για εραστές του
Στάλιν και γενίτσαρους του Τσοχατζοπολισμού

οι αρμοί του τσίπρα
τρόμαξαν το κινΑλ
η ρήση του Αλέξη τσίπρα κατά την ομιλία του στην κεντρική επιτροπή του ςυριζΑ για «τους αρμούς της εξουσίας που θα κλείσουμε την επόμενη φορά» μάλλον ήταν
αυτό που ανέμεναν στη Χαριλάου τρικούπη για να πάρουν σχετική ανάσα. τόσο η ρήση του προέδρου του ςυριζΑ, όσο και άλλων (όπως του πολάκη) ήταν μάλλον το
τελειωτικό χτύπημα στην προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι… γέροντες (γείτονας-Φλαμπουράρης), αλλά και
κάποιοι εκ των συνεργατών των δύο αρχηγών για συμπόρευση ςυριζΑ - κινΑλ.
Του μιχάλη κωτσάκου

Ο

Αλέξης Τσίπρας είπε για τους αρμούς
της εξουσίας, ενώ ο
Παύλος Πολάκης
σε κομματική συγκέντρωση έκανε πιο συγκεκριμένο το
σχέδιο λέγοντας πως «μάθαμε το
μάθημά μας και την επόμενη φορά θα
βάλουμε 3.000-4.000 νέους δικαστικούς για να ξέρουμε πού βαδίζουμε».
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα όσα είπε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας τρόμαξαν τη Χαριλάου
Τρικούπη κι ενίσχυσαν τις αντίθετες με τη συμπόρευση φωνές. «Πού
να πάμε να μπλέξουμε με όλους αυτούς τους “τρελούς”», ακούγεται κατά
κόρον σε όλους τους ορόφους του
οικοδομήματος της Χαριλάου Τρικούπη, ακόμη και από φίλους της
συμπόρευσης.
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι ακούγοντας τα όσα είπε ο Πολάκης
τονίζουν πως είχε δίκιο ο Νίκος
Παπανδρέου, ο οποίος χαρακτήρισε ως νομενκλατούρα τον ΣΥΡΙΖΑ που ενδιαφερόταν κυρίως για
να ελέγξει τη Δικαιοσύνη και τα
ΜΜΕ. Έτσι, όλη αυτή την εβδομάδα οι περισσότεροι στη Χαριλάου
Τρικούπη ακτινογραφώντας τον
ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονταν πως «είναι ένα κράμα από εραστές της σταλινικής
νοοτροπίας και γενίτσαρους τσοχατζοπουλικούς που ενδιαφέρονται πρωτίστως να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) για να εκδικηθούν που δεν τους
παρέδωσαν το κόμμα το 1996 και δεν

μπόρεσαν έτσι να έχουν ως λάφυρο
το κράτος».
Επισήμως το ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα για αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, υπενθυμίζοντας τη στάση της προηγούμενης
κυβέρνησης όσον αφορά την προσπάθεια ελέγχου των ΜΜΕ, αλλά
και την υπόθεση με τον «Ρασπούτιν». «Όλα αυτά αποπνέουν ολοκληρωτικές αντιλήψεις, ακροδεξιές πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση στη
Δημοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ. Επιπροσθέτως στο ΚΙΝΑΛ επαναφέρουν τη
συνέντευξη που παραχώρησε η
πρόεδρος του κόμματος στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και
στην οποία τόνιζε πως η πορεία
του κόμματός της θα είναι αυτόνομη, ενώ σημείωσε με έμφαση τις
σημαντικές ιδεολογικές διαφορές

που έχει με τον Αλ. Τσίπρα. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος χαρακτήρισε «παραμύθια της Χαλιμάς τα σενάρια συμπόρευσης, είτε με τη Ν.Δ. είτε με τον
ΣΥΡΙΖΑ».

Προκλήθηκαν ρωγμές
Όμως η προσπάθεια προσέγγισης
των δύο κομμάτων που κορυφώθηκε με τη συνάντηση ΓείτοναΦλαμπουράρη άνοιξε νέες πληγές
στο λαβωμένο ήδη σώμα του ΚΙΝΑΛ. Πληγές που έχουν να κάνουν
τόσο με τις πολλές και μεγάλες διαφωνίες εντός της Κ.Ο., όσο και στη
βάση του κόμματος, που δεν επιθυμεί τη συμπόρευση. Διότι ναι μεν
Λοβέρδος, Κωνσταντινόπουλος,
Κεφαλίδου κ.ά. αντέδρασαν με
τους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ να τους
χαρακτηρίζουν ως δεξιά πτέρυγα
του ΚΙΝΑΛ, όμως αυτό που δεν περίμενε η Φώφη Γεννηματά ήταν η
επιστολή της Νάντιας Γιαννακο-

Ανοιξε νεες πληγες ςτη ΧΑριλΑου

τρικουπη η δημοςιοποιηςη της
επιςτολης της γιΑννΑκοπουλου, με την
οποιΑ οι ςΧεςεις με τη γεννημΑτΑ θυμιζουν
πολικο ΧειμΩνΑ

πούλου. Και πλέον οι σχέσεις της
βουλευτού του Δυτικού Τομέα της
Β΄ Αθήνας και της ηγεσίας θυμίζουν πολικό χειμώνα.
Η Ν. Γιαννακοπούλου φέρεται να θεωρεί ως κατευθυνόμενα
από τη Χαριλάου Τρικούπη τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, ενώ σε ηγετικά στελέχη αποδίδει και τις διαρροές για σχέσεις και επαφές της με κυβερνητικά στελέχη. Αντιθέτως, η ηγεσία
τής αποδίδει την ευθύνη της εσωστρέφειας που εκ νέου δημιουργείται στο κόμμα, πολύ περισσότερο καθώς ήδη έχει υπάρξει ένα άτυπο μορατόριουμ μεταξύ της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου
Ανδρουλάκη.
Όμως, για να πούμε και του
στραβού το δίκιο, η επιστολή της
κας Γιαννακοπούλου ανάγκασε
την ηγεσία να αναδιπλωθεί και να
βάλει στο συρτάρι όποια σχέδια υπήρχαν επί χάρτου για κοινή πορεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν δίνουμε
συγχωροχάρτι στον ΣΥΡΙΖΑ για όσα
έκανε ως κυβέρνηση, αλλά και δεν
πρόκειται να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ποιος κυβερνά τη χώρα», τόνιζε
τις προηγούμενες ημέρες στενός
συνεργάτης της Φ. Γεννηματά.

Η συνδιάσκεψη και οι
πρώην πρωθυπουργοί
Όπως είναι λογικό όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος, καθώς πλησιάζει η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
που θα διεξαχθεί 14 και 15 Μαρτίου. Προηγουμένως θα συγκληθούν Πολιτικό Συμβούλιο και Πολιτική Γραμματεία, όπου μεταξύ
άλλων θα συζητηθούν και η επιστολή της Γιαννακοπούλου, αλλά και τα σενάρια συνεργασιών.
Σε ό,τι αφορά την Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη, πέραν της Φ. Γεννηματά θα πάρουν τον λόγο και οι
δύο πρώην πρωθυπουργοί του
ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σημίτης και ο
Γιώργος Παπανδρέου. Ο κ. Σημίτης απάντησε θετικά και όπως
ενημέρωσε η ομιλία του θα είναι
αφιερωμένη και σε στρατηγικά θέματα για τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία.
Τουναντίον ο Γ. Παπανδρέου
δεν έχει ενημερώσει τη Χαριλάου
Τρικούπη σε ποιο τομέα θα είναι
αφιερωμένη η παρέμβασή του. Απλά εικάζουν ότι θα αναφερθεί στα
εθνικά μας θέματα. Οι ομιλίες Σημίτη και Παπανδρέου θα είναι
μία από τις ελάχιστες ομιλίες –πέραν αυτής της νυν προέδρου του
Κινήματος– που θα πραγματοποιηθούν στην ολομέλεια της Συνδιάσκεψης, καθώς αμέσως το σώμα θα χωριστεί σε 6 θεματικές ενότητες, όπως έχει από την αρχή
αποφασιστεί.
Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει οριστεί ως ομιλητής στη θεματική ενότητα για το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής, και μάλιστα ο ευρωβουλευτής –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– αναμένεται να
τηρήσει το μορατόριουμ που υπάρχει με τη Φ. Γεννηματά και να
περιοριστεί στα της συγκεκριμένης
θεματικής ενότητας δίχως να επεκταθεί σε πολιτική αντιπαράθεση
ή σε αιχμές κατά της ηγεσίας.
Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν υπάρχει κανένας δίαυλος επικοινωνίας και φυσικά καμία προσέγγιση. Το κακό με το ΚΙΝΑΛ είναι ότι
δεν έχει βρεθεί άκρη, ούτε με άλλα
πρώην στελέχη όπως λ.χ. η Άννα
Διαμαντοπούλου, προκειμένου
να κληθούν ως ομιλητές σε πάνελ
της Συνδιάσκεψης. Κι όμως τα
think tank των δύο πρώην στελεχών (σ.σ. ο «Κύκλος Ιδεών» του
Βενιζέλου και το «Δίκτυο» της
Διαμαντοπούλου) διοργανώνουν εξαιρετικές εκδηλώσεις και
το ΚΙΝΑΛ απουσιάζει.

Γελαστός
με τον Άδωνι
ο Νιόνιος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Εξαφανισμένοι

Λύσσαξαν γι’ αυτήν τη φωτογραφία στην Κουμουνδούρου

Ούτε μήνα δεν άντεξε
η παρέμβαση του Παυλόπουλου
Στον ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν, έχουν βαλθεί είτε να κλέψουν ό,τι στελεχιακό
δυναμικό έχει μείνει από το «τσοχατζοπουλικό» ΠΑΣΟΚ, είτε να πείσουν τη
Γεννηματά να συμπορευθούν. Για να το πετύχουν είναι διατεθειμένοι ακόμη
και να αποδεχθούν τα πάντα. Έτσι, στην Κουμουνδούρου σκέφτονται να αποδεχθούν όλες τις προτάσεις νόμου που καταθέτει το ΚΙΝΑΛ. Και θεωρούν ότι η προσέγγιση θα γίνει χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Μάλιστα, εκτιμούν πως με το να ψηφίσουν τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ θα στείλουν μήνυμα στην κοινωνία ότι προχωρά η στρατηγική για τη δημιουργία προοδευτικού μετώπου. Ο δε Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και στις Βρυξέλλες να έρθει πιο κοντά με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ στο περιθώριο της προσυνόδου του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό
της περιόδου 2021-2027. Στο ΕΣΚ η κα Γεννηματά συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα, καθώς είναι η συνέχεια του ορίτζιναλ ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Τσίπρας
ως παρατηρητής, παρ’ ότι δεν είναι πλέον πρωθυπουργός, διότι έχει ισχυριστεί ότι ετοιμάζει το ιμιτασιόν ΠΑΣΟΚ. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα το ΚΙΝΑΛ ανεπιτυχώς έχει προσπαθήσει να... αποβάλει τον κ. Τσίπρα.

Οι γνωστοί κύκλοι του
Κώστα Καραμανλή επανεμφανίστηκαν. Έσπευσαν
να εκφράσουν στα «καραμανλικά» ΜΜΕ την ευαρέσκεια του πρώην πρωθυπουργού που επιλέχθηκε ο
Αθανάσιος Ράντος για τη
θέση του προέδρου του
ΣτΕ. Βέβαια οι ίδιοι κύκλοι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε
λόγο για ροζ ηλεκτρονικά
μηνύματα του νυν προέδρου, επειδή είχε εκφράσει
την αντίθεσή του με τον
διαγωνισμό Παππά για τις
τηλεοπτικές άδειες, ήταν
εξαφανισμένοι.

Κλείδωσε
Μάλλον έχει κλειδώσει ότι
διευθυντής του Πολιτικού
Γραφείου της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας θα
είναι ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Χρήστος
Ράμμος. Όπως μαθαίνω,
συχνά-πυκνά περνά την
είσοδο του μεγάρου Σταθάτου, εκεί όπου κατοικοεδρεύει προσωρινά μέχρι
την ορκωμοσία της η κα
Σακελλαρόπουλου. Το
γραφείο τής δόθηκε με εντολή Μαξίμου.

Στη θάλασσα

«Οργώνει» την
Ελλάδα ο Κοτζιάς
Αποφασισμένος να γυρίσει όλη την Ελλάδα δηλώνει ο Νίκος Κοτζιάς, ως επικεφαλής τού «Πράττω». Ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών τελευταία έχει πυκνώσει
τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ μιλώντας για δύο πράγματα: Για τα εθνικά θέματα και για την ανάγκη σύγκλισης και συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ο αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως αρέσκεται να ακούει, μετά την Κόρινθο και
τα Ιωάννινα θα βρεθεί στον Έβρο και, συγκεκριμένα, στην Αλεξανδρούπολη, για να απευθύνει ομιλία για την εξωτερική πολιτική.

Δίπλα στη θάλασσα, στο
Κερατσίνι είναι η γενέτειρα του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για
τη θάλασσα. Έτσι πολύ λογικά στις επόμενες εκλογές να κινηθεί σε παραθαλάσσια μέρη. Όχι στον Πειραιά, αλλά στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας. Εκεί θα
είναι υποψήφιος.

Αναμφίβολα το ενσταντανέ δεν
το είχαμε συνηθίσει. Να βρίσκονται δίπλα-δίπλα και χαμογελαστοί με τη χειραψία τους ο Άδωνις
Γεωργιάδης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κι όμως, συνέβη στην
εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Ο δήμος αποφάσισε να τιμήσει τρεις διάσημους που κατοικούν στον δήμο. Ο
λόγος για τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Νικόλαο Βαλσαμάκη, την ολυμπιονίκη του τριπλούν Όλγα
Βασδέκη, και φυσικά τον Διονύση
Σαββόπουλο, του οποίου εδώ και
χρόνια η οικία του είναι στη Φιλοθέη. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός όχι
μόνο αποδέχθηκε την τιμητική διάκριση, αλλά παρέλαβε γελαστός την
πλακέτα από τον Άδωνι Γεωργιάδη, με
συνέπεια τα ΜΜΕ που είναι φιλικά
προς τον ΣΥΡΙΖΑ να του επιτεθούν με
μανία.

Εντυπωσίασε με
την άνεσή του ο Μιχάλης...
Δεν ήταν λίγοι οι υπουργοί και τα μεγαλοστελέχη της Ν.Δ.,
που ανησυχούν για το εάν θα αποδώσει το μασάζ προς τα τοπικά στελέχη του κόμματος, προκειμένου να είναι αρωγοί για
την εξεύρεση λύσης με τη μεταφορά μεταναστών από τα νησιά
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και φυσικά μεταξύ των υπουργών
που κλήθηκαν να βοηθήσουν στο μασάζ ήταν και ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε
σε μία κομματική μάζωξη προ ολίγων ημερών στα γραφεία
της Ν.Δ., όπου μεταξύ άλλων μετείχαν πολιτευτές, πρόεδροι
ΝΟΔΕ και πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο., κι εντυπωσίασε τους πάντες με την άνεσή του. «Λες και ήταν μέλος του κόμματος εδώ και
χρόνια», σχολίασε κάποιος από τους κομματάρχες. Προφανώς
οι νέοι σύντροφοι του υπουργού Προστασίας του Πολίτη λησμονούν ότι ο Χρυσοχοΐδης, σαν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, επί Σημίτη, είχε ουκ ολίγες κομματικές συνάξεις, όταν ακόμη
οι τοπικές έσφυζαν από ζωή.

Συνειδητή η αποχή
Κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την
προηγούμενη Κυριακή αναδείχθηκε η τεράστια διαφορά απόψεων ανάμεσα σε προεδρικούς και εσωκομματική αντιπολίτευση. Οι «53» κατέθεσαν αιφνιδιαστικά τροπολογίες πριν από την
ψηφοφορία για τον τρόπο εγγραφής νέων μελών. Ο Τσίπρας έστω και οριακά (55-50) πέρασε την εισήγησή του ότι ισχύει ο ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής. Από την ψηφοφορία, όμως, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Ότι Σκουρλέτης, Φίλης, Δραγασάκης τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ των «53». Την ίδια άποψη έχει
και η πλειοψηφία της «γερουσίας» του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι εναντίον της ηλεκτρονικής εγγραφής. Όπως για παράδειγμα οι
Νίκος Βούτσης και Αριστείδης Μπαλτάς. Και όπως εξηγούν
οι γνωρίζοντες, η αποχή τού πρώην προέδρου της Βουλής ήταν
συνειδητή επιλογή. Ναι μεν διαφωνεί, αλλά δεν επιθυμεί σε
καμία περίπτωση να αποδυναμωθεί ο πρόεδρος του κόμματος.
Βέβαια, κάποιο πουλάκι μού τιτιβίζει το αυτί ότι ο κ. Βούτσης ενδιαφέρεται για έναν ιδιαίτερο ρόλο στο κόμμα (κάτι σαν επίτιμος), οπότε μάλλον αύξησε τις πιθανότητες με την αποχή.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κλήθηκε για εξηγήσεις
ο Μηταράκης

Κίτσος ο κοριός
Εκπλήσσει συνεχώς η Όλγα…
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα
θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο, καθώς θα είναι πρόεδρος
σε επιτροπή βραβείων για τη «βιομηχανία γάμου».
Τα Wedding Awrds διοργανώνονται για πρώτη φορά στη
χώρα μας για να προβάλουν την Ελλάδα ως προορισμό για
γάμους και να διαφημίσουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών για όποιον θέλει θα παντρευτεί στην Ελλάδα.
Η πρώην υπουργός Τουρισμού έχει αναλάβει την προεδρία
της επιτροπής του διαγωνισμού που θα γίνει την ερχόμενη
άνοιξη.

Σόι πάει
το «βασίλειο»…
(…στους Δελφούς)

Καθ’ έξιν κυνηγός
της προβολής
Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της εγχώριας πολιτικής
σκηνής. Έχει πιστό κοινό που τον ακολουθεί παντού, αλλά και φανατικούς «εχθρούς» που τον κατηγορούν όχι και άδικα για σωρεία λόγων και λαθών. Σε κάθε περίπτωση ο Γιάνης Βαρουφάκης –περί ου
ο λόγος– δεν είναι ο κλασικός πολιτικός. Αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα έχει για μοναδικό της μέλος
τον ίδιο. Πέντε χρόνια μετά τον ΣΥΡΙΖΑϊκό «αποκεφαλισμό» του γνωστού οικονομολόγου, που έγινε ευρύτερα γνωστός όταν ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο
Γιάνης με το ένα «νι» στο όνομά του βρίσκεται πλέον εντός Βουλής.
Νέος ρόλος αλλά παλιό το… χούι για τον γενικό γραμματέα του ΜέΡΑ25 να τραβάει πάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας.
Κάπως έτσι ο Γ. Βαρουφάκης βρέθηκε εκ νέου στο κέντρο της προσοχής, καθώς στην προ ημερών εμφάνισή του στη Βουλή όπου συζητείτο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το θέμα των Εργασιακών, κατέθεσε στη Βουλή έναν φάκελο ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του,
περιείχε ένα στικάκι με τις απομαγνητοφωνήσεις των συζητήσεων στις
συνεδριάσεις του διαβόητου Eurogroup του 2015.
Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος κ. Τασούλας επέστρεψε ως απαράδεκτο τον φάκελο, λέγοντας πως αρνείται να γίνει αχθοφόρος του κ.
Βαρουφάκη. Το ερώτημα, ωστόσο, που συνεχίζει να παραμένει αναπάντητο είναι άλλο: για ποιο λόγο ο γ.γ. του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις ηχογραφήσεις (σ.σ. οι οποίες, θυμίζουμε, είχαν προκαλέσει την οργή της Τρόικας όταν μαθεύτηκε πως καταγράφονταν τα
όσα λέγονταν πίσω από κλειστές πόρτες);
Μήπως, τελικά, ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών του Αλέξη Τσίπρα
επιζητεί να βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο και να προκαλέσει «θόρυβο»,
ανεξαρτήτως της ζημιάς που μπορεί αυτό να προκαλεί; Και μήπως εν
τέλει είναι ένα κοινός καθ΄ έξιν κυνηγός της ανέξοδης προβολής, όπως
το έκανε και με την πρότασή του να ψηφιστεί η Μάγδα Φύσσα για
Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Κάθε απάντηση δεκτή…

Το τετραήμερο 5 με 8 Μαρτίου οι Δελφοί θα φιλοξενήσουν και φέτος το ομώνυμο Οικονομικό Φόρουμ
και σχεδόν 7 εκατοντάδες(!!!) αριθμεί η λίστα με
τους ομιλητές των οποίων
η παρουσία έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Από τα πόντιουμ
του πολυσυλλεκτικού και
πολυτασικού φόρουμ θα
παρελάσουν εξέχουσες
προσωπικότητες του εγχώριου και διεθνούς επιχειρείν, καθώς και αρκετοί
νυν και πρώην πολιτικοί,
πρέσβεις, δημοσιογράφοι
κ.λπ. Ανάμεσά τους και ο
Έλληνας πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
που, αν κρίνουμε από τη
λίστα των ομιλητών, θα
πρέπει να νιώθει σαν το…
σπίτι του. Κι αυτό διότι εκτός από τον ίδιο, στους
Δελφούς θα μιλήσουν η αδελφή του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ο ανιψιός του
Κώστας Μπακογιάννης, η
σύντροφος του δημάρχου
Αθηναίων Σία Κοσιώνη, η
ανιψιά του Αλεξία Μπακογιάννη, η ξαδέλφη του Αντιγόνη Λυμπεράκη μαζί
με τον σύντροφό της Πλάτωνα Τηνιό, καθώς και ο
βαφτισιμιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κώστας Συνολάκης. Σημειώστε ότι στο φόρουμ ήταν
προγραμματισμένο να μιλήσει και η σύζυγος του
Κυριάκου, Μαρέβα Γκραμπόβσκι, που όμως ακύρωσε τη συμμετοχή της μετά
το τρολάρισμα που έπεσε
στο διαδίκτυο. Όπως και
να ’χει, σόι θα πάει το «βασίλειο Μητσοτάκη» στους
Δελφούς…

Ενδοκυβερνητικό θέμα πήγε να δημιουργηθεί όχι με τα όσα είπε ο υπουργός Μετανάστευσης Nότης Μηταράκης στην ΕΡΤ, αλλά
με την αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι «παγώνουν» οι αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επίταξη εκτάσεων για τη δημιουργία κλειστών δομών στα νησιά..
Λίγες ώρες αργότερα ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής βρέθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου όπου, σύμφωνα με πληροφορίες,
συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει, καθώς και η δυσαρέσκεια που
προκλήθηκε από τη δήλωσή του.
Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει πάγωμα της διαδικασίας, αλλά μια τελευταία προθεσμία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποδείξει άλλους
χώρους, κατάλληλους και διαθέσιμους, για
την κατασκευή των κλειστών δομών.

Τι μαγειρεύουν
οι πολιτικοί
Γνωστοί πολιτικοί έδωσαν το «παρών» στην απονομή των
«Χρυσών Σκούφων» και με την ευκαιρία αποκάλυψαν τη
σχέση τους με τη μαγειρική. Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αποκάλυψε ότι έχει να
μαγειρέψει από φοιτητής. Όμως, αγαπά την ασιατική κουζίνα και το ελληνικό φαγητό με πρώτο και καλύτερο το παστίτσιο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε ότι δεν μαγειρεύει συχνά, για αυτό όπως εξήγησε δεν έχει κάψει φαγητά, ενώ σημείωσε ότι απολαμβάνει τη μαγειρική, ιδιαίτερα όταν της μαγειρεύουν.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπως είπε, είναι… καλύτερος μάγειρας, από ό,τι
οικονομολόγος.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε ότι καίει σχεδόν όλα τα φαγητά και ότι αγαπημένα του να είναι τα ιταλικά φαγητά και συγκεκριμένα οι
μακαρονάδες.
Μάχη με… τον μουσακά δίνει στην κουζίνα της η Νάντια Γιαννακοπούλου, που όπως είπε, παρά τις προσπάθειες, δεν τον πετυχαίνει.
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Πήγαν τρεις και ο κούκος

Κίτσος ο κοριός
Η απόλυτη fake είδηση...
Τελικά τα συντρόφια της Κουμουνδούρου έχουν χάσει
το χιούμορ τους σε ό,τι αφορά τα fake news που κυκλοφορούν. Όπως για παράδειγμα ότι επίκειται αλλαγή
στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και
ότι μάλιστα τη θέση του Γιάννη Στουρνάρα θα καταλάβει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
«Προφανώς η συγκεκριμένη είδηση είναι σε συνέχεια της πολεμικής που ξεκίνησε ο
Σκουρλέτης, που αποκάλεσε μπουλντόγκ του μνημονίου τον Στουρνάρα», μου μετέφεραν.
Αλλά εμένα μου έχουν μπει ψύλλοι στα αυτιά μου, ότι η συγκεκριμένη fake είδηση
δόθηκε προς την Κουμουνδούρου από «καραμανλική» πηγή...

Καμπάνια
Μέχρι τώρα γνωρίζαμε
ότι οι εκάστοτε
ελληνικές κυβερνήσεις
έκαναν διαφημιστικές
καμπάνιες στο
εξωτερικό με το
σύνθημα «Ελάτε στην
Ελλάδα», προκειμένου
να ενισχυθεί ο
τουρισμός. Τώρα
ετοιμάζεται πληρωμένη
καμπάνια στο
Αφγανιστάν εν αρχή,
όπου θα ενημερώνει ότι
στην Ελλάδα
λειτουργούν πλέον
κλειστά κέντρα.

Το ορίτζιναλ και το ιμιτασιόν
ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες
Στον ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν, έχουν βαλθεί είτε να κλέψουν ό,τι στελεχιακό δυναμικό έχει μείνει από το «τσοχατζοπουλικό» ΠΑΣΟΚ, είτε να
πείσουν τη Γεννηματά να συμπορευθούν. Για να το πετύχουν δεν υπολογίζουν ακόμη και να αποδεχθούν τα πάντα. Έτσι, στην Κουμουνδούρου σκέφτονται να αποδεχθούν όλες τις προτάσεις νόμου που καταθέτει το ΚΙΝΑΛ. Και θεωρούν ότι η προσέγγιση θα γίνει χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις.
Μάλιστα, εκτιμούν πως με το να ψηφίσουν τις προτάσεις του ΚΙΝΑΛ θα στείλουν μήνυμα στην κοινωνία ότι προχωρά η στρατηγική
για τη δημιουργία προοδευτικού μετώπου.
Ο δε Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και στις Βρυξέλλες να έρθει πιο
κοντά με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ στο περιθώριο της προσυνόδου του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027. Στο ΕΣΚ η κα Γεννηματά συμμετέχει
με πλήρη δικαιώματα, καθώς είναι η συνέχεια του ορίτζιναλ ΠΑΣΟΚ,
ενώ ο Τσίπρας ως παρατηρητής, παρ’ ότι δεν είναι πλέον πρωθυπουργός, διότι έχει ισχυριστεί ότι ετοιμάζει το ιμιτασιόν ΠΑΣΟΚ.
Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα το ΚΙΝΑΛ ανεπιτυχώς έχει προσπαθήσει να... αποβάλει τον κ. Τσίπρα.

Μετά
Αναταραχή
δημιούργησε στη
Χαριλάου Τρικούπη η
επιστολή που απέστειλε
στη Φώφη Γεννηματά η
βουλευτής του Δυτικού
Τομέα της Β’ Αθήνας,
Νάντια
Γιαννακοπούλου, με την
οποία έθεσε σημαντικά
ζητήματα. Η απορία
όλων είναι εάν η
βουλευτής είχε
ενημερώσει τον Νίκο
Ανδρουλάκη. Ο
ευρωβουλευτής
ενημερώθηκε από τη
Γιαννακοπούλου, αφού
είχε στείλει την
επιστολή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σημαία του την υπόθεση
Novartis. Και γι’ αυτόν τον λόγο ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου πήρε επ’ ώμου το
ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης και έτρεξε σαν τους παλιούς πανηγυρτζήδες στην
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να το προβάλει. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ
ανήρτησε στην ιστοσελίδα του κείμενο στο οποίο αναφέρεται στη μεγάλη συμμετοχή και
στις εντυπώσεις του κοινού κατά τη διάρκεια
της προβολής. Συγκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «έντονο ενδιαφέρον του
κοινού» στην προβολή που διοργάνωσε η
Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Δράμας
στον κινηματογράφο
«Ολύμπια», αλλά και
για μία «μεγάλη συμμετοχή» στην εκδήλωση που διοργανώθηκε μετέπειτα από τη
Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ,
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Η
αλήθεια είναι διαφορετική, καθώς για να παρακολουθήσουν την προβολή πήγαν τρεις και
ο κούκος.

Ούτε «καλημέρα»
με τον Γιάνη...
Καμία απολύτως επαφή με τον Βαρουφάκη. Αυτό αποφάσισαν στη Χαριλάου Τρικούπη, και γι’ αυτόν τον λόγο η απάντηση που θα στείλουν στα γραφεία του ΜέΡΑ 25 θα είναι αρνητική σε ό,τι αφορά την πρόσκληση του Βαρουφάκη να ενώσουν τα κόμματα και οι κοινωνικοί φορείς τις
δυνάμεις τους με αυτές του κόμματός του, προκειμένου να
λυθεί το μείζον πρόβλημα των κόκκινων δανείων στη χώρα. Τουναντίον, το ΚΙΝΑΛ θα επιμείνει στη διακομματική
επιτροπή που ζήτησε επισήμως η Φώφη Γεννηματά με επιστολές της στον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής
και τους πολιτικούς αρχηγούς για να βρεθεί οριστική λύση
με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κι όπως λένε στη
Χαριλάου Τρικούπη, δεν θέλουν να έχουν καμία απολύτως σχέση με τον πρώην υπουργό Οικονομικών της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θεωρώντας τον υπεύθυνο για πολλά από τα δεινά που ακολούθησαν στην Οικονομία της χώρας.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 22/23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

«Λευκό» από
τον εξάδελφο

Βιβλίο με πιπεράτα
περιστατικά

Όλοι στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον απολογισμό της διακυβέρνησης που συνέγραψαν οι Δραγασάκης, Δρίτσας και Μπαλτάς. Οπότε, πολύ λογικά όλοι ψήφισαν θετικά στην Κεντρική Επιτροπή. Μάλλον όχι
όλοι, καθώς υπήρχε και μία λευκή ψήφος.
Αυτή του εξάδελφου Γιώργου Τσίπρα, που
ψήφισε λευκό. Όπως εξήγησε ο ίδιος, «δεν
βάζει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων».

