Από απολογητής
του Άκη,
υπερασπιστής
του Παππά

▶ ΣΕΛ. 23

▶ ΣΕΛ. 25



Ετοιμάζεται ειδικός
ρόλος από το
Μαξίμου για
τον Τσαλκόγλου

Τον αποδομούν
μέσω της
απαξίωσης
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ





 

• Με πόρισμα-φωτιά
ο εισαγγελέας ΑΠ
Ευάγγελος Ζαχαρής
παραγγέλλει την
άσκηση δίωξης
εις βάρος
της εισαγγελέως
Διαφθοράς για
κατάχρηση εξουσίας

• Ο άλλοτε «εκλεκτός» εργολάβος
αποφάσισε να τιμωρήσει αυτούς
που τον εξέθεσαν και τον οδήγησαν
στην πτώχευση








▶ ΣΕΛ. 2

κορωνοΪοΣ

Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα
• Τι προβλέπει το backup σχέδιο 3 σημείων της κυβέρνησης

▶ ΣΕΛ. 3





ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γιάννης-Ιβάν:

• Με σκληρά λόγια μίλησε
ο Σκανδαλίδης στον Παπανδρέου,
ενώ οι βουλευτές απαίτησαν
την διαγραφή του, τον έσωσε
προσωρινά η Φώφη

«Ανεπαρκής
ο Αλαφούζος»
για τον Ιβάν (5/2017)
«Ξενόφερτος
κίνδυνος ο Ιβάν» για
τον Αλαφούζο (6/2017)







Ξανά στο
εδώλιο
της Εφέσεων
ο ΠΑΟΚ




• Το CAS έκρινε ότι η υπόθεση
πρέπει να δικαστεί εκ νέου,
επί της ουσίας, και επέστρεψε
τους 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ
μέχρι την εκδίκαση
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αγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση-σκευωρία Novartis. Μετά από 14 μήνες έρευνας των εισαγγελέων Αρείου Πάγου Ευάγγελου Ζαχαρή και Λάμπρου Σοφουλάκη, το πόρισμά
τους παραδόθηκε την Πέμπτη, 9/7, στον προϊστάμενο εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευάγγελο
Ιωαννίδη. Μάλιστα, το πόρισμα παραδόθηκε ιδιοχείρως στον κ. Ιωαννίδη, ο οποίος
στη συνέχεια μετέβη στην οικία του και την επομένη, Παρασκευή 10/7, δεν προσήλθε
στην Εισαγγελία, προφανώς για να μην υπάρξει διαρροή του περιεχομένου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α», στο πόρισμά τους οι δύο εισαγγελείς παραγγέλλουν την άσκηση δίωξης εις βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, κυρίως για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας αλλά και για
όλα τα άλλα αδικήματα για τα οποία είχε κληθεί
να δώσει εξηγήσεις.
Η τύχη των άλλων δύο συνεργατών της, επίκουρων εισαγγελέων στην Εισαγγελία Διαφθοράς, Ντζούρα και Μανώλη, θα κριθεί από
το Δικαστικό Συμβούλιο, όπου θα καταλήξει ο
φάκελος πολιτικών και μη προσώπων και θα
αξιολογηθεί η δράση τους συνολικά στην εν
λόγω υπόθεση.
Σε εκκρεμότητα είναι ακόμη το ζήτημα της
Εισαγγελίας που θα ασκήσει τυπικά τη δεδομένη δίωξη κατά της Ελ. Τουλουπάκη, επειδή η ως άνω
εισαγγελέας υπηρετεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Το πιθανότερο είναι να επιληφθούν της υπόθεσης οι
Εισαγγελίες Πειραιώς ή Ευβοίας.
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Με πόρισμα-φωτιά
ο εισαγγελέας ΑΠ
Ευάγγελος Ζαχαρής
παραγγέλλει την άσκηση
δίωξης εις βάρος της
εισαγγελέως Διαφθοράς
για κατάχρηση εξουσίας

www.iapopsi.gr
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Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.
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«O κορωνοϊός δεν έφυγε,
είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας». Πιο
εύγλωττα δεν θα μπορούσε να εκφραστεί η κυβερνητική ανησυχία για την
εξέλιξη της πανδημίας
στη χώρα μας απ’ όσο το
έκανε
στο
πρωινό
briefing της περασμένης
Πέμπτης ο Στέλιος Πέτσας.

Η ΑΠΟΨΗ

Διττό το πρόβλημα

• Τα διλήμματα που βάζει στις αρχές η ανάγκη να
παραμείνουν οι πολίτες υγειονομικά ασφαλείς, αλλά
και να κρατηθεί εν ζωή η οικονομική δραστηριότητα

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Β

έβαια, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος στηλίτευε δικαίως και κομψά την… πανηγυρτζίδικη αντιμετώπιση της
υγειονομικής απειλής από αρκετούς συνέλληνες. Αλλά, όπως αποδείχτηκε λίγες ώρες αργότερα,
την ίδια μέρα το πρόβλημα είναι
ευρύτερο, όχι αποκλειστικά «εσωτερικής καύσεως» και μακράν
πιο διλημματικό στην αντιμετώπισή του από ό,τι ήταν όταν ντεμπουτάρισε η πανδημία στη χώρα μας, τον περασμένο Φεβρουάριο.
Σε κάθε περίπτωση, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργείο Υγείας και τις ευρύτερες υγειονομικές αρχές της χώρας δεν περίμεναν τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Πέμπτης,
για να χάσουν το χρώμα τους.
Μπορεί προχθές να προσεγγίστηκε το ψυχολογικό όριο των
50 νέων κρουσμάτων, αλλά η αυξητική πρόοδος των περιστατικών που κατέγραφε η υγειονομική στατιστική των προηγούμενων ημερών έδειχνε τα… μελλούμενα, ειδικά μετά το σχεδόν
πλήρες άνοιγμα των συνόρων
της χώρας σε επισκέπτες από το
εξωτερικό που ισχύει από την 1η
Ιουλίου. Κι αν μπορεί να ιδωθεί
ως αισιόδοξη παράμετρος ότι τα
περισσότερα κρούσματα είναι εισαγόμενα, η αισιοδοξία ψαλιδίζεται, αφού από τις 15 Ιουλίου οι
τουριστικές «εισαγωγές» θα αυξηθούν (σ.σ. ανοίγουν τα σύνορα
με τη Μεγάλη Βρετανία), και
φλερτάρει με την απαισιοδοξία,
αφού αυξάνονται και τα γηγενή
κρούσματα, με τη διασπορά τους
να αφορά περιοχές που φάνταζαν
τρόπον τινά ασφαλείς.

Το πλάνο «διαφυγής»
Κάπως έτσι φτάσαμε στη σύγκλιση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης
που είχε χθες Παρασκευή από το
Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συμμετοχή –μεταξύ
πολλών άλλων– της ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας (Βασίλης Κικίλιας, Βασίλης Κοντοζαμάνης), του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρί-
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Μπρος γκρεμός
και πίσω… ιός
σεων, Νίκου Χαρδαλιά, του γ.γ.
Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη
Πρεζεράκου, του προέδρου του
ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, όπως και του καθηγητή της
Επιστήμης των Δεδομένων και
Λειτουργιών, Κίμωνα Δρακόπουλου.
Στον πυρήνα της τηλε-συζήτησης βρέθηκε η εξέλιξη της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου υγειονομικών ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν και στελέχη
των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό των μικτών
κλιμακίων, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Η παρουσίαση του σχεδίου και
της κατανομής των δυνάμεων από όλα τα Σώματα έγινε από τον
Νίκο Χαρδαλιά, και τα στοιχεία
της λειτουργίας του Συστήματος
στοχευμένης δειγματοληψίας παρέθεσε ο Κίμωνας Δρακόπουλος.
Κατακλείδα της τηλεδιάσκεψης ήταν ο διακριτικός συναγερμός. Όπερ μεθερμηνευόμενο θα
αξιολογηθούν σε πρώτο χρόνο
τα επιδημιολογικά δεδομένα του
Σαββατοκύριακου και θα επανεπιβεβαιωθεί η εφαρμογή του

προαναγγελθέντος σχεδίου εκτεταμένων ελέγχων, από όλες τις
κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες, υπό τον συντονισμό της
Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας, με
σκοπό τον εντοπισμό (και την τιμωρία) όσων δεν τηρούν τα πρωτόκολλα και τις υγειονομικές οδηγίες προστασίας από τον κορωνοϊό. Στο τραπέζι βρίσκεται
π.χ. η πρόταση για απαγόρευση
των εθιμικών τοπικών πανηγύρεων, όπου συγχρωτίζεται πολύς
κόσμος. Σε αυτό επιμένουν πολύ
τα υγειονομικά στελέχη, λέγοντας
επί λέξει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τα εισαγόμενα κρούσματα μπορούν να ελεγχθούν και
να περιοριστούν. Η επικίνδυνη
καλοκαιρινή ανεμελιά, όχι…
Σε δεύτερο χρόνο και ανάλογα με τη μορφή που θα πάρει η
καμπύλη των εισαγόμενων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα, οι
αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν έτοιμο προς εφαρμογή ένα
τρίπτυχο εναλλακτικό και υγειο-



ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ BACKUP
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

νομικά στοχευμένο σχέδιο που
περιλαμβάνει: α) τον έλεγχο όλων όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα από τον συνοριακό σταθμό
του Προμαχώνα, β) τη διενέργεια
ελέγχων των εποχικών εργαζομένων στην Ελλάδα με προτεραιότητα σε αυτούς που προέρχονται
από τις γειτονικές βαλκανικές
χώρες, όπου ο κορωνοϊός «κοχλάζει», και γ) την υποβολή σε τεστ όλων, σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας.
Πρέπει ένα υπογραμμιστεί ότι
μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές και ενώ δεν είχε
τελειώσει η τηλεδιάσκεψη στο
Μαξίμου, τα νέα από τον Προμαχώνα δεν ήταν καλά, αφού μέχρι
το μεσημέρι της Παρασκευής είχαν εντοπιστεί 29 νέα κρούσματα
επισκεπτών που εισήλθαν στη
χώρα από τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία.
Μάλιστα μετά από αυτήν την
εξέλιξη αποφασίστηκε εκτάκτως
πως όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα θα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ που έχει διενεργηθεί
έως 72 ώρες πριν, ενώ η χρονικό όριο της υποχρεωτικής συμπλήρωσης της φόρμας ταξιδιωτών σμικρύνθηκε σε 24 ώρες (ήταν 48) από την άφιξη.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
–και δεν αποκρύπτεται από την
κυβέρνηση– ο πονοκέφαλος για
την πανδημία είναι διττός. Προκαλείται πρωτίστως από τον φόβο αναζωπύρωσης ενός δεύτερου ιικού κύματος που, όπως λένε αρκετοί επιστήμονες, αν συνεχιστεί ο ρυθμός αύξησης των
κρουσμάτων δεν αποκλείεται να
έρθει όχι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο όπως αναμένετο αλλά τον
Αύγουστο, γεγονός που θα υπέβαλλε σε ένα επώδυνο crash test
τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω καλοκαιριού.
Ο δεύτερος φόβος αφορά –τι
άλλο;– το πολλαπλάσιο οικονομικό κόστος που θα επέλθει αλυσιδωτά από ένα φούντωμα της υγειονομικής απειλής. Όσο κι αν
έχει ξεκαθαριστεί ότι γενικό
lockdown δεν θα ξαναδούμε, δυνητικές κατά τόπους καραντίνες
σε τουριστικές περιοχές θα σήμαινε ουσιαστικά τον οριστικό επιχειρηματικό θάνατο για όσους
επαγγελματίες του κλάδου ξανάνοιξαν τις επιχειρήσεις τους, ευελπιστώντας στον… Άγιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο για να σώσουν ό,τι σώζεται από τον καταβαραθρωμένο τζίρο τους.
Κι έτσι έρχονται και τα διλήμματα. Σύμφωνα, για παράδειγμα,
με το προαναφερθέν backup plan
της κυβέρνησης, σε περίπτωση
υπέρμετρης ανόδου της καμπύλης των εισαγόμενων κρουσμάτων οι επισκέπτες σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας θα υποβάλλονται σε τεστ. Είναι κάτι τέτοιο τεχνικά εφικτό; Κι αν ναι,
μήπως τελικά καταστεί ανασταλτικό της προσπάθειας να προσελκύσει φέτος το καλοκαίρι η Ελλάδα τουρίστες; Η απάντηση μόνο
εύκολη δεν είναι –εξ ου και το δίλημμα–, αφού στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις που η χώρα επεδίωξε να θωρακιστεί εφαρμόζοντας
επαυξημένα υγειονομικά πρωτόκολλα βρήκε… πόρτα και ανέκρουσε πρύμναν. Την πρώτη φόρα ήταν η ΤUI που εμφανίστηκε
να θέτει σκληρό βέτο αν εφαρμόσει η Ελλάδα υποχρεωτική καραντίνας για τους εισερχόμενους ξένους τουρίστες.
Τη δεύτερη φορά ήταν η Μεγάλη Βρετανία που έβαλε κι έβγαλε από τη δική της κόκκινη λίστα
ως ένα είδος αντιποίνων, επειδή
ότι οι απευθείας πτήσεις από την
Αγγλία προς τη χώρα μας παρέμεναν απαγορευμένες.
Σημειωτέον ότι για να βγούμε
από την «πορτοκαλί» λίστα που
είχε βάλει τη χώρα μας το Βέλγιο,
χρειάστηκε να επέμβει το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ., για να επανέλθουμε
στο τουριστικό status quo ante.
Εν ολίγοις, μπρος γκρεμός και
πίσω ρέμα…
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• Σε ποια βάση θα διαπραγματευθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να καταφέρει να έχει μεγαλύτερα οφέλη η Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια
Την ερχόμενη εβδομάδα, το διήμερο 17 και 18 Ιουλίου είναι η
προγραμματισμένη η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., η πρώτη που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα
βρεθούν αυτοπροσώπως στις
Βρυξέλλες –έδρα της Κομισιόν–,
προκειμένου να αποφασίσουν
για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα
ταμείο, που σύμφωνα με το σχέδιο που έχει κατατεθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει
προίκα 750 δισεκατομμυρίων
ευρώ.