Περί τα τέλη Φεβρουαρίου υπολογίζει η Λούκα
Κατσέλη ότι θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της. Όπως λένε οι συνεργάτες της, η πρώην υπουργός
και διοικητής της Εθνικής Τραπέζης αναφέρεται
στο βιβλίο σε γεγονότα, αλλά και άγνωστα και
πιπεράτα περιστατικά από την περίοδο λίγο πριν
και κατά την είσοδο της χώρας στα Μνημόνια.
Ουδείς βέβαια γνωρίζει εάν η κα Κατσελη αναφερθεί και στο «λεφτά υπάρχουν», που της χρεώνουν οι περί τον Παπανδρέου.
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Διεθνής Συμβουλευτική
Επιτροπή από το Δίκτυο

Αγριεμένοι
στον Περισσό
τα βάζουν
με Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ
Τα εργασιακά θέματα, στα οποία επιθυμεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
αποτελούν αιτία πολέμου με το ΚΚΕ. Το νέο ασφαλιστικό, το σχέδιο νόμου για τις διαδηλώσεις και το προαναγγελθέν για τις απεργίες, η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στην ηγεσία της ΓΣΕΕ για την πραγματοποίηση του συνεδρίου της, είναι στην κυριολεξία καυτά ζητήματα. Κι όπως λένε στον Περισσό, «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή και το
νομοσχέδιο για την αλλαγή στον τρόπο προκήρυξης των απεργιών». Πάντως, μπορεί ο Περισσός να εντείνει το μέτωπο με την κυβέρνηση, ωστόσο ούτε στιγμή δεν χαμηλώνει τους
τόνους έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία πως η πολιτική της κυβέρνησης
Μητσοτάκη είναι ποιοτικά μετεξελιγμένη της πολιτικής που εφάρμοσε η Κουμουνδούρου.

Στην ίδρυση «Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής»
προχώρησε το Δίκτυο της Άννας Διαμαντοπούλου,
σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς
διάστασης της δραστηριότητάς του. Στην εν λόγω επιτροπή θα μετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της
Πολιτικής, διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί και αναγνωρισμένοι αναλυτές των μεγαλύτερων think tanks της
Ευρώπης, με στόχο να κρατούν επικαιροποιημένο τον
δημόσιο διάλογο και τη σκέψη στην Ελλάδα, με την
παρουσίαση όλων των σημαντικών εξελίξεων διεθνώς, αλλά και προτείνοντας δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Μεταξύ των προσωπικοτήτων, περιλαμβάνονται ο πρώην
αντικαγκελάριος της Γερμανίας Σίγκμαρ Γκάμπριελ,
οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας Ενρίκο Λέττα,
και της Ιρλανδίας Μαίρη Μακ Άλις, οι πρώην αναπληρωτές πρωθυπουργοί της Σουηδίας Μάργκοτ
Γουόλστρομ, της Βουλγαρίας Μεγκλένα Κούνεβα και
του Βελγίου Φρανκ Βάντερμπρουκ, ο κάτοχος του
Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του LSE
Κέβιν Φέδερστόουν, και πολλοί άλλοι.

Προτρέπει για πολιτική
και οργανωτική αυτονομία

Κι άλλη αποχώρηση
από τον Αθήνα 2021
Και ο δημοσιογράφος Τάκης
Καμπύλης
(στο παρελθόν ήταν δίπλα
στον Γιώργο Καμίνη στον Αθήνα 9,84) αποχώρησε από τον
Οργανισμό «Αθήνα 2021», που ετοιμάζει τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση. Ακολούθησε τον Λευτέρη Κουσούλη και τον
Γιάννη Προβή, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν διατελέσει συνεργάτες της κας Αγγελοπούλου.

Δεν θα
στείλει
πρόσκληση
η ΓΣΕΕ
Ενόψει του εκλογικού συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ο απερχόμενος πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος σε έναν πολιτικό αρχηγό θεωρώ πολύ δύσκολο να αποστείλει πρόσκληση για να απευθύνει χαιρετισμό. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος αρκετές φορές έχει χαρακτηρίσει την ηγεσία της ΓΣΕΕ ως «συνδικαλιστική μαφία». Το είχε πει μάλιστα και στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό.

Αν και θεωρείται από τους «ύποπτους» σε ό,τι αφορά την προσέγγιση ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ, ο Χάρης Καστανίδης εξακολουθεί να μιλά για αυτόνομη πορεία. Μάλιστα, προτρέπει τους συντρόφους του να ξεχάσουν τα φλερτ είτε προς τα δεξιά,
είτε προς τα αριστερά. Ειδικότερα,
σχολιάζοντας όσα γράφονται το
τελευταίο διάστημα περί εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και «λοξοκοιτάγματος» στελεχών προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ο πρώην
υπουργός επιχειρεί να σταματήσει την παραφιλολογία και να εστιάσει στην ανάγκη αυτονομίας του κόμματός του. «Διαβάζω διάφορες αφελείς αναλύσεις περί στελεχών του Κινήματος Αλλαγής που λοξοκοιτούν
είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά», έγραψε. «Στο
Κίνημα Αλλαγής υπάρχει μία κατηγορία στελεχών. Αυτή μόνον που μάχεται για την πολιτική και οργανωτική
αυτονομία του και την ανάπτυξή του», κατέληξε.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΙΣΧΥΡΟ
PORTFOLIO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JUWI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το μεγάλο… μπάσιμο των
Ελληνικών Πετρελαίων
στην «πράσινη» ενεργειακή αγορά σηματοδοτεί η
ύψους €130.000.000
συμφωνία που έκανε ο
ελληνικός ενεργειακός
κολοσσός για την εξαγορά ισχυρού portfolio φωτοβολταϊκών έργων που
διέθετε η γερμανική εταιρεία juwi στην περιοχή
της Κοζάνης.

Μega «πράσινη» εξαγορά με
την υπογραφή των ΕΛ.ΠΕ.
ο
 Υλοποιείται
στρατηγικός

σχεδιασμός των ΕΛ.ΠΕ.
για ενεργειακή
μετάβαση και βιώσιμη
ανάπτυξη, με
επενδύσεις σημαντικών
κεφαλαίων σε νέες
δραστηριότητες
χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος

Του Χρήστου Αγγελόπουλου
ο συνολικής ισχύος
204 MW χαρτοφυλάκιο συνιστά το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα (σ.σ. είκοσι φορές πιο μεγάλο από τα
ήδη υπάρχοντα) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 4 μεγαλύτερα
φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 300 GWh ετησίως,
ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα 300.000 τόνων,
που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Η
διάρκεια των εργασιών του έργου αναμένεται να είναι κατά τι
λιγότερο από ενάμιση χρόνο –
16 μήνες για την ακρίβεια– και
θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία
στο δ΄ τρίμηνο του 2021. Σημει-

T

ώνεται ότι με την εμβληματική
αυτή εξαγορά θα «τρέξει» με γρηγορότερους ρυθμούς η επίτευξη
του βραχυπρόθεσμου στόχου
που είχε θέσει η διοίκηση του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ
μέχρι το τέλος της επόμενης
χρονιάς, με μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τα 600 MW έως το 2025.
Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη από τη συνολική επένδυση των
ΕΛ.ΠΕ. στην Κοζάνη δεν θα είναι μόνο εταιρικά, αλλά θα διαχυθούν στον ευρύτερο ιστό της
οικονομίας και ιδιαίτερα σε αυτόν της περιοχής της Δυτικής
Μακεδονίας. Κι αυτό διότι στο
πλαίσιο της κατασκευής του έρ-

γου θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες από τις οποίες θα επανδρωθούν με ανθρώπινο δυναμικό προερχόμενο από την τοπική κοινωνία.

Το στρατηγικό πλάνο
Παρουσιάζοντας τους άξονες
του στρατηγικού πλάνου που έχουν θέσει τα ΕΛ.ΠΕ., ο διευθύνων σύμβουλός τους, Ανδρέας
Σιάμισιης, εξήγησε πως στόχος
του ελληνικού ενεργειακού ομίλου είναι αφενός να βελτιώσει
και να αναπτύξει το υφιστάμενο
επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό
του, χτίζοντας όμως ταυτόχρονα
και τα Ελληνικά Πετρέλαια των

επόμενων δεκαετιών που θα έχουν ενεργή συμμετοχή στη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές
ενέργειας. Σύμφωνα πάντα με
τον κ. Σιάμισιη, τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν στοχοθετήσει τη βελτίωση
του ανθρακικού τους αποτυπώματος σε ποσοστό 50% μέχρι το
έτος 2030. Σε αυτόν τον οδικό
χάρτη της μεθοδικής και στοχευμένης προσέγγισης των επιχειρηματικών στόχων του ομίλου εντάσσεται και η επένδυση
στην Κοζάνη, με τη διοίκηση
των ΕΛ.ΠΕ. να υπογραμμίζει ότι
μέσω της συμφωνίας με την
juwi AG επιβεβαιώνεται η στρατηγική για τον μετασχηματισμό
της εταιρείας σε έναν ενεργεια-

κό Όμιλο, ισχυροποιώντας τη
θέση του και αντιμετωπίζοντας
τις σημερινές προκλήσεις. «Η επιτυχία σε αυτήν τη προσπάθεια»,
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, «θα είναι επωφελής σε πολλά επίπεδα, καθώς προσδίδει αξία
στην εταιρεία μας, βοηθά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και, παράλληλα, στηρίζει την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
Ελληνικά Πετρέλαια αποτελούν
εδώ και έξι δεκαετίες τον ακρογωνιαίο μοχλό ανάπτυξης της
ελληνικής ενεργειακής αγοράς.
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι αριθμοί που δείχνουν ότι
μόνο τα τελευταία 20 χρόνια ο
όμιλος των ΕΛ.ΠΕ. έχει επενδύσει κεφάλαια που ξεπερνούν τα
5 δισ. ευρώ και έχουν διοχετευτεί στην αναβάθμιση των ομιλικών εγκαταστάσεών της και
στην παραγωγή πιο ποιοτικών
και «καθαρών» καυσίμων, ενώ
σε ακόμη ένα δισεκατομμύριο
ευρώ ανέρχονται τα συνολικά
κονδύλια για το επενδυτικό
πρόγραμμα της τρέχουσας πενταετίας, μέρος των οποίων θα
κατευθυνθεί και στη δημιουργία
ή σε εξαγορές έργων ΑΠΕ.

Στιγμιότυπο από την τελετή
υπογραφής της συμφωνίας-ορόσημο
για τα ΕΛ.ΠΕ. Διακρίνονται από
αριστερά, ο Γερμανός πρέσβης Ernst
Reichel, ο Chief Operating Officer
της juwi AG, Stephan Hansen,
ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης,
ο CEO τής ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΕΛΑΙΑ
Α.Ε., Ανδρέας Σιάμισιης,
ο υφυπουργός ΥΠΕΝ, Γεράσιμος
Θωμάς, δίπλα του ο γενικός δ/ντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων
Δραστηριοτήτων Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.,
Γιώργος Αλεξόπουλος, ο διευθύνων
σύμβουλος, Juwi Hellas Α.Ε.,
Τάκης Σαρρής, και δεξιά
ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ.ΠΕ.,
Γιάννης Παπαθανασίου
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το «καθαρό»
τραπεζικό
στoίχημα
της Eurobank
Δημοσιονομική κανονικότητα και αναπτυξιακή τροχιά δεν νοείται σε μία οικονομία δίχως να υπάρχει ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και μπορεί για
την ώρα οι διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών να
αναλώνουν όλη τη… φαιά ουσία τους στο αγκάθι
των «κόκκινων» δανείων, αλλά δεν μένουν αδιάφορες ούτε για την επιχειρηματική αριστεία που δραστηριοποιείται στην αρένα της πραγματικής οικονομίας, ούτε φυσικά για τη στοχοθεσία τους στην «πίτα» της πράσινης ανάπτυξης.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
προ ημερών εκδήλωση για την απονομή των βραβείων Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards
2020» ήταν μια καλή ευκαιρία
για τους ανθρώπους της
Eurobank να αναδείξουν αυτό
το διττό προφίλ της τράπεζας:
την αναγνώριση των διακρίσεων που πέτυχαν 6 ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και τη δέσμευση της διοίκησης Καραβία να
καταστεί η Eurobank «Τράπεζα
της –πράσινης–Ανάπτυξης».
Ξεκινώντας από το πρώτο κομμάτι και σε συνεργασία με την
Grant Thornton την περασμένη
Δευτέρα (17/2) απονεμήθηκαν
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, και των εκπροσώπων
του ελληνικού επιχειρείν που έδωσαν ηχηρό «παρών» στην εκδήλωση, τα βραβεία σε 6 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν συνδυά-

Η

ζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και βέλτιστες πρακτικές σε
τομείς καίριας σημασίας για τη
σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
Τις διακρίσεις κέρδισαν οι εταιρείες SANI/IKOS GROUP στην
κατηγορία «Επιχειρηματική Αριστεία», η ISOMAT ΑΒΕΕ στην κατηγορία «Έρευνα & Καινοτομία», ο
όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ στην κατηγορία «Εξωστρέφεια», η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ στην κατηγορία «Ανθρώπινο Δυναμικό &
Εταιρική Κουλτούρα», η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην κατηγορία

«Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη» και η COFFEE
ISLAND στην κατηγορία «Ψηφιακή Εξέλιξη».Σημειώνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογήθηκαν
οι βραβευόμενες εταιρείες περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών 8.000 περίπου επιχειρήσεων, βάσει του μοντέλου
αξιολόγησης
«Financial
Growth/Health Matrix» της Grant
Thornton, αλλά και τις πραγματικές ιστορίες των εταιρειών.

Στρατηγική επιλογή…
Στην εναρκτήρια ομιλία-καλωσόρισμα που έκανε ο διευθύνων
σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ως ένας από
τους «οικοδεσπότες» της εκδήλωσης για τα Growth Awards 2020,
επικεντρώθηκε στη στρατηγική επιλογή της συστημικής τράπεζας
να αναδειχθεί σε «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και να καταστεί ταυτόσημη με την έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εστιά-

ζοντας στην «πράσινη ανάπτυξη»
που αποτελεί κεντρικό στόχο για
την ΕΕ και τη χώρα. Ειδικότερα, ο
CEO της Eurobank υπογράμμισε
τον σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των
απορριμμάτων στο νέο πρότυπο
ανάπτυξης το οποίο στοχεύει, παγκοσμίως, στον περιορισμό εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Η τράπεζά μας δεσμεύεται να
χρηματοδοτήσει πλήρως, την υλοποίηση project στο πλαίσιο της
πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Διαθέτουμε και την
αναγκαία ρευστότητα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να στηρίξουμε τόσο συμβουλευτικά όσο και
χρηματοδοτικά τους εγχώριους και
διεθνείς επενδυτές που εκτιμούν τις
θετικές προοπτικές του κλάδου.
»Επίσης, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με δημόσιους φορείς,
είτε κρατικούς, είτε αυτοδιοικητικούς, για να διαμορφώσουμε μια
λευκή βίβλο επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων,

με έργα που θα έχουν επενδυτικό
νόημα αλλά ταυτόχρονα και θετική
συμβολή στις τοπικές κοινωνίες που
θα τα υποδεχθούν, αλλά και στη
συνολική επίλυση του ζητήματος
των απορριμμάτων στην Ελλάδα».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Grant
Thornton, Βασίλειος Καζάς,
σημείωσε ότι για τέταρτη συνεχή
χρονιά το όραμα της Eurobank
και της Grant Thornton για την
επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι επιχειρηματίες αγκαλιάζουν τον θεσμό και είναι
έτοιμοι να τολμήσουν με πνεύμα
αισιοδοξίας για ένα καλύτερο
αύριο. Συμπλήρωσε δε ότι αποτελεί υποχρέωση προς την επιχειρηματικότητα που καινοτομεί,
είναι εξωστρεφής, στηρίζεται
στις δικές της δυνάμεις και επενδύει στην ελληνική οικονομία να
διασφαλιστεί η ομαλότητα, η κανονικότητα και η αναπτυξιακή
δυναμική που χτίζεται σταδιακά
στην περίοδο μετά την κρίση.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ύψιστη αξία η αριστεία στη
νέα Ελλάδα που οικοδομούμε»
τον δικό του χαιρετισμό, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, συνεχάρη την Eurobank και
την Grant Thornton για τον θεσμό των Growth Awards, καθώς όπως είπε «η αριστεία –στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία– είναι ύψιστη αξία στη νέα Ελλάδα που οικοδομούμε. Θέλω
να συγχαρώ και τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα και στο
πρόσωπό τους όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες που αγωνίστηκαν σκληρά στα χρόνια της κρίσης για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και καινοτόμες και να

Σ

αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό».
Ο υπουργός Ανάπτυξης δεν
παρέλειψε να αναδείξει την
ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων ως μία από τις κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες, επικαλούμενος το υλοποιούμενο πρόγραμμα φορολογικών
ελαφρύνσεων, τις προσπάθειες μείωσης της γραφειοκρατίας και
αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
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«Ασπίδες»
κατά της
διαδικτυακής
παρενόχλησης
ψάχνει το
Twitter
η δοκιμή νέων τρόπων
προκειμένου να περιοριστεί η διαδικτυακή παρενόχληση έχει βάλει ως στόχο
το Twitter για τη χρονιά που
διανύουμε. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης,
οι ιθύνοντες του Twitter επιδιώκουν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους «να αισθάνονται
περισσότερη ασφάλεια, συμμετέχοντας στον διάλογο για το
Twitter και δίνοντάς τους μεγαλύτερο έλεγχο στις συζητήσεις
που ξεκινούν».
Κύριο μέλημα είναι να παρασχεθούν στους χρήστες τα μέσα για να ελέγχουν ποιος θα
μπορεί να απαντά στο εκάστοτε post. Ειδικότερα από το
πρώτο τρίμηνο του έτους, το
Twitter θα εξετάσει τέσσερις
επιλογές που θα επιτρέπουν
στους χρήστες να επιλέγουν
ποιοι θα απαντούν στις αναρτήσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει
και επιλογή που θα εμποδίζει
τους πάντες να απαντούν, ενώ
μια άλλη θα επιτρέπει να γίνονται αναρτήσεις μόνο στα
πρόσωπα που αναφέρονται
στο αρχικό μήνυμα.
Ο χρήστης κάθε λογαριασμού
θα μπορεί, επίσης, να επιτρέψει να του απαντούν μόνο εκείνοι οι λογαριασμοί τους οποίους ακολουθεί για τη μέγιστη ασφάλειά του.

Τ

Πανευρωπαϊκό success story
τα αποτελέσματα του ΟΤΕ
ταν η Citi ανακοινώνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που πέτυχε
είναι τα καλύτερα
που έχει «γράψει» εδώ και πολλά χρόνια μία telecom εταιρεία
στην Ευρώπη, δίνοντας μάλιστα σύσταση «BUY» για τη μετοχή σου, τότε έχεις κάθε λόγο
να χαμογελάς διάπλατα. Αυτό
άλλωστε κάνουν στο μέγαρο του
ΟΤΕ στη λεωφόρο Κηφισίας, έπειτα από τη γνωστοποίηση
των εταιρικών χρηματοοικονομικών επιδόσεων για το δ΄ τρίμηνο και συνολικά για το 12μηνο του 2019. Και δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αφού για παράδειγμα τα καθαρά κέρδη στο μεν τελευταίο
τρίμηνο του έτους υπερδιπλασιάστηκαν, στο δε δωδεκάμηνο αυξήθηκαν κατά σχεδόν

διάστημα τα έσοδα του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού αυξήθηκαν κατά 7% στο τρίμηνο
και κατά 3% στο έτος, ανερχόμενα στα 3,9 δισ. ευρώ από 3,8
δισ. το προηγούμενο έτος.
Σε ό,τι αφορά τα προσαρμοσμένα EBITDA, αυτά αυξήθηκαν κατά 9,4% το δ΄ τρίμηνο
στα 355,9 εκατ. ευρώ και κατά
3,6% στο δωδεκάμηνο στο
1,36 δισ. ευρώ, ενώ ο τζίρος
του ΟΤΕ το δ΄ τρίμηνο του
2019 ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από 973 δισ.
ευρώ το αντίστοιχο τελευταίο
τρίμηνο του 2018.

Ό

Ευοίωνες οι προοπτικές
46%. Ειδικότερα το δ΄ τρίμηνο
του 2019 τα καθαρά κέρδη του
ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα
123,5 εκατ. ευρώ από 53 εκατ.
το αντίστοιχο διάστημα του

προηγούμενου έτους, ενώ στο
δωδεκάμηνο διαμορφώθηκαν
σε 410 εκατ. ευρώ από τα 281
εκατ. ευρώ που είχαν «κάτσει»
το 2018. Στο ίδιο εξεταζόμενο

Καθώς το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα βελτιώνεται, o
OTE αναμένεται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετική πορεία στα έσοδά του χάρη στην

Χρηματοδότηση 4,9 εκατ. στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης
ε ποσό ύψους 4,9 εκατ.
ευρώ χρηματοδοτεί ο
Όμιλος της Τράπεζας
Πειραιώς την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (πέραν της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας), για την
προμήθεια μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από το σύνολο της χρηματοδότησης, ποσό περίπου 3,9
εκατ. ευρώ αφορούν σύμβαση

Μ

χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσω της Πειραιώς Leasing.
Τα συγκεκριμένα λεωφορεία
θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου
στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης (νομός Θεσσαλονίκης). Πρόκειται για δρομολόγια που σήμερα εκτελεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα «εξοι-
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Πούείναι
οι…
Μαλτέζοι;
Είναι γνωστό πολλά
χρόνια τώρα ότι το μεγάλο χτύπημα στη διαφθορά του ελληνικού ποδοσφαίρου θα μπορούσε
να δώσει η αύξηση των
ψηφοφόρων που εκλέγουν τη διοίκηση της ΕΠΟ.
Η χειραγώγηση των εκλογικών ψήφων της ΕΠΟ, που από 55 αρχικά
έγιναν 181, επί προεδρίας Γ. Σαρρή, και περίπου 400 από τον νόμο
Ορφανού, ξανακύλησαν
στους 71 με τροπολογία
του Γ. Βασιλειάδη.
Το γεγονός ότι η υπόδειξη για εκλογικό σώμα 71
ψήφων έγινε από τον
Ζόραν Λάκοβιτς, που υποχρέωσε τους Β. Γραμμένο και σία να υιοθετήσουν το εκλογικό σύστημα των 71 μόνο ψήφων
θα ήταν γνωστό στην ΕΕΑ.
Από πού μας έρχεται ο
Ζόραν Λάκοβιτς Από τη
Σερβία. Τη χώρα όπου
δεν γνωρίζουν τι είναι
στημένα παιχνίδια, βία
στα γήπεδα και καθοδηγούμενη διαιτησία.
Εδώ που τα λέμε, μας έχουν λείψει οι Μαλτέζοι.
Οι διακοπές στην Ελλάδα πάντα τους ευαισθητοποιούσαν να τα δώσουν όλα για το καλό
της φιλόξενης χώρας με
τους άψογους παράγοντες και το ποδόσφαιρό
της…

Πακέτο
τουςπρωταθλητές
τηςδιαφθοράς
Μας φόρτωσαν Κύπριους, Πορτογάλους και Σέρβους
για να φτιάξουν το ποδόσφαιρό μας. Από τον Κουτσοκούμνη
και τον Περέιρα μέχρι τον Λάκοβιτς
Του Νίκου Συνοδινού
α όσα συμβαίνουν σε Πορτογαλία
και Κύπρο το τελευταίο διάστημα αναδεικνύουν τη γάγγραινα που έχει
προσβάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι… σωτήρες μας FIFA και UEFA δεν όρισαν πρόσωπα από κάποια πρωταθλήματα
που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, δεν
ανέθεσαν τις τύχες του ποδοσφαίρου μας σε
Άγγλους, Γερμανούς, Γάλλους ή Σουηδούς,
αλλά πρωταγωνίστησαν άνθρωποι προερχόμενοι από χώρες οι οποίες δεν διαφημίζονται για την αξιοπιστία και την ποδοσφαιρική τους καθαρότητα.
Ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου
από το 2001 έως τον θάνατό του, τον Μάρτιο του
2018. Επί ημερών του τα προβλήματα βίας και
χουλιγκανισμού που μαστίζουν το ποδόσφαιρο
της χώρας όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν αλλά αρκετά συχνά ντέρμπι διακόπτονταν και δεν ολοκληρώνονταν.
Τον Νοέμβριο του 2016, λίγο μετά την ανάθεση επιτροπείας από τη FIFA για να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε
στην είσοδο των γραφείων της ασφαλιστικής εταιρείας Μινέρβα, στην οποία ο Κουτσοκούμνης
ήταν πρόεδρος και μεγαλομέτοχος.
Στις 5 Απριλίου 2017 στο Κογκρέσο της FIFA
στο Ελσίνκι, ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης εξασφάλισε θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ως εκπρόσωπος της
UEFA. Η λύση του για το… ελληνικό πρόβλημα
προκρίθηκε ωστόσο από τον γενικό γραμματέα
της UEFA Θόδωρο Θεοδωρίδη, ο οποίος προφανώς και θα είναι προβληματισμένος όχι από
το… κόκκινο στο οποίο βρίσκονται οι Κύπριοι από τις ενδείξεις του συστήματος ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης, αλλά και από τα όσα συμβαίνουν στο Νησί της Αφροδίτης.
Προς τιμήν του ο Τεό παραδέχεται ότι ο Κουτσοκούμνης ήταν μεγάλο λάθος του.
Το κλίμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο μυρίζει…
μπαρούτι, οι «κόκκινοι φάκελοι» για ύποπτους αγώνες φτάνουν ο ένας μετά τον άλλο στα γραφεία της ΚΟΠ, αρκετές ομάδες βάλλουν κατά της
αξιοπιστίας του ποδοσφαίρου, και το αποκορύφωμα η βομβιστική επίθεση σε βάρος του διαιτητή, Ανδρέα Κωνσταντίνου. Λίγες ημέρες αργότερα ο διαιτητής συνελήφθη όπως και ο Δημήτρης Μασιάς, πρώην διεθνής διαιτητής και νυν
πρόεδρος της Αγίας Νάπας, ομάδας δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο για στημένα παιχνίδια λόγω

Τ

στοιχήματος. Η
σύλληψη του Κύπριου ρέφερι σχετίζεται με πρόσφατες καταθέσεις που έδωσαν
στην αστυνομία οι
ποδοσφαιριστές
του Οθέλλου Αθηαίνου.
Προφανώς
η FIFA και
η UEFA θα πρέπει να στείλουν στην Κύπρο Έλληνες επίτροπους, προκειμένου να λύσουν το ποδοσφαιρικό της πρόβλημα, καθώς οι καταγγελίες
των ομάδων διαδέχονται μετά την άλλη.

Ξένους ζητούν οι Πορτογάλοι
Εκτός από τη δακτυλοδεικτούμενη Κύπρο, το καμπανάκι χτύπησε και στην Πορτογαλία, καθώς τα
διαιτητικά όργια ώθησαν την Μπενφίκα στην απόφαση να ζητήσει ξένους διαιτητές.
Οι «αετοί» ηττήθηκαν 3-2 στο ντέρμπι από την
Πόρτο, ωστόσο τα παράπονα της ομάδας της Λισαβόνας έχουν πλέον φτάσει στο απροχώρητο.
Με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το κλαμπ,
ζήτησε ξένους διαιτητές για όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια, τόσο τα δικά του, όσο και τα ματς
της Πόρτο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να
γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια διασφάλισης της
Δικαιοσύνης στα αποτελέσματα των δύο ομάδων!
Στην Ελλάδα μας οι ξένες δυνάμεις μάς φόρτωσαν τον Πορτογάλο Βίτορ Μέλο Περέιρα,
που κατάντησε να τον θέλει μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά
στην Πορτογαλία τι θα κάνουν Μάλλον θα πρέπει να στείλουν Έλληνες διαιτητές.
Ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, Λουτσιάνο
Γκονσάλβες, πάντως βρήκε τη… λύση και απάντησε στην Μπενφίκα πως είναι προτιμότερο να
γίνει «εισαγωγή» ξένων παραγόντων και όχι ξένων διαιτητών!
«Στον κανονισμό προβλέπεται αυτή η πιθανότητα, αλλά επίσης θα είχε νόημα να αλλάζαμε παρά-

γοντες με ξένους για τους συλλόγους μας στην
Πορτογαλία. Οι διαιτητές μας σφυρίζουν και σε άλλες χώρες. Έχουμε από τους καλύτερους διαιτητές
στην Ευρώπη. Το να ζητάμε να έρθουν ξένοι να
σφυρίξουν τα παιχνίδια μας μόνο επειδή κάποιος
το ζητάει, δεν έχει κανένα νόημα και είναι εντελώς
αδικαιολόγητο. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες
και να φέρουμε από το εξωτερικό τις καλύτερες
συμπεριφορές», ανέφερε ο επικεφαλής της πορτογαλικής διαιτησίας.
Ο Γκονσάλβες μάλιστα με ανάρτησή του
στα social media άφησε να εννοηθεί ότι δέχεται
απειλές: «Σας προειδοποιώ ότι δεν φοβάμαι, δεν
με τρομάζουν μηνύματα, τηλεφωνήματα ή επικοινωνία με τα παιδιά και την οικογένειά μου. Ξέρω ότι το θέμα είναι άλλο, στο τέλος θα μου δώσουν μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσω. Τι διάολο ποδόσφαιρο είναι αυτό…»
Μήπως χρειάζεται ένας... Περέιρα στην Πορτογαλία να πάει τους… κατάλληλους ξένους

Σέρβος πορτοφολάς
Ο Περέιρα φροντίζει να φέρνει διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα από το… κάτω ράφι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σκέφτεται το μέλλον του, ή αυτές είναι οι επαφές και οι δυνατότητές του
Ο Πορτογάλος έφερε Σέρβο διαιτητή για το
παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Από το γνωστό….
αξιόπιστο πρωτάθλημα της Σερβίας. Αποτέλεσμα Ο Αλέξης Κούγιας με δύο ανακοινώσεις
του έβαλε κατά του Σέρβου διαιτητή της αναμέτρησης, Σρνταν Γιοβάνοβιτς, για τα σφυρίγματά του στο ματς με τον ΠΑΟΚ.
Αφορμή για τη συγκεκριμένη δήλωση είναι η
διαιτησία του Σέρβου διαιτητή, ο οποίος σε δύο
παραβάσεις πέναλτι κατά του ΠΑΟΚ, δεν είδε τίποτα…
Χαρακτηριστική η προσωπική του δήλωση:
«Δυστυχώς πέσαμε σε Σέρβο πορτοφολά. Ειδοποιήστε τα παιδιά ό,τι πολύτιμο έχουν στα αποδυτήρια να το κρύψουν! Καλές διακοπές στη Χαλκιδική το καλοκαίρι…»
Ο Αλέξης Κούγιας δεν έμεινε εκεί, καθώς με
δεύτερη προσωπική του δήλωση ανέφερε:
«Σήμερα είχαμε την τιμή μετά από χρόνια να
δούμε ξένο διαιτητή στη Λάρισα. Αλήθεια, δεν καταλάβαμε γιατί τον έφεραν… Τώρα ξέρουμε!
»Αντί για 10 αμυντικά φάουλ υπέρ του Παπάζογλου από το ξύλο που του ρίχνει ο Ίγκνασον και ο
Βαρέλα, έχει δώσει 10 επιθετικά φάουλ.
»Ρε παιδιά, σοβαρά μιλάτε; Φέρατε ξένο διαιτητή από το δεύτερο πιο βρώμικο πρωτάθλημα της
Ευρώπης μετά το Κυπριακό; Συγχαρητήρια, κ. Περέιρα, θα μας μείνετε αξέχαστος!»
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Του ΜΑΝΩΛΗ ΔΡΑΚΟΥ
α ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού μπορεί να ξεκίνησαν να παίζονται από
τη σεζόν 1959-60, ωστόσο η μεγάλη κόντρα των δύο ομάδων
είχε ιστορικά ως αφετηρία την απόφαση
του Γιώργου Κούδα να εγκαταλείψει τη
Θεσσαλονίκη για τον Πειραιά, στα μέσα
της δεκαετίας του ’60.
Ο Κούδας μπορεί τελικά να μη φόρεσε τα «ερυθρόλευκα», ωστόσο με εκείνη την ενέργειά του
προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες σε ποδοσφαιρικό επίπεδο
στον κόσμο…
Την περίοδο 1959-60 γίνεται το πρώτο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 2-0 τον Ολυμπιακό. Ένα αποτέλεσμα που θεωρήθηκε μεγάλη έκπληξη για την εποχή, καθώς οι «ερυθρόλευκοι»
είχαν μεγάλη ομάδα. Τα γκολ έβαλαν στο 46΄ ο
Λέανδρος Συμεωνίδης με πλασέ, και στο 80΄ ο
Κατικαρίδης με φοβερό σουτ στο «Γ» της εστίας
του Θεοδωρίδη. Ο Λέανδρος είχε και σουτ στο
δοκάρι στο 34΄.
Λίγα χρόνια αργότερα (1962-63), ο ΠΑΟΚ έρχεται ισόπαλος με τον Ολυμπιακό 2-2. Sold out
για την τότε χωρητικότητα της Τούμπας και ρεκόρ θεατών με 19.910 εισιτήρια. Οι γηπεδούχοι
προηγήθηκαν δύο φορές στο 37΄ με φάουλ του
Βασιλειάδη και στο 88΄ με τον Σαββίδη. Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν δύο φορές, τη δεύτερη
στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ...
Ακολούθησε η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη
του Ολυμπιακού στην Τούμπα, το 4-0 της 27ης
Ιανουαρίου 1965!
Την περίοδο 1966-67 έχει ήδη ξεσπάσει το θέμα με τον Γιώργο Κούδα.
Για την ακρίβεια η ιστορία έχει ως εξής…
Τη σεζόν 1965-66 ο Κούδας έπαιξε σε 29 αγώνες της Α΄ Εθνικής, σκοράροντας 13 γκολ. Ένα
από αυτά ήταν και στο 3-2 του «Δικεφάλου» επί
του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Τούμπας. Το ποδόσφαιρο τότε δεν ήταν επαγγελματικό και οι παίκτες δεν είχαν συμβόλαια, αλλά δελτία τα οποία
κρατούσαν οι ομάδες. Αν κάποιος ήθελε να φύγει,
αυτό γινόταν μόνο με τη συγκατάθεση του σωματείου. Αν η ομάδα διαφωνούσε, ο παίκτης έμενε όλη του την ποδοσφαιρική ζωή στην ίδια ομάδα.
Στις 14 Ιουλίου του 1966, η είδηση έπεσε σαν
βόμβα στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Κούδας μαζί
με τον πατέρα του βρέθηκαν στην Αθήνα, με τον
νεαρό παίκτη αποφασισμένο να υπογράψει δελτίο στον Ολυμπιακό!...
Ο Κούδας δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό,
αλλά πυροδότησε ένα άσβεστο μίσος μεταξύ των
δύο ομάδων που έχει τις ρίζες του στο μακρινό
’66, αλλά ακόμη και σήμερα γίνεται «σημαία» από
αυτούς που θέλουν να χωρίσουν την Ελλάδα στα
δύο για το ποδόσφαιρο…
Την περίοδο 1966-67 ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Ολυμπιακό 2-0, με σκόρερ και των δύο τερμάτων
στο 10΄ και το 72΄ τον Αφεντουλίδη. Σημειώνεται και πάλι ρεκόρ εισιτηρίων (31.500), ενώ ποτέ δεν είχαν έως τότε κοπεί στην Τούμπα περισσότερα από 27.000.
Έκτοτε, όμως, τα παιχνίδια ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού
γίνονται στη σκιά της… «αρπαγής του Κούδα».
Τον Μάρτη του ’68 ο ΠΑΟΚ κερδίζει 1-0 με
γκολ στο 81΄ του Χαραλαμπίδη από σέντρα του
Σαράφη. Γίνεται ένας αγώνας μέσα σε τεταμένο
κλίμα, που σημαδεύτηκε από επεισόδια μεταξύ

T

Η πρώτη
διακοπή…
Προς τα τέλη της
δεκαετίας του ’90, τα
ντέρμπι του ΠΑΟΚ με
τον Ολυμπιακό ξεκινούν
να μην… τελειώνουν
ποτέ!
Το ντέρμπι της 30ής
Οκτωβρίου 1998 βρήκε
νικητή τον Ολυμπιακό
με 2-1, αλλά ουσιαστικά
δεν τελείωσε ποτέ
καθώς ο διαιτητής
Παπαδάκος το διέκοψε.
Ο Ολυμπιακός είχε
ανοίξει το σκορ στο 7ο
λεπτό με τον
Οφορίκουε, αλλά στο
72΄ ο Φρατζέσκος
ισοφάρισε σε 1-1.
Όμως, στο 80΄ ο
διαιτητής δίνει πέναλτι
υπέρ του Ολυμπιακού
μέσα σε έντονες
διαμαρτυρίες, αφού ο
ΠΑΟΚ υποστήριξε πως η
φάση ξεκίνησε με τον
Σίνισα Γκόγκιτς σε θέση
οφσάιντ.
Ο Γεωργάτος ευστοχεί
γράφοντας το 1-2 στο
80ό λεπτό, αλλά δύο
λεπτά αργότερα ο
Τάκολα ισοφάρισε.
Όμως, ο επόπτης
Βλάχος υποδεικνύει ότι
το γκολ σημειώθηκε με
το χέρι και ο διαιτητής
Παπαδάκος το
ακυρώνει.
Ακολουθεί πανδαιμόνιο,
οπαδοί παίρνουν στο
κυνήγι τους διαιτητές
και προλαβαίνουν τον
επόπτη Φεσόπουλο (που
ήταν αμέτοχος…) και
τελικά ο ΠΑΟΚ
τιμωρείται με αφαίρεση
τριών βαθμών και ποινή
τιμωρίας της Τούμπας
για τρεις αγωνιστικές.

Έξι δεκαετίες
μίσους

To «μαύρο κουτί» των αναμετρήσεων στην Τούμπα
ξεκίνησε από το «πήγαινε-έλα» του Γιώργου Κούδα στον
Πειραιά το 1966, που χαρακτηρίστηκε «αρπαγή» και πάνω
του χτίστηκε μια ολόκληρη παράδοση υπέρ των
Θεσσαλονικέων, η οποία τερματίστηκε στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, όμως η έχθρα των δύο ομάδων κρατά
μέχρι και σήμερα με αιματηρά επεισόδια, εισβολές και
άγριο ξύλο, που πολλές φορές έχουν οδηγήσει είτε σε
διακοπή είτε σε ματαίωση των αγώνων τους…
των παικτών μετά τη λήξη του…
Τον Απρίλη του 1969 γίνεται ένα ιστορικό
ντέρμπι, καθώς είναι το πρώτο μετά την επιστροφή του Γιώργου Κούδα στην Τούμπα.
Ο Κούδας είχε επιστρέψει στον ΠΑΟΚ από το
φθινόπωρο του 1968, ωστόσο το ντέρμπι του
πρώτου γύρου βάσει προγράμματος έγινε στον
Πειραιά (15/12/68).
Στις 20 Απριλίου 1969, μία ημέρα πριν από την
επέτειο συμπλήρωσης δύο χρόνων δικτατορίας,

γίνεται το ντέρμπι της Τούμπας. Ο τότε γενικός
γραμματέας Αθλητισμού Κωνσταντίνος Ασλανίδης έδωσε το «παρών». Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1
τον Ολυμπιακό με τον Γιώργο Κούδα να πετυχαίνει και τα δύο γκολ του «Δικεφάλου του Βορρά» και τον Γιώργο Σιδέρη να βάζει το γκολ των
«ερυθρόλευκων».
Δύο χρόνια αργότερα ξεκινά το περιβόητο
«αήττητο» της Τούμπας για τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
Ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου του 1971, σε ματς
για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος
1970-71, και τελικό αποτέλεσμα το 0-0. Στο τέλος του ματς, έγιναν άγριες συμπλοκές εντός γηπέδου μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων..
Κράτησε μέχρι τις 24 Μαΐου 1992.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο Ολυμπιακός του Γουλανδρή έπαιρνε τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα αήττητος,
αλλά έχανε στην Τούμπα. Μια χρονιά με γκολ του
Γούναρη, μια χρονιά με τον Σαράφη και άλλη
μια με σκόρερ τον Κερμανίδη και τον Τερζανίδη.
Τη χρονιά 1980-81, το ντέρμπι γίνεται την 31η
Μαΐου 1981 για την 32η αγωνιστική. Η νίκη έρχεται για τον ΠΑΟΚ με 1-0 με σκόρερ τον Βασιλάκο στο 67΄, όμως επισκιάστηκε από τον θά-
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νατο του Γκιούλα Λόραντ, του μεγάλου Μαγυάρου προπονητή, στον πάγκο από ανακοπή.
Ήταν το 17ο λεπτό του ντέρμπι, όταν ο Λόραντ προσπάθησε να πει κάτι στους συνεργάτες του
και δευτερόλεπτα μετά έπεσε στο έδαφος, έχοντας υποστεί ανακοπή όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα. Ο γιατρός των «ασπρόμαυρων», Παναγιώτης Γιγής, προσπάθησε να τον επαναφέρει,
χωρίς όμως αποτέλεσμα, κι αφού πρώτα μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια της Τούμπας, οκτώ λεπτά αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, με τον θάνατό του να
επιβεβαιώνεται στο νοσοκομείο.
Την ίδια ώρα, στην Τούμπα, το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να
κοιτάζουν προς τον πάγκο και να μη βλέπουν τον
προπονητή τους, έχοντας καταλάβει πως κάτι άσχημο συμβαίνει. Οι άνθρωποι της ομάδας δεν
τους είπαν την αλήθεια στο ημίχρονο, αναφέροντάς τους απλά ότι ο Λόραντ ένιωσε αδιαθεσία
και πήγε στο νοσοκομείο.
Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο Λόραντ
είχε υποστεί δύο εμφράγματα, το πρώτο έξι μήνες
νωρίτερα, και το δεύτερο μία μόλις εβδομάδα
πριν από τον θάνατό του, ενδεικτικό της μαχητικής ψυχής που είχε ο πολύπειρος τεχνικός.
Η είδηση του θανάτου του Λόραντ «κόστισε»
τη ζωή και δύο ακόμη ανθρώπων. Του καλού του
φίλου και τραγουδιστή, Χρήστου Σύρπου, ο οποίος βρισκόταν στην ανάρρωση από το δεύτερο εγκεφαλικό που του είχε αφήσει αναπηρία
στην αριστερή πλευρά. Ο Χρηστάκης, όπως τον
αποκαλούσαν, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του αγαπημένου του φίλου, έπαθε το τρίτο
εγκεφαλικό, το οποίο ήταν και το μοιραίο…
Ο δεύτερος ήταν ο 26χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Μιχάλης Μπορέτος, ο οποίος μόλις έμαθε
για τον θάνατο του Λόραντ έπεσε στον φωταγωγό της πολυκατοικίας του κι έχασε τη ζωή του.

Την περίοδο 1983-84 το παιχνίδι γίνεται στο
γήπεδο των Σερρών λόγω τιμωρίας, αλλά ο ΠΑΟΚ κερδίζει 4-0, με γκολ των Δημόπουλου,
Κούδα, Σκαρτάδου και Κωστίκου. Το δεύτερο
μάλιστα τέρμα, αυτό του Κούδα, είναι ένα από
τα ωραιότερα που έχουν επιτευχθεί σε ελληνικό
γήπεδο, αλλά δυστυχώς δεν καταγράφηκε από
τηλεοπτική κάμερα εκείνη την ημέρα...
Τρία χρόνια αργότερα, ξανά στις Σέρρες, ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τη μεγαλύτερη νίκη του επί του Ολυμπιακού του Κοσκωτά με 6-1.
Για 22 ολόκληρα χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε
ξεχάσει τι σημαίνει νίκη σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα. Στο τελευταίο «διπλό» το ημερολόγιο έδειχνε 21 Σεπτεμβρίου του 1969. Ακολούθησαν 22 αγώνες με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε στους 20, ενώ μόλις δύο δεν είχαν νικητή.
Το 1990, για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας
και συγκεκριμένα για τη φάση των «16», ο ΠΑΟΚ
υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Λαγωνίδη στο
13ο λεπτό. Το αγωνιστικό όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς έγιναν απίστευτα σκηνικά στις εξέδρες, με την κατάσταση να ξεφεύγει πέρα από
κάθε έλεγχο. Επεισόδια μεταξύ των οπαδών, 56
τραυματίες, και πολλές συλλήψεις από την αστυνομία, που αδυνατούσε να επιβάλει την τάξη.
Οι «ερυθρόλευκοι» «έσπασαν» την παράδοση
των εκτός έδρας αγώνων με τον ΠΑΟΚ, έχοντας
τον Όλεγκ Μπλαχίν στο τιμόνι τους.
Ήταν 24 Μαΐου του 1992 όταν και επικράτησαν με 2-1 για την 32η αγωνιστική. Ο Ηλίας
Σαββίδης στο 42΄ και ο Γιώργος Βαΐτσης στο
54΄ πέτυχαν τα δύο γκολ των «Πειραιωτών». Το
μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Γούναρη στην τεχνική ηγεσία του ήταν να μειώσει
σε 2-1 με τον Λαγωνίδη στο 75΄. Παρ’ όλα αυτά,
ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα. που είχε
να το κατακτήσει από το 1987!
Το ντέρμπι της 27ης Νοεμβρίου 2000 έληξε
με νικητή τον Ολυμπιακό με 4-2 με σοβαρά επεισόδια στο τέλος.
Στο 32΄ ο Γεωργάτος άνοιξε το σκορ, αλλά
στο 39΄ ο ΠΑΟΚ ζητά πέναλτι (είχε ζητήσει άλλες
δύο φορές) σε ανατροπή του ΓΧ Γεωργιάδη. Ωστόσο, αντί για πέναλτι ο διαιτητής Κασναφέρης του δίνει δεύτερη κίτρινη και πάλι για θέατρο με συνέπεια ο παίκτης να αποβληθεί.
Στο 56΄ ο Ναλιτζής ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ, στο 66΄ ο Αλεξανδρής βάζει ξανά μπροστά
στο σκορ τον Ολυμπιακό, αλλά ο Φρούσσος ισοφαρίζει εκ νέου σε 2-2. Στο 75΄ ο Τζόρτζεβιτς κάνει το 2-3 και στο 90΄ διαμορφώνει το τελικό 2-4.
Το παιχνίδι λήγει μέσα σε ένα πραγματικό χάος, ο διαιτητής Κασναφέρης τραυματίζεται και
αποχωρεί αιμόφυρτος, ενώ έξω από το γήπεδο
γίνονται συγκρούσεις.

Τον Φλεβάρη του 2008, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, αλλά το σκηνικό
που... σημάδεψε το ματς δεν ήταν άλλο από τον
άσχημο τσακωμό του Αντώνη Νικοπολίδη με
τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο.
Όλα ξεκίνησαν από ένα πέναλτι του Πορτογάλου που έπιασε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού και
μετά του είπε κάτι στο αυτί, μάλλον σε απάντηση
για κάτι που είχε προηγηθεί πριν από την εκτέλεση.
Οι δυο τους δεν το ξέχασαν και στο ημίχρονο
ήρθαν στα χέρια κατά την είσοδο στη φυσούνα, όπου επικράτησε χάος.
Ο Νικοπολίδης είχε πρωταγωνιστήσει και τη
σεζόν 2009-10 σε σκηνικό μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το πρωτάθλημα (0-0), όταν έγινε εισβολή οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τελευταίο σφύριγμα του Κάκου και ο
Έλληνας γκολκίπερ με καρατιά προσπάθησε να
προστατεύσει τον εαυτό του.
Τον Απρίλη του 2014 γίνεται ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Το πρώτο ματς είχε λήξει
2-1 υπέρ των «ερυθρολεύκων».
Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση μεγαλύτερη της μιας ώρας, καθώς ένας οπαδός του ΠΑΟΚ πέταξε πέντε κιλά γαύρο στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, κάνοντας αδύνατη την όποια προσπάθεια για ανάσα σε ακτίνα πολλών μέτρων, μετά
έπεσαν πάρα πολλά καπνογόνα που τρομοκράτησαν μέχρι και τον Μίτσελ!
Πολύ ξύλο στη φυσούνα πριν τελειώσει το
πρώτο μέρος και μετά τη λήξη της αναμέτρησης
(1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ), πεδίο μάχης το γήπεδο με
ανθρώπους των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια, ο ιστορικός καβγάς του Μανιάτη με τον Κατσουράνη που... σύρθηκε μέχρι και το Μουντιάλ,
αποτέλεσαν τα πιο θλιβερά σκηνικά εκείνου του
αγώνα…

Το ρολό
στον
Γκαρθία
Τον Φλεβάρη του 2018
το ντέρμπι ΠΑΟΚΟλυμπιακού δεν
ξεκίνησε ποτέ λόγω του
τραυματισμού του
Όσκαρ Γκαρθία κατά
την είσοδο των δύο
ομάδων στην κατάμεστη
Τούμπα, από ρολό
ταμειακής μηχανής που
πέταξε οπαδός του
ΠΑΟΚ από τα επίσημα
της Τούμπας.
Ο διαιτητής
Αρετόπουλος
(αποχώρησε μετά τις
23:30 όταν και
συμπλήρωσε το φύλλο
αγώνα) δεν ξεκίνησε το
ματς, ενώ ο Ισπανός
προπονητής του ΟΣΦΠ
μεταφέρθηκε στο
Διαβαλκανικό
νοσοκομείο όπου θα
μείνει τη νύχτα.
Η ιατρική γνωμάτευση
για τον τραυματισμό
του Όσκαρ Γκαρθία
ανέφερε: «Οίδημα άνω
χείλους αριστερά, με
επιφανειακό θλαστικό
τραύμα του σύστοιχου
βλεννογόνου,
ευαισθησία στην
αριστερή
κροταφογναθική
άρθρωση, αυγεναλγία,
ζάλη, ναυτία, 24ωρη
παρακολούθηση».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στο Hotel California ή στο σπίτι
της Όλγας θα κοιμηθεί ο Στίλερ

Η προπαγάνδα για
Βελλίδη,
Κότνικ από
το Σαββιδοτεχνείο
Ο Ολυμπιακός νίκησε
4-0 τον Πανιώνιο στα
μέσα του πρώτου
ημιχρόνου. Και δεν
κουνήθηκε φύλλο. Ο
ΠΑΟΚ, όμως, όταν
προηγήθηκε νωρίς εις
βάρος της Λαμίας,
βγήκαν στο
Μαρινακέικο και το
έκαναν μέγα θέμα.
Αυτοί είπαν οι
Σαββιδοτέχνες στο
«θέατρο της
Κυριακής». Είναι το
ίδιο πράγμα, δηλαδή.
Και πού είναι ο
Βελλίδης μετά από
εκείνο το παιχνίδι;
Αγνοείται η τύχη του.
Στο ημίχρονο τον
άλλαξε ο Πανουργιάς.
Έγινε κάτι ανάλογο
στο «Καραϊσκάκης» με
τον Κότνικ; Όχι βέβαια.
Κι όβως οι
Σαββιδοτέχνες
μίλησαν για…
προπαγάνδα, ρε φίλε.
Στο πρώτο γκολ, λες κι
έκανε μπουγάδα στη
σκάφη. Κι εμείς δεν
λέμε ότι τα είχε
«πιάσει» ο Βελλίδης.
Όχι, ποτέ τέτοιο
πράγμα. Για τη
σύγκριση του
Σαββιδοτεχνείου
μιλάμε.

Κάθε φορά που έρχεται ξένος διαιτητής να σφυρίξει στην Τούμπα, η
«Α» αναρωτιέται που κοιμάται την παραμονή. Και χιουμοριστικά αναφέρει ότι κοιμάται στο Hotel California. Πρόκειται για το θρυλικό
κομμάτι των Eagles που παρομοιάζει την ξενοδοχειάρα με φυλακή. Εύκολα μπαίνεις μέσα, σου λένε οι Eagles, αλλά δεν ξαναβγαίνεις. Ο Στίλερ που θα σφυρίξει, πού θα μείνει απόψε το βράδυ; Το
Μακεδονία Παλάς του Ιβάν είναι ξενοδοχειάρα, αλλά να μη δώσουμε και κανέναν στόχο. Να μείνει το βράδυ στην Αθήνα και ν’ αναχωρήσει το πρωί για τη
Θεσσαλονίκη; Δύσκολο.
Άρα, πού θα μείνει; Η ΕΠΟ δεν ενημερώνει.
Μπορεί να τον κοιμίσει η
Όλγα στο σπίτι της στη
Θεσσαλονίκη, για να μην
τον «ψάξει» κανένας. Είναι κι αυτό μια λύση. Έτσι θα είναι σίγουρος ο
Περέιρα ότι δεν θα βγει
ο Στίλερ για καφεδάκι
με τίποτα ντόπιους. Άσε
που θα έχει την ευκαιρία
να μιλήσει μαζί του για
το μέλλον της διαιτησίας
στην Ευρώπη, αφού
μπορεί να μοιραστούν
την ίδια στέγη…

«Θα κατέβει ο Ολυμπιακός;»
αναρωτιούνται Κόλκας
και instaGiorgis
Μέρα μπαίνει - μέρα βγαίνει, οι Σαββιδοτέχνες μιλάνε συνέχεια για τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μερικές φορές ο Κόλκας το γράφει «αιλληνικό», αλλά ας το αφήσουμε.
Κι όταν έρχεται ο λόγος να μιλήσουνε για το ντέρμπι, τι λένε;
«Θα κατέβει ο Ολυμπιακός;» Αυτό αναρωτιέται ο Κόλκας
στην τηλεόραση. Εδώ μυρίζει μπαρούτι και ο Κόλκας κάνει
χιουμοράκι. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο ακριβώς χιουμοράκι
κάνει και ο instaGiorgis. Ακριβώς το ίδιο. Βέβαια, ο Σταύρακας δεν είναι από αυτούς που προσκυνούν το αφεντικό
τους. Δεν είναι γιουσουφάκι. Απλά, έτυχε να έχουν την ίδια
τοξική άποψη με τον μικρό Γιωργάκη.

Ο Περέιρα μας απειλεί ότι δεν θα
ξανάρθει. Και κλάμα η Όλγα…
Αυτό που ανακοίνωσε ο πολυχρονεμένος Περέιρα ότι να μην αποδοκιμάζουμε τους ξένους διαιτητές, γιατί δεν θα μας… ξανάρθουν, εννοούσε
και τον Βίντσιτς και τον Γιοβάνοβιτς και τον Γκρεστράνιους και τον
Σέρερ, ή όλους γενικώς; Ο τύπος δεν παίζεται. Βρήκε και τα κάνει όμως. Κι αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ που δεν είχε ποτέ προβλήματα με
τους ξένους, οι άλλοι, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, όλα καλά; Στο τέλος-τέλος, με τέτοιο θράσος που έχει ο Πορτογάλος θα
μας απειλήσει κι από πάνω ότι, αν του γίνει πρόταση, δεν θα είναι και
του χρόνου αν συνεχίζει ο κόσμος να τον αποδοκιμάζει. Αυτά, και χαιρετίσματα στην Όλγα…

Μάτος ή Βιεϊρίνια
στον Βαλμπουενά;
Εξαρτάται από
τον… διαιτητή!
Υπάρχει κι ένας άλλος προβληματισμός
στο Σαββιδοτεχνείο εν όψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.
Δεν τον γράφουνε, βέβαια, αλλά μεταξύ τους το λένε, για να το ακούσει ο
Φερέιρα. Ποιος θα παίξει δεξί μπακ;
Ο Μάτος ή ο Βιεϊρίνια; Διότι όποιος
παίξει, θα έχει αντίπαλο τον καλύτερο
παίκτη του Ολυμπιακού, τον Βαλμπουενά. Όλα θα εξαρτηθούν από το
ποιος θα είναι διαιτητής. Αν είναι κανένας «γνωστός», τότε παίζει ο Μάτος
και ταράζει στο κλωτσίδι τον Γάλλο, με
την ανοχή του. Αν, όμως, είναι κανένας
ανεπηρέαστος (από την… ατμόσφαιρα, φυσικά, όχι από άλλον παράγοντα), ο
Μάτος μπορεί ν’ αποβληθεί στη δεύτερη φάση. Σ’ αυτή την περίπτωση θα παίξει
ο Βιεϊρίνια μπακ. Θα αναρωτηθείτε: «Και πού κολλάει αυτό με τον Φερέιρα;» Η απάντηση είναι ότι οι Σαββιδοτέχνες κάνουν κι αυτοί κομματάκι κουμάντο. Να
που έγραφαν συνέχεια ότι ο Λημνιός πρέπει να παίζει αριστερά και ο Μίσιτς «εξάρι». Υπάκουσε αμέσως ο Πορτογάλος.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σαχλαμάρα: Διακοπή, αν γίνουν
επεισόδια στην Τούμπα
Μαθαίνουμε ότι στην κυβέρνηση είναι
αποφασισμένοι για μεγάλα πράγματα,
έτσι και γίνει κανένα πατατράκ στην
Τούμπα και διακοπεί ή δεν αρχίσει το
παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού. Ότι, λέει,
είναι αποφασισμένη να διακόψει το
πρωτάθλημα. Ό,τι, δηλαδή, έκανε ο γίγαντας Χαραλάμπης - Σταύρακας
Κοντονής. Το ερώτημα είναι το εξής:
Αν γίνει κάτι –που μακάρι να μη γίνει
τίποτα– ποιος θα φταίει; Ο ΠΑΟΚ ή ο
Ολυμπιακός, που θα έχει καμιά εικοσαριά μόνο στο γήπεδο, παίκτες
και παράγοντες; Συνήθως ο γηπεδούχος προκαλεί φασαρία. Κι αν
νικάει ο Ολυμπιακός και μπουκάρουνε μέσα επίτηδες οι ΠΑΟΚτσήδες
για να διακοπεί το ματς, γιατί να την πληρώσει ο Ολυμπιακός; Δηλαδή, να το διακόψει ο ΠΑΟΚ και θα την πληρώσει ολόκληρο το ποδόσφαιρο; Κι είναι δίκαιο αυτό; Τι θα φταίει η ΑΕΚ; Κι εν τέλει, ποιος
είχε αυτήν τη φαεινή ιδέα από την κυβέρνηση; Μήπως ο ινστρούχτορας που δεν ξέρει από μπάλα ή ο ΣΥΡΙΖΑίος μέντοράς του;

Το μπλοκ του Γκαγκάτση
Για τη δημιουργία ενός πυρήνα παραγόντων
κινείται το τελευταίο διάστημα ο Γκαγκάτσης. Στον Βασίλη αναφερόμαστε, και όχι
στον Μάκη. Ο Βασιλομπίλαρος έχει δραστηριοποιηθεί έντονα. Τηλεφωνεί σε αρκετό
κόσμο και κάνει πλύση εγκεφάλου για την
επόμενη μέρα της ΕΠΟ και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Ουσιαστικά, ο μεγάλος Γκαγκάτσης επιχειρεί να φτιάξει ένα τρίτο μπλοκ μέσα στο πάρκο Γουδή. Με στόχο, βέβαια, να πουλήσει εκδούλευση στον Ιβάν. Το σχέδιο
προβλέπει στη συσπείρωση κάποιων νυν συμβούλων και τη διεύρυνση της δύναμης με προέδρους Ενώσεων που από το παρελθόν
διατηρούσαν καλή σχέση με τον άλλοτε πρόεδρο της ΕΠΟ. Μέσα
από το δικό του μπλοκ, βέβαια, ο Γκαγκάτσης ελπίζει στην παραγοντική επιβίωσή του. Θεωρεί ότι έτσι θα φανεί χρήσιμος στον Σαββίδη, στον οποίο μεταξύ άλλων φέρεται ότι υπογραμμίζει τις διαφορές που έχει με τον Ολυμπιακό, αλλά και το γεγονός πως στο παρελθόν κατάφερε και ήλεγξε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. «Με τη
στήριξη του Ιβάν, θα τα καταφέρει και τώρα», σχολίαζε τις προάλλες
ένας από τους βασικούς συνομιλητές του Βασιλομπίλαρου.