Η Ελλάδα

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Β

έβαια, η μάχη των Βρυξελλών
δεν προβλέπεται εύκολη. Και
αυτό διότι ήδη υπάρχουν τρία
μπλοκ. Το ένα αποτελούν οι χώρες του νότου, που ζητούν μόνο
επιχορηγήσεις. Σε αυτό το μπλοκ έχουν εισχωρήσει και η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και εσχάτως και η Πολωνία. Από την άλλη, υπάρχει το γκρουπ των
«φειδωλών χωρών», που απαιτούν τα χρήματα να δοθούν μόνο με δάνεια κι έχοντας
υπογράψει μνημόνια οι χώρες που λόγω
κορωνοϊού αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα.
Αυτές οι χώρες είναι η Αυστρία, η Δανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, ενώ εσχάτως προστέθηκε και η μισή Φινλανδία. Και
λέμε μισή, διότι οι Φιλανδοί ζητούν ναι
μεν δανεικά, αλλά δέχονται να μην επιβληθούν μνημόνια.
Και τέλος, υπάρχει και το μπλοκ των
χωρών του Βίζεγκραντ (αποχώρησε η Πολωνία) και οι χώρες της Βαλτικής, οι οποίες υπό την ηγεσία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτωρ Όρμπαν ζητούν άλλη
μοιρασιά στα 750 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι είναι φτωχές χώρες και πρέπει να
λάβουν περισσότερα χρήματα.
Παρά τις διαφωνίες που καταγράφηκαν
στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής (του
Ιουνίου), όλοι είναι αισιόδοξοι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει τουλάχιστον
κατ’ αρχάς μία συμφωνία.
Ή, πιο σωστά, αυτό επιδιώκει η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα προεδρεύει στην Ε.Ε. και επιθυμεί να κλείσει την πολιτική της καριέρα με μία επιτυχία, που θα της επιτρέψει
να «μείνει στην ιστορία», όπως λένε οι συνεργάτες της.
Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές από το Βερολίνο, οι Γερμανοί αναμένουν να
κάνουν πίσω οι «φειδωλές χώρες», να υπάρξει κατ’ αρχάς συμφωνία, να πάνε όλοι διακοπές (τον Αύγουστο κλείνει η Κομισιόν) και στη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου
να κανονιστούν και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε τον Οκτώβριο το Ταμείο να ξεκινήσει τη λειτουργία μαζεύοντας εν αρχή
χρήματα, τα οποία αναμένεται να εκταμι-

της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, στο χρονικό διάστημα της δανειοδότησης μίας χώρας να υπάρξουν κοινωνικές παροχές, μόνο για την υγεία και την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων και όχι για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
Το ζητούμενο για τη Γερμανίδα καγκελάριο είναι εάν καταφέρει να πείσει τις χώρες του νότου.
Όμως το ίδιο ισχύει και για τις χώρες
του Βίζεγκραντ και τις Βαλτικές δημοκρατίες, οι οποίες ως φτωχές χώρες ούτε θέλουν να ακούν για μνημόνια.

Πάνοπλη
η Ελλάδα
στη μάχη των
Βρυξελλών
ευθούν προς τις χώρες μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2021.
Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι κι επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, η κα Μέρκελ κάτι θα πρέπει να δώ-

σει στις «φειδωλές χώρες» για να τις πείσει
να αποδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ίσως να ζητήσει για τα δάνεια να επιβληθούν κάποια περιοριστικά μέτρα που
θα αφορούν τη δημοσιονομική κατάσταση

Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη και προ
ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη
γνωστοποίησε σε όλους τους τόνους. Όχι
μόνο στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του με τους
Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιασκέψεων, αλλά και με τη συνέντευξη που παραχώρησε στους «Fincancial Times». Κι όπως είπε, η Ελλάδα δεν θα δείξει καμία ανοχή σε αυστηρούς όρους, που θα θυμίζουν τρόικα και μνημόνια. Μάλιστα τόνισε πως οι Έλληνες έχουν ωριμάσει και θέλουν οι ίδιοι να προωθήσουν δικές τους
μεταρρυθμίσεις.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε
πως η εξαμηνιαία αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων, που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι
αρκετή. «Δεν πιστεύω πως είναι απαραίτητοι οι όποιοι πρόσθετοι αυστηροί όροι», διαμήνυσε πως κάτι τέτοιο θεωρείται «πολιτικά απαράδεκτο από τις χώρες του
Νότου». Εξάλλου, όπως υπενθύμισε ο πρωθυπουργός, κατά των όρων, που θα θυμίζουν μνημόνιο, έχουν ταχθεί Γερμανία,
Γαλλία, αλλά και οι επίσημοι θεσμοί (Κομισιόν, ESM, EKT).
Η Ελλάδα σύμφωνα με το σχέδιο της
Κομισιόν μπορεί να λάβει μέχρι και 32
δισεκατομμύρια ευρώ, τα 22 ως επιχορήγηση και τα 10 ως χαμηλότοκο
δάνειο. Το δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό.
Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πάει στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα έχοντας στις βαλίτσες του την
πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη, κάτι που θα επιτρέψει στον Έλληνα πρωθυπουργό να διαπραγματευθεί από ακόμη πιο ισχυρή θέση, δείχνοντας
στους εταίρους μας ότι η Ελλάδα πλέον
δεν είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης.

Εν συνεχεία ο ανασχηματισμός
Τα γενέθλια από τη νίκη της Ν.Δ. στις εκλογές του Ιουλίου του
2019 πέρασαν, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε τον ανασχηματισμό. Όλα δείχνουν πλέον ότι το δεύτερο ορόσημο
που είχε τεθεί μοιάζει το πλέον πιθανότερο. Δηλαδή, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα να γίνουν μετά την ολοκλήρωση
της Συνόδου Κορυφής. Μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι
φάκελοι που ετοιμάζει στο Επιτελικό κράτος, δηλαδή η «αγία
τριάδα» των Γιώργου Γεραπετρίτη, Άκη Σκέρτσου και Γρηγόρη
Δημητριάδη. Φάκελοι με προτεραιότητες, τους οποίους θα ακολουθήσουν και οι νέοι υπουργοί, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία του σχήματος. Ταυτόχρονα,
οι νέοι υπουργοί θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστούν, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη να υπηρετήσει το νέο α-

φήγημα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ
τον Σεπτέμβριο. Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται να παραμείνει στο υπουργείο Οικονομικών, έχοντας μάλλον άλλο θησαυροφύλακα στη θέση του Θόδωρου Σκυλακάκη. Ο νυν υφυπουργός Οικονομικών αναμένεται να αναβαθμιστεί και το
πιθανότερο να είναι ο νέος υπουργός με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει εάν πρέπει το θησαυροφυλάκιο
να μεταφερθεί στο νέο υπουργείο, ή να παραμείνει στο υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, ακόμη δεν έχει καταλήξει ποια
υπουργεία θα σπάσουν για να αξιοποιηθούν κάποιοι υφυπουργοί, ενώ αυτοί που θα απομακρυνθούν, όπως μας έλεγαν
πηγές του Μαξίμου, «έχουν ήδη ενημερωθεί».
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Ο Αλέξης Τσίπρας καθ’ όλη τη
θητεία του ως πρωθυπουργός
της χώρας ακολούθησε πιστά τη
ρήση του Μάο Τσε Τουνγκ, το
«μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση», που είχε γραφτεί μάλιστα στο ιστορικό κόκκινο βιβλιαράκι κατά τη διάρκεια της
«Πολιτιστικής Επανάστασης» της
Κίνας, όπου επιβλήθηκε από άκρη σε άκρη η κομμουνιστική ιδέα, α-λά Μάο.

Η ΑΠΟΨΗ
Στο Μαξίμου ακολουθούν τη ρήση του Λένιν «ο καλύτερος
τρόπος να ελέγχεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς»

κή. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να αλώσει τον χώρο που κινείται το ΚΙΝΑΛ, ενώ αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο
είναι να μεταγράψει αρκετά στελέχη, ειδικά
τεχνοκράτες από το Κίνημα Αλλαγής, τους
οποίους θεωρεί καλά ψημένους στην πολιτική από τη μεγάλη σχολή του ΠΑΣΟΚ.
Και ως φαίνεται, τον βολεύει ο κ. Τσίπρας,
ο οποίος δηλώνει αριστερός, αλλά ως απάντηση οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θυμούνται μία ρήση του Λένιν, αυτή
που έλεγε «ο καλύτερος τρόπος να ελέγχεις
την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς».
Και γι’ αυτό στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τον
Αλέξη Τσίπρα είναι πιο εύκολο να τον καθοδηγήσεις.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Φ

υσικά, οι ατάκες πρώην κομμουνιστών ηγετών δεν είναι
γνωστές μόνο στους αριστερούς, ή σε όσους δηλώνουν
αριστεροί, όπως η ηγετική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουναντίον, τις γνωρίζουν ακόμη και πολιτικοί από άλλη την πλευρά
του λόφου. Οπότε αυτή την εποχή στο Μαξίμου είναι της μόδας ατάκες του μεγάλου
Ρώσου επαναστάτη, του Βλαντίμιρ Ίλιτς
Ουλιάνοβ, πιο γνωστού ως Λένιν. Και όπως μαθαίνουμε, αρέσει πολύ το «ένα επαναλαμβανόμενο ψέμα, γίνεται αλήθεια». Οι
περισσότεροι εκ των πολιτών με τη συγκεκριμένη ατάκα θυμούνται τις εμμονές των
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και για υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει, προκειμένου να πλήξουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Όλοι στο πρωθυπουργικό μέγαρο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
ο κ. Τσίπρας και η ηγετική ομάδα ακολουθούσαν πιστά τις διδαχές του Θανάση
Καρτερού, όμως ως φαίνεται δεν υπολόγισαν αυτό που φωτογραφίζουμε ως απρόσμενο.
Τα όσα δυσώδη είδαν το φως στη δημοσιότητα με τις καταγγελίες Καλογρίτσα και
την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εξασφαλίσει ένα ΣΥΡΙΖΑ channel μέσω Καλογρίτσα και με χρήματα Λιβανέζων επιχειρηματιών μάλλον δίνουν το δικαίωμα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη να θυμηθεί την ατάκα του Μάο «μεγάλη αναταραχή, υπέροχη
κατάσταση».
Όλο και περισσότεροι εκτιμούν πως κανονικά η κυβέρνηση θα έπρεπε να ζητήσει
από τη Δικαιοσύνη ενδελεχή έρευνα για να
σταματήσουν οι σκιές που πλήττουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν τούτοις αυτό
που κυρίως ενδιαφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το επιτελείο του είναι απλά να
έχει στο κάδρο των ευθυνών τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ και να τον διατηρεί σε μία ιδιότυπη ομηρία, ανεξάρτητα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα
συνέβαιναν στο Μαξίμου, ακόμη και στο
διπλανό του κ. Τσίπρα γραφείο.
Ενδεικτικό αυτής της στρατηγικής είναι
ότι όποτε παρεμβαίνει ο κ. Μητσοτάκης
αναφέρεται μόνο σε πολιτικές ευθύνες του
κ. Τσίπρα και όχι στις θεσμικές παρεμβάσεις που επεχείρησαν κορυφαία στελέχη
της προηγούμενης κυβέρνησης. Την ίδια
στάση ακολούθησε και στην υπόθεση της
Novartis, ξεκαθαρίζοντας τους διαφορετικούς ρόλους μεταξύ της εκτελεστικής και
νομοθετικής εξουσίας. Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός, μοναδικός
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Η καθημερινότητα
και οι προτεραιότητες

Επιλέγουν
αντίπαλο για
τον Κυριάκο
του αντίπαλος είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η προώθηση
του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης. Παράλληλα, επιχειρεί να προσδώσει
ένα διαφορετικό κλίμα στο Κοινοβούλιο με
στόχο τις όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συγκλήσεις και συναινέσεις με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης.

Χωρίς αφήγημα τον κ. Τσίπρα
Αποφεύγοντας την πόλωση, τις ατέρμονες
συγκρούσεις και τις επικοινωνιακές κοκορομαχίες με την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει ουσιαστικά τον
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αφήγημα. Άλλωστε η στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας,
τόσο όταν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας, όσο και τώρα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν η δημιουργία τοξικού κλίματος στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη και ο πλέον αδαής αντιλαμβάνεται πως ουδείς λογικός πολίτης μπορεί
να πάρει στα σοβαρά τον αρχηγό της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης, όταν σχεδόν σε
καθημερινή βάση αναδύονται νέα στοιχεία, που μετατρέπουν σε κωμωδία το ρητό
«τάξη και ηθική» της προηγούμενης κυβέρνησης και καθιστούν ως το πιο σύντομο ανέκδοτο τη ρήση περί «ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς».
Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει εγκλωβισμένος όχι μόνο στις περίεργες θέσεις που
διατυπώνουν τα στελέχη του, αλλά και στις
αποκαλύψεις για τα έργα και ημέρες του
Νίκου Παππά, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Τσίπρα.
Φυσικά, όλες οι ειδικές αποστολές που
διαχειρίστηκε ο Παππάς εξελίχθηκαν σε
φιάσκο και ημέρα με την ημέρα αυξάνονται οι καταγγελίες.
Ο κ. Μητσοτάκης, με την απόφασή του
την προηγούμενη εβδομάδα να απαντήσει
σε ερώτηση της κας Γεννηματά για την οικονομία, έδειξε ότι προτιμά να δώσει πόντους στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Είναι αλήθεια αυτό; Η αλήθεια είναι διαφορετι-

Από το Μαξίμου οι συνεργάτες του πρωθυπουργού διαμηνύουν ότι αυτό που ενδιαφέρει πρώτιστα τον κ. Μητσοτάκη είναι να ασχοληθεί με τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας και παράλληλα να
επικοινωνήσει τις πρωτοβουλίες, αλλά και
το έργο της κυβέρνησης που έχει ως προτεραιότητα την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Στόχος είναι η ανάδειξη των θετικών ειδήσεων, και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε να πάει αυτοπροσώπως στο Ελληνικό και να παρακολουθήσει το γκρέμισμα
ενός κτιρίου. Λόγω αυτού που πιστεύει ο ίδιος ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει στα όσα έχουν λεχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι όλα είναι παραμύθια. Άφησε τις
όποιες απαντήσεις στους υπουργούς του
και στο κόμμα του και απέφυγε την καθημερινή τριβή. Με αυτό τον τρόπο, ο πρωθυπουργός δείχνει έμπρακτα πως η χώρα
παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από τις επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, προχωρά μπροστά δίνοντας λύσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο και
μακροπρόθεσμα με την εμβληματική επένδυση.
Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του
πρωθυπουργού, λόγω και της πανδημίας
έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες. Κάποιες
έμειναν πίσω, ενώ άλλα πράγματα έτρεξαν
πιο γρήγορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσα έγιναν στο υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αλλά και στο υπουργείο
Υγείας, δύο υπουργεία που βρέθηκαν και
βρίσκονται στην προμετωπίδα της διαχείρισης της έκτακτης κατάστασης. Υπό αυτό
το πρίσμα, η προεδρία της κυβέρνησης
προέβη σε ένα λίφτινγκ των ετήσιων στόχων των υπουργείων.
Πρακτικά, η προεδρία της κυβέρνησης
αξιολόγησε τα δεδομένα και μετέθεσε χρονικά, για το δεύτερο μισό του έτους, σχεδόν 50 δράσεις σε όλα τα υπουργεία. Έτσι,
και ανασχηματισμός να γίνει, ο επόμενος
υπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες.
Γι’ αυτές τις εξελίξεις ήδη ενημερώθηκαν
οι υπουργοί, είτε μείνουν, είτε φύγουν στον
ανασχηματισμό, απλά για να γνωρίζουν τη
λειτουργία του «επιτελικού κράτους».