Καρναβάλι και
Ξάνθη-ΠΑΟΚ
Γράφτηκε ότι η Αστυνομία της
Ξάνθης δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη για τον τελευταίο αγώνα
της κανονικής περιόδου μεταξύ
Ξάνθης και ΠΑΟΚ!
Κι αυτό γιατί έχουν το καρναβάλι και θα έχουν πολλούς επισκέπτες,
οπότε είναι δύσκολο να αστυνομεύσουν και το παιχνίδι.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια στο γήπεδο πάνε μόνο οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή σαν να παίζει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του.
Ειδικά, μάλιστα, μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις περί κοινής ιδιοκτησίας κακώς η ΕΛ.ΑΣ. φοβάται… επεισόδια…
Οι δύο ομάδες έχουν σχέσεις… εξ αίματος!

Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε αντιντόπινγκ κοντρόλ;
Βγήκαν τ’ αποτελέσματα από το πρώτο;
Στο πρώτο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης» ο Μάκης - Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης,
αυτός, ντε, που μπορεί να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο λες κι είναι δικιά του, είχε ζητήσει από το ΕΣΚΑΝ να γίνει αντιντόπινγκ κοντρόλ στους παίκτες του Ολυμπιακού
και του ΠΑΟΚ. Το ΕΣΚΑΝ το έγραψε, αλλά έκανε τελικά αιφνιδιαστικό έλεγχο. Κατ’ αρχάς, να ρωτήσουμε: Τι έγιναν τα αποτελέσματα; Πότε θα τα μάθουμε; Το ΕΣΚΑΝ ήταν
εκτός λειτουργίας και θα τα έστελναν στην Ιταλία. Πήγαν; Γιατί ο Μάκης - Χρυσοστομάκης δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη τους; Το δεύτερο, γιατί ο Μάκης - Χρυσοστομάκης δεν ζήτησε να γίνει αντιντόπινγκ κοντρόλ και στο ματς της Τούμπας;
Ο ΠΑΟΚ «καθαρός» είναι αφού…

Πληροί τις προδιαγραφές το ΠΑΟΚ TV; Τι λέει
η Super League;
Για πρώτη φορά στα χρονικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από κανάλι το
οποίο ανήκει σε ΠΑΕ.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια (από καταβολής των αγώνων που γίνονται στο πρωτάθλημα
της Α΄ Εθνικής) το παιχνίδι κάλυπτε τηλεοπτικά ή η κρατική τηλεόραση ή το συνδρομητικό
ή κάποιο ελεύθερο κανάλι που είχε άδεια πανελλαδικής εμβέλειας.
Το ΠΑΟΚ TV δεν έχει κανένα απ’ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Κι εδώ αρχίζουν και μπαίνουν ορισμένα πολύ σοβαρά ερωτηματικά ως προς την τηλεοπτική παραγωγή του αγώνα.
Η Super League έχει θέσει στο συγκεκριμένο κανάλι τις προδιαγραφές που ζητά η UEFA για τις μεταδόσεις των αγώνων; Κι αν τις έχει θέσει, με ποιον τρόπο θα τις επιβάλει κατά τη διάρκεια της μετάδοσης;
Διότι καλές οι διαρροές για την κάλυψη με τις 22 κάμερες, αλλά την τελευταία φορά που έγινε ανάλογη διαφήμιση (στο
ντέρμπι με την ΑΕΚ) δόθηκαν… πετσοκομμένα highlights, ενώ και τα ριπλέι που έπαιξαν δεν ήταν διόλου διαφωτιστικά.
Το ακριβώς αντίθετο…

Το bullying στα σχολεία έχει
αφετηρία το ποδόσφαιρο

Οι δύσκολες ώρες
για τον Δημητρίου

Μόλις ακούγεται ότι έγινε
bullying σε κάποιο σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο, γίνεται τηλεοπτικό σόου από την τηλεόραση.
Ένα διαρκές ανούσιο μπλα-μπλαμπλα και «πάμε στο επόμενο θέμα
με τα ελληνοτουρκικά». Και μιλάνε περισσότερο οι δημοσιογράφοι, παρά οι συνεντευξιαζόμενοι.
Κανένα κανάλι δεν ρώτησε το εξής απλό: Ποιο είναι το αντικείμενο που προκαλεί bullying; Το ξέρει κανένας; Είναι καμία γκόμενα; Είναι ληστάκια; Από πού ξεκινάει ο τσαμπουκάς; Για να μαθαίνετε: Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφετηρία είναι τα χουλιγκανάκια. Ακριβώς αυτό. Το κωλοποδόσφαιρο, το κωλομπάσκετ και τα άλλα σπορ, όπου συγκεντρώνουν συσσωρευμένη
την αλητεία. Αυτά τα τσογλάνια των σχολείων είναι τα ίδια μέλη
των «οργανωμένων φανατικών» των κερκίδων. Την περασμένη
Τρίτη και Τετάρτη έκανε μια γύρα στα γυμνάσια και λύκεια. Κι αφουγκράστηκα τι αντικείμενο συζήτησης είχαν στα διαλείμματα. Οι κοπέλες συζητούσαν για τις σαχλοεκπομπές της τηλεόρασης. Τα αγόρια πλακωνόντουσαν για την μπάλα με το βρισίδι να
πηγαίνει σύννεφο. Το «σας γαμ…με» ήταν το πιο ήπιο. Κι αν στο
γυμνάσιο ή το λύκειο έχει περισσότερους Ολυμπιακούς, οι Παναθηναϊκοί έχουν πρόβλημα, και το αντίθετο βέβαια. Κι αφού γίνει ο σχετικός τσαμπουκάς, τρέχουνε τα τσογλανοειδή στο
facebook για να ποστάρουμε τις «μαγκιές» και ν’ αποθεώσουν
τους αυτοαποκαλούμενους «δημοσιογράφους» που τα κρατούν
αιχμάλωτα. Θα επανέλθουμε.

Στο κέντρο των
συγκρούσεων μεταξύ Ολυμπιακού
και ΠΑΟΚ κινδυνεύει να βρεθεί ο
Γιώργος Δημητρίου. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Αδειοδοτήσεων δέχθηκε ήδη τις πρώτες προειδοποιητικές
βολές επειδή από την ΕΠΟ απάντησαν
αρνητικά στο αίτημα του αθλητικού δικαστή να κοινοποιηθεί ο φάκελος με τα
στοιχεία της Ξάνθης. Από την ομοσπονδία επικαλέστηκαν τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, αλλά στον Πειραιά προφανώς
και δεν πείστηκαν από την απάντηση. Εδώ
και αρκετό καιρό, άλλωστε, προσπαθούν
να εξηγήσουν την απόφαση του Γραμμένου να αυξήσει τις αποδοχές του Δημητρίου και προφανώς επιδιώκουν να συνδέσουν τα γεγονότα. Άρα, από ’δώ και
πέρα θα πρέπει να περιμένουμε αύξηση
της πίεσης στον επικεφαλής των αδειοδοτήσεων. Ο Δημητρίου, πάντως, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όσων κάνουν
κουμάντο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
και αυτή είναι μία λεπτομέρεια που δεν
(πρέπει να) περνάει απαρατήρητη.
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Μπαλτάκος:
Τα ήξερε όλα, αλλά
ήθελε αναβολή για να…
ενημερωθεί!!!

Χωρίς
μεταγραφές
ο ΠΑΟΚ,
χωρίς… φωνή
το Open

Ούτε λέξη για τη Θύρα 7
Κινητοποιήσεις ξεκινούν
από την ερχόμενη εβδομάδα οι τεχνικοί του τηλεοπτικού σταθμού
OPEN του Ιβάν Σαββίδη.
Μειώσεις θέλει να κάνει
ο Ιβάν στους τεχνικούς.
Το είπανε με εύσχημο
τρόπο οι τεχνικοί στην ανακοίνωσή τους: «…Η
συνέλευση των εργαζομένων τεχνικών του
OPEN απέρριψε την πρόταση της εργοδοσίας για
την όποια μισθολογική αναπροσαρμογή…» ανέφεραν σχετικά και πρόσθεσαν ότι: «Το αίτημα
αυτό έχει διατυπωθεί στη
Διοίκηση εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά ως τώρα
δεν είχαμε τίποτα άλλο από καθυστερήσεις και αναβολές. Γι’ αυτόν τον
λόγο οι εργαζόμενοι τεχνικοί του OPEN αποφάσισαν το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων…»
Ο Ιβάν δεν έκανε μεταγραφές στον ΠΑΟΚ και
κινδυνεύει να χάσει και
τη… φωνή του Open με
τις κινητοποιήσεις των
τεχνικών…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Όλος ο κόσμος πήρε θέση για τη μεγαλύτερη τραγωδία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για την αποφράδα Κυριακή της 8ης Φεβρουαρίου
1981. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις από ομάδες, από οπαδούς. Μόνο η
ΕΠΟ σίγησε. Ούτε λέξη δεν βρήκαν να πουν ο Γραμμένος και οι
συνεργάτες του για ένα γεγονός που συντάραξε την Ελλάδα και όχι
μόνο. Στην τραγωδία της Θύρας 7 έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.
Μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Έπειτα από τη λήξη ενός ντέρμπι. Κι ενώ τη μνήμη των νεκρών τιμούν όλοι, εντός κι εκτός χώρας, στο πάρκο Γουδή σφυρίζουν αδιάφορα. Λες και δεν αποτελεί η ΕΠΟ τη διοικούσα αρχή του αθλήματος. Η αδράνεια, για να μη γράψουμε αδιαφορία, όσων βρίσκονται
στις καρέκλες της ομοσπονδίας για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική
τραγωδία της χώρας είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως την τελευταία εβδομάδα. Ακόμα και μέσα στο πάρκο Γουδή.

Δεν τελειώνει
το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Η κυβέρνηση εξετάζει διακοπή του πρωταθλήματος, αν γίνουν επεισόδια στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Και το διαρρέει κιόλας.
Δηλαδή, σαν να λέει στους ΠΑΟΚτσήδες: «Κάντε επεισόδια για
να διακοπεί το πρωτάθλημα!»
Και σιγά το δύσκολο, δηλαδή…
Αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, δεν θα ανοίξει μύτη στην Τούμπα.
Ενώ αν κερδίζει ο Ολυμπιακός, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι, θα
διακοπεί το πρωτάθλημα, και φυσικά οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορέσουν να πανηγυρίσουν ούτε τη νίκη, ούτε τον τίτλο…
Μονά κερδίζεις, ζυγά χάνω…

Τη μια βδομάδα ο Μπαλτάκος έλεγε (στο κανάλι του
Ιβάν Σαββίδη) ότι: «Δεν βλέπω κανένα θέμα από νομικής πλευράς. Δεν μιλάμε για κουτσομπολιό, δεν βλέπω να
υπάρχει θέμα. Έχει γίνει χαμός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία και ένα θέμα ανύπαρκτο το εμφάνισε με τέτοιο τρόπο σύνθετο ώστε να παρουσιάζει ότι υπάρχει κάτι.
Ο νόμος όμως είναι σαφής. Θα έπρεπε, για να υπάρχει θέμα, αν ένας μέτοχος της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ έχει μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθη. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αν ένα διοικητικό στέλεχος του ΠΑΟΚ έχει μετοχές της Ξάνθης. Δεν υπάρχει όμως ούτε κάτι τέτοιο. Αν μία
εταιρεία θυγατρική του ΠΑΟΚ έχει μετοχές της Ξάνθης. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσης. Αν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΚ ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην ΠΑΕ Ξάνθη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσης. Ακούμε να μιλάνε για ένα ξενοδοχείο, μια εταιρεία που δεν έχει μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθη». Τα είπε χύμα, αλλά την
περασμένη Δευτέρα, όταν έγινε το δικαστήριο, στον αθλητικό δικαστή ζητούσε…
αναβολή, γιατί ήθελε χρόνο ώστε να ενημερωθεί για την υπόθεση!...

Ντέρμπι, Ντουρμισάι, εκλογές.
Πώς ν’ αντέξει ο Γραμμένος;
Στις 25 Φεβρουαρίου περιμένουν στην Αθήνα τον Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον
Γκρεγκ Κλαρκ, αλλά για πολλούς το παιχνίδι θα αρχίσει μία μέρα νωρίτερα. Ο
πρόεδρος της UEFA και ο αντιπρόεδρος
της FIFA θα συναντηθούν στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
αλλά στις 24 Φεβρουαρίου θα απολογηθούν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία η ΕΠΟ και ο Άρης για την έκδοση δελτίου στον
Φιορίν Ντουρμισάι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομοσπονδία έπρεπε να εφαρμόσει την απόφαση της FIFA για απαγόρευση μεταγραφών στην ομάδα της
Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα απασχολεί την ΕΠΟ. Ο Γραμμένος και τα πρωτοπαλίκαρά του θα χρειαστεί να δώσουν εξηγήσεις. Και είναι αλήθεια ότι ανησυχούν
μήπως η συνάντηση της Αθήνας γίνει με ακόμα πιο επιβαρυντικό κλίμα στους διεθνείς φορείς του ποδοσφαίρου για τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας.

Λες να πάρει
το… καρναβάλι
της Ξάνθης
ο Ιβάν;
Ένας χαμός γίνεται για το καρναβάλι
της Ξάνθης. Από το ποιος θα το παρουσιάσει, ποια θα είναι η βασίλισσα
του καρναβαλιού, μέχρι και τα λεφτά που θα δοθούν ως αμοιβές από τους διοργανωτές. Έχουν κληθεί η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιώργος Γιαννιάς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, οι Les Au Revoir, ο ράπερ FY, οι Underhill West με τη Νίνα
Μαζάνη, η Josephine, αλλά και διάφορα τοπικά μουσικά σχήματα. Λεφτά υπάρχουν, φαίνεται, στην Ξάνθη. Όχι μόνο για την… ομάδα, αλλά και για το καρναβάλι! Η σχετική απόφαση για τις δαπάνες του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη θα
λάβει 4.700 ευρώ –μεταξύ μας η Τσολάκη αξίζει και περισσότερα–, ενώ η βασίλισσα του καρναβαλιού θα εισπράξει 3.596 ευρώ. Ρε, μπας και πήρε και το καρναβάλι ο Ιβάν;

Oι κινήσεις της
ΑΕΚ για τη νέα
διοίκηση της ΕΠΟ
Τα μπλοκ, οι συνεργασίες και η επιρροή των «κιτρινόμαυρων»
σε μια σειρά Ενώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια
Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
κόμα και η κλήρωση του
Κυπέλλου προκάλεσε
χαμόγελα στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Όχι
επειδή θεωρούν τον Άρη πιο βατό αντίπαλο από τον ΠΑΟΚ και
τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως
διότι αποφεύγουν τη σύγκρουση με έναν από τους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου σε
μία κρίσιμη περίοδο. Στο Μαρούσι θεωρούν ότι ο πόλεμος ανάμεσα στους Πειραιώτες και
τους Θεσσαλονικείς μπορεί να
βγάλει κερδισμένη την «Ένωση».
Γι’ αυτό ήθελαν να αποφύγουν
τη δεδομένη χρονική περίοδο
μία σύγκρουση που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση και να
αυξήσει τα ενεργά μέτωπα και
τα πεδία των συγκρούσεων.
«Μέχρι τον τελικό μπορούμε εμείς
να κάνουμε τη δουλειά μας», λένε
στην ΑΕΚ και προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις από τον ΠΑΟΚ
και τον Ολυμπιακό. Κυρίως για να
μπορούν να κινούνται αθόρυβα και
να αυξάνουν τη δύναμή τους στις Ε-

Α

νώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,
άρα και στην ΕΠΟ.
Οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν ήδη και δικαστικά την ΕΠΣ Φθιώτιδας. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τον Κώστα Σακελλάρη
και τους υποστηρικτές του, ο Μιχάλης Κορδολέμης πήρε το χρίσμα
και ενίσχυσε το λεγόμενο μπλοκ του
Νότου που έχει πλέον διεισδύσει και
στον Βορρά.
Όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, η ΑΕΚ αποτελεί τον βασικό
πόλο εξουσίας στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Αν και υπολείπονταν του ΠΑΟΚ, τον τελευταίο
χρόνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος
υλοποίησε το σχέδιο του Δημήτρη

Μελισσανίδη και η «Ένωση» έγινε
η πρώτη δύναμη. Γι’ αυτό, άλλωστε,
εμφανίστηκε κατηγορηματικός ο «Τίγρης» στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στο
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια» και
διεμήνυσε ακόμα και στους εκπροσώπους της FIFA και της UEFA ότι «οι
εκλογές στην ΕΠΟ θα γίνουν όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό».
Μέχρι τις αρχαιρεσίες, βέβαια, θα
μπορούσαν να έρθουν τα πάνω - κάτω με μία νομοθετική παρέμβαση
που θα προχωρούσε σε διεύρυνση
της εκλογικής βάσης. Όπως, άλλωστε, έχει διαρρεύσει από το περιβάλλον του Γεραπετρίτη, στο Μαξίμου
επεξεργάζονται και το ενδεχόμενο
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να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα εκλογές σε όλες τις Ενώσεις
για να αναδειχθούν οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Όπως γίνεται
συζήτηση και για το ενδεχόμενο
να ψηφίσουν για τη νέα διοίκηση
την ίδια ώρα όλα τα ποδοσφαιρικά
σωματεία της χώρας με κάλπες σε
κάθε ΕΠΣ.
Για τους ανθρώπους της ΑΕΚ, όμως, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην τελική ευθεία για τις
αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας θα αποτελούσε casus belli. Φρόντισαν
και το διεμήνυσαν προς κάθε κατεύθυνση. Το ξεκαθάρισαν. Και όπως αναφέρουν στις διάφορες διαρροές,
το πλάνο τους υποστηρίζεται και από προέδρους Ενώσεων που πρόσκεινται στο μπλοκ του Βορρά ή έως τώρα στήριζαν τον Ολυμπιακό.
Στην πιάτσα των παραγόντων υποστηρίζουν ότι σε περίπτωση εκλογών, ακόμα και τώρα, η ΑΕΚ
μπορεί να σχηματίσει δική της διοίκηση. Με τη στήριξη, όμως, από Ενώσεις που ακολουθούν τον ΠΑΟΚ
ή τον Ολυμπιακό.
Για παράδειγμα, θεωρείται δεδομένη η σύμπλευση με το «κιτρινόμαυρο» μπλοκ του Παναγιώτη
Καρρά από την ΕΠΣ Λακωνίας. Παραδοσιακά, οι Σπαρτιάτες βρίσκονταν στο πλευρό του Ολυμπιακού,
αλλά έτσι όπως διαμορφώθηκαν
πλέον οι ισορροπίες στην ΕΠΟ, στις
επικείμενες αρχαιρεσίες θα στηρίξουν τον εκλεκτό της «Ένωσης».
Χωρίς, πάντως, να έχει διευκρινιστεί
έως τώρα εάν ο Καρράς τα βρήκε
μόνος του ή τα νήματα κινήθηκαν σε
μία ευρύτερη σύμπλευση «ερυθρόλευκων» και «κιτρινόμαυρων».

ΟΠΑΠ: Η γιορτή για τα 20 χρόνια του Πάμε Στοίχημα
Ξεχωριστή βραδιά με κορυφαίους αθλητές και
συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ
ο Πάμε Στοίχημα συμπλήρωσε 20 χρόνια ζωής και ο ΟΠΑΠ διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στο δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο κατέχει την κορυφαία θέση στην εγχώρια στοιχηματική αγορά. Στην εκδήλωση για την 20ή επέτειο του Πάμε Στοίχημα, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020,
παραβρέθηκαν αθλητές, μέλη της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου της ΠΑΕ ΑΕΚ, της ΚΑΕ
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ομάδες που αγωνίζονται με το λογότυπο του
παιχνιδιού στη φανέλα τους. Επίσης, έδωσαν το «παρών» αθλητές του Παναθηναϊκού Αθλητικού
Ομίλου, μεγάλες «δόξες» του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς και οι ΟΠΑΠ
Champions. Συμμετείχαν ακόμη συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ, εκπρόσωποι από μέσα ενημέρωσης και τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι πρώην Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της
εταιρείας Κωνσταντίνος Λουρόπουλος και Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, ο πρώην πρόεδρος
του ΟΠΑΠ Κωνσταντίνος Κοσκινάς, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Βασίλης
Νειάδας, στους οποίους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ,
Καμίλ Ζίγκλερ.

Τ

Γιώργος Πουλημάς Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΠΠΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Γιάν Κάρας Chief Commercial
Officer ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ, Θάνος Ρήγας
Διευθυντής Αθλητικού Στοιχηματισμού ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ Διευθύνων
Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Σπύρος Φωκάς Α΄ Αντιπρόεδρος ΟΠΑΠ, Γιάννης Ρόκκας
Διευθυντής Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Χορηγιών ΟΠΑΠ
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ολύ σοβαρά μιλάω: Μια χαρά
του κάθισε του
Σαββίδη όλη
αυτή η ιστορία με την πολυϊδιοκτησία. Άγαλμα θα του κάνει του Μαρινάκη που τα έβγαλε στη φόρα με το ΟΝΕ. Δεν είναι για πλάκα αυτό που θα σου
πω. Ό,τι και να κάτσει από την
υπόθεση αυτή με τα ΣτΕ και τα
Πρωτοδικεία και με την αθλητική Δικαιοσύνη, ο Ιβάν θα είναι
στην από πάνω. Καβάλα στ’ άλογο. Όπως σ’ το λέω. Να σ’ το
αναλύσω. Έγραψε η «Α» ότι θα
τραβήξει η υπόθεση, πάει για το
νέο πρωτάθλημα η φάση. Μάλιστα. Και τι θα γίνει σε όλο αυτό
διάστημα; Ο Ιβάν θα συνεχίζει
να βαράει στο δόξα πατρί τον
Μητσοτάκη.
Ποιος είναι ο στόχος, ρε, πλάκα
κάνουμε τώρα; Να πάρει ο ΠΑΟΚ το
πρωτάθλημα; Όχι, ρε. Καμία σχέση.
Να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Τσίπρας στα πράγματα. Αυτό
θέλει ο Ιβάν. Κι αν θυσιάζει ένα
πρωτάθλημα, δεν τρέχει και τίποτα.
Μόλις έρθει ο Αλέξης, νταμπλ θα
ξηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Όπως έγινε με Κοντονή, Βασιλειάδη και Γραμμένο
και Περέιρα, δηλαδή. Κάνω λάθος;
Και μην πει κανένα κορόιδο ότι
αυτά δεν γίνονται. Αυτά γίνονται,
μάστορα. Ο Σαββίδης είναι παίχτης, δεν είναι κανένας χτεσινός.
Παίχτης είναι. Με παιδεία στη Σοβιετική Ένωση. Ξέρει να το παίζει το
παιχνίδι. Να σ’ το κάνω πενηνταράκια. Άπαξ και πάει η υπόθεση στο
fast track και λέει η αθλητική Δικαιοσύνη ότι αφαιρούμε πέντε-δέκα
βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Η καλύτερή του, του Ιβάν. Κουρνιαχτό θα σηκώσουν οι Σαββιδοτέχνες,
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάς
αφαίρεσε το πρωτάθλημα, να παραιτηθούν οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και βάλ’ τα να πάνε. Πορείες
και ομιλίες του Δούκα της Μενεμένης Λευτεράκη, πρίμο σεκόντο τον
Κόλκα.
Σάμπως θα κάτσει κανένας να εξετάσει αν είναι δίκαιη ή άδικη η απόφαση; Ουδείς ασχολείται. Άπαξ κι
ο Κόλκας γράφει κάθε μέρα ότι ο
ΠΑΟΚ είναι αθώος κι ότι όλη η υπόθεση είναι σκευωρία, θα κάτσει το
ΠΑΟΚι ν’ ασχοληθεί με τα στοιχεία
της δικογραφίας; Τον Κόλκα θα πιστέψει και τον Βασιλόπουλο. Άπαξ
και μελετήσεις λίγο τα social media,
την ανθίζεσαι εύκολα τη δουλειά,
μάστορα. Όλα τα ΠΑΟΚια γράφουνε για το Noor1, τα στημένα του
2011 και κανένας δεν λέει, ρε, μπας
κι έχει κάνει καμία παγαποντιά ο Ι-

Π

Έχει ο ΠΑΟΚ
εμπιστοσύνη
στη
Δικαιοσύνη;
Όπως θα διαβάσετε παραδίπλα, ο Ιβάν θα είναι
στην αποπάνω ό,τι και
να γίνει με τον ΠΑΟΚ. Άπαξ και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, θ’ αρχίσει ο ανένδοτος στον Μητσοτάκη για
να ξαναγυρίσει ο Τσίπρας στην εξουσία, γιατί
έχασε η Βενετιά βελόνι
που έφυγε. Ντμαπλ πήρε
ο ΠΑΟΚ. Ερώτηση: Γιατί
ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση ότι έχει
εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη; Δήλωσε ποτέ ο Ιβάν ότι έχει; Ο
μικρός Γιωργάκης; Ο
Δουξ της Μενεμένης
Λευτεράκης; Κανένας.
Ούτε ο Μπαλτάκος. Εδώ
υποτίθεται ότι παίζει η
σεζόν ολόκληρη για τον
ΠΑΟΚ, και δεν λέει κανένας ότι έχει εμπιστοσύνη
στη Δικαιοσύνη. Να σου
πω γιατί δεν το λέει ο
ΠΑΟΚ. Σου λέει, άπαξ
και πούμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και φάμε καμιά φάπα, τι θα έχουμε να λέμε μετά; Έτσι
είναι. Ενώ τώρα, που έχουνε πάθει αγωνία, έτσι
κι έρθει καμιά κοτρόνα
μετά, φταίει ο Μητσοτάκης, το κράτος των Αθηνών και τα ρέστα. Έλα,
Αλέξη, να μας σώσεις.