6 | Η ΑΠΟΨΗ
Σε μία ημέρα που οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ μετά από πολύ καιρό μπορούσαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα του Κοινοβουλίου με πλατιά χαμόγελα λόγω τη επιτυχημένης αντιμετώπισης του
Αλέξη Τσίπρα από την
Φώφη Γεννηματά ήρθε
στο τέλος η παρέμβαση
του Γιώργου Παπανδρέου
και του Χάρη Καστανίδη
για να αμαυρώσει μία χαρούμενη ημέρα για το ΚΙΝΑΛ και να επαναφέρει
την εσωστρέφεια.
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• Η Φώφη Γεννηματά δεν χάρηκε την κοινοβουλευτική νίκη επί του
Τσίπρα στη Βουλή την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή χαρίστηκε στον
Γιώργο και δεν τον διέγραψε όπως της ζήτησαν οι άλλοι βουλευτές

Ο ΓΑΠ δίνει μάχη για
να βουλιάξει το ΚΙΝΑΛ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

ίναι προφανές πλέον
ακόμη και στον πιο αδαή, ότι είτε ο κ. Παπανδρέου έχει απολέσει τη λογική (λόγω
ηλικίας), είτε λειτουργεί ως πεμπτοφαλαγγίτης. Δηλαδή ενδιαφέρεται πρωτίστως να διαλύσει
το ΚΙΝΑΛ, το οποίο από την εποχή του lock down λόγω κορωνοϊού έχει βρει τον βηματισμό του
και καταθέτοντας ρεαλιστικές
προτάσεις, αλλά και ασκώντας
σκληρή και ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λειτουργεί λες και είναι αυτό
η αξιωματική αντιπολίτευση. Κι
όμως ο Γιώργος Παπανδρέου,
αντί να συμβάλλει έτι περαιτέρω
στην αύξηση των ποσοστών έβαλε άλλη μία τρικλοποδιά. Σε αγαστή συνεργασία με το δεξί του χέρι, τον Χάρη Καστανίδη.
Και χθες παίχθηκε το δεύτερο
μέρος του δράματος στο ΚΙΝΑΛ
με την Φώφη Γεννηματά να φέρεται με υπερβολικό σεβασμό
στον πρώην πρωθυπουργό μη
διαγράφοντας τον αν και αυτό απαιτούσαν οι βουλευτές κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου
άκουσε κατσάδα από τους υπόλοιπους βουλευτές ακόμη και από τους πρωτάρηδες, ενώ ο Κώστας Σκανδαλίδης τον έσφαξε
με το γάντι. Ο κ. Σκανδαλίδης
απευθυνόμενος στον Γιώργο
Παπανδρέου του είπε: «Έφαγε
μπούλινγκ από την πρόεδρο ο Τσίπρας, αλλά δεν θέλω να ξαναζήσω
ό,τι έζησα χθες. Έχουμε χρέος να είμαστε όλοι μαζί. Γιώργο, σε ξέρουμε
από παλιά, έχεις τις αξίες σου διαχρονικά, τις αρχές σου, τις ευαισθησίες σου, τα laptop σου, αλλά αυτό
που έγινε χθες έκανε ζημιά. Πώς δέχεσαι εσύ να συντάσσεσαι με τον
Ραγκούση τον οποίο στήριζα όταν έκανε όσα έκανε στους δήμους με τον
Καλλικράτη; Είναι προσβολή και
στον ίδιο τον πατέρα σου”. Από την
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πλευρά του, ο Γιώργος Καμίνης, αφού υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε
με τις αλλαγές που επέβαλε το ΚΙΝΑΛ, λέγοντας ότι είναι το πιο
δημοκρατικό, αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει να ενημερώσει τον
Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος
όμως δεν τον δέχθηκε ποτέ.
Διπλή επίθεση η Νάντια
Από τους υπόλοιπους βουλευτές η πιο επιθετική στον Γιώργο
Παπανδρέου ήταν η Νάντια
Γιαννακοπούλου, η οποία απαίτησε να διαγραφούν από την
Κ.Ο. τόσο ο Παπανδρέου, όσο
και ο Καστανίδης: «Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να είναι μέλη της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας με όλους τους άλλους που μπαίνουμε και
ακόμη και αν διαφωνούμε, ψηφίζουμε τη γραμμή του κόμματός μας,
ύστερα από τις διαδικασίες στα όργανα. Δεν μπορούμε να έχουμε βουλευτές δυο ταχυτήτων. Αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ στην βουλή
πιστεύω, ανεξαρτήτως προθέσεων,
ισοδυναμούν με μείζον ατόπημα και
υπονόμευση της αντιπολιτευτικής
στρατηγικής και τακτικής του ΚΙΝΑΛ». Μάλιστα η κ. Γιαννακοπούλου δεν επιτέθηκε μόνο
στους δύο “αντάρτες” βουλευτές,
αλλά και στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μπορούμε να συνυπάρχουμε και
να συμπορευόμαστε με τον κ. Γιώργο
Παπανδρέου στο ίδιο κόμμα, μετά
τα χθεσινοβραδινά στη Βουλή; Φρονώ πως όχι». Και η κ. Γιαννακοπούλου επέρριψε ευθύνες στην
κ. Γεννηματά Και για το ότι επέτρεψε την επιστροφή του κ. Παπανδρέου στο ΚΙΝΑΛ το 2015.
Τέλος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τάχθηκε υπέρ της
απόφασης της Φώφης Γεννηματά να μην τους διαγράψει, ωστόσο χαρακτήρισε πολιτικά ανέντιμη την στάση τους.
Τζάμπα η νίκη στη Βουλή
Όπως γίνεται αντιληπτό το ΚΙΝΑΛ εισέρχεται σε νέα περίοδο
κρίσης και μάλιστα σε μία περίοδο, όπου όλα φαίνονται ευνοϊκά,
ειδικά μετά την επιτυχημένη πα-

ρουσία της κ. Γεννηματά στην
Βουλή την Πέμπτη το μεσημέρι,
όπου η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα νταραβέρια του
Νίκου Παππά με τον Σάμπυ
Μιωνή και τον Χρήστο Καλογρίτσα. Η κ. Γεννηματά έβαλε
στο κάδρο των ευθυνών τον κ.
Τσίπρα λέγοντάς του: «Είναι ντροπή να υποτάσσεσαι, να παριστάνεις
το καλό παιδί επειδή θα σου χτυπήσουν την πλάτη και να κάνεις υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήματα, και
βέβαια είναι ντροπή, κύριε Τσίπρα,
να καλύπτεις τα μαγαζιά, τα παραμάγαζα, το παραδικαστικό, τους κοριούς στο παρακράτος της παρακολούθησης, την ξευτίλα γιατί, ή τα
γνωρίζετε και τα καθοδηγούσατε, ή

δεν είχατε τη δύναμη και το σθένος
να τα αντιμετωπίσετε να τα σταματήσετε».
Η κα Γεννηματά στην ομιλία
της στη Βουλή, έδειξε ποιον δρόμο θα ακολουθήσει από εδώ και
στο εξής το ΚΙΝΑΛ. Θα προσπαθήσει να αποδομήσει και να απαξιώσει τον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για το ηθικό πλεονέκτημα της
αριστεράς, αλλά και για τις ικανότητές του. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η έκφραση «ή τα γνωρίζετε και τα καθοδηγούσατε, ή δεν
είχατε τη δύναμη και το σθένος να τα
αντιμετωπίσετε, να τα σταματήσετε»
δεν τη λες και καθαρά πολιτική.
Τουναντίον, στέλνεις το μήνυμα
προς τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους ότι αυτός που πλασάρεται ως ο ιδανικός αρχηγός είναι
ή απατεών, ή ελαφρόμυαλος, ή ανίκανος να επιβάλει την τάξη.
Πέραν, λοιπόν, της επίθεσης
της κας Γεννηματά στη Βουλή, όπου σήκωσε το γάντι που της πέταξε ο κ. Τσίπρας, η επόμενη κίνηση είναι η ενημέρωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τα έργα και ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι
που έχει προαναγγείλει εδώ και
κάποια 24ωρα με δηλώσεις του
ο Νίκος Ανδρουλάκης και έχει
συμφωνήσει και η Φώφη Γεννηματά. Το ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει
να σταματήσει να παραβρίσκεται
ακόμη και ως επισκέπτης ο Αλέξης Τσίπρας στις συνεδριάσεις
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος για δύο λόγους. Αφενός μεν επειδή ανήκει σε άλλη
κοινοβουλευτική ομάδα, αφετέρου δε λόγω των όσων αποκαλύφθηκαν για τα μαγαζιά και παραμάγαζα της κυβέρνησης Τσίπρα.
Κι όμως αυτή η θετική εικόνα
αμαυρώθηκε από τους Γιώργο
Παπανδρέου και Χάρη Καστανίδη, οι οποίοι απείχαν από την
ψηφοφορία. Το χειρότερο είναι
ότι η κ. Γεννηματά με ημίμετρα
και κίτρινες κάρτες πήγε να λήξει
το θέμα, αλλά η αντίδραση των
βουλευτών ανοίγει εκ νέου τον ασκό του Αιόλου στην Χαριλάου
Τρικούπη.
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• Με το βλέμμα στην εσωκομματική αντιπολίτευση ήλθε η στήριξη
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Νίκο Παππά για
τα νταραβέρια με τον Χρήστο Καλογρίτσα

Έδωσε σάρκα και οστά στην
«White porscha» ο Αλέξης
Ο Σουν Ου θεωρείται ο
συγγραφέας ενός αρχαίου κινέζικου βιβλίου με
τον τίτλο «Η τέχνη του
Πολέμου», το οποίο αποτέλεσε τον μπούσουλα για
πολλούς πολέμαρχους και
διπλωμάτες σε όλη την υφήλιο. Στον Σουν Ου που
έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. αποδόθηκε ως τίτλος τιμής
το «Σουν Τσου» (που σημαίνει Αφέντης Τσου). Τι
σχέση έχει ο Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής
με τον ΣΥΡΙΖΑ;
Του Μιχάλη Κωτσάκου

M

α πολύ απλά από το προεδρικό
γραφείο
της
Κ ο υ μ ο υν δ ο ύ ρου διέρρευσε
ότι οι μετέχοντες στον στενό κύκλο των συσκέψεων του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ξεσκόνισαν τα βιβλία και κατέληξαν στον Σουν Τζου και την ατάκα του «να φαίνεσαι αδύναμος όταν
είσαι δυνατός, και δυνατός όταν είσαι αδύναμος».
Με βάση το συγκεκριμένο θεώρημα ελήφθη η απόφαση από
τον Αλέξη Τσίπρα να καλύψει απόλυτα τον Νίκο Παππά στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη το
απόγευμα. Αφενός να μη δείξει
την αδυναμία στην οποία βρίσκεται, αφετέρου να το παίξει δυνατός στο εσωκομματικό πεδίο, ώστε να ανακόψει άμεσες πιθανές
αντιδράσεις. Βέβαια, ο Κινέζος
θεωρητικός του πολέμου έχει
γράψει στο βιβλίο και άλλα θεωρήματα, όπως αυτό που λέει ότι
«στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς
είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τη
νίκη. Τακτικοί ελιγμοί χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν από την

ήττα». Και ως φαίνεται η κίνηση
του κ. Τσίπρα (να συμπορευθεί
με τον πρώην υπουργό του) δείχνει το πόσο πιεσμένος νιώθει,
με συνέπεια να προσπαθεί με τακτικούς ελιγμούς και δίχως ξεκάθαρη στρατηγική, μάλλον να κερδίσει χρόνο.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σώζοντας τον πρώην υπουργό του
με τόσο άκομψο τρόπο ενδιαφέρεται πρωτίστως να «αφοπλίσει»
την εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία πολύ λογικά θα του
ζητούσε να τελειώνει μία και καλή με τον Παππά. Επίσης, επειδή ο Παππάς κινεί τα νήματα για
την ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα του… εξηγούσαν οι παλιές καραβάνες του κόμματος, ότι
δεχόμαστε νέους ψηφοφόρους
από όποιο κόμμα κι εάν προέρχονται, αλλά με δεδομένο ότι αυτοί θα έλθουν σε εμάς κι όχι να
πάμε εμείς σε αυτούς. Μάλιστα,
αυτή η άποψη είναι ευρέως διαδεδομένη εντός των κόλπων της
εσωκομματικής αντιπολίτευσης
στον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απαντά
στους προεδρικούς και τους ΠΑΣΟΚογενείς χρησιμοποιώντας το
δικό τους επιχείρημα: «Όταν το
ΠΑΣΟΚ έκανε αμφίπλευρη διεύρυνση, όσοι πίστεψαν σε Ανδρέα Παπανδρέου και αργότερα σε Κώστα
Σημίτη πήγαν και ακολούθησαν αυτά που πρέσβευε το ΠΑΣΟΚ τις δεδομένες στιγμές και το ψήφισαν με
βάση το πρόγραμμα, ανεξάρτητα εάν
το ακολούθησε ως κυβέρνηση. Έτσι
κι εμείς τώρα θα πρέπει να υποδεχθούμε τους ψηφοφόρους γι’ αυτό
που είμαστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν αυτοί να γίνουμε».
Στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του
ΣΥΡΙΖΑ, η εσωκομματική αντιπολίτευση επέτρεψε την κίνηση
τακτικής του Τσίπρα. Διότι και άκουσαν τον κ. Τσίπρα να βάζει όλους στην ίδια γραμμή λέγοντας
πως «όταν χτυπούν τον Παππά χτυπούν τον ΣΥΡΙΖΑ» κι εν συνεχεία
είδαν να παρελαύνουν καμιά
τριανταριά προεδρικοί και ΠΑ-

ΣΟΚογενείς βουλευτές –οι περισσότεροι με χαζοχαρούμενο υφάκι– να καταγγέλλουν το παρακράτος της δεξιάς συμπάσχοντας με
τον Παππά, ο οποίος μετά την
κάλυψη του αρχηγού έβγαλε τη
μάσκα του μισοκακόμοιρου και
προέταξε αυτή του αγωνιστή που
τον κυνηγούν τα συμφέροντα επειδή τους ανάγκασε να πληρώσουν.
Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Τσίπρας αποφάσισε
να δώσει σάρκα και οστά στην
άυλη οντότητα των Αράβων που
την αποκαλούν ως «White
porscha». Έτσι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ
καλείται να τραβάει μαζί του την
«White porscha» με ό,τι σημαίνει
αυτό. Όπως ότι πέραν των πολιτικών ευθυνών, είναι ότι υπάρχει
διαδρομή μαύρου χρήματος με
τροχονόμο τα στελέχη του Μαξίμου επί πρωθυπουργίας Τσίπρα.
Και από τη στιγμή που ουδείς αντέδρασε στη μοιρασιά που έκανε
ο Αλέξης Τσίπρας στην Κ.Ο. για
να σηκώσουν συλλογικά το βάρος από τους χειρισμούς Παππά, τότε δεν θα φταίει άλλος, όταν δεν θα μπορούν να ακουστεί
ο αντιπολιτευτικός τους λόγος.
Διότι τα όσα είπε ο Καλογρίτσας
ιντριγκάρουν τους πολίτες, ενώ
όσα φωνάζει ο Ραγκούσης περί
χουντικού νόμου για τις διαδη-

λώσεις τα αντιμετωπίζει ο κόσμος
με στυλ «πάλι φωνάζει αυτός ο κηπουρός».

Λίγοι το κατάλαβαν
Όπως είπαμε, στο επιτελείο Τσίπρα θέλησαν να ξεσκονίσουν βιβλία για να αποφασίσουν το πώς
θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
Όμως ξέχασαν κι έναν σημαντικό Κινέζο φιλόσοφο, τον Λάο
Τσε, στον οποίο αποδίδεται η
συγγραφή του Ταοϊστικού έργου
Τάο Τε Τσινγκ, κάτι που τον καθιέρωσε ως τον ιδρυτή του Ταοϊσμού. Κάποιες ρήσεις του Λάο
Τσε έχουν περάσει στην ιστορία.
Όπως η ακόλουθη: «Τα ειλικρινή
λόγια δεν είναι ωραία. Τα ωραία λόγια δεν είναι ειλικρινή». Όλοι γνωρίζουμε ότι οι λέξεις Τσίπρας και
ειλικρίνεια δεν τέμνονται πουθενά στον χωροχρόνο.
Και το λέμε αυτό διότι μέσα
στη χαζοχαρούμενα αγωνιστική
διάθεση κατά των συμφερόντων
από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ λησμονήθηκε ένα μήνυμα του Νίκου
Βούτση. Ο πρώην πρόεδρος της
Βουλής παίρνοντας τον λόγο
στην Κ.Ο. και απευθυνόμενος
προς τον κ. Παππά, είπε «να κάνεις διαψεύσεις και μηνύσεις». Από
τότε που δημοσιοποιήθηκαν τα
όσα κατήγγειλε εντός της δικαστικής αιθούσης ο Χρήστος Καλο-

γρίτσας, ο Νίκος Παππάς έχει
κρυφτεί. Ούτε λέξη δεν έχει αρθρώσει, όχι φυσικά να απατήσει
με εγκλήσεις στον επιχειρηματία.
Αντίθετα, τόσο ο Πάνος Σκουρλέτης, όσο και ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος αποφάσισαν να μη
μιλήσουν στην Κ.Ο. Όμως αυτό
που έχει γίνει αντιληπτό είναι ότι
οι βουλευτές και τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, που ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι να μετάσχουν σε τηλεοπτικές
συζητήσεις και φυσικά να πάρουν θέση. Λες και κάτι μαγειρεύεται.
Προφανώς κάτι έχει οσμιστεί
και ο Γιώργος Λακόπουλος, που
σε άρθρο του επί της ουσίας ζητά
από τον Τσίπρα να διώξει τον
Παππά. Μάλιστα, το αναφέρει δίχως να χρησιμοποιήσει πουθενά
το όνομα του πρώην υπουργού με
τον οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή. Προτρέπει, λοιπόν, ο δημοσιογράφος
που παραγοντίζει: «Ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βαρύνονται με πολιτικά λάθη και προσωπικές συμπεριφορές που δεν γίνονται αποδεκτές
από την κοινωνία. Η δημόσια παρουσία τους αποβαίνει σε βάρος του
ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι εύκολο να τις αξιοποιήσει επικοινωνιακά η Ν.Δ. –
και το κάνει. Ως επικεφαλής ο Τσίπρας αρκεί να τους μετακινήσει στα
πίσω καθίσματα, για να μην προκαλούν. Τόσο απλό. Υπάρχουν όμως
και πρόσωπα που σχετίζονται με υποθέσεις για τις οποίες εγείρονται
ζητήματα ηθικής τάξης από τους αντιπάλους του Τσίπρα και η κοινή
γνώμη αισθάνεται –δικαίως ή όχι–
ότι κάτι δεν πάει καλά».
Το σίγουρο είναι ότι σκληροί
κομματικοί, οι παλιές καραβάνες
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μάθει από τα
νιάτα τους τι σημαίνει προνουντσιαμέντο από το ιταλικό
pronunciamento, που μεταφράζεται ως προκήρυξη στασιακού
χαρακτήρα, ή στάση αξιωματικών
κατά πολιτικού καθεστώτος.
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• Ο Χρήστος Καλογρίτσας αποφάσισε να τιμωρήσει αυτούς
που τον εξέθεσαν και τον οδήγησαν στην πτώχευση
Την προηγούμενη Δευτέρα ο
Χρήστος Καλογρίτσας αποφάσισε να τραβήξει το καλώδιο από
την πρίζα αδιαφορώντας για το
εάν ανατιναχθεί το πολιτικό σύστημα στον αέρα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

K

ατέθεσε μηνυτήρια έγκληση
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά του κατασκευαστικού κολοσσού CCC,
για κακουργηματική απάτη επί
δικαστηρίω και ψευδή κατάθεση, κατονομάζοντας ότι ο Νίκος Παππάς και το Μαξίμου, που το κατονομάζει ως «White
House», συντόνιζαν και καθοδηγούσαν την
ανάληψη από την CCC €3.000.000 ως
προκαταβολή για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το
2016, τα οποία κατέληξαν, τελικά, στην εφημερίδα «Documento» του Κώστα Βαξεβάνη.
Την ίδια ημέρα ο κ. Τσίπρας ήταν συνέχεια σιωπηλός. Εμφανίστηκε κάποια
στιγμή το απόγευμα και στους λογαριασμούς του στα social media ασχολήθηκε
με τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα ποσά που εισέπραξαν τα ΜΜΕ για την καμπάνια για τον κορωνοϊό. Μάλιστα, είχε
κέφια για να κάνει και πλακίτσα: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη λίστα Πέτσα αποδεικνύει πως είναι άριστη στο μαγείρεμα. Σήμερα,
τρεις μήνες μετά το αίτημα να δημοσιευτεί η
λίστα με τα ΜΜΕ στα οποία δόθηκαν 20 εκατομμύρια, η κυβέρνηση της ΝΔ απέδειξε ότι ο
εκπρόσωπός της έχει μία θέση στο επόμενο
Master Chef».
Για τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν
είπε ούτε λέξη. Και στα κεντρικά γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε τεράστιο μούδιασμα.
Οι βόμβες Καλογρίτσα ήταν το μοναδικό
που δεν ανέμεναν.
Κι αυτό διότι ήταν κοινό μυστικό ότι ο
κυρ-Χρήστος, όπως τον αποκαλούσαν
πολλοί, αν και επιχειρηματίας με εμβέλεια,
με γνωριμίες και με δουλειές με όλο το φάσμα του πολιτικού σκηνικού, πήγαινε μέχρι και στις συγκεντρώσεις των τοπικών
του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη και τις γύρω
περιοχές για να ακούσει τις ανοησίες που
υπόσχονταν οι σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ προ
των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015.
Ο Χρήστος Καλογρίτσας ως αριστερός
από κούνια γνωρίζει και από διαπλοκή,
αλλά και από διανόηση. «Ο έξυπνος θέλει
να μαθαίνει, αλλά ο ανόητος θέλει να μαθαίνει
τους άλλους», είχε γράψει ο μεγάλος Ρώσος
συγγραφέας Άντον Τσέχοφ (1860-1904)
και προφανώς η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν φημίζεται για τις γνώσεις της,
μάλλον δεν είχε ακούσει αυτή την ατάκα
του Τσέχοφ.

«Θα τους τελειώσω,
θα πληρώσουν γι’ αυτά
που μου έχουν κάνει»
Ο Καλογρίτσας, στη γειτονιά του εκτός
από τις προεκλογικές και μετεκλογικές συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, συνήθως φιλοξενούσε σε καφέ της περιοχής του και πρόσωπα-κλειδιά της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο Αλέκος Φλαμπουράρης
(με τον οποίο ο αστικός μύθος αναφέρει
ότι τα έχουν σπάσει) και ο κουμπάρος του,
Χρήστος Σπίρτζης (υπουργός Υποδομών).

Κελαηδά το πουλάκι
Το τελευταίο διάστημα οι ΣΥΡΙΖΑίοι κάνουν ότι τον έχουν ξεχάσει, ότι δεν τον ξέρουν και διάφορα άλλα. Κι όμως ο κυρΧρήστος επικοινωνεί σχεδόν καθημερινά
με πολλούς δημοσιογράφους. Όχι μόνο με
τους προερχόμενους από την αριστερά.
Και η επωδός του είναι η ίδια: «Εγώ δεν θα
γίνω ο Πόπωτας του Τσίπρα».
Τουναντίον οι φράσεις που βγαίνουν από το στόμα του είναι οι ίδιες προς όλους
τους συνομιλητές του: «Θα τους κάψω, θα
τους τελειώσω, θα πληρώσουν γι’ αυτά που
μου έχουν κάνει». Και αυτό που έχει τρελάνει τον Χρήστο Καλογρίτσα ήταν η κατάπτωση της εγγυητικής του, κάτι που οδήγησε την εταιρεία του, τον Τοξότη, στην
πτώχευση. Και το φέρει βαρέως, διότι ο κ.
Καλογρίτσας τόσο στο ΚΚΕ, όσο και στον
Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει συνεισφέρει πολλά χρήματα.

Όπως λένε οι άνθρωποι του «κρατάει αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια του. Όπως για
μια «συμφωνία» μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου
περί παραχώρησης κάποιων μετοχών που του
ανήκαν σε τρίτο πρόσωπο, με εγγυητές τον Τσίπρα και τον Παππά, αντί του σεβαστού ποσού
των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα που δεν έλαβε ποτέ και όταν αναζήτησε τους άλλους
δύο, τους “εγγυητές” Τσίπρα και Παππά, ουδέποτε του βγήκαν στο τηλέφωνο». Εξ ου και
στους συνομιλητές του ο κ. Καλογρίτσας
τονίζει: «Ετούτοι εδώ δεν έχουν ούτε την μπέσα του Χαρίλαου, ούτε την αστική ευγένεια του
Λεωνίδα, ετούτοι εδώ έμποροι της Αριστεράς
ήταν».
Και η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία σχέση
με τον Χαρίλαο Φλωράκη, τον Λεωνίδα
Κύρκο και τους λοιπούς της Aριστεράς.
Και το καταλάβαινε όταν οι ΣΥΡΙΖΑίοι όλων των βαθμίδων τον αποκαλούσαν «πατερούλη». Το ένιωθε ότι τον δούλευαν, αλλά
αυτός ενδιαφερόταν μόνο για τις μπίζνες
του. Εξάλλου ως επιχειρηματίας ήταν διαπλεκόμενος και μπορούσε να χειριστεί με
άνεση ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής
πολιτικής σκηνής. Διότι ας μη λησμονούμε
ότι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για να τα
βρουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με
τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα
Κύρκο κατά του Ανδρέα Παπανδρέου.

«ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ

ΓΙΝΩ Ο ΠΟΠΩΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ, ΤΟΥΤΟΙ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΣΑ,
ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΗΤΑΝ»,
ΛΕΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΕΙΣΕ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΦΛΩΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΚΟΣ

Το πέτυχε κι επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη είχε ένα σωρό αβάντες στις μπίζνες
του. Αργότερα τα βρήκε και με τον Ανδρέα
και το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντα συνεισέφερε
στα κόμματα της αριστεράς. Ειδικά στον
Συνασπισμό κι αργότερα στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν βρίσκονταν στο 3% και δεν υπήρχε ευρώ ούτε για τσιγάρα.