Ιβάν: Θυσία
το πρωτάθλημα,
αρκεί να ξανάρθει
ο Τσίπρας
Έναν στόχο έχει ο Σαββίδης, να γίνει «πατερούλης» του ΣΥΡΙΖΑ,
«όπως ο Μαρινάκης στη ΝΔ», να βοηθήσει στους… αρμούς
της εξουσίας και, επειδή σκέφτεται το μέλλον κι όχι το παρόν,
είναι η καλύτερή του να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, για να φύγει
ο Μητσοτάκης που έχει να λύσει ένα κάρο προβλήματα
και να έρθει ο νταμπλούχος Αλέξης
βάν. Κανένας. Αφού το λέει ο Κόλκας, τελείωσε. Σαν να το λέει ο βουλευτής Καλοχαιρέτας. Θα κάνει και
δηλώσεις ο ίδιος ο Ιβάν ότι η κυ-

βέρνηση είναι εχθρική προς τον ΠΑΟΚ και θα βάλει τους ΠΑΟΚτσήδες
στο τρυπάκι. Ότι στις επόμενες εκλογές, μην ξεχάσετε τον Αλέξη

που μας χάρισε νταμπλ και Κύπελλα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Είπε ο Αυγενάκης να γίνει μια συνάντηση για
τη νέα Τούμπα. Να δούνε πώς θα
μετακομίσει ο ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο και τα ρέστα. Χρειάζονται βελτιώσεις στο γήπεδο και λεφτά. Απάντησε τίποτα ο Ιβάν; Όχι βέβαια.
Στον κάδο την πέταξε την επιστολή
του Αυγενάκη. Είδες, μάστορα, να
γράφει τίποτα το Σαββιδοτεχνείο
για το γήπεδο; Σταμάτησε να θέλει
γήπεδο ο ΠΑΟΚ; Δεν σταμάτησε.
Με τον Αλέξη στην εξουσία, το είχαν χτίσει δέκα φορές το νέο γήπεδο. Τη μία το έχτιζε ο Καμμένος,
την άλλη η Νοτοπούλου, την παράλλη ο Φάμελλος.
Έτσι είναι. Έτσι σκέφτονται οι

φραγκάτοι. Σου λέει ο Ιβάν, έτσι και
ξανάρθει ο Τσίπρας, θα μείνει τέσσερα χρόνια. Τέσσερα πρωταθλήματα σίγουρα και μπορεί και τρία να
είναι νταμπλ. Κι άμα είναι αλήθεια
ότι ο Μητσοτάκης το πάει πιο νωρίς για εκλογές, η καλύτερή του, του
Ιβάν. Να σου δώσω την είδηση. Ο
Σαββίδης θέλει να γίνει Μαρινάκης. Όπως σ’ το λέω. Wannabis είναι ο Ιβάν. Αυτό έχει στο μυαλό του.
Κάποιος του σφύριξε ότι, όπως ο
Μαρινάκης κάνει κουμάντο με τη
ΝΔ, έτσι κι αυτός να γίνει πατρόνα
του ΣΥΡΙΖΑ. Πατερούλης. Άσχετα,
τώρα, που ο Μαρινάκης δεν κάνει
κανένα κουμάντο. Σάμπως έχει σημασία; Άπαξ και το λένε τα επικοινωνιακά σαΐνια του Ιβάν, αυτό μένει στο τέλος.
Ο Ιβάν θέλει να γίνει αφεντικό
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να παράξει και τεχνογνωσία
στον Αλέξη για να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Έτσι είναι. Μπορεί κι εκεί να είναι παραγωγικός
στην αριστερά για δεύτερη φορά.
Αν δεν ξέρει ο Ιβάν που έχει φοιτήσει προπαγάνδα στη Σοβιετική Ένωση, ποιος ξέρει, ρε; Ο Πολάκης κι ο
Σκουρλέτης; Πλάκα κάνουμε τώρα; Για φιστίκια είναι αυτοί. Ο Ιβάν
το ξέρει το έργο καλά. Να βγάλει και
την Ισβέστια και την Πράβδα και να
κυβερνάει ο Αλέξης για μια εικοσαετία. Εύκολα, σου λέει ο Ιβάν.
Έχει αγγούρια ο Μητσοτάκης με
το μεταναστευτικό, ο λαός βγαίνει
στους δρόμους για το ασφαλιστικό,
το επιτελικό κράτος του Γεραπετρίτη δεν περπατάει. Κι όχι μονάχα αυτό, ρε. Στο ΟΡΕΝ μπήκε και θέμα με
το ασφαλιστικό από τους παλιννοστούντες.
Βγήκε ο πρόεδρος και σου λέει
στον Άκη και την Κοτροκόη, είμαστε κι εμείς εδώ, που ήρθαμε από
την πρώην Σοβιετική Ένωση, κι ο
Μητσοτάκης δεν έχει κάνει τίποτα
για μας. Τυχαία είναι όλα αυτά; Όχι,
ρε. Για πολιτική μιλάμε. Κι ο Ιβάν είναι άσος κούπα σ’ αυτά. Χειρότερα
ήτανε τα πράγματα στο ασφαλιστικό με τον μαντηλάκια τον Κατρούγκαλο, αλλά τότε οι παλιννοστούντες δεν μιλάγανε. Και τότε δίκαιο
είχανε, και τώρα δίκαιο έχουνε.
Έτσι είναι. Καμία Ελλάδα δεν θέλει να χωρίσει στα δύο ο Ιβάν. Τον
Αλέξη θέλει ξανά πρωθυπουργό.
Διότι, έτσι και φάει κατραπακιά ο
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ΠΑΟΚ και χάσει το πρωτάθλημα, το
Σαββιδοτεχνείο θα κηρύξει ανένδοτο και θα ζητάει κι από τους ΑΕΚτζήδες και τους Παναθηναϊκούς ν’
ακολουθήσουνε, γιατί μπορεί κι αυτοί να πάθουνε τα ίδια. Όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Θα σου λέει ο
ΑΕΚτζής, κι εμείς σηκώσανε κούπες
με τον Αλέξη και οι «βάζελοι» ότι ο
Μαρινάκης έχει αγοράσει τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο μαζί,
και άλλες τέτοιες παπαριές. Έτσι
σκέφτεται ο Ιβάν, ότι θα το τουμπάρει το έργο με τον Μητσοτάκη.

Κατάλαβες, τώρα, μάστορα, πώς
την πάει τη δουλειά ο Σαββίδης;
Να σου πω και το άλλο. Μόλις πάει
κανένας υπουργός στη Βόρεια Ελλάδα, βγαίνει αντιπροσωπεία αγανακτισμένων ΠΑΟΚτσήδων και πάνε για γιούχα. Έτσι έγινε με τον Βορίδη στη Βέροια που είχε πάει να μιλήσει με τους αγρότες. Βγαίνει αυτός ο βουλευτής Πάτσης από τα
Γρεβενά και μιλάει για τον Σκουτέρη που έβγαλε την απόφαση τα χαράματα να παίξει με κόσμο ο ΠΑΟΚ
και παρεμβαίνει ο Δουξ της Μενε-

μένης Λευτεράκης
στο κατ’ ευθείαν. Αυτό το έργο θα παίζεται
από τον Σαββίδη με τους
υπουργούς. Κι άμα υπάρχει
κι ανάγκη, στέλνουμε και πάλι
καμιά αντιπροσωπεία στα γραφεία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη,
όπως έγινε πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, όταν βγήκε η απόφαση
της ΕΕΑ.
Κάνω λάθος; Ό,τι και να γίνει με
τον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν θα είναι στην αποπάνω. Άπαξ και του αφαιρεθούνε βαθμοί και χάσει το πρωτάθλημα, τα φορτώνουμε στον Μητσοτάκη. Άπαξ και τραβήξει η υπόθεση, θα φταίει ο Μαρινάκης που έχει τις πλάτες του Μητσοτάκη και
θέλει να αφανίσει τον ΠΑΟΚ. Κι αν
δεν γίνει τίποτα, πάλι θα φταίει ο
Μητσοτάκης, που ανέχεται τον
Μαρινάκη να πολεμάει τον ΠΑΟΚ.
Ενώ, αν έρθει ο Αλέξης, είναι άνθρωπός μας.
Σ’ το γράφω από τώρα. Τίγκα
στο πανό κατά της κυβέρνησης θα
είναι η Τούμπα αύριο. Και δεν θα τα
φτιάξουνε την ώρα του αγώνα, όπως είπε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης,
για την ημέρα που βγήκε η απόφαση
της ΕΕΑ. Όλα φασόν πατρόν έχουνε
γίνει από ένα μήνα τώρα. Να έχουνε
και μία κομψότητα κρεμασμένα.
Και μην πει κανένα κορόιδο ότι ο
Γεραπετρίτης έχει άσο στο μανίκι
του με την επίσκεψη των FIFAτζήδων και UEFAτζήδων, άπαξ και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ότι, και καλά, οι
ξένοι αποφάσισαν. Γραμμένους τους
έχει ο Ιβάν ακόμα κι αν αποφασίσουν θα υποβιβάσουν τον ΠΑΟΚ.
Μη σου πω ότι είναι η καλύτερή του,
γιατί του βγαίνει πιο εύκολα το σενάριο για να γίνει νταβαντζής του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες ότι δεν υπάρχει καμία FIFA
και UEFA στην απόφαση, η ΕΕΑ
φταίει που ήταν στημένη από τον
Αυγενάκη, φταίει κι ο Μητσοτάκης που δεν τον πέταξε, και άλλες
τέτοιες παπαριές. Ενώ με Κοντονή
και Βασιλειάδη ήταν όλα πρίμα
βόλτα, γιατί τέτοιες εντολές είχανε
από τον Αλέξη. Χαίρετε.

Για τη
Μακεδονία
κανένας, για
τη Μαρούπα
10.000
Ο Ιβάν πάει να γίνει νταβαντζής του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Και ο λαός του
ΠΑΟΚ; Θα τον ακολουθήσει; Άλλο θέλω να σου
πω εγώ για τα ΠΑΟΚια.
Μόλις βγήκε η απόφαση
της ΕΕΑ, βγήκανε
10.000 κόσμος στην πορεία, είπε ο Κόλκας. Άντε
να ήτανε οι μισοί, όχι παραπάνω. Να πούμε ένα
δεκάρικο χιλιάδες κόσμο, να μην τον δυσαρεστήσουμε τον Σταύρακα.
Μάλιστα. Για την απόφαση της Μαρούπα και
των άλλων, βγήκαν
10.000. Για τη Μακεδονία, πόσοι βγήκανε; Να
σου θυμίσω ότι ήτανε
315 ή 318. Τόσοι νοματαίοι βγήκανε για να
διαμαρτυρηθούνε για το
ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Αλέξη και
τον Κοτζιά. Για τη Μαρούπα, δηλαδή, βγήκανε
10.000, και για την ίδια
τους την υπόσταση μετρημένοι στα δάκτυλα.
Για να μην ξεχνιόμαστε,
δηλαδή. Μαντρωμένους
τους είχε ο Σαββίδης και
ο Δουξ της Μενεμένης
Λευτεράκης με τον Κυριάκο στο τετράγωνο.
Τους ξαμόλησε στους
δρόμους για τη δεύτερη
φορά αριστερά. Για να ελέγξουν αυτοί τους αρμούς, άμα λάχει…
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ΘΕΜΑ
Χάθηκε
στη διαδρομή
η εξυγίανση
Ο κατήφορος της διαιτησίας δεν έχει τελειωμό.
Τα όσα έγιναν στο «Βικελίδης» στον αγώνα του
Άρη με την ΑΕΚ, καταμαρτυρούν το μέγεθος
του προβλήματος που έχει δημιουργήσει με τις επιλογές του ο Περέιρα.
Γιατί πλέον υπάρχει το
VAR και δεν μπορεί να
πειστεί ακόμη και ο καλόπιστος φίλαθλος ότι έγινε
λάθος σε φάσεις που
βγάζουν μάτια.
Ο Καραντώνης, που είχε
επιλέξει ο Πορτογάλος
αρχιδιαιτητής, έκανε κακό ματς. Αυτό μπορεί να
συμβεί στον καθένα, ειδικά όταν έχει δύσκολες
φάσεις να κρίνει και να
πάρει αποφάσεις. Έχασε
φάσεις ο ρέφερι από την
Ημαθία, με αποκορύφωμα τα δύο πέναλτι υπέρ
του Άρη. Ο Κουμπαράκης
ως VAR όμως ήταν τραγικός. Το πέναλτι υπέρ του
Φετφατζίδη ήταν πεντακάθαρο. Ο Καραντώνης,
αν και έχει καλή θέση,
δεν το βλέπει. Δύσκολη
για τον διαιτητή στο χορτάρι η φάση, εύκολη όμως για τον VARίστα, που
βλέπει ό,τι είδε όλη η Ελλάδα. Κι όμως ο Κουμπαράκης έκανε το κορόιδο.
Στο δεύτερο ημίχρονο,
στο παρατεταμένο τράβηγμα στον Λάρσον η ιστορία ήταν χειρότερη.
Τη συγκεκριμένη φάση,
την έχασε ο Καραντώνης.
Ο Κουμπαράκης όμως
που είχε την τεχνολογία
στη διάθεσή του πετούσε… αετό.
Η πρόκληση είναι ότι ο
Κουμπαράκης, για τα δύο
πέναλτι που έχασε, επιβραβεύθηκε με... καπάκι
ορισμό. Πάλι στην ΑΕΚ.
Στο ματς Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό.
Με τέτοιες προκλήσεις από τον Περέιρα, πώς να
πείσεις τους φιλάθλους
ότι έρχεται η εξυγίανση;
Μάλλον χάθηκε κάπου
στη διαδρομή.

Του χρόνου θα σας φέρω
και τον Ινφαντίνο
Γλιτώνει ο Μάκης λόγω ντέρμπι
έρασε σχεδόν ένας μήνας για να κληθεί σε απολογία ο Χρυσοστομάκης Μάκης Γκαγκάτσης, για τις μπούρδες που είπε εκείνη τη νύχτα στου Θωμαΐδη, στο κονάκι του Σαββίδη. Ότι θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο και άλλες τέτοιες παπαριές. Τα πρόστιμα τα έχει για να παίζει ο Χρυσοστομάκης
- Μάκης, δεν τον αγγίζει το χρήμα. Αλλού είναι το θέμα. Αν βρισκόταν ένας να
του κοτσάρει μια μήνυση για τις δηλώσεις του, ότι προκαλεί εθνικό διχασμό, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα για τον Χρυσοστομάκη. Θα μπορούσε να το είχε κάνει κάποιος από τον Ολυμπιακό; Το σκέφτηκαν. Αλλά δεν ήθελαν να ρίξουν νερό στον
νερόμυλο της παπαριάς του Μάκη. Βλέπεις, έχουμε και το ντέρμπι την Κυριακή…

Π

Το ξύλο στα επίσημα
ολλά και διάφορα είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου, Μάνος Γαβριηλίδης,
με αφορμή την κλήρωση της ημιτελικής
φάσης. Η έδρα του τελικού ίσως δεν έχει
τόσο μεγάλη σημασία, γι’ αυτό και η ΕΠΟ αφήνει
το θέμα ανοικτό ανάλογα με το ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος.
Πάντως παραδοσιακά στα χρόνια της εξυγίανσης το
μεγαλύτερο μέρος των προσκλήσεων της ΕΠΟ δίνονται
στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι κι ένας από τους
βασικούς λόγους που ευτραφείς κύριοι δημιουργούν επεισόδια, είτε ο τελικός έγινε στον Βόλο, είτε στην Αθήνα.
Το ξύλο δεν εξαρτάται από την έδρα του τελικού, αλλά
από τους… επίσημους που θα δώσει η ΕΠΟ τις προσκλήσεις της.

Π




Ο τεράστιος του λαϊκού Πενταγράμμου Σταμάτης Κόκοτας,
φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, κρατάει στις πλάτες του
τον Τότη Φυλακούρη, μετά από ένα ματς στη «Λεωφόρο». Τότε
οι καλλιτέχνες δεν είχαν συστολές να δηλώσουν την ομάδα που
υποστηρίζουν. Σήμερα, υπάρχει κόσμος που δεν πάει να τους
ακούσει, επειδή υποστηρίζουν άλλη ομάδα από τη δική τους.


Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο,
που εδώ
φωτογραφίζεται
με τον νεογέννητο
γιο του, είπε ότι θα
ήταν ευλογία να
παίξει με την
Εθνική ομάδα
στους
Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο,
έχοντας, μάλιστα,
δίπλα τα δυο
αδέλφια του,
Θανάση και
Κώστα.
Διευκρίνισε,
ωστόσο, ότι πρώτα
θα ρωτήσει το…
σώμα του, αν θα
μπορεί να αντέξει.
Και τον μπόμπιρα,
δεν θα τον
ρωτήσει;

ΕΠΟ: Κάποιοι δεν πατάνε
κι άλλοι χτυπάνε
την κάρτα τους…

Άνοιξε το MEGA, προβληματισμός
στο OPEN…
Η παρουσία του Mega αλλάζει τον τηλεοπτικό χάρτη.
Το νεότευκτο κανάλι είναι προφανές ότι θα πάρει μερίδιο τηλεθέασης από τα άλλα κανάλια.
Ήδη πάντως στο Open του Ιβάν Σαββίδη επικρατεί μια αναστάτωση.
Μπορεί η τηλεθέαση να μην είναι υψηλή, αλλά κι αυτή η μικρή που έχει το
κανάλι κινδυνεύει από τον ανταγωνισμό.
Ήδη οι επιτελείς του καναλιού προχώρησαν σε αλλαγή της ώρας μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων για να αποφύγουν τα χειρότερα, λόγω έλευσης του Μega!
Είχαν δίκιο οι ΣΥΡΙΖΑίοι που δεν ήθελαν με τίποτα να πάρει άδεια και
φώναζαν και για τη Forthnet…

Μόδα έχει γίνει στην ΕΠΟ η κάλυψη των υπαλλήλων με το χτύπημα της κάρτας τους από συναδέλφους τους. Ακόμα και τα μέλη του συνδικαλιστικού οργάνου καταφεύγουν σε αυτή την πρακτική. Φυσικά, στον μικρόκοσμο της ομοσπονδίας όλα μαθαίνονται. Και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα πηγαδάκια που
δημιουργούνται στο υπαίθριο καπνιστήριο, αλλά και στα social
media. Εκεί, μάλιστα, μια φαρμακόγλωσσα το έριξε στα άσματα
κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού κουτσομπολιού. «Πάλι άργησε και χτυπάει άλλος την κάρτα. Θα τραγουδάει “κοίτα Μιχάλη
μου, το χάλι μου” και δεν ήθελε να το αφήσει στη μέση. Και μετά
θέλουν διευθυντικές θέσεις». Όλα αυτά, βέβαια, παίρνουν έκταση εξ αιτίας της ανασφάλειας που διακατέχει όλους τους υπαλλήλους, διότι αναμένονται εκκαθαρίσεις στο προσωπικό της ΕΠΟ και ο καθένας προσπαθεί να αναδείξει τα αρνητικά στοιχεία
της διπλανής ή του φίλου!
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο Τσίπρας
θα έφερνε…
Μουντιάλ
Καλά, μιλάμε για την
απόλυτη ξεφτίλα της
ΕΠΟ. Έκανε φάκελο, όχι
σαν κι αυτόν που
φτιάχνουν οι φαντάροι
στον στρατό τα
μαξιλάρια τους για την
επιθεώρηση, αλλά για
να διεκδικήσει η
Ελλάδα τον τελικό του
νεοσύστατου
Conference League και
να τον διοργανώσει το
«Παγκρήτιο». Όταν
μιλάμε για Conference
League είναι σαν να
μιλάμε για τη Γ΄ Εθνική
της Ελλάδας. Όλες οι
ομαδάρες θα παίζουνε
μέσα. Από το Γιβραλτάρ,
την Εσθονία, τη
Μολδαβία, το
Λίχτενσταϊν. Τεράστιο
γεγονός για την
πατρίδα. Μεγάλη
προβολή. Εδώ μπορεί οι
FIFAτζήδες και
UEFAτζήδες να την
πετάξουν έξω την
Ελλάδα την Τρίτη αν
δεν πιάσουν τα
παρακάλια του
Μητσοτάκης για το θέμα
ΠΑΟΚ, Ξάνθη, και η
ΕΠΟ θέλει λούσο…
Αρμενίας και
Καζακστάν. Την ίδια
διοργάνωση θέλουν η
Βόρεια Μακεδονία, η
Αλβανία και καμία
Γαλλία, όπως γράφτηκε.
Ώρα είναι τώρα να βγει
κανένας Τσίπρας και να
δηλώσει ότι επί των
ημερών του είχε
ετοιμάσει φάκελο για
να πάρει η Ελλάδα όχι
το… μακρύτερο, αλλά
τις διοργανώσεις του
EURO 2028 και του
Μουντιάλ του 2030 μαζί
με τη Ρουμανία, τη
Σερβία και τη
Βουλγαρία. Με
χειραψίες ο Αλέξης,
οράματα και
μεγαλοπιάσματα. Και
γελούσε ο κόσμος σε
όλες τις ηπείρους για τις
χειραψίες του
λαοπρόβλητου ηγέτη.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Περέιρα τα παίζει όλα
για σ’ αυτή και την άλλη αγωνιστική την τελευταία. Έτσι είναι. Δεν
τα παίζουνε μόνο οι ομάδες όλα για όλα. Κι ο Πορτογάλος τα παίζει. Πάει και
βάζει τον Φωτιά στο παιχνίδι της Λαμίας
με τον Άρη. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει,
δηλαδή. Πάει και τελείωσε. Δεν τον γουστάρουνε τον Άρη στα play off. Αυτό έχω να
πω εγώ. Τον Φωτιά, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Ο γίγας Φωτιάς από την Πέλλα είχε
σφυρίξει Βόλος-Ολυμπιακός 0-0. Με την ακύρωση του γκολ του Σουντανί, το πέναλτι
στον Ελ Αραμπί και τα ρέστα.
Κι εγώ δεν σου λέω ότι του τα έχωσε στην ψύχρα ο Χούμπελ. Όχι. Εγώ σου μιλάω ότι ο Περέιρα έβγαλε ανακοίνωση για το ματς εκείνο και
σου λέει: «Δυστυχώς, η απόδοση των διαιτητών
στον αγωνιστικό χώρο και την εφαρμογή του συστήματος V.A.R., σε συγκεκριμένους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, ήταν αναμφίβολα κατώτερη κάθε προσδοκίας. Κατά συνέπεια, η Κ.Ε.Δ. αποφάσισε ότι όλοι οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές,
σε αγωνιστικό χώρο και V.A.R., των αγώνων αυτών,
θα αποκλειστούν από κάθε μελλοντικό ορισμό και
μέχρι οι αναλυτικές αναφορές και αξιολογήσεις
των παρατηρητών διαιτησίας να κατατεθούν και
να αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ.».
Μόνο για τον Φωτιά ήταν αυτή η ανακοίνωση. Κι έρχεται ο Περέιρα και τον ξαναβάζει. Τι έγινε, δηλαδή; Έμαθε να σφυρίζει καλύτερα ο Φωτιάς; Έκανε ιδιαίτερα μαθήματα φροντιστήριο; Τι
έγινε κι ο Φωτιάς μπαίνει σ’ ένα τέτοιο ματς; Μέχρι τις αναλυτικές αναφορές του παρατηρητή διαιτησίας, σου λέει ο Περέιρα.
Έστειλε τις αναφορές αυτός ο παρατηρητής
Γκαϊτατζής από τη Δράμα και τον βρήκε μια χαρά
τον Φωτιά; Φως φανάρι είναι η δουλειά. Ο Άρης
πρέπει να μείνει εκτός.
Ρίχνω και μια ματιά στα παιχνίδια του Άρη φέτος. Στο ματς με τον ΟΦΗ δεν δίνεται καθαρό πέναλτι στον Ιντέγιε. Από τη Δευτέρα είχε γίνει στη
Θεσσαλονίκη γνωστό ότι θα σφύριξε ο Σιδηρόπουλος την Κυριακή στην Τούμπα ΠΑΟΚ-Άρης.
Μια χαρά τα πήγε ο κορυφαίος. Απέβαλε τον Σάσα και μετά πήγε για φαΐ στου Διακοφώτη. Με
τη Λάρισα και τον Ολυμπιακό ο Άρης έχει δικαιολογημένα παράπονα.
Δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση. Στο ματς με
την ΑΕΚ, ο Ιντέγιε αποβλήθηκε επειδή πάτησε
τον Μάνταλο. Άθελά του έγινε. Όταν ο Γιαννούλης πάτησε τον Μασούρα του Πανιωνίου
και τον Νάγκι του Παναθηναϊκού, ήταν τυχαίο.
Φουλ κόντρα έπαιξαν τον Άρη με τη Λαμία και τον
Αστέρα. Κι έρχεται το ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο κι ο Κουτρουμπής ανατρέπει τον Μπα,
κουβέντα ο Κομίνης.
Η δε Super League έβαλε τον Ατρόμητο να
παίξει Δευτέρα την περασμένη αγωνιστική, Κυριακή τον Άρη, που είχανε παίξει μεταξύ τους στο
Κύπελλο μεσοβδόμαδα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Ποιος δεν θέλει τον Άρη
στα play off; Και μην πει κανένα κορόιδο ότι δεν
τον θέλει ο Ιβάν.
Ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ο Άρης. Ο Ιβάν αγαπάει όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία, την Ξάνθη κι ολόκληρη τη Θράκη.
Είναι δυνατόν να μη θέλει τον Άρη; Κι αν άρπαξε τεσσάρα και γελοιοποιήθηκε ο ΠΑΟΚ στο

Ο

Ποιοι είναι
«πρακτοράκια
και
ρουφιάνοι»;
Η είδηση πέρασε στα
ψιλά στις στήλες των
media. Έκλεισε, λέει, ο
ραδιοφωνικός σταθμός
Αρένα στη
Θεσσαλονίκη. Μάλιστα.
Αθλητικός ήτανε ο
Αρένα κι έγερνε προς
τον Άρη. Όχι με
ξεφτιλίκια, όπως οι
Σαββιδοτέχνες. Ούτε
Κόλκα, ούτε
Βασιλόπουλο είχε ο
Αρένα. Δημοσιογραφία
κανονική έκανε.
Τελείωσε. Κι άπαξ οι
Σαββιδοτέχνες μιλάγανε
για πρακτοράκια και
ρουφιάνους εντός των
τειχών, δεν εννοούσανε
τους συναδέλφους τους
του Αρένα. Αγαπημένοι
είναι όλοι οι
δημοσιογράφοι στη
Θεσσαλονίκη. Σαν
αδέρφια. Κι αυτός ο
Παπαϊωάννου που είχε
τον σταθμό είναι
σοβαρός, καμία σχέση
με χουλιγκανιές. Και
δεν πήγε ούτε για καφέ
στον Καρυπίδη. Αυτό θα
πει αξιοπρέπεια. Όπως
ακριβώς οι του ΠΑΟΚ.
Κανένας τους δεν έχει
σχέση με τον Σαββίδη.
Όλοι κάνουνε
ανεξάρτητη
δημοσιογραφία. Και μην
πει κανένας ξυπνιτζής
ότι δουλεύουνε στο
ΟΡΕΝ του Σαββίδη. Και
τι σχέση έχει ο Ιβάν με
τον ΠΑΟΚ; Στη σύζυγο
και τον υιό ανήκει η
ΠΑΕ. Έτσι είπαν οι
δικηγόροι του ΠΑΟΚ
στην ΕΕΑ.

Δεν θέλει
τον Άρη
στα play off…

Μας δουλεύει ο Μέλο, που βάζει φωτιά
με Φωτιά, με εντολές της Όλγας…
Χαριλάου, δεν κατάφερε να τον νικήσει στην Τούμπα, 2-2, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Καλές και κακές στιγμές.
Να το σοβαρέψουμε. Τέσσερα ποντάκια του
πήρε του ΠΑΟΚ ο Άρης. Και φωνάζανε στο Σαββιδοτεχνείο ότι υπάρχουν προδότες και πράκτορες του αθηναϊκού κατεστημένου στη Θεσσαλονίκη.
Εδώ πόλεμος γίνεται κι ο καθένας κάνει ό,τι
μπορεί. Είναι, δηλαδή, κανένας Αρειανός που υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ; Όχι βέβαια. Αυτοί εκεί πάνω

είναι χειρότερα από Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
στην Αθήνα.
Άμα μπορούσε ο ένας να καταστρέψει τον άλλον, θα το έκανε.
Έτσι είναι. Άμα μπορούσε ο Ιβάν, στο ερασιτεχνικό θα τον έριχνε τον Άρη. Για να γίνει ο απόλυτος μάγκας στη Θεσσαλονίκη.
Αλλά ο Άρης έχει κι αυτός πολύ λαό. Ούτε Ηρακλής είναι, ούτε Καλαμαριά.
Κι οπαδοί του Άρη κι αυτοί ψηφίζουνε. Όχι μόνο οι ΠΑΟΚτσήδες.
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Τα φωτεινά αστέρια των παιδικών χωριών SOS στο City Link
ως τις 29 Φεβρουαρίου θα φωτίζουν το City Link, στo
κέντρο της Αθήνας, τα φωτεινά αστέρια που δημιούργησαν τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης. Η
δράση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Παιδικών Χωριών SOS με την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της οποίας υλοποιήθηκε και φέτος εργαστήρι ζωγραφικής όπου τα παιδιά
ζωγράφισαν αστέρια.

Έ

αυξανόμενη ζήτηση για τις ευρυζωνικές του υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δεδομένων κινητής, αποτέλεσμα της τεχνολογικής του υπεροχής, της συνεχούς αναβάθμισης
των υποδομών του και της εστίασης στην εμπειρία του πελάτη.
O OTE έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και
προσανατολισμένος στον πελάτη.
Με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε FTTC και 4G να έχει ολοκληρωθεί, η διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να διαμορφωθούν σε
€600.000.000 το 2020.
Χάρη στη λειτουργική του αποδοτικότητα σε όλους του τομείς, σε
συνδυασμό με την εποχικότητα
των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες
ταμειακές ροές θα αγγίξουν φέτος
τα €610.000.000, παρουσιάζοντας αύξηση 25%, και οι ελεύθερες
ταμειακές
ροές
τα
€350.000.000, λόγω των εξαιρετικά υψηλών εκτάκτων δαπανών.
Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή της αναμενόμενης πληρωμής του 2019 για άδειες φάσματος, η αμοιβή των μετόχων για το

Η σύνθεση των αστεριών τους δημιούργησε «Το φωτεινό μας
αστέρι», το Γούρι του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το
2020. Τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν υπό την επιμέλεια της εικαστικού Ουρανίας Αναστασιάδου, Υπεύθυνης της
Μονάδας Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποτελούν την πιο φωτεινή έκθεση ζωγραφικής
που θα κοσμεί το City Link έως το τέλος του μήνα.

2020 αναμένεται να ανέλθει σε
€400.000.000, σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ
των εκτιμώμενων πληρωμών για
άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Μ. ΤΣΑΜΑΖ:
«Επιστέγασμα μιας πολύ
δυνατής χρονιάς»
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του
ΟΤΕ για το δ΄ τρίμηνο του 2019
και για το σύνολο της περσινής
χρήσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Mιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε ικανοποιημένος από την αύξηση εσόδων

και την ισχυρή κερδοφορία στην
Ελλάδα σε επίπεδο έτους, καθώς
και από τη σημαντική βελτίωση
κατά το τελευταίο τρίμηνο στη Ρουμανία. «Οι επιδόσεις μας το τελευταίο
τρίμηνο ήταν το επιστέγασμα μίας πολύ δυνατής χρονιάς. Δικαιώνουν τη
στρατηγική που υλοποιούμε με αποφασιστικότητα και συνέπεια επί σειρά
ετών», είπε χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ωστόσο την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία μετασχηματισμού του ΟΤΕ.
Όπως είπε ο επικεφαλής του
οργανισμού στο περιβάλλον και
στον κλάδο των telecoms συντελούνται θεμελιώδεις αλλαγές και
«ήδη λαμβάνουμε δραστικά μέτρα ώστε να καταστήσουμε τον οργανισμό
πιο ευέλικτο, να εξορθολογίσουμε τα
κόστη μας και να αναπτύξουμε νέες
πηγές εσόδων. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπεγράφη πριν λίγες μέρες στον ΟΤΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε βιώσιμοι
και ανταγωνιστικοί, προς όφελος της
εταιρείας και των ανθρώπων μας».
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε:
«Η διαρκής ενίσχυση των ταμειακών ροών μάς παρέχει τους πόρους
που χρειάζονται για να επενδύσουμε
στις ανάγκες των πελατών μας και της
νέας ψηφιακής εποχής, να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους μας και να
ανταμείψουμε τους μετόχους μας».