Δεν είναι χθεσινός
Ο Χρήστος Καλογρίτσας δεν είναι χθεσινός στα ΜΜΕ, ούτε εμφανίστηκε από το
πουθενά. Συντοπίτης και κουμπάρος του
Χαρίλαου Φλωράκη, ιστορικού Γενικού
Γραμματέα του ΚΚΕ, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα ΜΜΕ ως ένας εκ των εκδοτών της εφημερίδας «Πρώτης» (απογευματινή εφημερίδα του ΚΚΕ), το 1986. Οι περισσότερες φιλίες του ήταν από τον χώρο
της αριστεράς, ενώ λόγω της «Πρώτης» με
τον Μίμη Ανδρουλάκη και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη αναπτύσσουν στενή
σχέση και ουκ ολίγα βράδια τους θυμούνται να συντρώγουν σε ταβέρνες της Αθήνας και των προαστίων.
Το 1990, η εφημερίδα «Πρώτη» κλείνει.
Στη συνέχεια χρηματοδοτεί μια βραχύβια
περιοδική έκδοση, το «Επτάμισι», και έκτοτε αποσύρεται από το εκδοτικό προσκήνιο.
Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στην εξουσία
και ο Καλογρίτσας με τον πρώην γενικό
γραμματέα της ΚΝΕ, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, δημιουργούν την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την GPO. Μία εταιρεία που
λόγω των στενών σχέσεων που είχε αναπτύξει ο κ. Θεοδωρικάκος με τον Κώστα
Λαλιώτη και το περιβάλλον Σημίτη παίζει φουλ ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, ο Καλογρίτσας συνεχίζει τις κουμπαριές. Έτσι, ο
υιός Ιωάννης-Βλαδίμηρος Καλογρίτσας γίνεται κουμπάρος με τον Πάνο
Καμμένο (πάντρεψε τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ με την Έλενα Τζούλη) και με τον
πρώην υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη (όταν αυτός ήταν στο ΠΑΣΟΚ). Με τον
πρώην υπουργό Άμυνας, μάλιστα, είναι εις
τριπλούν κουμπάρος, αφού έχει βαφτίσει
και τα δύο παιδιά που απέκτησε μαζί με τη

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

Η ΑΠΟΨΗ

|9

Ποια είναι η παγκόσμια δύναμη
που ακούει στο όνομα CCC
κόμη και σήμερα πολλοί εκ των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ανανεωτικής αριστεράς αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος
Παππάς να έχουν τόσο στενές σχέσεις με τον όμιλο Consolidated Contractors
Company (CCC) της οικογένειας Χούρι από τον Λίβανο. «Τι δουλειά έχει με αυτούς
τους καπιταλιστές ο άνθρωπος που υποσχόταν ότι θα χτυπάει τον ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές;» σκέφτονται για τον Τσίπρα όλοι όσοι τον εμπιστεύτηκαν. Ο αραβικός κατασκευαστικός όμιλος βρίσκεται στη χώρα μας από το 1976 και είναι ιδιαίτερα γνωστός στον κόσμο των επιχειρήσεων, ενώ το ενδιαφέρον των κοσμικών κύκλων έχουν κεντρίσει οι πολυτελείς, επενδυμένες με μάρμαρο, βίλες στην
Πολιτεία της επιχειρηματικής οικογένειας που ηγείται της εταιρείας, των αδελφών Σάμερ, Ταφίκ και Γουέλ Χούρι. Εκτός από την οικογένεια Χούρι με
καταγωγή από την Παλαιστίνη και λιβανέζικες ρίζες, το τιμόνι της εταιρείας
κρατά και η οικογένεια Σαμπάχ. Σημειώνεται ότι οι δύο ιδρυτές της εταιρείας,
οι αείμνηστοι Σαΐντ Χούρι και Χασίμπ
Σαμπάχ (είχε στενές σχέσεις μέσω του Αραφάτ με τον Ανδρέα Παπανδρέου), μετέτρεψαν την CCC σε μία από τις ισχυρότερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως.
Η εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος
που δεν της επιτρέπει να διεκδικεί και να αναλαμβάνει έργα στη χώρα μας.
Εξάλλου, η CCC φαίνεται να μην έχει ανάγκη δραστηριοποίησης στη χώρα μας,
καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη Μέση Ανατολή και μία
από τις 20 μεγαλύτερες παγκοσμίως. Στο παλμαρέ της είναι η κατασκευή εργοστασίων παραγωγής θερμικής ενέργειας στην Αίγυπτο, τον τερματικό σταθμό Midfield
του αεροδρομίου στο Αμπού Ντάμπι, αγωγούς φυσικού αερίου στην Αυστραλία και έναν πολύ μεγάλο αριθμό ενεργειακών, κτηριακών έργων και έργων υποδομής εντός κι εκτός Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το
2017, η CCC, που απασχολεί περισσότερους από 110.000 υπαλλήλους, εμφανίζει έσοδα 7,4 δισ. δολαρίων, με το 75% αυτών να αντιπροσωπεύει έργα πολιτικού μηχανικού, κτηριακά projects και βιομηχανικά κτήρια.

Α

δεύτερη σύζυγό του.
Τον Ιούλιο του 2009 το όνομα του Καλογρίτσα απασχόλησε την επικαιρότητα,
όταν ενεπλάκη στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του υπερκοριού της ΕΥΠ,
ανάμεσα στον ισοβίτη Παναγιώτη Βλαστό και τον προφυλακισμένο στον Κορυδαλλό για συμμετοχή σε κύκλωμα απαγωγών Γιώργο Τρομπούκη, που ήταν και ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας. Ο
Τρομπούκης στις συνομιλίες του με τον
Βλαστό προσπαθεί να του «πουλήσει» το
τεράστιο δίκτυο των γνωριμιών του ως υπεργολάβος δημόσιων έργων. Παράλληλα όμως, δεν παρέλειψε να εμπλέξει και το
όνομα του Καλογρίτσα, κατονομάζοντάς
τον κιόλας ως εμπλεκόμενο –ή και αρχηγό– της 17Ν. Η ενόχληση του Καλογρίτσα ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, καθώς αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ωστόσο, η αποκάλυψη πως κάποτε
είχε μιλήσει απευθείας με τον βαρυποινίτη
Βλαστό γιγάντωσε ακόμη περισσότερο τις
φήμες… Ο Καλογρίτσας, έβαλε τέλος στη
μυθολογία αναφέροντας πως συνομίλησε
μαζί του, απλά και μόνο λόγω προάσπισης
των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στις
φυλακές.

Η υπόθεση «Documento»
Όταν απέτυχε η προσπάθεια να λάβει τηλεοπτική άδεια, όπως καταγγέλλει ο Χρήστος Καλογρίτσας, το Μαξίμου τον οδήγησε να προχωρήσει στην έκδοση μίας
σκληρής ΣΥΡΙΖΑϊκής εφημερίδας, όπως
είναι το «Documento». Ο Καλογρίτσας είχε στο μυαλό του μία μοντέρνα έκδοση της
«Πρώτης», έχοντας και πάλι στο πλευρό
του τον Νίκο Τσαγκρή στη διεύθυνση της
εφημερίδας. Και αποφασισμένος να μην
κάνει το ίδιο λάθος, όπως έγινε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το Τσέρνομπιλ. Τότε
στην «Πρώτη» (που κατέγραφε πολύ καλές
πωλήσεις έχοντας μία πλειάδα ικανών δημοσιογράφων που αναδείκνυαν σοβαρότητα και ορθή πολιτική ανάλυση) ήταν μεταξύ αυτών που επέμεναν να γραφτεί το «Οι
συνέπειες της εκλείουσας ραδιενέργειας δεν
ξεπερνούν αυτές που μπορούν να έχουν οι πολίτες από το κάπνισμα ενός τσιγάρου»! Αυτόματα η κυκλοφορία από τις 70.000 έκανε
βουτιά στις 30.000, ενώ η στήριξη στις κυβερνήσεις συνεργασίας με πρωθυπουργό
τον Τζαννή Τζαννετάκη και σε αυτήν του
Ξενοφώντα Ζολώτα, με πρωτοσέλιδα όπως «ΣΥΝτριβή του διχασμού», περιόρισαν το αναγνωστικό κοινό της σε μόλις

20.000 φύλλα (πολύ μικρά νούμερα για
την εποχή).
Τώρα ήθελε μία σοβαρή εφημερίδα, όμως λογάριαζε δίχως το Μαξίμου που επέβαλε τον Βαξεβάνη και τις ύβρεις κατά του
Μητσοτάκη. Οι διαφωνίες του κυρ-Χρήστου δεν εισακούγονταν και γι’ αυτό αποχώρησε, ανακοινώνοντας ότι θα ασχοληθεί μόνο με τις κατασκευές, που ήταν και
το αντικείμενο του «Τοξότη», ο οποίος στο
παρελθόν είχε αφομοιώσει και την εταιρεία «Μέδουσα» του Παύλου Τσίπρα (πατέρα του Αλέξη).
Ο Χρήστος Σπίρτζης προχωρά σε κα-

Πώς ο Ανδρέας πήρε στον λαιμό του
τον Πόπωτα τη δεκαετία του ’80
ην δεκαετία του ’80, κατά την πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ, ένας εκδότης από την περιφέρεια αποφάσισε να αφήσει μία επιτυχημένη εφημερίδα που διοικούσε στον Βόλο, τον «Ταχυδρόμο», και να κατέβει για να κατακτήσει την Αθήνα. Ο λόγος για
τον Αθανάσιο Πόπωτα (1927-2008), για τον οποίο ο αστικός μύθος αναφέρει ότι έζησε το αθηναϊκό όνειρο με προτροπή του
Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο λάτρευε. Στόχος του Παπανδρέου ήταν ο Πόπωτας να εκδώσει δύο φιλοΠΑΣΟΚικές εφημερίδες,
ώστε να βοηθήσουν την κυβέρνηση Παπανδρέου να αποδυναμώσει τους παραδοσιακούς εκδότες. Τον Σεπτέμβριο του 1983 ο Πώποτας κυκλοφόρησε την πρωινή εφημερίδα «Ελεύθερη Γνώμη», ενώ στις αρχές του 1984 έβγαλε και την απογευματινή καθημερινή εφημερίδα, τις «Ειδήσεις». Στο δυναμικό των εφημερίδων εντάχθηκαν όλοι όσοι ήταν στην κλαδική δημοσιογράφων του ΠΑΣΟΚ,
αφού ο Πόπωτας πλήρωνε μεγαλύτερους μισθούς από τους υπόλοιπους εκδότες, καθώς είχε τη μερίδα του λέοντος στις κρατικές
διαφημίσεις. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση δημοσιογράφου της «Γνώμης» που με τους μισθούς που λάμβανε αγόρασε λευκή
«Τζάγκουαρ» με την οποία εμφανιζόταν στα γραφεία της εφημερίδας.
Το ΠΑΣΟΚικό κοινό δεν ανταποκρίθηκε και οι εφημερίδες έκλεισαν νωρίς, ενώ ο ίδιος ο Πώποτας είχε και δικαστικές εμπλοκές,
καθώς καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για υπεξαίρεση μαζί με το στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, Σπύρο Λιντοβόη.

Τ

τάτμηση της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου σε κομμάτια για να τα πάρει ο «Τοξότης», ο οποίος όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί, καθώς τα τεράστια δάνεια (που
διογκώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από την Attica
Bank) τον πνίγουν. Στις τελευταίες ημέρες
του ΣΥΡΙΖΑ καταπέφτει η εγγυητική της εταιρείας, κάτι που οδηγεί στην πτώχευση.
Και όλοι αντιλαμβάνονται ότι σε κάθε περίπτωση ο Χρήστος Καλογρίτσας εκτέθηκε. Και εγκαταλείφθηκε. Μετά «βαΐων και
κλάδων». Τότε ήταν που ο κυρ-Χρήστος έλαβε την απόφαση: «Θα τους πάρω μαζί
μου».

Το άγχος
οδηγεί σε λάθη
τον Χάρη

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Νέο καρφί…

-Θυμάσαι, Ζαν Κλοντ, ωραία που
περνάγαμε τον Ιούλιο του 2015;
-Ατιμούτσικο, μου ήθελες και
δημοψήφισμα…

Γυάλισε το μάτι του Σκουρλέτη
με όσα είπε ο Τζουμάκας
Έμαθα ότι αρπάχτηκαν προ ημερών γιατί διαφωνούσαν για τα οργανωτικά ο Στέφανος Τζουμάκας με τον Πάνο Σκουρλέτη. Ο αιώνιος
έφηβος (οι άσπονδοι φίλοι του
λένε και στο μυαλό) πρώην ΠΑΣΟΚος εξηγούσε ότι δεν γίνεται
να οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στο
συνέδριο δύο όργανα και πρόσθεσε ότι «η θητεία των οργάνων
του ΣΥΡΙΖΑ έχει λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2019», κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του
Πάνου Σκουρλέτη. «Τι είναι αυτά
που λες;» του είπε ο Σκουρλέτης
χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι της
συνεδρίασης, ενώ γυρνώντας
στον Αλέξη Τσίπρα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Μας
προσβάλλει όλους, προσβάλλει και
σένα, γιατί αν έχει λήξει η θητεία
μας, ούτε εσύ είσαι πρόεδρος. Πάρτε το απόφαση, τα εκλεγμένα όργανα
του κόμματος θα υπάρχουν μέχρι την
ημέρα που θα γίνει το Συνέδριο».
Πάντως, ο Τζουμάκας δεν σήκωσε το γάντι, προκειμένου να μη
χαλάσει το κλίμα της συνεδρίασης. Προφανώς γιατί γυάλισε το
μάτι του Σκουρλέτη.

Αγνοώ γιατί τα έχει πάρει
στο κρανίο με την Κουμουνδούρου και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Κοτζιάς. Ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών όπου βρεθεί κι όπου
σταθεί δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μέσω
των social media, έριξε το
νέο καρφί του ο κ. Κοτζιάς,
καθώς υπενθύμισε μέσω
τρίτου ότι «όταν ο Νίκος
Κοτζιάς έλεγε στον ΣΥΡΙΖΑ
και τα άλλα κόμματα να υπαχθεί η ΕΥΠ στον πλήρη έλεγχο της Βουλής, σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα μετατρέπεται σε πολιτικό εργαλείο, εν μέσω καταγγελιών
για παρακολουθήσεις».

Ευκαιρία για
διαφήμιση
Ψάχνεται, όπως μαθαίνω,
ο Σάκης Ρουβάς για να
προχωρήσει σε επενδύσεις
στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ενδιαφέρον του δημοφιλούς
τραγουδιστή είναι στον
πρωτογενή τομέα, τα αρωματικά φυτά, την κτηνοτροφία και την τεχνολογία του υδρογόνου. Έτσι,
λοιπόν, επισκέφθηκε τον
περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη για να ενημερωθεί.
Και ο περιφερειάρχης θεώρησε ότι είναι μία ευκαιρία
να κάνει διαφήμιση κοινοποιώντας τη συνάντησή
τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο Ρουβάς τελικά ενημερώθηκε επί της
ουσίας, η απλά έμειναν
στις φωτογραφίες;

Το άγχος συνήθως οδηγεί σε
λάθη. Ο λόγος για τον Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό Τουρισμό,
όπου όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ολοκληρώνεται στον
ανασχηματισμό η υπουργική του
περιπέτεια. Οπότε, με τέτοιο άγχος είναι λογικό να υποκύπτει
σε λάθη. Όπως, για παράδειγμα,
το μνημόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε με την TUI. Είχε
προηγηθεί απειλή του operator
ότι θα προχωρήσει σε μποϊκοτάζ
εάν επέμενε η Ελλάδα στο αρχικό
της σχέδιο να επιβάλλονταν οι
τουρίστες σε δειγματοληπτικά τεστ κορωνοϊού στο αεροδρόμιο και
στη συνέχεια να έμπαιναν σε 36ωρη καραντίνα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Και όπως λένε οι παράγοντες της τουριστικής αγοράς, ο
Θεοχάρης «μάσησε». Και για να συμπληρώσω εγώ, «θα φτύσει τα κουκούτσια άμα τη αποχώρησή του».

Τότε άνοιγε σαμπάνιες
με τον Παππά ο Πάνος
Λάβρος είναι τελευταία ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με
την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση του
Νίκου Παππά. Απλά,
για να είμαι δίκαιος, θα
σας μεταφέρω ένα σκηνικό που έλαβε χώρα
τον Ιανουάριο του
2015. Τότε που ο Τσίπρας υποδέχθηκε στο
γραφείο του στην Κουμουνδούρου τον Σταύρο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι «έχω ήδη
δώσει δύο υπουργεία στον
Πάνο, έλα κι εσύ να σου
δώσω τέσσερα υπουργεία
και πάμε όλοι μαζί, καθώς
ο Πάνος δεν έχει πρόβλημα να μπεις κι εσύ στο
σχήμα». Στο γραφείο του
Τσίπρα βρίσκονταν ο ίδιος και ο Θεοδωράκης. Στον προθάλαμο
του γραφείου κάθονταν
οι συνεργάτες τού επικεφαλής του Ποταμιού κι έβλεπαν τον Λαφαζάνη με τον Παππά να ανοίγουν σαμπάνιες και να πανηγυρίζουν τη συμφωνία με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ. Τότε προφανώς ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ωσάν μωρά παρθένα, δεν ήξερε από κλίκες και μαφίες;
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Μητσοτάκης τα πάει
μια χαρά
στην Ελλάδα. Αναμορφωτής. Τον
στρίμωξε στη γωνία τον
φουκαρά τον Τσίπρα. Και οι
μπουλντόζες μπήκανε στο
Ελληνικό που φώναζε ο Αλέξης, κι η χώρα πάει σε μια κανονικότητα. Και τελειώσαμε;
Όχι. Τα πιο δύσκολα είναι
μπροστά στον Μητσοτάκη.
Μπορεί να τα πάει όλα πρίμα
και να τον ξεσκίζει τον Τσίπρα
στις δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχει θέμα με κοινωνικό περιεχόμενο. Θέμα με το ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Κυριάκου. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται του Κουτρούλη ο
γάμος. Έχουν βγει τα μαχαίρια
από τον Μαρινάκη και τον Μελισσανίδη και τα πιστόλια μαζί. Κι όποιον πάρει ο χάρος. Από κοντά κι ο Αλαφούζος με το
νεροπίστολο, πάντα από κοντά. Ο Ιβάν είναι στο Ροστόφ,
αλλά θα πάρει μπροστά σε κάποια στιγμή. Της Πουλχερίας
το μαγκάλι θα γίνει του χρόνου στο πρωτάθλημα. Φεύγουν οι ξένοι, έρχεται ξένος
αρχιδιαιτητής, μέχρι που να
πάρει μυρουδιά, θα ρέει το αίμα στο χορτάρι.
Άλλωστε, είδαμε τη μεγάλη
«προσφορά» των αλλοδαπών
Περέιρα και Ντάλας στη Διαιτησία. Εκλογές θα γίνουν στην
ΕΠΟ, περιμένει ο ΠΑΟΚ το CAS
για να τα χώσει στον Αυγενάκη, χαμός θα γίνει με τους πίνακες διαιτησίας. Ποιος θα

Ο

Κυριάκος:
Θα κερδίσει
Ερντογάν,
κορωνοϊό,
οικονομία κ.ά.
Θα χάσει στο
ποδόσφαιρο…
Με το «συνυποσχετικό» και
την «ολιστική μελέτη» με FIFA και UEFA,
διά χειρός Γεραπετρίτη,
ο πρωθυπουργός αποκλείεται να δώσει
λύση στο πολύπαθο αλλά πρώτο σε
δημοτικότητα άθλημα
τους κουμαντάρει όλους αυτούς τους «επενδυτές» όπως
αυτοαποκαλούνται; Μόνο ένας άνθρωπος, λέμε εμείς. Ο

Γεραπετρίτης. Έτσι είναι. Μόνο
αυτός. Όπως έλυσε τόσα προβλήματα με τη FIFA και την
UEFA κι ακόμα η κυβέρνηση

περιμένει την ολιστική μελέτη,
όπως πέρασε τροπολογία για
να μην υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, όπως κάνει την «πάπια» στο θέμα του Άρη, και ενώ η ελληνική νομοθεσία υπερισχύει των
διατάξεων του σωματείου που
λέγεται FIFA, και σύμφωνα με
τις ελληνικές διατάξεις η πτώχευση μιας ομάδας βαρύνει εκείνους που την πτώχευσαν,
και όχι τους νέους ιδιοκτήτες
της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης
Εταιρείας, εκείνος δήθεν περίλυπος δηλώνει ότι η περίπτωση του Άρη «είναι υπεράνω
των δυνάμεών του»…Έτσι και
τώρα, θ’ αναλάβει το μεγάλο
έργο της ζωής του. Να κάτσει
σ’ ένα τραπέζι τον Μαρινάκη
με τον Μελισσανίδη και να δώσουνε τα χέρια. Ή τον Μαρινάκη με τον Αλαφούζο και τον
Σαββίδη. Κι άμα το καταφέρει
αυτό ο επιτελικός, εμείς θ’ αλλάξουμε πλανήτη την επόμενη
ημέρα. Γι’ αυτό λέμε ότι ο Μητσοτάκης παίζει το μεγάλο
στοίχημα της πολιτικής του καριέρας με το ποδόσφαιρο, και
το πιθανότερο είναι να βρεθεί
επιτυχημένος στη μάχη με τον
κορωνοϊό, στα Ελληνοτουρκικά, στην οικονομία, στις επενδύσεις, στην εξωτερική πολιτική, αλλά αποτυχών στο ποδόσφαιρο. Ας διαβάσει μια φορά
με προσοχή το συνυποσχετικό
που τον έβαλε να υπογράψει ο
Γεραπετρίτης, ας ρωτήσει κάποιους σοβαρούς που ξέρουν
πού το πάνε FIFA και UEFA, και
τότε θα καταλάβει σε τι γκάφα
τον «έριξε» ο επιτελικός…Με
αυτά και αυτά, μάλλον θα δικαιωθεί και ο Νικόλας ο Ζαμάνης του Πανιωνίου, που μια
φορά παίζοντας τάβλι με φίλο
του, είπε κάτι που «έγραψε», ότι «η πολιτική και η νύχτα, είναι αγγελούδια του Θεού
μπροστά σ’ αυτά που γίνονται
στο ποδόσφαιρο».

Ξανά στο εδώλιο της Εφέσεων ο ΠΑΟΚ
Το CAS έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να δικαστεί εκ νέου, επί της
ουσίας, και επέστρεψε τους 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ μέχρι την εκδίκαση
Άρχισαν τα πανηγύρια στον ΠΑΟΚ. Δικαιωθήκαμε στο
CAS, σου λένε. Μας επέστρεψε πίσω τους επτά βαθμούς και στέλνει την υπόθεση ξανά στην Επιτροπή Εφέσεων. Με το μπαρδόν, πού δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ όταν
το CAS υποχρεώνει την Εφέσεων να δικάσει; Κι αν η Εφέσεων δεχτεί ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία; Ή, μήπως,
έχουν εξασφαλίσει τίποτα;
Αν το CAS δίκαζε επί της ουσίας, δεν θα ανέπεμπε
την υπόθεση στην Εφέσεων. Θα έβγαζε μία απόφαση
και θα έλεγε, αυτή είναι και πάρτε την να την κάνετε
κορνίζα. Ποια Εφέσεων, τώρα, εμείς αποφασίζουμε.
Καμία απόφαση δεν ελήφθη περί αθωότητας του ΠΑΟΚ. Ότι δεν υπάρχει πολυϊδιοκτησία, δηλαδή. Ν’ αποφασίσει η Εφέσεων, σου λέει. Που αν αποφασίσει έτσι ή
αλλιώς, εμείς εδώ είμαστε για να ξανασυζητήσουμε.

Αυτή είναι η αλήθεια, κι όχι ό,τι λέει το Σαββιδοτεχνείο.
Αλλού είναι το θέμα. Όταν η Εφέσεων δήλωσε αναρμόδια να δικάσει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε καταγγελία
στον Άρειο Πάγο, στον υπουργό Δικαιοσύνης, στον επιθεωρητή δικαστών και τη διοίκηση του Εφετείου και
κατά του προέδρου της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ,
Παναγιώτη Φιλόπουλου, εκτός από το απλό μέλος Γεράσιμο Βρυώνη. Τον τρίτο δικαστή, τον Νικόλα Βόκα,
δεν τον ανέφερε. Γιατί μειοψήφησε, προφανώς.
Και τώρα, τι θα γίνει,; Τι θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που
κατήγγειλε τον πρόεδρο τον Παναγιώτη Φιλόπουλο
και τον Γεράσιμο Βρυώνη; Ζήτησε ήδη την παραίτησή
τους. Έτσι και βγάλουνε απόφαση ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία, τι θα γίνει; Θα ξανακαταγγείλουν τον Φιλόπουλο και τον Βρυώνη; Τι θα κάνουν;

Ύστερα, είναι και το άλλο. Άπαξ και κριθεί ένοχος ο
ΠΑΟΚ, ποια ακριβώς τιμωρία θα τους επιβάλουνε, αφού ο Γραμμένος με… «ριφιφί» έκλεψε το άρθρο 30 και
το πέταξε στα σκουπίδια; Θα επιβάλουν ποινές με την
τροπολογία Γεραπετρίτη ή με τους κανονισμούς της
FIFA, που προβλέπει τον «καλό», τον ΠΑΟΚ δηλαδή, να
μένει στην κατηγορία, και τον ´κακό», την Ξάνθη δηλαδή να υποβιβάζεται;
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Σάββας:
«Κομίνηδες
δρόμο από το
ποδόσφαιρο»
Αυτά που απαιτούν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, τα ζητούσε ο Ολυμπιακός δυόμισι χρόνια πριν. Ο Σάββας Θεοδωρίδης μετά το ματς με
τον ΠΑΟΚ, τον Οκτώβριο του 2017, παρά τη
νίκη του Ολυμπιακού έστελνε μήνυμα αποπομπής του Γιώργου Κομίνη από τους πίνακες:
«Για μένα ο Κομίνης είναι
η ξεφτίλα του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Σήμερα είναι η πρώτη νίκη με τον
Κομίνη, προσπάθησε πάση θυσία να κερδίσει ο
ΠΑΟΚ, νόμιζα ότι είναι
χειρουργός, δεν ήξερε τι
έκανε μέσα στο γήπεδο
αυτός και ο Ευθυμιάδης ο
λάισμαν.
»Δεν σήκωσε μία φορά το
σημαιάκι του. Αυτοί οι διαιτητές πρέπει να φύγουν
από το ποδόσφαιρο. Ο
ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτό. Ο
Καλογερόπουλος, ο Σιδηρόπουλος, ο Κομίνης, ο
Αρετόπουλος, ο Κίζας και
ο Μάνταλος είναι αίσχος
να παίζουν στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Σήμερα ένα
γήπεδο τον γιούχαρε συνέχεια επειδή έπαιζε 900, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία
ανάγκη από εύνοια της
διαιτησίας. Ξέρουν ποιοι
είναι από πίσω, ο Δέδες, ο
Κουκουλάκης, ο Τριτσώνης που έχουν μπει εκεί
και δεν βγαίνουν με τίποτα, απορώ με τον πρόεδρο της ΕΠΟ που είναι και
από τη Θεσσαλονίκη.
Πώς κόπηκε ο Σπάθας;
Αυτοί είναι αδίστακτοι.
Θα υποβαθμιστεί το ποδόσφαιρο. Κομίνηδες
δρόμο από το ποδόσφαιρο. Απορώ τι κάνουν αυτοί οι διαιτητοπατέρες εκεί στην ΕΠΟ. Έγραφαν
οι εφημερίδες μήνες για
τον Κομίνη, νομίζουν πως
κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, τους καταλαβαίνω από το πρώτο σφύριγμα, εύχομαι να απαλλαγεί το ποδόσφαιρο από
αυτή τη διαιτησία».