από την Τράπεζα Πειραιώς
κονομήσει» δικά του λεωφορεία για να πυκνώσει τα δρομολόγια εντός της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή
εντός του πολεοδομικού ιστού,
βελτιώνοντας τις συνθήκες μετακίνησης μέσα στην πόλη.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και του ΟΑΣΘ, με την
παραλαβή των λεωφορείων,

το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα αναλάβει την εκτέλεση 10 γραμμών, οι οποίες βρίσκονται στο
βορειοδυτικό τμήμα του νομού. Για τον υπόλοιπο νομό, το
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα υπεκμισθώσει επιπλέον 15 γραμμές στα γειτονικά ΚΤΕΛ Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
Η σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης ανάμεσα στην Πειραιώς Leasing και το ΚΤΕΛ

Θεσσαλονίκης, αλλά και η συνολική χρηματοδότηση του ομίλου Πειραιώς, εξυπηρετεί
σκοπούς επιτακτικού γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Στόχος είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να αναβαθμιστεί ποιοτικά η παροχή του συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό τόσο της πόλης
όσο και της υπαίθρου του νομού Θεσσαλονίκης.

AVIS: Πρωταθλήτρια
του κλάδου της στα
Mobility Awards 2019
ρωταθληματική εμφάνιση έκανε η Avis στην παρθενική διοργάνωση του διαγωνισμού Μobility Awards
2019, αφού διακρίθηκε για τις καινοτόμες πρακτικές,
τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της, καθώς και για την αποτελεσματικότητά της σε κάθε
επίπεδο της λειτουργίας
της. Η επιτυχημένη πορεία
της leader εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, τα εξαιρετικά αποτελέσματα και
η υψηλή ικανοποίηση των
πελατών της, συνέβαλαν
καθοριστικά στο να αναδειχθεί ως «Rental Company
of the Year», κερδίζοντας
παράλληλα τα περισσότερα
βραβεία από κάθε άλλη εταιρεία του κλάδου, σε κατηγορίες όπως:

Π

1 «Customer Service», για
τα μοναδικά οφέλη, τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της, καθώς και την
παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες της.
1 «Green Initiative», για την περιβαλλοντική της ευθύνη και τις επενδύσεις της σε πρωτοποριακές λύσεις, υπηρεσίες και αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον, μειώνοντας
ουσιαστικά τις εκπομπές ρύπων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου της, που είναι και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα.
1 «Risk Management», για την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη
διαχείριση των κινδύνων, την άρτια και διαφανή ενημέρωση
των πελατών της, καθώς και την υψηλή ασφάλεια που τους παρέχει.
1 «Fleet Management», για τις προσωποποιημένες λύσεις
που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες
τους στον τομέα της διαχείρισης στόλου, μέσα από τους άρτια
καταρτισμένους ανθρώπους της και τη σύγχρονη υποδομή της.
Με αφορμή τις διακρίσεις της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Avis, Ανδρέας Ταπραντζής, δήλωσε: «Η αφοσίωσή
μας στην παροχή υπηρεσιών, που ενθουσιάζουν τους πελάτες μας, και
οι συνεχείς επενδύσεις μας στους ανθρώπους μας, τα συστήματα και
τον στόλο μας, ενισχύουν ουσιαστικά την ηγετική μας θέση στον κλάδο της μίσθωσης αυτοκινήτων. Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση των προσπαθειών μας και μέσα από τον θεσμό των Mobility
Awards δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε δυναμικά, οδηγώντας τις εξελίξεις στον κλάδο μας».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης
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Ο ρόκερ πουλάει το «παλατάκι» του,
αλλά δεν βρίσκει αγοραστή
Δύο χρόνια, από το 1999 έως το 2001, χρειάστηκε για χτιστεί στο
Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η έπαυλις-παλάτι που παραγγέλθηκε για να
φιλοξενήσει τον διάσημο Αμερικανό ρόκερ Τζον Μπον Τζόβι,
αλλά είναι πολύ περισσότερος ο καιρός που ο φρόντμαν του ομώνυμου συγκροτήματος προσπαθεί να την ξεφορτωθεί χωρίς όμως
να τα καταφέρνει.
Το οίκημα είναι δημιουργία του αρχιτέκτονα Ρόμπερτ Στερν, ο
οποίος προσελήφθη από τον Μπον Τζόβι ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο: να σχεδιάσει το σπίτι που ονειρευόταν ο τραγουδιστής. Κατασκευαστική μούσα του ακινήτου είναι τα αντίστοιχα σπίτια της
γαλλικής εξοχής και δομήθηκε σε έκταση 15 στρεμμάτων, έχοντας

αποκλειστική πρόσβαση στον
ποταμό Navesink
(σ.σ. απέχει μόλις μια ώρα από τα περίχωρα της Νέας Υόρκης),
καθώς διαθέτει ιδιωτική αποβάθρα.
Αυτό, λοιπόν, το σπίτι που εκτός των άλλων διαθέτει 6 κρεβατοκάμαρες και 7 μπάνια εκτιμήθηκε από κτηματομεσιτική εταιρεία
Christie’s International Real Estate ότι κοστίζει περί τα 20 εκατ.
δολάρια και δεν αποκλείεται το υψηλό του κόστος να είναι αυτό
που εμποδίζει τον 57χρονο ρόκερ να βρει πρόθυμο αγοραστή.

Γυναικοκτονία δίχως
τέλος στο Μεξικό
1 Στη χώρα που ενώνει τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική κατά μέσο όρο
δολοφονούνται καθημερινά 10 γυναίκες
εν έχουν τέλος οι φόνοι γυναικών στο
Μεξικό, καθώς λίγες ημέρες μόνο μετά
τον αποτρόπαιο φόνο της 25χρονης Ίνγκριντ από τον σύντροφό της, ένα 7χρονο
κοριτσάκι είχε την ίδια τύχη: απήχθη από
το σχολείο της, βασανίστηκε και βρέθηκε μέσα σε
πλαστική σακούλα. Και αυτό ήταν το θέμα του πρόσφατου «εορτασμού» –τρόπος του λέγειν φυσικά– του
Αγίου Βαλεντίνου στη χώρα, η γυναικοκτονία που
αγγίζει πια τα όρια της φρίκης.
Κατά μέσο όρο κάθε ημέρα δολοφονούνται στο Μεξικό
10 γυναίκες, ενώ κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου
Λόπες Ομπραδόρ το 2019 έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς
τα θύματα αυξήθηκαν κατά 10% φτάνοντας τα 1.006 μέσα
στον χρόνο. Οι μαζικές δολοφονίες γυναικών ξεκίνησαν
το 1993 στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες, μια πόλη απέναντι
από το Ελ Πάσο του Τέξας που από παραθεριστικό κέντρο
των Αμερικανών μετατράπηκε στην τέταρτη πιο πυκνοκατοικημένη εργατούπολη της χώρας και εκεί σήμερα το τοπικό καρτέλ ναρκωτικών διακινεί το 50% των «εξαγωγών»
στις ΗΠΑ. Μόνο στην πόλη αυτή έχουν βρει βίαιο θάνατο
πάνω από 400 γυναίκες σε ανεξιχνίαστα κατά μεγάλο μέρος εγκλήματα, ενώ εκατοντάδες γυναίκες της περιοχής αγνοούνται, δίνοντας στην πόλη το προσωνύμιο «η πόλη
των νεκρών γυναικών».
Οι δολοφονίες συσχετίζονται με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας NAFTA μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικό και
την ισχυροποίηση του καρτέλ ναρκωτικών της πόλης, και
από τότε πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο οι απαγωγές και
οι δολοφονίες με χαρακτηριστικό τη σεξουαλική βία. Από

ποιες περιπτώσεις: αποκόπτεται με μαχαίρι το δεξί στήθος και με τα δόντια η αριστερή θηλή, ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που βρέθηκαν μαζικοί τάφοι.

Δ

Οι ύποπτοι

λίγων μηνών βρέφη με τη συντριπτική πλειοψηφία των
θυμάτων κάτω από 30 ετών, με περίπου το ένα τρίτο τους
να έχει βρεθεί ακρωτηριασμένο, οι γυναικοκτονίες που
διαπράχθηκαν τόσο από μέλη του στενού οικογενειακού
τους κύκλου, όσο και από αγνώστους, ακολουθούν συνήθως ένα μοτίβο: απαγωγή, αιχμαλωσία, σεξουαλική κακοποίηση, θάνατος από ξυλοδαρμό ή στραγγαλισμό και
εγκατάλειψη του πτώματος σε ερημική περιοχή. Συγκλονιστική είναι και η «υπογραφή» των δολοφόνων σε κά-

Η καταδίκη σε 20ετή κάθειρξη του βασικού υπόπτου Αιγύπτιου χημικού Αμπντέλ Σαρίφ το 1995 δεν έδωσε τέλος στη φρίκη, καθώς η αστυνομία κατηγόρησε τα μέλη
μιας τοπικής συμμορίας, των Los Rebeldes, ότι πληρώνονταν από τον έγκλειστο Σαρίφ για να δολοφονούν γυναίκες. Επόμενοι ύποπτοι μια ομάδα οδηγών, οι Los
Choferes, που διακινούσαν με τα λεωφορεία τις εργάτριες
που σωρηδόν έπεφταν θύματα, και πάλι με την κατηγορία
ότι και αυτοί έπαιρναν εντολές και χρήματα από τον Σαρίφ
προκειμένου να συνεχίζουν τις δολοφονίες, ωστόσο οι
καταγγελίες ότι οι ύποπτοι βασανίστηκαν από την αστυνομία προκειμένου να τους αποσπαστούν ομολογίες ανάγκασαν την πολιτεία να συνεχίσει τις έρευνες. Το 2005
στο βιβλίο της Harvest of Women η δημοσιογράφος Νταϊάνα Ουάσιγκτον Βαλντέζ, που ερευνά επί χρόνια το θέμα, κατέδειξε ως δράστες μια ομάδα μελών πλούσιων οικογενειών της περιοχής, τους Los Juniors, και μέλη του
καρτέλ των ναρκωτικών του Χουάρες, ενώ επισημαίνει ότι και στη Γουατεμάλα, όπου το ίδιο καρτέλ έχει συμφέροντα και δύναμη, είναι σε εξέλιξη ένα παρόμοιο κύμα δολοφονιών γυναικών.

Το Κράτος και οι οργανώσεις πολιτών
Ωστόσο οι συλλήψεις είναι ελάχιστες, γεγονός που ενδυναμώνει τους ψιθύρους ότι οι δράστες είτε προέρχονται
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Πέθανε ο εφευρέτης του copy-paste
«πατέρας» μιας από τις πιο δημοφιλείς εντολές της πληροφορικής, του «copy-paste», πέθανε στα 74 χρόνια του.
Ο λόγος για τον Λόρενς «Λάρι» Τέσλερ, τον άλλοτε ερευνητή της Xerox που εφηύρε τις εντολές «αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση», «εύρεση και αντικατάσταση», καθώς και πολλές άλλες, κάνοντας με αυτές πολύ πιο εύκολη την εργάσιμη ημέρα.
Ο Τέσλερ γεννήθηκε το 1945 στη Νέα Υόρκη, αποφοίτησε από το
πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στη Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνια, και
ειδικεύτηκε στην αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχανημάτων.
Δούλεψε στο κέντρο έρευνας της Ζίροξ στο Πάλο Άλτο, αλλά κυ-

Ο

ρίως για την Apple (σ.σ. τον άρπαξε από τη Ζίροξ το 1980 ο συνιδρυτής της Apple, ο Στιβ Τζομπς), την Amazon και τη Yahoo.
Τη δυνατότητα της «αποκοπής» και της «επικόλλησης» οποιουδήποτε αποσπάσματος κειμένου, χωρίς να χρειάζονται πολλά και
περίπλοκα βήματα, την εμπνεύστηκε από μια τεχνική πολύ αρχαιότερη από την εποχή της πληροφορικής, δηλαδή το να κόβει
κανείς τμήματα τυπωμένων φράσεων και να τα τοποθετεί σε άλλη
σειρά χρησιμοποιώντας κόλλα ή σελοτέιπ. Η εντολή «copy-paste»
έγινε συνήθεια χάρη στην Apple, που την ενέταξε στον υπολογιστή Lisa το 1983 και στον Macintosh την επόμενη χρονιά.

«απαγορευμένη ζώνη»
η μετα-brexit Βρετανία
για ανειδίκευτους εργάτες
και όσους δεν μιλούν αγγλικά
ε τις ανησυχίες από τις συνέπειες του υψηλού αριθμού των μεταναστών από
την Ευρώπη στο Νησί, να αποτέλεσαν μία από τις πλέον βασικές αναγνώσεις
της υπέρ του Brexit ψήφου των Βρετανών στις δημοψηφισματικές κάλπες
του 2016, η διακυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον παρουσίασε τα σχέδιά της, προκειμένου να τερματιστεί η εξάρτηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το «φθηνό» –όπως χαρακτηρίζεται– εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.
Στον πυρήνα των σχετικών σχεδιασμών της βρετανικής κυβέρνησης έχει ήδη ανακοινωθεί ότι βρίσκεται η μείωση του συνολικού αριθμού των μεταναστών, με την έμφαση να δίνεται στην προσέλκυση-υποδοχή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από
ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα το νέο σύστημα θα λειτουργεί με τη συλλογή μονάδων
για ειδικές δεξιότητες και προσόντα για τον καθορισμό των μισθών και την ανάθεση
εργασίας, με την έκδοση βίζας να καθίσταται πλέον δυνατή μόνο για αυτούς που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες μονάδες.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Guardian», η κυβέρνηση των Τόρις έχει ως πρότυπο το
μοντέλο που εφαρμόζει για έλεγχο των συνόρων της η Αυστραλία, με το αντίστοιχο
βρετανικό προσχέδιο να περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
• Τα βρετανικά σύνορα θα είναι κλειστά σε ανειδίκευτους εργάτες και όλοι οι μετανάστες θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά.
• Δεν θα υπάρχει χώρος για ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν αντικείμενο εργασίας.
• Όποιος επιθυμεί να μετοικήσει στο «Νησί» για να εργαστεί, θα πρέπει να έχει στα χέρια του προσφορά θέσης εργασίας με ετήσιες απολαβές της τάξης των 25.600 λιρών.
• Στα σημεία συνοριακού ελέγχου δεν θα γίνονται δεκτές ταυτότητες από χώρες όπως
η Γαλλία και η Ιταλία, προκειμένου να εμποδιστούν περιστατικά εργατών εκτός χωρών ΕΕ να «ξεγελάσουν» το σύστημα με πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες.
• Το όριο για τις σπουδές κατεβαίνει από το degree στα πτυχία A-levels ή τα ισότιμά
τους.
• Παραμένει το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης για καλλιτέχνες, διασκεδαστές, αθλητές και μουσικούς.

Μ

Οι διαμαρτυρίες των πολιτών του Μεξικού
δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα

Κατα την πρΩτη θητεΙα τΟυ πρΟεδρΟυ ΛΟπες

ΟΜπραδΟρ τΟ 2019 ΟΙ φΟνΟΙ Με θυΜατα γυναΙΚες
εςπαςαν Καθε ρεΚΟρ, ΚαθΩς αυξηθηΚαν Κατα 10%
φτανΟντας τΙς 1.006 νεΚρες Μεςα ςτΟν χρΟνΟ
είτε υποβοηθούνται από την αστυνομία,
και δεδομένου του ότι κατά τη μεξικάνικη
νομοθεσία οι δολοφονίες και οι εξαφανίσεις ανήκουν στη δικαιοδοσία των τοπικών κυβερνήσεων, το επίσημο μεξικάνικο κράτος αναμίχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, και μάλιστα κατηγορώντας επισήμως τα ίδια τα θύματα ότι με το ντύσιμο και τη συμπεριφορά τους προκάλεσαν
τον βίαιο θάνατό τους.
Η ολιγωρία και η αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος, αλλά περισσότερο η κατακόρυφη αύξηση των δολοφονιών κινητοποίησαν την κοινωνία και μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάτω από εσωτερικές αλλά
και διεθνείς πιέσεις το 2003 η κυβέρνηση του Μεξικού ανέλαβε πρωτοβουλίες,
χωρίς ωστόσο να πετύχει απολύτως τίποτα, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και ανεύρεσης και τιμωρίας των υπευθύνων.
Ούτε οι κρατικές Επιτροπές για την Αποτροπή και την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών, ούτε η επιτροπή της Βουλή
των Αντιπροσώπων, ούτε η νομοθεσία

που ψήφισε η αμερικανική κυβέρνηση για
την καλύτερη συνεργασία αμερικανικών
και μεξικανικών αρχών πάνω σε τέτοιου
είδους εγκλήματα κατάφεραν τίποτα, και
οι δολοφονίες γυναικών συνεχίζονται αμείωτες, με αποτέλεσμα οι συγγενείς των
θυμάτων να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους.
Από τις πρώτες οργανώσεις το 1998 είναι η Voces sin Eco (Άηχες Φωνές) και ακολούθησαν το 2001 η Nuestras Hijas de
Regreso a Casa (Οι Κόρες μας να Γυρίσουν
Σπίτι), οι Las Mujeres de Negro (Γυναίκες
στα Μαύρα) και η Justicia para Nuestras
Hijas (Δικαιοσύνη για τις Κόρες μας) και
άλλες. Συγκεντρώνουν στοιχεία για τις δολοφονίες και τις εξαφανίσεις, ασκούν πιέσεις στην τοπική και ομοσπονδιακή κυβέρνηση και συνεργάζονται με μη κυβερνητικές οργανώσεις, διοργανώνουν πορείες και διαμαρτυρίες και δίνουν διεθνείς
διαστάσεις στο θέμα κινητοποιώντας όχι
μόνο χιλιάδες ανθρώπων παγκοσμίως,
αλλά ακόμα και τη Διεθνή Αμνηστία και
τον ΟΗΕ.
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Λάβαμε την εξώδικο όχληση, διαμαρτυρία και πρόσκληση του κ. Ιωάννη
Δρόσου, την οποία ως έχουμε υποχρέωση για λόγους δεοντολογίας δημοσιεύουμε αυτούσια.

Μ

ία και μόνο ανάγνωση του περιεχομένου του εν
λόγω δικογράφου
είναι αρκετή για
να σχηματίσει γνώμη ο αναγνώστης για το τι θεωρεί συκοφαντικό
ο κ. Δρόσος, ο οποίος εκλαμβάνει
στην κατηγορία αυτή πληροφορίες, αναλύσεις και κρίσεις, που
βεβαίως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως συκοφαντικές.
Πριν εξετάσουμε με λεπτομέρεια τις επίμαχες παραγράφους, επιβάλλεται να σκιαγραφήσουμε τη
σχέση του κ. Δρόσου με τον υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη.
Ο κ. Γεραπετρίτης έλαβε τον
τίτλο του καθηγητή μετά από εισήγηση του κ. Δρόσου. Μεταξύ τους
υπάρχουν ισχυροί δεσμοί φιλίας
αλλά και επαγγελματικοί. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι επί
προεδρίας του κ. Δρόσου στην
Προσωρινή Διοίκηση της ΕΠΟ
(ΠΔΕ) τον Ιανουάριο του 2017, ο
κ. Γεραπετρίτης εκπροσώπησε
την ΕΠΟ στην προσφυγή του Αθηναϊκού Σωματείου Α.Σ. Ηρακλείου Αθηνών κατά της απόφασης
του τότε υφυπουργού Πολιτισμού
Σταύρου Κοντονή, διά της οποίας η ΠΔΕ ελάμβανε νομιμοποίηση. Το συμφωνηθέν ποσόν της συνεργασίας αυτής ανήρχετο σε
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «Α»
ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ TOY κ. ΔΡΟΣΟΥ

Ας πρόσεχε
τις παρέες του,
πολιτικές και όχι μόνο…
10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χωρίς
να διευκρινίζεται εάν αφορά μόνο
την εκπροσώπηση σε διαδικασία
ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση
προσωρινής διαταγής, ή και περαιτέρω δικαστική εκπροσώπηση,
όπως παρουσία του κατά τη συζήτηση της κυρίας αγωγής και ενδεχόμενη παρουσία του σε διαδικασία έφεσης.
Πριν από την εκδίκαση της
προσωρινής διαταγής, ο κ. Δρόσος ως πρόεδρος της ΠΔΕ διέγραψε το σωματείο, οι εκπρόσωποι του οποίου έντρομοι αφήρεσαν την εκπροσώπηση από το μέλος και δικηγόρο τους Ανδρέα
Μαλάτο, με αποτέλεσμα η προσφυγή να ματαιωθεί λόγω μη νομιμοποίησης.
Και όμως, για δικαστική δια-

δικασία έκδοσης προσωρινής
διαταγής, η οποία ουδέποτε
συζητήθηκε, ο κ. Γεραπετρίτης
έλαβε το ποσόν των 4.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ!!!
Προφανώς ο κ. Δρόσος, ως αριστερός, προσκείμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, και πιο πριν στο ΠΑΣΟΚ, επί εποχής Άκη Τσοχατζόπουλου,
είχε ασπαστεί τη ρήση του Γιώργου Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν».
Ως ομιλών τη ρωσική γλώσσα,
σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Α», είχε ως πρόεδρος της ΠΔΕ
συχνή επαφή με τον ιδιοκτήτη –μικρομέτοχο, κατά δήλωσή του– του
ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Άλλωστε,
ως πρόεδρος της ΠΔΕ, άρα και ως
διοργανωτής, επέτρεψε να γίνει ο
τελικός Κυπέλλου στον Βόλο –ό-

που μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα–, με τον κ. Δρόσο να
δηλώνει μετά το πέρας του αγώνα
ότι «διεξήχθη ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών»!!!
Ας επανέλθουμε όμως στο σήμερα.
Όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξέδωσε
στις 24/1 την απόφασή της –πόρισμα, κατά τον κ. Γεραπετρίτη– δυσμενή για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, λόγω του στενού δεσμού του κ.
Δρόσου με τους κ.κ. Γ. Γεραπετρίτη και Ιβάν Σαββίδη, η «Α» είχε την πληροφόρηση ότι το δυσμενές κλίμα στις τάξεις του ΠΑΟΚ μεταφέρθηκε διογκωμένο στον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα ο υπουργός Επικρατείας, σε λιγότερο
από 18 ώρες –για την ακρίβεια, το

μεσημέρι της επόμενης ημέρας–
να φέρει προς ψήφιση τροπολογία-πρόκληση μεσούσης της ποδοσφαιρικής σεζόν, όταν οι επιπτώσεις για ενδεχόμενες παραβάσεις των δύο προαναφερομένων
ΠΑΕ, μέχρι σήμερα, περίπου ένα
μήνα μετά, δεν έχουν επέλθει.
Τα αναγραφόμενα στην εξώδικη όχληση του κ. Δρόσου περί «εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων
τρίτων (εν προκειμένω του κ. Ι. Σαββίδη)» ουδέποτε ανεγράφησαν στα
κείμενα της έντυπης και ηλεκτρονικής μας έκδοσης και ανήκουν
στη σφαίρα φαντασίας του κ. Δρόσου. Άλλωστε, και η πληροφόρηση του κ. Γεραπετρίτη από έναν
φίλο του –τον κ. Δρόσο– δεν αποτελεί συκοφαντικό γεγονός, και εφόσον ο κ. Δρόσος το αρνείται,

Το εξώδικο του Γ. Δρόσου στην «Α»

«Όπως πρόσφατα ενημερώθηκα από τρίτους,
η έντυπη εφημερίδα και η ιστοσελίδα σας, των
οποίων είστε ιδιοκτήτης και τις οποίες εκδίδετε
και διαχειρίζεστε, έχουν, εδώ και αρκετές ημέρες, επιδοθεί σε μια συστηματική προσπάθεια
κατασυκοφάντησής μου, με τη συστηματική δημοσίευση ψευδών, αλλά και καταφανώς συκοφαντικών δήθεν “ειδήσεων” σχετικά με το πρόσωπό μου. Πέραν δε της κατασυκοφάντησής

μου, τα ψεύδη σας με εκθέτουν και σε προσωπικό κίνδυνο.
»Έτσι, στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας
σας “Η Άποψη” της 1ης/2ης Φεβρουάριου 2020
δημοσιεύετε, και μάλιστα στην 1η σελίδα, υπό
τον τίτλο “Γεραπετρίτης - Δρόσος: Χέρι-χέρι και
στις τροπολογίες (για ΠΑΟΚ...)”, όπως επίσης και
στην ιστοσελίδα σας “www.iapopsi.gr” στις 31
Ιανουάριου 2020, και ώρα 22.39, με τελευταία
ενημέρωση στις 7 Φεβρουάριου 2020 και ώρα
23.27, ανάρτηση η οποία παραμένει έως σήμερα
δημοσιευμένη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
“https://www.iapopsi.gr/gerapetritis-drososcheri-cheri-kai-stis-tropologies-gia- paok/”, το
ψεύδος ότι είχα εμπλοκή, και μάλιστα υπαγόρευσα στον Υπουργό Eπικράτειας κ. Γ. Γεραπετρίτη, τροπολογία με την οποία θα μεταβαλλόταν επί το επιεικέστερο η προβλεπόμενη από το
οικείο ρυθμιστικό καθεστώς ποινή για πολυϊδιοκτησία σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες.
Τούτο, δε, το αναγράφετε ρητώς ως εξής “είναι
φυσικό να είναι μεγάλη η απορία των αναγνωστών μας ποιο είναι το άτομο που με οδηγίες του
Ιβάν Σαββίδη έβαλε στο τρυπάκι τον κ. Γεραπετρί-

τη και βεβαίως την κυβέρνηση. Η “Α” αποκαλύπτει
σήμερα ότι πρόκειται για τον κ. Γιάννη Δρόσο”.
»Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως ψευδή.
Είναι δε και συκοφαντικά, επειδή πλήττουν την
τιμή και την υπόληψή μου, εμφανίζοντάς με να
παρασύρω για να εξυπηρετήσω ιδιοτελή συμφέροντα τρίτων (εν προκειμένω του κ. Ι. Σαββίδη)
τον Υπουργό Επικράτειας κ. Γ. Γεραπετρίτη και
συνολικά την κυβέρνηση σε ψήφιση μιας ιδιαίτερα επίμαχης, αμφισβητούμενης και προκαλούσης εντάσεις τροπολογίας. Τούτο, δε, όταν την
παραμικρή σχέση δεν είχα με το θέμα αυτό.
»Περαιτέρω, στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας σας “Η Άποψη” της 8ης/9ης Φεβρουάριου
2020 δημοσιεύετε, και μάλιστα στην 4η σελίδα,
υπό τον τίτλο “Κυριάκο, έμπλεξες...”, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα σας “www.iapopsi.gr”
στις 7 Φεβρουάριου 2020, και ώρα 22.49, με τελευταία ενημέρωση στις 23.25, ανάρτηση η οποία παραμένει έως σήμερα δημοσιευμένη στον
ηλεκτρονικό σύνδεσμο “
https://www.iapopsi.gr/kyriako-emplexes/“, επί λέξει ότι “όλα τα περί “διχόνοιας”, περί “διαχωρισμού σε Βορείους και Νοτίους”, 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”.
»Το δημοσίευμα αυτό είναι ψευδές, αλλά και
συκοφαντικό, διότι με εμφανίζει να προκαλώ τεχνηέντως αίσθηση διχόνοιας και διαχωρισμού
της χώρας σε Βορείους και Νοτίους και μάλιστα
να την εμπεδώνω σε ανώτατο κυβερνητικό παράγοντα, όπως είναι ο Υπουργός Επικράτειας κ.
Γ. Γεραπετρίτης. Επίσης, ενόψει της ιδιαιτέρως
μεγάλης έντασης που επικρατεί κατά τον παρόντα χρόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, από
την οποία κατά κοινή πείρα δεν αποκλείεται να
προκόψουν και βίαια επεισόδια αλλά και προσωπικές βιαιοπραγίες, όπως έχει επανειλημμένως συμβεί στο παρελθόν, το παραπάνω ψευδές
δημοσίευμα με εκθέτει σε κίνδυνο, για τον οποίο
σας καθιστώ και προσωπικά υπευθύνους.
»Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα
“www.iapopsi.gr” δημοσιεύετε χθες, 10 Φεβρουάριου 2020, και ώρα 22.53, με τελευταία ενημέρωση στις 22.55, άρθρο με τίτλο “Λόγια του
αέρα από Γεραπετρίτη: Διαιτησία εκτός ΕΠΟ, ομάδες εκτός UEFA και άλλα ευτράπελα...”, το οποίο
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δημοσιοποιούμε τη θέλησή του.
Τώρα, το γεγονός ότι την επόμενη ημέρα ζητούσε να πληροφορηθεί από τους αρμοδίους της ΕΠΟ,
αν με την ψηφισθείσα τροπολογία
υπάρχει παρέμβαση του κράτους
στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, προφανώς οφείλεται στην περιγραφείσα ισχυρή σχέση φιλίας
με τον κ. Γεραπετρίτη, την οποία
θέλησε να προστατεύσει από ένα
ατόπημα που ενδεχομένως να επέφερε το θρυλούμενο Grexit.
Τα αναφερόμενα περί «διχόνοιας» και «διχασμό σε Βόρειους και Νότιους» και «έντασης», που αναφέρει
ο κ. Δρόσος στην εξώδικο όχλησή
του, ότι καταλογίζουμε στον ίδιο τη
μεταφορά και διόγκωσή τους, για
τον κ. Γεραπετρίτη, ήταν αποτέλεσμα ενός λογικού συνειρμού, αφού πριν ακόμη περάσει ένα ημίωρο από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΑ, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, υποχρεώθηκε να αναρτήσει twit
του κ. Γεραπετρίτη, και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εμφανίζεται πανό 50
μέτρων, του οποίου η κατασκευή
απαιτεί χρόνο τουλάχιστον 2-3 ημερών!!! Άρα, προϋπήρχε μια σειρά ενεργειών εκ μέρους του ΠΑΟΚ, αν η απόφαση της ΕΕΑ ήταν
αρνητική για την ΠΑΕ.
Αν ο κ. Δρόσος αρνείται ότι είχε συμμετοχή στη δημιουργία αυτού του κλίματος, δημοσιεύουμε
την άρνησή του, έχοντας πάντα την
απορία ποιος άλλος θα μπορούσε
να συνδέσει την πλευρά του ΠΑΟΚ
με την πλευρά της κυβέρνησης.
Άλλωστε, οι φίλοι στην ανάγκη
φαίνονται…
Όσον αφορά το αναγραφέν από
την εφημερίδα μας συμπέρασμα ό-

τι ο κ. Δρόσος επιμελήθηκε τη σύνταξη της επίμαχης τροπολογίας,
του κ. Γεραπετρίτη, ήταν ένας λογικός συνειρμός, αφού πέραν της
στενής φιλικής και επαγγελματικής
σχέσης, υπήρχε και η αγωνία του
κ. Γεραπετρίτη, που εκφράστηκε
μέσω των ενεργειών του κ. Δρόσου, μήπως η ψηφισθείσα τροπολογία αποτελούσε παρέμβαση στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Η αναφορά μας στη συμμετοχή
του κ. Δρόσου στη συζήτηση του
νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες που απέρριψε το ΣτΕ, ως εκπροσώπου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, είχε την υποδομή της στη δημόσια στήριξη του κ.
Δρόσου, ο οποίος υπεραμύνθηκε
του σχετικού νομοσχεδίου σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, που πραγματοποιήθηκε στον ΔΣΑ τον Οκτώβριο του
2016, παρουσία του Ευάγγελου
Βενιζέλου και του Γιώργου Γεραπετρίτη, αναφέροντας ότι «για 246
εκατομμύρια λόγους θεωρώ ότι πρόκειται για σωστό και άρτιο νομοσχέδιο».
Στο σημείο αυτό αναρωτιόμαστε
τι το συκοφαντικό υπάρχει στην αναφορά μας αυτή.

παραμένει έως σήμερα δημοσιευμένο στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
“https://www.iapopsi.gr/logia-toy-aera-apogerapetriti-diaitisia-ektos-epo-omadesektos-uefa-kai-alla-eytrapela/”. Το ως άνω άρθρο περιλαμβάνει ιδίως το εξής άκρως συκοφαντικό ψεύδος: “Εικάζεται ότι ο νομοτέχνης για τα
θέματα αυτά” -το κείμενό σας αναφέρεται σε
τροπολογία που εισήγαγε ο Υπουργός Επικράτειας κ. Γ. Γεραπετρίτης συναφώς με την τροποποίηση των προβλεπομένων από Παράρτημα
του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΠΟ κυρώσεων σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών- “είναι ο ικανότατος
αρχιτέκτονας των off shore εταιρειών του Άκη
Τσοχατζόπουλου, ο συντάκτης του περίφημου νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες -που ως
γνωστόν το ΣΤΕ το έθεσε στον κάδο απορριμμάτων- και ο πρώην δ/νων σύμβουλος της ΕΡΤ που
ετοιμαζόταν να δώσει 30 εκατ. ευρώ στον ΠΑΟΚ,
δηλαδή ο πολυσχιδής Γιάννης Δρόσος.»
»Το δημοσίευμά σας αυτό είναι απολύτως ψευδές διότι ουδεμία σχέση είχα με offshore ή άλλες
εταιρίες, ή γενικότερα οικονομική σχέση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, αλλά ούτε και καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ετοιμαζόμουν να δώσω 30 εκατομμύρια
στον ΠΑΟΚ ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πλήττει δε βαρύτατα την τιμή και την υπόληψή μου διό-
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Το γεγονός της εκπροσώπησης
του ΣΥΡΙΖΑ στο ΣτΕ δεν αμφισβητείται και δεν αντιλαμβανόμαστε
ποια είναι η συκοφαντία εις βάρος
του κ. Δρόσου.
Αναφερόμενος στην αναγραφή
της «Α», ότι ήταν «ο ικανότατος αρχιτέκτονας των off shore του Άκη Τσοχατζόπουλου», δεν κατανοούμε το
δυσφημιστικό στοιχείο της αναφοράς μας.
Ο κ. Δρόσος, κουμπάρος του κ.
Τσοχατζόπουλου, υπήρξε επιλογή του κατά τη διάρκεια της θητείας
του ως υπουργός Εθνικής Άμυνας
κατά το χρονικό διάστημα 19972001, στον τομέα Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και διευθυντής του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του ίδιου υπουργείου.
Ουσιαστικά στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής
εκείνης, ο κ. Δρόσος ήταν το Νο2
του ΥΠΕΘΑ, μετά τον κ. Άκη...
Αν βοήθησε τον Άκη Τσοχατζόπουλο ως νομικός και συγγενής του να ιδρύσει off shore εταιρείες, δεν σημαίνει ότι διέπραξε
κάποιο ποινικό αδίκημα, ώστε να

τι με εμφανίζει συνένοχο ή πάντως συμπράττοντα
με καταδικασθέντα για βαρύτατα και όλως απαξιωτικά ποινικά αδικήματα τ. Υπουργό, ενώ με εμφανίζει πρόθυμο να διασπαθίσω δημόσιο χρήμα
για να εξυπηρετήσω μία ποδοσφαιρική ομάδα.
»Από την ανάγνωση και μόνο όλων των ως άνω εκφράσεων, είναι απολύτως κατανοητό ότι
τα συγκεκριμένα τρία άρθρα υπό τους τίτλους
“Γεραπετρίτης - Δρόσος: Χέρι-χέρι και στις τροπολογίες (για ΠΑΟΚ...)”, “Κυριάκο, έμπλεξες...” και
“Λόγια του αέρα από Γεραπετρίτη: Διαιτησία εκτός
ΕΠΟ, ομάδες εκτός UEFA και άλλα ευτράπελα...”,
που δημοσιεύθηκαν τα μεν πρώτα δύο στην εφημερίδα “Η Άποψη” στις 1/2 Φεβρουάριου 2020
και στις 8/9 Φεβρουάριου 2020 αντίστοιχα, όλα
δε στην ιστοσελίδα “www.iapopsi.gr” στις 31 Ιανουάριου 2020, στις 7 Φεβρουάριου 2020 και
στις 10 Φεβρουάριου 2020 αντίστοιχα, εξυπηρετούσαν με πρόθεση μια και μόνο σκοπιμότητα:
την άνευ ορίων εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμισή μου με τελικό σκοπό τη βλάβη του κύρους και της φήμης μου. Το περιεχόμενο των ως
άνω τριών συγκεκριμένων άρθρων αναφορικά
με το πρόσωπό μου είναι, λοιπόν, απολύτως συκοφαντικό και προσβάλλει την προσωπικότητά
μου, καθώς επιχειρεί να δημιουργήσει απολύτως
αναληθείς εντυπώσεις.
»Για όλους τους ως άνω αναφερόμενους λό-

μας κατηγορεί για συκοφαντία. Το
γεγονός ότι στην εξώδικη όχλησή
του κάνει λόγο για «γενικότερη οικονομική σχέση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο» ουδέποτε ανεγράφη στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση,
και αποτελεί συμπέρασμα του κ.
Δρόσου για να στοιχειοθετήσει
ευθύνες εις βάρος μας.
Το να συνδράμει τον Άκη Τσοχατζόπουλο σε δημιουργία off
shore εταιρειών δεν είναι αδίκημα. Αδίκημα θα ήταν αν υπήρξε
συμμετοχή του νομικού που επιμελήθηκε τη δημιουργία των εταιρειών αυτών και στο περιεχόμενο,
δηλαδή στο ταμείο των εταιρειών
αυτών...
Τελειώνοντας θα αναφερθούμε
στην κατηγορία(;) ότι τον συκοφαντήσαμε γράφοντας ότι ήθελε να
δώσει 30 εκατ. στον ΠΑΟΚ.
Εδώ γελάει όλη η Ελλάδα. Όχι
μόνο η ΕΡΤ, που είχε διευθύνοντα
σύμβουλο τον κ. Δρόσο, ήταν έτοιμη να δώσει το ποσόν αυτό στον
«δικέφαλο του Βορρά», αλλά θα
πρέπει να θυμηθεί ο κ. Δρόσος ότι στις 5 Ιουλίου του 2019, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η

γους τα ανωτέρω τρία άρθρα, κατά όλο το περιεχόμενο τους και ιδίως κατά ορισμένες φράσεις, θίγουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψη
μου, τα οποία προστατεύονται ως στοιχεία της
προσωπικότητάς μου. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα, δυνάμει των άρθρων 57 ΑΚ και
59 ΑΚ, απόκρουσης της παράνομης προσβολής
της προσωπικότητάς του, η οποία περιλαμβάνει
κάθε αγαθό το οποίο συνδέεται στενά με το
πρόσωπο, ως ύπαρξη φυσική, ηθική, κοινωνική
και πνευματική, όπως είναι η τιμή και η υπόληψη. Τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα αλλά επιμέρους εκφάνσεις (εκδηλώσεις) του ενιαίου δικαιώματος επί της ιδίας προσωπικότητας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσβολή αυτών να σημαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας “προσωπικότητα”.
»Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποκαταστήσετε άμεσα την προσβολή που έχετε διαπράξει
στο πρόσωπο μου, παύοντας αμέσως τα συκοφαντικά ψεύδη για το πρόσωπό μου, καθώς και
διαγράφοντας και ανακαλώντας άμεσα και ρητά
τα ανωτέρω τρία άρθρα και καταχωρώντας άμεσα στην έντυπη εφημερίδα σας και στην ιστοσελίδα σας σε κεντρική θέση, αντίστοιχη τουλάχιστον των ως άνω συκοφαντικών δημοσιευμάτων, το κάτωθι κείμενο:
»“Ουδεμία εμπλοκή είχε ο κ. Γιάννης Δρόσος
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ΕΡΤ θα συμβληθεί με τον ΠΑΟΚ,
με καταβολή του εν λόγω ποσού,
παρουσία του κ. Δρόσου. Η σύμβαση δεν υπεγράφη, διότι ο τότε υπουργός κ. Χουλιαράκης αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή, ώστε
να εκταμιευθεί το ποσόν αυτό.
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι ουδέποτε συκοφαντήσαμε τον κ. Δρόσο. Αν δεν
είχε συμμετοχή σε κάποια εκ των
ανωτέρω γραφομένων, διά της δημοσίευσης του εξωδίκου του καταγράφουμε τη θέση του. Αν πάλι αισθάνεται για δικού του λόγους εκτεθειμένος, από τη δημοσιοποίηση των σχέσεών του με δικηγορικά γραφεία, και εν γένει πολιτικούς (του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΝΔ), ας πρόσεχε με ποιους συνεργάστηκε.
Η ΑΠΟΨΗ
ΥΓ.1: Θα θέλαμε μια ερμηνεία,
γιατί ως διευθύνων σύμβουλος της
ΕΡΤ παρέμεινε επί τέσσερις και πλέον
μήνες μετά την εκλογική νίκη της Νέας
Δημοκρατίας; Είναι αλήθεια ότι ο κ.
Γεραπετρίτης επιθυμούσε την παραμονή του στην ΕΡΤ, αλλά «επαναστάτησε» ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος
δεν είδε με καλό μάτι τον σύμβουλό
του να υπηρετεί τον πολιτικό του αντίπαλο;
Απάντηση ΔΕΝ αναμένουμε.
ΥΓ.2: Στην επόμενη σελίδα αναδημοσιεύουμε ένα σχετικό άρθρο της
εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», στις 14 Νοεμβρίου 2018, που αφορά άμεσα τον κ.
Δρόσο, με τη δικαιολογημένη απορία αν ο κύριος Καθηγητής απέστειλε
εξώδικο στην εφημερίδα, λόγω του
περιεχομένου του ρεπορτάζ.

στην προετοιμασία, σύνταξη ή ψήφιση, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο της τροπολογίας με
την οποία αμβλύνθηκαν οι κυρώσεις για το ενδεχόμενο πολυϊδιοκτησίας σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, ούτε στην όποια ένταση που
δημιουργήθηκε συναφώς με το θέμα αυτό.
»Ουδέποτε ο κ. Γιάννης Δρόσος είχε εμπλοκή
στον σχεδίασμά ή την δημιουργία offshore ή
άλλων εταιριών του Άκη Τσοχατζόπουλου. Ουδέποτε ο κ. Γιάννης Δρόσος ετοιμάσθηκε κατά
οποιονδήποτε τρόπο να διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ στον
ΠΑΟΚ ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
»Όσα αντίθετα δημοσιεύσαμε στην ηλεκτρονική και την έντυπη έκδοσή μας και ειδικότερα
στα άρθρα υπό τους τίτλους “Γέραπετρίτης Δρόσος: Χέρι-χέρι και στις τροπολογίες (για ΠΑΟΚ...)”, “Κυριάκο, έμπλεξες...” και “Λόγια του αέρα από Γεραπετρίτη: Διαιτησία εκτός ΕΠΟ, ομάδες εκτός UEFA και άλλα ευτράπελα...”, που δημοσιεύθηκαν τα μεν πρώτα δύο στην εφημερίδα
“Η Άποψη” στις 1/2 Φεβρουάριου 2020 και στις
8/9 Φεβρουάριου 2020 αντίστοιχα, όλα δε στην
ιστοσελίδα “www.iapopsi.gr” στις 31 Ιανουάριου 2020, στις 7 Φεβρουάριου 2020 και στις 10
Φεβρουάριου 2020 αντίστοιχα είναι αναληθή.
Λυπούμαστε γι’ αυτό και ζητούμε συγγνώμη από
τον κ. Γιάννη Δρόσο”».
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ:
Ο κολλητός του Άκη
Τσοχατζόπουλου επικεφαλής

στο... syriza chanell
Όχι πάρα πολύ παλιά, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του
2018 η διαδικτυακή έκδοση
της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ανήρτησαν ένα άκρως ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Γιάννη Δρόσο. Αφορμή ο τότε ορισμός του δικηγόρου και καθηγητής Νομικής στην διοικητική κεφαλή της ΕΡΤ. Η «Α» το
αλιεύεσαι και το αναδημοσιεύει σήμερα αυτούσιο…

με τους ανεξέλεγκτους συνδικαλιστές του
πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον
Καλφαγιάννη.
Ο Γιάννης Δρόσος είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεωρίας που λέει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»
ή του χιουμοριστικού τσιτάτου του διαδικτύου «είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ».
Σε νεαρή ακόμη ηλικία, ο Δρόσος μπήκε κι αυτός στη λίστα των «αντιστασιακών»
κατά της Χούντας, παιδί δηλαδή της περίφημης «γενιάς του Πολυτεχνείου» που εξαργύρωσε τους αγώνες με πολιτικές θέσεις.

Έ

Ο σύμβουλος της… Αλλαγής

να περίεργο παιχνίδι της μοίρας φέρνει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της πολύπαθης
ΕΡΤ, Γιάννη Δρόσο, να κινείται σε ένα νοητό τρίγωνο. Τρίγωνο, όχι κάποιας… περίεργης διαπλοκής
ή τριγωνικής συναλλαγής, αλλά γεωγραφικό, μιας και στην μακρόχρονη καριέρα
του (πέραν της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας) τρεις είναι οι βασικοί σταθμοί του.
Λίγα χρόνια αργότερα στο κτίριο της ΕΠΟ στο Γουδή, ως επικεφαλής της Ομοσπονδίας, τότε που ο Σταύρος Κοντονής οραματίστηκε την «εξυγίανση» βάζοντας
«δοτούς» προέδρους.
Και τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων ως
διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης η οποία από το «μαύρο»
του Αντώνη Σαμαρά κατάφερε να γίνει πολιτικό παιχνιδάκι του Νίκου Παππά και να
μετατραπεί μέσα σε τρία χρόνια σε
«syriza channel».
Ο δικηγόρος και Καθηγητής Νομικής
ορίστηκε επικεφαλής στην ΕΡΤ, ενώ ο
μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο δημοσιογράφος Λευτέρης
Αρβανίτης είναι τα δύο καινούργια μέλη
του ΔΣ.
Το βιογραφικό του κ. Δρόσου σε αφήνει
άναυδο. Ευρυμάθεια, εντυπωσιακές σπουδές, βαθύς γνώστης του Δημοσίου Δικαίου
με πολυάριθμα άρθρα για το Σύνταγμα, τη
δημόσια τάξη, το δικαίωμα ψήφου των απόδημων, τη νομική θέση των πολιτικών
κομμάτων.
Ο 67χρονος δικηγόρος ανηφορίζει στην
ΕΡΤ για να λύσει με τις γνώσεις του τα
προβλήματα που έχει δημιουργήσει το
«σύστημα Παππά» στο Ραδιομέγαρο μαζί

Την οκταετία της «Αλλαγής» ο Δρόσος πηδάει από το ένα υπουργείο στο άλλο. Και
με ένα διάλειμμα στα χρόνια των «πάμπερς» και του Κοσκωτά, βρίσκεται πάντα
σε θέση συμβούλου. Σύμβουλος των Υπουργών Εμπορίου (1984-1989), Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης
(1995), Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας (1995), Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών (1993-1994) και Εσωτερικών
Προεδρίας Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1994-1996).
Και η μεγάλη στιγμή της καριέρας του
είναι όταν συναντά τον Ακη Τσοχατζόπουλο. Όπως λέει το βιογραφικό: Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ((19982001) και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1997-2001).
Ιστορική φωτογραφία. Ο Γ. Δρόσος και
απέναντί του η Ρ. Δούρου στο Πεντάγωνο
Αν για κάποιους δε λένε τίποτε αυτοί οι
δύσκολοι τίτλοι, το να είσαι γενικός διευθυντής στην αμυντική βιομηχανία είναι
σαν να είσαι το νούμερο 2 στο Πεντάγωνο.
Είναι η εποχή που στην Ελλάδα δένουν
τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Λεφτά υπάρχουν, εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων που χρεοκόπησαν τη χώρα,
βρίσκονται πάνω στο τραπέζι του Ακη Τσοχατζόπουλου το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων κάνει πλάνα για την «υπερδύναμη» Ελλάδα που χρειάζεται αεροπλάνα,
φρεγάτες, ελικόπτερα, TOR – M1. Είναι
η εποχή που στο Ινστιτούτο κάνει τη θητεία της και η περιφερειάρχης Ρένα Δού-

ρου, μια θητεία
που θέλει να ξεχάσει όσο τίποτε άλλο.
Ο Δρόσος
δεν είναι απλά
το δεξί χέρι του
Ακη, αλλά λύνει
και δένει στο
Πεντάγωνο ενώ
κάποιοι που ξέρουν από πρόσωπα και πράγματα επιμένουν:
Ο Δρόσος είναι
και κουμπάρος
του καταδικασμένου για μίζες
πρώην υπουργού.
Τα εξοπλιστικά και οι μίζες περνούσαν
σαν… οβίδες
πάνω από τα κεφάλια όλων, όμως, κανείς δεν
είχε καταλάβει
τίποτε.

Βλέποντας τις μίζες να
περνούν
Ο έμπιστος του Ακη, αλλά και φίλος του
διαδόχου του στο Αμυνας, προφυλακισμένου για τις μίζες, Γιάννου Παπαντωνίου,
θα πρέπει να περνούσε δύσκολες ώρες τότε.
Διότι ο ακέραιος νομικός, ο μορφωμένος ακαδημαϊκός, ο ταγμένος να υπηρετεί
τη Δικαιοσύνη, θα είχε πάθει σοκ βλέποντας τη σήψη, τη διαφθορά, την ανηθικότητα του «συστήματος Ακη» να κυριαρχεί
στο Πεντάγωνο. Πώς να αντέξεις στο καθημερινό «ταγκό της διαπλοκής» με Τσοχατζόπουλο, Σμπώκο, τους στρατηγούς και
τους εμπόρους όπλων; Πρέπει να είσαι άμεμπτου ηθικής και χαλκέντερος για να τα
βγάλεις πέρα, για να μην βουτήξεις το δάκτυλο στο μέλι.
Ο Δρόσος άντεξε, υπηρέτησε σαν γνήσιος πατριώτης το… πατριωτικό ΠΑΣΟΚ,
μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Όταν το κόμμα του Ανδρέα κατέρρευσε ο
επιφανής νομικός προσέγγισε τον ΣΥΡΙΖΑ,

μαζί με άλλους… μετανοημένους Πασόκους
που ήθελαν μια απάνεμη πολιτική στέγη.
Προφανώς οι νομικές του γνώσεις είναι
ιδιαίτερα χρήσιμες σε όλα τα κόμματα και
τις κυβερνήσεις, γι’ αυτό και ο Νίκος Παππάς έσπευσε πριν από δύο χρόνια να του
αναθέσει την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στενός συνεργάτης του υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής εκείνη την εποχή, παρά το πλούσιο βιογραφικό του έβαλε τη σφραγίδα στο
μεγαλύτερο πολιτικό «Βατερλώ» του Νίκου
Παππά, χάνοντας τη δίκη στο ΣτΕ.
Όμως, ακόμη και αυτή η αποτυχία δεν
τον απομάκρυνε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τις
ευλογίες του Σταύρου Κοντονή ορίζεται επικεφαλής της «Επιτροπής Εξυγίανσης»
στην ΕΠΟ, αυτής που θα έσωζε το ελληνικό ποδόσφαιρο από τους «κακούς» και θα
έφερνε την κάθαρση της Αριστεράς του κ.
Τσίπρα και του κ. Βασιλειάδη.
Τον Γιάννη Δρόσο, τον επιφανή νομικό
που παράτησε το πανεπιστήμιο για να…
παίξει μπάλα στο… ηθικό γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, τον μάθαμε και από τις φωτογραφίες
του στο γήπεδο παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Βασιλειάδη.
Τον… απολαύσαμε βεβαίως όταν διοργάνωσε εκείνον τον αλήστου μνήμης τελικό
Κυπέλλου στο Βόλο μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Τότε που οι «φίλαθλοι» κυνηγούσαν ακόμη
και τα σκυλιά με τις φαλτσέτες και τα τσεκούρια, προς εξύψωση του αθλητικού πνεύματος.

Από τον Παππά στον
Τζανακόπουλο
Ούτε αυτή του η αποτυχία τον απομάκρυνε
από τον στενό πυρήνα του «καθεστώτος
ΣΥΡΙΖΑ». Οι κακές γλώσσες λένε ότι μετά
την αποτυχία στο ΣτΕ συγκρούστηκε με
τον Νίκο Παππά, όμως, σαν καλός δικηγόρος που είναι, βρήκε προσβάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενδεχομένως τα κονέ του
άλλοτε «κολλητού» του Ακη να τα έκανε ο
άλλος ισχυρός άνδρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο
πρώτος σε σταυρός στην ΠΓ, Αντώνης Κοτσακάς, παλιός φίλος και στενός συνεργάτης του Τσοχατζόπουλου.
Η γνωριμία του με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο εξελίχθηκε σε φιλία και να που
«τράβηξε» τον πρώτο λαχνό με την επιλογή
του για την ΕΡΤ. Κάποιοι στην κυβέρνηση
λένε μάλιστα ότι με εντολή Τσίπρα, έπειτα
από εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκρίθηκε ο Δρόσος, όχι μόνο λόγω
των αδιαμφισβήτητων ικανοτήτων αλλά για
να σταλεί κι ένα μήνυμα στον Παππά για
την παταγώδη αποτυχία του με την επιλογή
του διδύμου της συμφοράς στην ΕΡΤ, των
κ. Θαλασσινού και Κωστόπουλου.
Όπως λένε άνθρωποι που ξέρουν τις υπόγειες συγκρούσεις στα… υπόγεια του
Μαξίμου «Τζανακόπουλος – Παππάς: Σημειώσατε 1».
Ο άλλοτε άνθρωπος του Ακη Τσοχατζόπουλου, ο παλιός φίλος του Γιάννου Παπαντωνίου, ο κολλητός (μέχρι κάποιο σημείο) του Νίκου Παππά και πλέον έμπιστος
του Δημήτρη Τζανακόπουλου, βρήκε ένα
ζεστό γραφείο στην ΕΡΤ.
Γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός «το
ΠΑΣΟΚ είναι καλό κόμμα αρκεί να το εγκαταλείψεις γρήγορα… Για να κάνεις καριέρα».

Λάτρης του… τζίντζερ σύσσωμη η
οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη

Επιμέλεια:
ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι κάποιος μπορεί να είναι φαν ή αλλιώς λάτρης των
σπορ, ενός καλλιτέχνη ή της αγαπημένης
του εκπομπής στην τηλεόραση, αλλά λάτρης της πιπερόριζας πρώτη φορά το ακούσαμε ότι υπάρχει, και μάλιστα διά
στόματος της Ελένης Μενεγάκη.
Ναι, τόσο η λαμπερή παρουσιάστρια, όσο
και η οικογένειά της, τρελαίνονται να νοστιμίζουν το φαγητό τους με τζίντζερ, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από την εκπομπή της. Πάνω απ’ όλα, η υγιεινή διατροφή..!
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• Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη η νεαρή Μπεάτα θα υποδυθεί επί σκηνής την Έντιθ Πιάφ

Πρωταγωνίστρια σε
μιούζικαλ η αδελφή της
Γκρέτα Τούνμπεργκ!

O

ποια… πέτρα κι αν σηκώσουν οι ανά τον
κόσμο ακτιβιστές και όλοι όσοι έχουν
βάλει ως σκοπό ζωής το να σώσουν τον
πλανήτη από την υπερθέρμανση και την
κλιματική αλλαγή, βρίσκονται μπροστά
στο όνομα της 17χρονης Γκρέτα Τούνμπεργκ, που έχει κάνει μέχρι και κοτζάμ πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής να ασχοληθεί μαζί της(!).
Τώρα, καταφθάνει η μικρότερη αδελφή της, η Μπεάτα Έρνμαν, που έχει βαλθεί να κατακτήσει τον κό-

σμο της μουσικής, ακριβώς όπως η μητέρα τους, η
Μαλένα.
Μάλιστα η Μπεάτα –τον ερχόμενο Σεπτέμβρη–
πρόκειται να παίξει μαζί με τη διάσημη μητέρα της, στο
μιούζικαλ με τον τίτλο «Forever Piaf», στηνΣτοκχόλμη, και θα υποδύεται την ταλαντούχα Γαλλίδα ερμηνεύτρια, Έντιθ Πιάφ, σε νεαρή ηλικία.
Όπως φαίνεται, όλα τα μέλη της οικογένεια της δημοφιλούς ακτιβίστριας είναι… ανήσυχα πνεύματα, όχι
αστεία!

Έγινε θεία για τέταρτη φορά
η Ελένη Φουρέιρα!
ο τέταρτο ανιψάκι της απέκτησε η Ελένη Φουρέιρα,
καθώς η αδελφή της έφερε
στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, που έχει «κλέψει» την καρδιά
όλης της οικογένειας!
Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια
δεν μπορεί με τίποτα να κρύψει
την ευτυχία της, την οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, γράφοντας
στον λογαριασμό της στο
Instagram: «Καλωσόρισες γλυκιά
μου αγάπη, άγγελέ μου! Ανυπομονώ να σε κρατήσω στην αγκαλιά
μου!»
Να τους ζήσει!

Τ
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Εγκρίνει… δαγκωτό ο Στίβεν Σπίλμπεργκ
την πορνοστάρ κόρη του!

Σ

ε συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα «The Sun», η 23χρονη Μικαέλα,
που υιοθετήθηκε όταν ήταν μωρό από τον πασίγνωστο σκηνοθέτη του Χόλιγουντ, Στίβεν Σπίλμπεργκ και τη σύζυγό του, αποκάλυψε ότι πρόσφατα ενημέρωσε τους γονείς της ότι το νέο της επάγγελμα από εδώ και στο εξής θα είναι
πορνοστάρ(!).
Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι οι γονείς της στηρίζουν απόλυτα αυτήν την επιλογή της(!)
και ότι «το κάνει αυτό επειδή θέλει να τιμήσει το σώμα της με έναν τρόπο που να είναι προσοδοφόρος».
Πάντως, μέχρι στιγμής, έχει εργαστεί μόνο σε σόλο βίντεο, στα οποία έκανε η ίδια
την παραγωγή και στην συνέχεια δημοσίευσε στην δημοφιλή
ιστοσελίδα
πορνό
PornHub. Ωστόσο, στην συνέχεια, τα κατέβασε, γιατί θέλει
να πάρει πρώτα την άδεια για
ψυχαγωγία ενηλίκων προτού
μοιραστεί με το κοινό της περισσότερο περιεχόμενο.
Ε, ναι! Πάνω απ’ όλα σωστή και τίμια…

Τα «πήρε στο κρανίο»
η Μελέτη με αφορμή
το… τσίκνισμα!
Θέλησε να δώσει «τροφή για σκέψη», όπως ανέφερε μέσω του προσωπικού
της λογαριασμού στο Instagram, η Ελεονώρα Μελέτη και το έκανε με αφορμή
την Τσικνοπέμπτη και τις άπειρες ποσότητες κρέατος που πετιούνται στις εορταστικές τηλεοπτικές εκπομπές, την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι πεινούν.
«Την ώρα που κάθε άνθρωπος σε όλο τον κόσμο πετάει γύρω στα 150 κιλά φαγητό κατά μέσο όρο, τον χρόνο,
σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης έχουν
ψηθεί και χαραμιστεί αμέτρητα κιλά κρέατος. Κι επειδή έχω κάνει και εγώ αυτά τα κλισεδάκια κατά το παρελθόν, όχι, δεν καταναλώνονται ούτε
τα μισά από τεχνικούς και
τους δημοσιογράφους. Και
δεν σχολιάζω ως χορτοφάγος, αλλά ως άνθρωπος που
έχει την τύχη να μπορεί να
φάει με άνεση κάθε μέρα, την
ώρα που κάποιοι πεινούν».
Μπράβο ευαισθησία η Ελεονώρα..!