Του Νίκου
Συνοδινού
ιάννης Αλαφούζος, όπως
λέμε…
Ιβάν
Σαββίδης. Αυτούς θα είχε στο μυαλό του
όταν τραγουδάει ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης... «Εμείς οι δυο
σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα, στις γιορτές, στις παραλίες,
στα γήπεδα, στα τρένα…». Τις
γιορτές και τα γήπεδα τα είδαμε
με τα συνεταιράκια να συναγελάζονται. Όσο για τα τρένα
σφυρίζουν σαν τους διαιτητές…
Το αφεντικό του Παναθηναϊκού
το πήρε απόφαση να στηρίξει την
ομάδα που είχε παρατημένη μήνες
ολόκληρους και ν’ ασχοληθεί με όλους τους τομείς. Ακόμη και με αυτόν της διαιτησίας. Βέβαια, το έκανε λίγο αργά, όταν το «τριφύλλι»
με προπονητή που είναι στην έξοδο, δίνει αγώνες διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς στόχος δεν υπάρχει. Ο Γιάννης Αλαφούζος όμως
έκανε το άλμα. Εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία στο… ημίχρονο. Σαν άλλος Κούγιας, σαν
άλλος Πανόπουλος, σαν Γιώργος Σαββίδης, ο ισχυρός άνδρας
του Παναθηναϊκού είπε να αλλάξει συνήθειες. Μπορεί το timing
να μην ήταν το κατάλληλο, αλλά
φαίνεται πως το επέβαλαν οι συνθήκες. Αντίπαλος ήταν ο Ολυμπιακός και διαιτητής αυτός που θέλει
να τελειώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο
Γιώργος Κομίνης από τη Θεσπρωτία.
Δεν είναι τυχαίο πως από το περιβόητο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, στο οποίο ο Ιβάν μπουκάρισε στον αγωνιστικό χώρο για να ωθήσει τον
διαιτητή να πάρει τις… κατάλληλες
αποφάσεις, ο Γιώργος Κομίνης
δεν έχει διευθύνει ξανά αγώνα του
«δικέφαλου του βορρά». Τώρα,
πώς είναι δυνατόν ένας διεθνής
διαιτητής να μη σφυρίζει παιχνίδια
μιας εκ των κορυφαίων ομάδων
του πρωταθλήματος, αυτό μόνο ο
Βίτορ Μέλο Περέιρα μπορεί να
το εξηγήσει.
Για τον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, o ρέφερι από τη Θεσπρωτία κάνει για ντέρμπι, είναι ικανός για
διεθνείς αγώνες, αλλά δεν μπορεί
να σφυρίξει για παράδειγμα ένα
ματς τύπου Λαμίας-ΠΑΟΚ. Δεν
μπορεί ούτε στο VAR να είναι, ούτε
την ταμπέλα του τέταρτου να κρατάει.
Ο Ιβάν Σαββίδης κοιμάται και
βλέπει στον ύπνο του τον Κομίνη.
Όχι βέβαια για το Κύπελλο που του
χάρισε στον Βόλο σε βάρος της ΑΕΚ, με το γκολ οφσάιντ του Ενρίκε στο 81΄ που διαμόρφωσε το
τελικό 2-1, ούτε γιατί έκλεισε τα
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Γιάννης-Ιβάν:
«Ανεπαρκής»
ο Αλαφούζος για
τον Ιβάν το 2017
«Ξενόφερτος»
κίνδυνος για τον
Αλαφούζο ο Ιβάν
μάτια όταν ο Μάτος στο 7΄ έριξε
αγκωνιά στον Ροντρίγκες.
Tον βλέπει στον ύπνο του γιατί
στις 11 Μαρτίου 2018 πήρε το όπλο του και εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας προκειμένου να τον εκφοβίσει. Ο ρέφερι
μέτρησε το γκολ του Βαρέλα στο
89΄, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να
χάσει το πρωτάθλημα, καθώς το
ματς διακόπηκε. Το χειρότερο όμως δεν ήταν η τιμωρία που ακολούθησε και του στέρησε το δικαίωμα να παρακολουθεί από κοντά

τους αγώνες της ομάδας του, αλλά ότι οι φωτογραφίες από την εισβολή με το όπλο και τους μπράβους έκαναν τον γύρο του κόσμου.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον μαυροπίνακα
της UEFA, εκεί όπου σφύριζε ο
Κομίνης, αλλά ο Σαββίδης έβλεπε την ομάδα του να χάνει το ένα
ματς μετά το άλλο και να μετράει
αποκλεισμούς.
Ο Ιβάν ό,τι είχε να κάνει με τον
διαιτητή από τη Θεσπρωτία το έκανε. Πάντα περίμενε στη γωνία
τον Κομίνη. Και βρήκε τη μεγάλη
ευκαιρία να τον καθαρίσει με αφορμή την κακή διαιτησία του στο
ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού. Ως εκ θαύματος ο Γιάννης Αλαφούζος εξέδωσε ανακοίνωση
στο ημίχρονο. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια λέξη-κλειδί: «Ντροπή».
Συμπτωματικά την ίδια λέξη χρησιμοποίησε λίγο αργότερα ο τηλεκριτικός διαιτησίας του OPEN Τάσος Κάκος. Είχαν την ίδια σκέψη
Παρά τον πλούτο της ελληνικής

γλώσσας, ο περιορισμός στην…
ντροπή έδειχνε κοινό επινοητή.
Ιδού οι πανομοιότυπες θέσεις
Αλαφούζου-Κάκου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ, ανέφερε:
«Πόση ντροπή ακόμα θα αντέξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού με
αυτά τα απροκάλυπτα δώρα της διαιτησίας; Αν προσπαθούν με τέτοιο
τρόπο να φτάσουν στο αήττητο, ας
το χαίρονται πραγματικά.
»Η διαιτησία του αποψινού αγώνα προκαλεί το κοινό φίλαθλο αίσθημα. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο διαιτητής ανακαλύπτει
φάουλ σε πέσιμο του Βαλμπουενά
στον Ανουάρ και μέσω VAR το μετατρέπει σε πέναλτι! Νωρίτερα ο διαιτητής δεν βλέπει (;) το πάτημα του
Μπα στον αστράγαλο του Ανουάρ,
φάση που θα έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα και επομένως αποβολή
του αμυνομένου (είχε ήδη μία κάρτα)».
Ο παλαίμαχος διεθνής διαιτη-

τής, Τάσος Κάκος, ακολούθησε
σε απόλυτο συγχρονισμό: «Είναι
ντροπή αυτά που είδαμε από τον
Κομίνη, ντρέπομαι που ήμουν και εγώ διαιτητής με αυτά που είδα. Είναι χειρότερο και από το πέναλτι
που έδωσε ο διαιτητής το ότι επέστρεψε στην οθόνη του VAR για να
ξαναδεί τη φάση μετά από υπόδειξη
του Δώνη».
Ο Ιβάν Σαββίδης έβγαλε στο
κανάλι του και τον Αχιλλέα Μπέο
ως δήμαρχο Βόλου, για να τελειώσει τον Κομίνη.
«Γελοίο υποκείμενο ο Κομίνης»,
είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Να πάει στο χωριό του, να πάρει μια γκλίτσα και να κάνει τον τσοπάνη. Πρέπει να τελειώσει και αυτό πρέπει να
το κάνει η ΚΕΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος με το έμπειρο
μάτι του παράγοντα.
«Σαν τροχονόμος κάνει», είπε
για τις κινήσεις του διαιτητή μέσα
στον αγωνιστικό χώρο ο Αχιλλέας Μπέος.
Και σε αυτό υπήρχε ταύτιση με
τον Παναθηναϊκό που απαίτησε να
βγει ο διεθνής διαιτητής από τους
πίνακες, ενόψει της νέας σεζόν. Σε
δεύτερη ανακοίνωσή τους οι πράσινοι την επομένη του αγώνα ξεσπάθωναν:
«Κρίνεται επιβεβλημένο ενόψει
του καταρτισμού των πινάκων της
επόμενης σεζόν, η ΚΕΔ να αφήσει
εκτός τον κ. Κομίνη και να ελέγξει
την επάρκεια του κ. Σκουλά».
Σαν να έγραφε την ανακοίνωση ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή. Για
την ώρα, δεν του έχει βγει πάντως
του αφεντικού. Ποιος ξεχνάει ότι
πριν την μπούκα του Σαββίδη, ο
τότε τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λούμπος Μίχελ, όπως ανέφερε στο Φύλλο Αγώνα ο διαιτητής, «με πλησίασε απειλητικά και
μου είπε. You are finished today».
Τελικά αυτός που τελείωσε
πρώτος ήταν ο Σλοβάκος πρώην
διεθνής διαιτητής, καθώς αποδείχθηκε πως δεν ήταν… αποτελεσματικός.

Ξεχνάει γρήγορα
ο Γιάννης
Στις 17 Μαΐου 2017, όλα ήταν…
διαφορετικά. Τότε ο Ιβάν αγαπούσε πολύ τον Κομίνη. Στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των
playoffs της Super League το
ματς Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ δεν έληξε ποτέ! Στο 54΄ του αγώνα ο
προπονητής του «Δικεφάλου»,
Βλάνταν Ίβιτς, δέχτηκε κουτάκι
μπύρας στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Γιώργος Κομίνης να αποφασίσει την οριστική
διακοπή, σχεδόν 1,5 ώρα μετά. Ο
Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο
σκορ με γκολ του Μπεργκ, έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής
του Βλαχοδήμου από το 21΄, ενώ ο Κομίνης δεν είχε δείξει κόκκινη κάρτα στον Ενρίκε στο 32΄.
Ο ΠΑΟΚ έμεινε και αυτός στο 51΄
με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε
ο Ουάρντα, αλλά μπροστά στον
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ορατό κίνδυνο της ήττας που θα
περιόριζε στο ελάχιστο τις ελπίδες
εξόδου στο Champions League,
το άδειο κουτάκι μπύρας στον Ίβιτς ήταν δώρο Θεού. Ο Κομίνης
διέκοψε το ματς που πήρε ο ΠΑΟΚ
στα χαρτιά.
Τότε ο πρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ, Μάνος Μαυροκουκουλάκης, είχε αφήσει υπονοούμενα για τον τραυματισμό του
Βλάνταν Ίβιτς:
«Έχω γυρίσει όλα τα γήπεδα του
κόσμου με όλες τις ιδιότητες από
την UEFA και την FIFA. Βλέποντας ο
ΠΑΟΚ ότι χάνει ένα παιχνίδι αέρα
αγωνιστικά, επέλεξε να το κερδίσει
άνανδρα προσποιούμενος».
Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε
πει τότε: «Έχω ηττηθεί στην προσπάθεια μου να νικήσουμε τη διαφθορά και να μπουν κανόνες στον
ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν εγκαταλείπω τον Παναθηναϊκό. Προτιμώ να πάρω μια θέση πιο πίσω και
να ασχοληθώ με τη διαφθορά στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν
καινούριο μεγάλο κίνδυνο, που είναι ξενόφερτος και χρησιμοποιεί
μεθόδους που δεν έχουμε ξαναδεί.
Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κ. Σαββίδη που βγαίνει και λέει ότι ‘είμαι
λαγός’.
Δεν ξέρω από που ξεκινά και πού
τελειώνει και γιατί έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε καθαρίσει το ποδόσφαιρο και δεν έχει
κάνει τίποτα μέχρι τώρα, παρά μόνο
λόγια. Θα μπορούσαμε να είχαμε
μια πολύ πιο ξεκάθαρη σχέση με τον
κ. Σαββίδη αν μιλούσε ελληνικά.
Δεν ξέρω γιατί κόπτεται τόσο πολύ
για τον ελληνισμό. Δεν ξέρω τι θέ-

λει να κάνει, να δημιουργήσει κόμμα;».
Τι είχε φουντώσει όμως τότε
τους «πράσινους»; Ο ΠΑΟΚ θεωρούσε πως ο Γιάννης Αλαφούζος ερχόταν κοντά στον Βαγγέλη
Μαρινάκη και ανακοίνωνε πως:
«Είναι κρίμα που ο Παναθηναϊκός πληρώνει την ανυπαρξία της διοίκησής του. Δεν είναι τα χρήματα
που του λείπουν, αλλά η σοβαρότητα. H διοίκηση οφείλει να είναι αντίστοιχη του μεγάλου μεγέθους του
Παναθηναϊκού. Δημιούργησαν το
κλίμα, αποπροσανατόλισαν συστηματικά τον κόσμο τους εναντίον του
νέου “εχθρού”, για να δικαιολογήσουν τη συμπόρευση με τον καινούριο “φίλο”… Η σημερινή ντροπή έχει ονοματεπώνυμο. Η υπόληψη
του ελληνικού ποδοσφαίρου δέχτηκε ακόμη ένα μεγάλο χτύπημα. Γίνεστε ίδιοι με τους καινούριους συνοδοιπόρους σας…»
Αυτή η… ντροπή. Φοριόταν από
τότε. Τη συνήθιζε σαν λέξη αυτός
που έγραφε τις ανακοινώσεις του
ΠΑΟΚ. Πλέον έχουν πέσει θεοί και
δαίμονες να τελειώσουν τον Κομίνη και να στείλουν το μήνυμα
στους υπόλοιπους διαιτητές για το
ποια είναι τα αφεντικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Χαμένος
ο Ολυμπιακός
Ποιος όμως ήταν ο κερδισμένος
και ποιος ο χαμένος από όσα έγιναν διαιτητικά στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ την περασμένη Κυριακή Ο
Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το
πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός
που είχε βάλει και πιτσιρίκια, δεν
έχει στόχο. Το παιχνίδι των δύο αι-