Η γιαγιά του
Κωνσταντίνου
Μενούνος
είναι
χορευταρού
στα… 102 της!
Δεν γιορτάζει κανείς κάθε ημέρα τα 102
χρόνια του! Όταν μάλιστα έχεις φτάσει σε
αυτήν την ηλικία και είσαι πιο χαμογελαστός από ποτέ, με διάθεση για τραγούδι
και χορό, τότε η ψυχή σου δεν θα γεράσει
ποτέ!
Όπως ακριβώς η γιαγιά του γνωστού
χορευτή και ηθοποιού, Κωνσταντίνου
Μενούνος, Σοφία, η οποία γιόρτασε
πρόσφατα τα γενέθλιά της με τον εγγονό
της και για το καλό έριξαν και έναν χορό,
τον οποίο βιντεοσκόπησαν και δημοσίευσαν στο Instagram.
Άλα της η γιαγιά! Χρόνια πολλά κι από
εμάς!
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ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε ο

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με
αφορμή την απόρριψη της πρότασης
να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον
φετινό διαγωνισμό
της «Eurovision» και
την ανάθεσή της στη
νεαρή Στεφανία
Λυμπερακάκη: «Ήταν δικαίωμα της ΕΡΤ
να επιλέξει από μια λίστα. Δεν βάζω κόντρες
με κανένα 17χρονο κορίτσι! Αγαπώ την
“Eurovision” και είμαι χορτάτος, γιατί έχω
πάει τρεις φορές!» Μακάρι να νιώθει όντως έτσι…

Στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» βρέ
θηκε η Πωλίνα Γκιωνάκη και αποκάλυψε συγκινητικές λεπτομέρειες
από τις τελευταίες στιγμές του πατέρα
της, του
μεγάλου
ηθοποιού Γιάννη Γκιωνάκη: «Η
τελευταία λέξη που είπε, την οποία πολλές φορές σκέφτομαι, ήταν “μη με αφήσεις
εσύ να πεθάνω”. Τώρα πια τον βλέπω στις
ταινίες του και του μιλάω, του λέω “ήσουν
μεγάλος ηθοποιός”. Του μιλάω και κάνουμε διάλογο». Ανθρώπινες στιγμές, από
εκείνες που ό,τι και να πει κανείς είναι
λίγο…



Καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη
ήταν πρόσφατα η τραγουδίστρια του
δημοτικού τραγουδιού, Γωγώ Τσαμπά, η οποία –μεταξύ άλλων– δήλωσε
τα εξής: «Η πρώτη επαγγελματική δουλειά
μου ήταν σε πανηγύρι στο χωριό του πατέρα μου. Στην πίστα ενός πανηγυριού έπεσα
σε μια τρύπα και με
βρήκαν αφού σταμάτησαν τα κλαρίνα!» Αμάν, θυσίες για την
Τέχνη…

λους», που παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου στον τηλεοπτικό σταθμό Open, όπως ανέφερε στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου» ο Γιάννης Πουλόπουλος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για κοινή απόφαση του καναλιού και της παρουσιάστριας, η οποία θα συμμετέχει από τον Μάρτιο και μετά στην κριτική επιτροπή του σόου « Just The 2 Of Us» και παράλληλα, ξεκινά η προετοιμασία για ένα καινούριο παιχνίδι σχέσεων, την επιμέλεια του οποίου θα έχει η ίδια.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Ζήτησε από τον
«πλανητάρχη» να
βάψει τα μαλλιά του
η Ρούλα Κορομηλά!

Για πρώτη φορά θέλησε να μιλή
σει η Κατερίνα Γκαγκάκη για
τον σχολιασμό εκ μέρους της του περιστατικού με τη φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:
«Έχω μια θεωρία ζωής, σύμφωνα με την οποία, όταν υπάρχει εμπόδιο ή μαύρο σημείο, το χρησιμοποιώ
για να χτίσω, να διδαχθώ και να πάω παραπέρα. Να βγω σημαντικά λαβωμένη αν είναι το σωστό, αλλά
πολύ πιο έμπειρη». Συνήθως τα μεγάλα
μαθήματα έρχονται μετά από εξίσου μεγάλα παθήματα…

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΤΟ «ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΟ OPEN Τίτλους τέλους θα ρίξει τον Μάρτιο το τηλεπαιχνίδι «Ένας για Ό-

Δ

εν είναι και… λίγο πράγμα να ανοίγεις την τηλεόραση και κάνοντας ζάπινγκ να πέφτεις μετά από πολύ καιρό πάνω στον
τραγουδιστή τού –πιο «κλασικού» πεθαίνεις– άσματος «Έλα
στον παππού», κατά κόσμον Τάσου Μπουγά, που ακούει ενίοτε και στο «πλανητάρχης»!
Όταν μάλιστα, εκτός από την ιδιόρρυθμη παρουσία του με τα κατάμαυρα
γυαλιά ηλίου στο στούντιο της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου
«The 2night Show», ανοίγει το στόμα του και αποκαλύπτει ένα «γαργαλιστικό» κους-κους για παλαιότερη εμφάνισή του στην εκπομπή της Ρούλας
Κορομηλά, τότε δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο για να… αποκτήσει νόημα η
βραδιά!
«Κανονικά έπρεπε να κρατάω κακία στη Ρούλα
Ήταν να
Κορομηλά. Ένας φίλος που την ήξερε καλά, με πήγε τότε για να με βγάλει σε μια νυχτερινή εκπομην… ανοίξει
μπή που έκανε τότε στον Αnt1. Και μόλις με είδε,
το στόμα του
είπε να βάψω τα μαλλιά μου μαύρα για να με βγάο ιδιόρρυθμος
λει στην εκπομπή. Εγώ είπα ότι δεν τα βάφω μαύρα!» τόνισε ο Mr Μπουγάς.
τραγουδιστής,
Ε, όχι και παρεμβάσεις, στιλιστικές ή μη, σε
Τάσος Μπουγάς
κοτζάμ… πλανητάρχη!

Σκέφτεται να πει οριστικά «αντίο» στο θέατρο
η Χρυσούλα Διαβάτη
Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε πρόσφατα
η Χρυσούλα Διαβάτη, φανερώνοντας κάτι
που μάλλον μας στενοχώρησε, αφού όπως
δήλωσε σκέφτεται να αποσυρθεί από το θέατρο – και όχι για… να ξεκουραστεί.
«Μπορεί και να μη με ξαναδείτε στο θέατρο.
Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ πια. Είμαι καλομαθημένη ηθοποιός. Έχω ζήσει το θέατρο αλ-

λιώς. Γι’ αυτό και είμαι απαιτητική πρώτα από
τον εαυτό μου βέβαια και μετά από τη δουλειά
μου. Δεν μπορώ να ικανοποιηθώ», ήταν τα λόγια της.
Άτιμες οι σημερινές ημέρες, που κάνουν τους
ικανούς να φεύγουν αφήνοντας το πεδίο
δράσης «έρμαιο» των (πρόσκαιρων) τάσεων
της εποχής…
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ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ «ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» 13 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ! Συναντήθηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί στο κέντρο της
Αθήνας μετά από δεκατρία χρόνια, οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς του παρελθόντος «Στο Παρά Πέντε», η οποία μας κρατάει και πάλι συντροφιά μέσα τη συχνότητα του νέου Mega! Η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Μιχάλης Μαρίνος έδωσαν ραντεβού στο νυχτερινό μαγαζί που διαθέτει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και θυμήθηκαν τα παλιά, γεγονός που
οι ίδιοι μας αποκάλυψαν με φωτογραφία που ανάρτησαν στο Instagram. Πάντα έτσι!
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«Έκλεψε» τη θέση
της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στα
«MadWalk 2020» η Βίκυ Καγιά!

Γ

ια 10η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται τη Δευτέρα 6
Απριλίου η φαντασμαγορική και επετειακή εκδήλωση
«MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure-The Fashion
Music Project», με στόχο να ενώσει τη μόδα με τη μουσική, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.
Αυτό, όμως, που φέτος θα είναι διαφορετικό, είναι η παρουσιάστρια της βραδιάς, καθώς για φέτος τη θέση αυτή πήρε η Βίκυ Καγιά και όχι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που τα είχε αναλάβει ακριβώς πριν από έναν χρόνο.
Μέρος των εσόδων της φετινής διοργάνωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος
Φίλων Παιδιών με καρκίνο»,
που γιορτάζει φέτος τριάντα
χρόνια προσφοράς στα παιδιά
και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Όσο για το ποια από τις
δύο όμορφες κυρίες θα είναι
αυτή που τα παρουσίασε πιο
επιτυχημένα, ας κερδίσει η
καλύτερη! Υπομονή μέχρι τον
Απρίλιο που θα δούμε και θα
συγκρίνουμε..!

Είπε το «ναι» στη συμμετοχή της στο
«Just The 2 Of Us» η Βίκυ Χατζηβασιλείου
Μετά το τέλος της συνεργασίας της με το τηλεοπτικό κανάλι Alpha, η Βίκυ
Χατζηβασιλείου υπέγραψε συμβόλαιο με το Open.
Η γνωστή παρουσιάστρια αποδέχθηκε την πρόταση του σταθμού, ώστε να
συμμετάσχει στο «Just the 2 of us» και σύντομα αναμένεται να τη δούμε να εμφανίζεται στο λαμπερό σόου!
Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε η ίδια μέσα από μια δημοσίευση στο
Instagram, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο μισθός θα δίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

νέο κύκλο επεισοδίων
θα παρουσιάζει η Κάτια
Ζυγούλη στην ΕΡΤ. Η
δημόσια τηλεόραση
γνωστοποίησε πως την
παρούσα χρονική στιγμή η εταιρεία παραγωγής δεν μπορεί
να αντέξει το κόστος των επεισοδίων
που φτάνει τα 180.000 ευρώ(!).
Στον πλέον πυκνό ανταγωνισμό

στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των
τηλεοπτικών σταθμών –μετά και την
πρεμιέρα του νέου Mega– το νήμα της
πρωτιάς έκοψε εκείνο του Star με τη
Μάρα Ζαχαρέα, καταγράφοντας μερίδιο 16,6% στο δυναμικό κοινό 18 -54
(πρωτιά σε αριθμό τηλεθεατών, οι οποίοι
έφτασαν τους
260.000). Δεύτερο ήρθε το
δελτίο ειδήσεων του Mega με 13,3%,
τρίτος ο Αnt1 με 11,3% και τέταρτος ο
ΣΚΑΪ με 9,1%.
Για 6η τηλεοπτική σεζόν επέστρε
ψε στον Αnt1 το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar», το οποίο έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής, με τη Μαρία Μπεκατώρου να
εντυπωσιάζει κοινό
και
τηλεθεατές!
Σύμφωνα με τα νούμερα τηλεθέασης
της «Nielsen», ο μέσος όρος τηλεθέασης στο δυναμικό
κοινό ήταν 28,4%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 29,2%. Το σόου κινήθηκε αρκετά τέταρτα πάνω από το 30%,
φτάνοντας έως το 36,6%.
Η Ελεονώρα Μελέτη είναι ένα α
πό τα ονόματα που έχουν ακουστεί
ότι μπορεί να αντικαταστήσουν την Ελένη Μενεγάκη την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη, η ίδια φαίνεται να ανανεώνει με το κανάλι του
Alpha και μάλιστα να
αναλαμβάνει τη μεσημεριανή ζώνη,
χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα γνωστό
αν θα είναι αυτή η αντικαταστάτρια της
ωραίας Ελένης.
Νέα εσωτερική παραγωγή με τίτλο

«ΕΡΤ Ιστορίες» έρχεται στη δημόσια τηλεόραση από το τμήμα έρευνας
της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.
Η νέα εσωτερική εκπομπή έλαβε έγκριση για 24 επεισόδια έως τον Ιούλιο
του 2020 με κόστος
167.400 ευρώ.
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ΙχνηλαΤωΝΤαΣ…
Μιλάμε για εκείνον τον καμπουριασμένο τύπο, τον
πάμφτωχο, τον μονίμως
ξυπόλητο, πεινασμένο, έξυπνο και σαρκαστή των κακώς κειμένων. Μιλάμε για
εκείνον τον τύπο που πίσω
από τα σεντόνια της μαμάς
οι μεγαλύτεροι από εμάς
τον κάναμε φιγούρα και
μαζεύαμε πενταροδεκάρες
από την πιτσιρικαρία…

Μ

ιλάμε για τον αγαπημένο Καραγκιόζη. Πόσο επίκαιρος είναι όμως
στη σημερινή εποχή; «O Καραγκιόζης είναι ο καθένας μας. Είναι ο άστεγος, είναι ο άνεργος, είναι ο πρόσφυγας, είναι ο
πεινασμένος, αυτός που έτρωγε τις ξυλιές από τον Πασά. Είναι η αιώνια εικόνα του Έλληνα. Έχει αλλάξει αυτό;
Ακόμα ο Έλληνας τα ίδια δεν τραβάει;» είπε πει ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης Ευγένιος Σπαθάρης. «Όσο υπάρχει κόσμος που πεινάει, που δεν έχει να πληρώσει τον
ΕΝΦΙΑ, το ενοίκιο, το ηλεκτρικό
κ.λπ., δεν θα σβήσει και ο Καραγκιόζης», μας λέει σήμερα στη συνέντευξη που τόσο ευγενικά μας παραχώρησε ένας νέος άνθρωπος, ο
Νικόλας Τζιβελέκης, που σε πείσμα των καιρών και της τεχνολογίας λάτρεψε τον Καραγκιόζη και
έκανε το πάθος του αυτό επάγγελμα. Αυτές τις ημέρες παρουσιάζει
κάθε Πέμπτη στο θέατρο Άβατον
(Ευπατριδών 3, Γκάζι, τηλ. 2103412689) παραστάσεις με τον γενικό τίτλο «Καραγκιόζης… μπάι
νάιτ». Και λέμε «γενικό τίτλο», διότι κάθε Πέμπτη η παράσταση είναι
διαφορετική. Ένα πρόγραμμα που
θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Ο Νικόλας Τζιβελέκης
μας μίλησε γι’ αυτό το πάθος και
την αγάπη του για εκείνον τον παραμελημένο στην ηλεκτρονική εποχή μας τύπο, με ενθουσιασμό
για το έργο του.
• Πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το Θέατρο Σκιών;
«Τα πρώτα μου ερεθίσματα ήταν φιγούρες που μου έφερναν δώρο, οι οποίες αμέσως γίνονταν το παιχνίδι
μου. Έπειτα η τηλεόραση έδειχνε παραστάσεις Καραγκιόζη, στις οποίες ήμουν φανατικός θεατής. Παρακολούθησα βέβαια και ζωντανές παραστάσεις από καραγκιοζοπαίχτες που δεν
ζουν πλέον, όπως ο Βάγγος, ο Σπαθάρης, ο Γιάνναρος, αλλά ήταν ελάχιστες. Ήταν πολύ νωρίς για να ασχο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ

με την Καίτη Νικολοπούλου

«Πάντα επίκαιρος
ο Καραγκιόζης»

• Με αφορμή τις παραστάσεις «Καραγκιόζης… μπάι νάιτ»
στο θέατρο Άβατον, ο νεαρός καραγκιοζοπαίχτης μιλά στην «Α»

ληθώ επαγγελματικά με το είδος. Μεγαλώνοντας παρακολούθησα μαθήματα κατασκευής φιγούρας με τον Σωτήρη Χαρίδημο και ταυτόχρονα γνώρισα όλους τους σύγχρονους καραγκιοζοπαίχτες. Όλοι τους με αγκάλιασαν
και με ενθάρρυναν να κάνω τις πρώτες
μου παραστάσεις. Από τότε άρχισε μια
πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα
στα 26 μου χρόνια. Έχω παίξει σε
πολλά μέρη της Ελλάδας και δύο φορές στη Γαλλία. Έπαιξα και στην τηλεόραση αρκετές παραστάσεις στο νεοσύστατο τότε κανάλι Kontra».
• Σε εμάς τους θεατές μάς φαίνεται πολύ δύσκολο ότι ο καραγκιοζοπαίχτης πρέπει να συνδυάζει τη φωνή του με την κίνηση της φιγούρας. Είναι έτσι;
«Και όχι μόνο! Ο καραγκιοζοπαίχτης
έχει να κάνει πολλά περισσότερα
πράγματα από όσα νομίζει το κοινό.
Πρέπει να είναι μίμος, δηλαδή να πεί-

σει τους θεατές ότι μιλάνε πολλά πρόσωπα στο πανί, να έχει ευφράδεια λόγου, να είναι σκηνοθέτης της παράστασής του, να είναι ευέλικτος στον
χειρισμό της κάθε φιγούρας εξασκώντας ένα ιδιαίτερο κινησιολογικό είδος. Να σκεφτεί τι θα πει μετά, πώς
θα κατευθύνει την παράστασή του. Σε
όλα αυτά και άλλα τόσα υποβάλλεται
την ώρα που παίζει. Ας μην αναφερθώ
σε όσα κάνει εκτός παράστασης. Δηλαδή, να κατασκευάσει τις απαιτούμενες φιγούρες, να φροντίσει για τον
εξοπλισμό του, να σκεφτεί νέα σενάρια, να διαβάζει, να ενημερώνεται για
να μπορεί φυσικά να παρουσιάζει έναν Καραγκιόζη επίκαιρο».
• Το κοινό του Καραγκιόζη σήμερα είναι τα παιδιά;
«Οι παραστάσεις μας σήμερα απευθύνονται κυρίως στα παιδιά. Όμως,
προσπαθούμε να κρατήσουμε και τον
μεγαλύτερο σε ηλικία, δίνοντας του

να καταλάβει ότι αυτό το θέαμα είναι
οικογενειακό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Ένα οικογενειακό λαϊκό θέατρο για όλες τις ηλικίες. Πολλές φορές ο αριθμός των ενηλίκων είναι μεγαλύτερος,
αν αναλογιστούμε ότι δύο γονείς συνοδεύουν ένα παιδί. Και θεματολογικά αν ερευνήσουμε το Θέατρο Σκιών,
το βάρος πέφτει σε έργα που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Χωρίς όμως
να βλάπτουν και τους μικρούς θεατές.
Επίσης, το ότι οι παραστάσεις μας είναι παιδικές δεν σημαίνει ότι είναι και
απλοϊκές. Τα παιδιά είναι πολύ έξυ-



«Η γλώσσα
του Καραγκιόζη
πάντα ενοχλούσε
και θα ενοχλεί,
γιατί είναι η γλώσσα
της αλήθειας»

πνα και δεν μπορείς να τα κοροϊδέψεις. Γίνονται μεγάλες παραγωγές πολύ προσεγμένες, ειδικά για μαθητές
σχολείων όπως “Το σπίτι του Καραγκιόζη” που έχει δημιουργήσει στο
ΜΜΑ ο Ηλίας Καρελλάς κι έχω τη χαρά να συμμετέχω».
• Γίνονται παραστάσεις για μεγάλους σήμερα;
«Πραγματοποιούμε κατά καιρούς κάποιες έκτακτες παραστάσεις σε θέατρα,
μουσικές σκηνές, μπαρ, και μεζεδοπωλεία ακόμη. Φέτος είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί κάνω μια σειρά οκτώ
παραστάσεων με τίτλο “Καραγκιόζης…
μπάι νάιτ” ειδικά για ενήλικες στο θέατρο Άβατον, που βρίσκεται στο Γκάζι.
Ξεκινήσαμε στις 9 Ιανουαρίου, κάθε
Πέμπτη στις 21:15 και συνεχίζουμε μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου με νέο έργο. Εκεί παρουσιάζω κωμωδίες, ειδύλλια
αλλά και έργα τρόμου με πρωταγωνιστή πάντα τον Καραγκιόζη και με συ-
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νοδεία ζωντανής μουσικής. Είναι μια
καλή ευκαιρία για όλους τους φαν αλλά
και αυτούς που δεν γνωρίζουν το θέαμα
να δουν έναν Καραγκιόζη μη αναμενόμενο. Με παραστάσεις σπάνιες που δεν
μας δίνεται η ευκαιρία να τις παρουσιάζουμε συχνά. Ποντάρω πολύ σε νέους μεταξύ 20-30 χρόνων. Είναι μια ηλικιακή ομάδα που μας λείπει από το
κοινό. Επιπλέον, θα συνεχιστούν και
οι παραστάσεις που αφορούν τον βίο
της Αγίας Φιλοθέης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τέλος Φλεβάρη. Ένα έργο
γραμμένο από τον Ιωσήφ Βιβιλάκη, καθηγητή μου από τη σχολή Θεατρικών
Σπουδών Αθηνών, της οποίας είμαι τελειόφοιτος. Η παράσταση παίχτηκε με
μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι που μας
πέρασε από εμένα και τον εξαιρετικό
συνάδελφο Άθω Δανέλλη».
• Είναι επίκαιρος ο Καραγκιόζης;
«Όσο υπάρχει κόσμος που πεινάει,
που δεν έχει να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ,
το ενοίκιο, το ηλεκτρικό κ.λπ., δεν θα
σβήσει και ο Καραγκιόζης. Δεν σταμάτησε ποτέ να είναι επίκαιρος και
φυσικά να στηλιτεύει τα κακώς κείμενα. Η γλώσσα του Καραγκιόζη πάντα
ενοχλούσε και θα ενοχλεί, γιατί είναι
η γλώσσα της αλήθειας. Λέει τα πράγματα ως έχουν. Κάποτε ένας μεγάλος
πολιτικός είχε πει σε έναν καραγκιοζοπαίχτη: “Μα καλά, αυτόν τον Καραγκιόζη ακόμα ξυπόλητο τον έχετε; Πότε θα του βάλετε παπούτσια;” Τα συμπεράσματα δικά σας».

Ο Νικόλας Τζιβελέκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993, ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων καραγκιοζοπαιχτών και είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την
καριέρα του στον χώρο του
Θεάτρου Σκιών το 2009. Απέκτησε σημαντική εμπειρία κατά
καιρούς κοντά σε διάφορους
καλλιτέχνες του είδους. Κάνει
γνωστότερη τη δράση του στον
χώρο την τηλεοπτική σεζόν
2011-2012 παρουσιάζοντας
στο κανάλι KONTRA μια σειρά
15 παραστάσεων Θεάτρου
Σκιών. Ταξιδεύει δύο φορές
στη Γαλλία, Παρίσι (2013) και
Τουλούζ (2014) ύστερα από
πρόσκληση και παρουσίασε το
έργο «Ο Μέγας Αλέξανδρος
και το καταραμένο φίδι». Επίσης, το 2014 κερδίζει το βραβείο «Καλύτερης παράστασης
για νέους καλλιτέχνες» και
βραβείο «Σκηνικών και φιγούρας για νέους καλλιτέχνες» με
το έργο «Ροδοσήμα, ο άρχοντας της ζούγκλας», στους
5ους Αγώνες Ελληνικού Θεάτρου Σκιών στην Πάτρα. Ως μέλος της ομάδας «Οθόνιον» του
ΕΚΠΑ, το 2017 συνεργάζεται
με την Όλια Λαζαρίδου στην
παράσταση «Ο γάμος του Καραχμέτη» του Αλ. Παπαδιαμάντη με το δραμάτιο «Ο Καραγκιόζης νεκροθάφτης» του Ιωσήφ Βιβιλάκη. Επίσης, το 2019
μαζί με τον καραγκιοζοπαίχτη
Άθω Δανέλλη παίζουν το έργο
«Φιλοθέη. Η αρχοντοπούλα
των Αθηνών» του Ιωσήφ Βιβιλάκη στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων, στον σύλλογο των αρχαιολόγων και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα. Τέλος,
είναι κατασκευαστής φιγούρων και σκηνικών Θεάτρου
Σκιών, ενώ έχει λάβει μέρος
και σε διάφορες εκθέσεις.

Θέατρο Άβατον (Ευπατριδών 3, Γκάζι, τηλ. 210-3412689)
«Καραγκιόζης… μπάι νάιτ» του Νικόλα Τζιβελέκη
Συντελεστές
Καραγκιοζοπαίχτης: Νικόλας Τζιβελέκης
Ούτι, τραγούδι: Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Βιολί, τραγούδι: Θεολόγος Παπανικολάου
Βοηθός σκηνής: Κατερίνα Μιχαλάκη (φιλική συμμετοχή)
Φιγούρες θεάτρου σκιών: Νικόλας Τζιβελέκης, Δημήτρης Μπερέκος
Δημιουργία μακέτας: Χαρά Τζιβελέκη

«Τρεις αδελφές» του Άντον Τσέχωφ
Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Βεάκη
ετά την εναρκτήρια
παραγωγή του «Ονείρου Καλοκαιρινής Νύχτας» σε σκηνοθεσία
Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια, τη σκυτάλη πήρε
ο Δημήτρης Καραντζάς με
τις «Τρεις Αδελφές» στο θέατρο Βεάκη (Στουρνάρη 32,
Εξάρχεια, Αθήνα, τηλ. 2105223522).
Ο Τσέχωφ με το έργο του
καταδεικνύει ένα σύστημα
αδράνειας και απραξίας που
παλεύει με τη λαχτάρα για
ζωή. Μια κωμωδία της απελπισίας, που αποκαλύπτει την
αδυναμία του ανθρώπινου
όντος για ευτυχία, το ασύμπτωτο του έρωτα, και τον
καλπασμό μιας νέας τάξης
πραγμάτων που έρχεται να
σαρώσει οτιδήποτε ξεπερασμένο και παρηκμασμένο. Τα
πρόσωπα του έργου αναρωτιούνται για τη ζωή, για το
νόημα, φαντασιώνονται τη
Μόσχα, φιλοσοφούν για το
μέλλον απολύτως αδύναμα
να πράξουν στο παρόν. Ένας
θίασος πρωταγωνιστών αναμετριέται με τη δραματουργία του Τσέχωφ, σ’ ένα
ασφυκτικό σύστημα αλληλεξάρτησης και ακινησίας, επιχειρώντας να συνθέσουν ανάγλυφα αυτήν την ευαίσθητη «κραυγή απελπισίας»
για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Η παράσταση επιχειρεί μια
εκ νέου επίσκεψη στο έργο.
Οι εμβληματικές ηρωίδες
του Τσέχωφ μεγάλες πια,
ξαναβουτάνε σε ένα τοπίο μνήμης, σε μια ειδική στιγμή που δεν μπορούν να ξεπεράσουν, στη
στιγμή που υποσχόταν ελπίδα και αλλαγή. Έ-

Μ

νας οριοθετημένος χώρος
όπου κατοικούν αιώνια οι
αναμνήσεις τους και ξεγλιστράνε όλα τα πρόσωπα
που καθόρισαν τη μοίρα
τους. Οι ήρωες του έργου
ξαναέρχονται αντιμέτωποι
με τις επιλογές τους, με τον
χρόνο και το πέρασμά του
και σε μια επαναδιαπραγμάτευση της στιγμής που
τους οδήγησε στην οδύνη.

Συντελεστές
Μετάφραση: Αλέξανδρος
Ίσαρης – Γιώργος
Δεπάστας
Σκηνοθεσία: Δημήτρης
Καραντζάς
Σκηνικά: Μαρία
Πανουργιά
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική: Δημήτρης
Καμαρωτός
Κίνηση: Χρήστος
Παπαδόπουλος
Φωτισμοί: Αλέκος
Αναστασίου
Σύμβουλος
δραματουργίας: Αντώνης
Αντωνόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Ασημίνα Αναστασοπούλου
Φωτογραφίες παράστασης: Γκέλυ Καλαμπάκα

Παίζουν:
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη,
Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά
Μαξίμου, Μαρία
Κεχαγιόγλου, Ορφέας
Αυγουστίδης,
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης,
Σύρμω Κεκέ, Γιάννης Κλίνης, Αινείας Τσαμάτης,
Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Νίκος Μάνεσης, η
Υβόννη Μαλτέζου και ο Δημήτρης Πιατάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ
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ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός:

▶ ΣΕΛ. 26

Έξι δεκαετίες μίσους

 


▶ ΣΕΛ. 21




To «μαύρο κουτί» των αναμετρήσεων στην Τούμπα ξεκίνησε από το «πήγαινεέλα» του Γιώργου Κούδα στον Πειραιά το 1966, που χαρακτηρίστηκε «αρπαγή»
και πάνω του χτίστηκε μια ολόκληρη παράδοση υπέρ των Θεσσαλονικέων,
η οποία τερματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όμως η έχθρα
των δύο ομάδων κρατά μέχρι και σήμερα με αιματηρά επεισόδια, εισβολές
και άγριο ξύλο, που πολλές φορές έχουν οδηγήσει είτε σε διακοπή 

είτε σε ματαίωση των αγώνων τους…

▶ ΣΕΛ. 19







Πακέτο
τουςπρωταθλητές
τηςδιαφθοράς

Oι κινήσεις της ΑΕΚ
για τη νέα διοίκηση
της ΕΠΟ

• Μας φόρτωσαν Κύπριους, Πορτογάλους
και Σέρβους για να φτιάξουν το
ποδόσφαιρό μας. Από τον Κουτσοκούμνη
και τον Περέιρα μέχρι τον Λάκοβιτς

• Τα μπλοκ, οι συνεργασίες και η επιρροή
των «κιτρινόμαυρων» σε μια σειρά Ενώσεων
σε ολόκληρη την επικράτεια

▶ ΣΕΛ.15

▶ ΣΕΛ.26

▶ ΣΕΛ. 18

 


▶ ΣΕΛ.18