ωνίων αντιπάλων είχε αποκλειστικά χαρακτήρα γοήτρου.
Από τον θόρυβο που
δημιουργήθηκε σε ένα
«τελειωμένο» πρωτάθλημα,
χαμένος ήταν ο Ολυμπιακός.
Κυνηγημένος σε πολλά παιχνίδια όταν αυτά είχαν ουσιαστικό
βαθμολογικό ενδιαφέρον, έφθασε να… απολογείται για τα σφυρίγματα του Κομίνη, με τον οποίο
δεν είχε ποτέ καλές σχέσεις.
Ο Περέιρα δεν εξήγησε ποτέ,
γιατί πήγαν σε μαγαζί της Κηφισιάς πριν από το ματς της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
1-1, όπου τον είχε βάλει τέταρτο
διαιτητή του Γερμανού Στέγκεμαν. Στην ίδια παρέα (με Περέιρα, Κομίνη) ήταν και οι Ευαγγέλου, Φωτόπουλος που είχε βάλει στο VAR.
Ο Στέγκεμαν είναι ο μοναδικός διαιτητής που ο Περέιρα συνόδεψε στο γήπεδο και εμφανίστηκε μαζί του στην επιθεώρηση
του αγωνιστικού χώρου. Η επιμονή του Περέιρα να μην ορίσει ξένους διαιτητές στο ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, έχει οδηγήσει τους καχύποπτους να βγάλουν πολλά σενάρια και συμπεράσματα. Ο Κομίνης είναι από τους
διαιτητές που δεν θέλει ο Ολυμπιακός, καθώς ακόμη και στις επιτυχίες του, τον… βρίσκει απέναντί
του. Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 ο
41χρονος διαιτητής ορίστηκε στο
ματς κυπέλλου Ολυμπιακός-ΑΕΚ
2-1, όπου δεν απέβαλε τον Βράνιες για σκληρό μαρκάρισμα στον
Ανσασιφάρντ στο 20’, ενώ λίγο
μετά ο Βόσνιος προκάλεσε ξανά
με κεφαλοκλείδωμα στον Μάριν.
Ακόμη χειρότερος ήταν στον αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-0 που
έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2017 για
την 8η αγωνιστική. Παρ’ ότι οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν, εξέφρασαν
την οργή τους: «Το γεγονός ότι νικήσαμε δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε αναπάντητη την προκλητική
διαιτησία του Κομίνη. Μάλλον έπαιζε διαιτητής σε αγώνα μπάσκετ. Ακόμα εκτελούν φάουλ έξω από την
περιοχή μας. Έσπασε τα ρεκόρ.
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μάτος
σε τρεις περιπτώσεις χάρισε. Να μη
μας ξανασφυρίξει ποτέ».
Στον αγώνα Ολυμπιακού-Ξάνθης 2-0 τον Ιανουάριο του 2017
σε ανατροπή του Μανθάτη από
τον γκολκίπερ Ζίβκοβιτς, ο Κομίνης δεν είδε πέναλτι που φαινόταν και από το διάστημα.
Στην μπούκα είχε πάντα τον
Κομίνη ο Ολυμπιακός για τον οποίο αίφνης θα πρέπει να… απολογείται που τον βοήθησε σε ένα
αδιάφορο ματς.

Ο φορ που
στα 19
κρέμασε τα
παπούτσια
του
O Γιώργος Κομίνης
γεννήθηκε στις
7/4/1980. Ανέβηκε στη
μεγάλη κατηγορία τη
σεζόν 2011-12 και
είναι διεθνής ρέφερι.
Είναι ιδιοκτήτης
καφετέριας στην
Ηγουμενίτσα, και
αφιερώνει τον
ελεύθερο χρόνο του
στην 5,5 ετών κόρη
του. Του αρέσει η ξένη
μουσική, ηλεκτρονική
ροκ, οι ξένες ταινίες
περιπέτειας και τα
μακαρόνια.
Πριν κρεμάσει τη
σφυρίχτρα στον λαιμό,
ο ρέφερι από τη
Θεσπρωτία
ασχολήθηκε με την
μπάλα από ένα άλλο
«πόστο», αυτό του
ποδοσφαιριστή.
Γεννημένος στα
Γιάννινα αλλά
μεγαλωμένος στην
Ηγουμενίτσα, ο
Γιώργος Κομίνης
ξεκίνησε να παίζει σε
μικρή ηλικία
ποδόσφαιρο στον ΠΑΣ
Λαδοχωρίου, ομάδα
της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.
Η θέση του ήταν
σέντερ φορ.
Γρήγορα όμως, μόλις
στα 19 «κρέμασε» τα
παπούτσια με τις τάπες
και έβαλε στο στόμα
την σφυρίχτρα.
Το 2004 προβιβάστηκε
στην Γ΄ Εθνική, το
2007 στη Β΄
κατηγορία και το 2011
στη Super League.
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ΘΕΜΑ

Σε δύο ματς
τον ίδιο
διαιτητή
ο Περέιρα
Χάθηκαν οι ξένοι
διαιτητές. Ο Βίτορ
Μέλο Περέιρα…
παρέδωσε. Φαίνεται
ότι πλέον δεν μπορεί
να βρει άλλους, με
αποτέλεσμα να
φθάσουμε στην 8η
αγωνιστική των πλέι
οφ και την 6η των πλέι
άουτ και να μην
υπάρχει ξένος ούτε για
δείγμα.
Ο Πορτογάλος
«εξαφάνισε» Κομίνη
και Σκουλά μετά το
ντέρμπι
ΠαναθηναϊκούΟλυμπιακού και τα όσα
ακολούθησαν, αλλά με
τη λογική των λίγων
διαιτητών που θα
παίρνουν πολλά
παιχνίδια για να είναι
σε… φόρμα, την
πάτησε. Έμεινε από
διαιτητές ο Περέιρα.
Έχει δηλώσει κώλυμα
και ο Παπαπέτρου,
καθώς γέννησε η
σύζυγός του, οπότε ο
αρχιδιαιτητής έβαλε
τον ίδιο διαιτητή σε
δύο ματς του
Σαββατοκύριακου!!
Ο Περέιρα έβαλε τον
Βασίλη Φωτιά από την
Πέλλα σε αγώνα τόσο
το Σάββατο, όσο και
την Κυριακή. Και
μάλιστα με σημαντική
χιλιομετρική
μετακίνηση. Ο Φωτιάς
θα είναι το Σάββατο
στην Ξάνθη, για το
ματς των Ακριτών με
τον Αστέρα Τρίπολης
και την Κυριακή στην
Αθήνα για το ντέρμπι
Παναθηναϊκού-ΑΕΚ.
Είναι επιβεβλημένη η
αύξηση του αριθμού
των διαιτητών της
Super League1, καθώς
με μια τιμωρία θα
ψάχνουμε για… ξένη
βοήθεια, εκτός αν
μονιμοποιηθεί η
τοποθέτηση ενός
διαιτητή σε δύο ματς
το Σαββατοκύριακο.

Έχω έναν καλό
για πρόεδρο
στην ΚΕΔ

Mανούχος και ΠΑΟΚ
Χέρι-χέρι δια χειρός Περέιρα
ην περίοδο που ολοκληρώνεται
υπήρξαν διαιτητές που προκάλεσαν με τις αποφάσεις τους.
Άλλοι πάλι με τη στάση τους. Ο Μανούχος τα έκανε και τα δύο. Αυτόν
τον διαιτητή από την Αργολίδα κάποιοι σκέφτονται να τον κάνουν διεθνή. Ή
ορθότερα, το έχουν πάρει απόφαση.
Είναι κάποιες φορές που όσοι έχουν
ζήσει την ποδοσφαιρική και τη δημοσιογραφική πιάτσα, εντοπίζουν πράγματα και καταστάσεις που ξενίζουν.
Περίεργα. Που δεν… κολλάνε. Μετά το
ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αναδείχθηκε με…
σφοδρότητα η είδηση εισβολής στα
αποδυτήρια των διαιτητών κατά την
ανάπαυλα του ιδιοκτήτη των γηπεδούχων Δημήτρη Μελισσανίδη.
Πώς προέκυψε η είδηση Ποιοι δηλαδή είχαν την πρόσβαση να πάρουν μυρωδιά το τι συνέβη στο ημίχρονο; Το
θέμα ανέδειξε με τίτλο «Ντου Μελισσανίδη στα αποδυτήρια των διαιτητών» ως… αποκάλυψη-βόμβα η διαδικτυακή εκπομπή «After» που έκανε
πρεμιέρα στη Web Tv του SDNA. Είχε
επισημανθεί χαρακτηριστικά στη γνωστή ιστοσελίδα ότι: «Όπως αποκαλύφθηκε στον αέρα της εκπομπής, το
Φύλλο Αγώνα της αναμέτρησης ΑΕΚΠΑΟΚ κάνει λόγο για εισβολή του Δημήτρη Μελισσανίδη στα αποδυτήρια

Τ

των διαιτητών κατά την ανάπαυλα του
ντέρμπι!»
Ο ΠΑΟΚ είχε καυτηριάσει το γεγονός,
κάνοντας λόγο για πρωτοφανές σκάνδαλο και ωμή παρέμβαση στ’ αποδυτήρια του ΟΑΚΑ. Τι ανέφερε η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ; «Η καταγραφή τριτοκοσμικών
γεγονότων στα αποδυτήρια κατά την ανάπαυλα με αποκορύφωμα την εισβολή των κ.κ. Μελισσανίδη και Παπαδόπουλου στα αποδυτήρια των διαιτητών,
αποκαλύπτει και την προνομιακή ασυλία που απολαμβάνουν συγκεκριμένοι
παράγοντες κατά την επιχείρηση άσκησης πίεσης στους διαιτητές.
»Η αναφορά στη στάση των αστυνομικών, μάλιστα, που όχι μόνο δεν προστάτευσαν τον διαιτητή της αναμέτρησης, αλλά συμπεριφέρθηκαν ως συνοδοί των εισβολέων, καθιστούν σαφές
πως το θέμα ξεφεύγει από τα στενά ποδοσφαιρικά όρια. Οι προεκτάσεις του
επιβάλλεται να διερευνηθούν από την
ΕΠΟ, την ΚΕΔ, τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Χρυσοχοΐδη –αφού πρόκειται για πρωτοφανές σκάνδαλο ανομίας και ωμής παρέμβασης στ’ αποδυτήρια του ΟΑΚΑ–
οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε παραδειγματικές τιμωρίες».
Ο ΠΑΟΚ ζητούσε την παρέμβαση δύο

υπουργών και παραδειγματική τιμωρία του Δημήτρη Μελισσανίδη.
Ποιος ήταν τέταρτος διαιτητής στον
αγώνα; Ποιον είχε εμπιστευθεί ο Περέιρα να γράψει το Φύλλο Αγώνα;
Τον Μανούχο από την Αργολίδα.
Είναι γεγονός ότι από το… στόλισμα
πολλοί αναρωτήθηκαν πώς ξέρει ο
Κόλσνερ τον Μελισσανίδη και τον
Παπαδόπουλο. Για όλα υπάρχει εξήγηση. Ο Μανούχος ήταν εκεί για όλα. Τι έγραψε ο διαιτητής από την Αργολίδα (με υπόδειξη του Ελβετού βέβαια): «Καθώς πλησίαζα στα αποδυτήριά μας οι κύριοι Μελισσανίδης Δημήτριος και Παπαδόπουλος Ιωάννης με
περίμεναν έξω από αυτά και άρχισαν να
μου διαμαρτύρονται έντονα φωνάζοντάς μου “Δώσε και σε εμάς κανένα
φάουλ. Τα δίνεις όλα στον ΠΑΟΚ”. Κατά
τη διάρκεια της διαμαρτυρίας αυτής υπήρχαν 3 αστυνομικοί οι οποίοι καθόντουσαν πίσω από αυτούς τους δύο κυρίους και όχι ανάμεσά μας προστατεύοντάς μας. Μετά από αυτό μπήκαμε στα
αποδυτήρια και οι δύο αναφερθέντες

με ονοματεπώνυμο κύριοι μας ακολούθησαν και μπήκαν στα αποδυτήρια και
συνέχισαν να διαμαρτύρονται.
»Κανείς από τους αστυνομικούς δεν
προσπάθησε να τους σταματήσει να εισέλθουν. Αφού μπήκα στα αποδυτήρια
έκατσα στον καναπέ και οι 2 κύριοι στεκόντουσαν από πάνω μου και συνέχισαν να διαμαρτύρονται έντονα. Κατά τη
διάρκεια αυτού του γεγονότος ο 4ος διαιτητής προσπάθησε να μπει ανάμεσά
μας για να με προστατεύσει και η προσπάθειά του διήρκησε παραπάνω από 1
λεπτό. Κανένας αστυνομικός δεν προσπάθησε να μπει για να μας βοηθήσει».
Μετά απ’ αυτό, τι έκανε ο Περέιρα; Έβαλε τον Μανούχο στην Τρίπολη την
αμέσως επόμενη αγωνιστική στο ματς
του Αστέρα με τον ΠΑΟΚ. Το αίμα τρέχει ακόμη απ’ το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», απ’ τη σφαγή του Αστέρα
που υποχρεώθηκε σε ήττα 2-1. Στο
41ο λεπτό όταν υπήρξε… διπλό τράβηγμα από τους Μάτος και Βαρέλα
σε Σουάρεθ και Μπαράλες, ο Μανούχος κοίταζε τον ουρανό. Ο Μανούχος ήταν αυτός σε βάρος του οποίου μετά το ματς Βόλου-Παναθηναϊκού, ο δήμαρχος της Θεσσαλικής
πόλης Αχιλλέας Μπέος τον περασμένο Δεκέμβριο, υπέβαλε μήνυση. Ο
Μπέος ζητούσε την ποινική του δίωξη, όπως και κατά παντός συνεργού ή
αυτουργού προκύψει στο μέλλον, για
απάτη, στοιχηματική απάτη, δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος στο ματς
Βόλος-Παναθηναϊκός.






Ο Φινλανδός υπεραθλητής Πάαβο Νούρμι (1897-1973) ίσως είναι ο πιο μεγάλος όλων στις μεγάλες αποστάσεις. Έτρεχε από τα
1.500 έως και 20.000 μέτρα! Κέρδισε 12 μετάλλια, εκ των οποίων τα 9 χρυσά στα 5.000μ και στα 10.000μ. Η πιο μεγάλη νίκη
του ήταν στα 1.500 και 5.000 το 1924 στο Παρίσι, όταν κατάφερε να πάρει την πρωτιά, τρέχοντας το ένα αγώνισμα μετά το άλλο, σε διάστημα ξεκούρασης σχεδόν μόλις μιας ώρας!

Ο Νεϊμάρ «πλακώθηκε» με τον φίλο της μητέρας του, γιατί
είναι gay. Και ζήτησε από τους φίλους του «να του χώσετε ένα
σκουπόξυλο στον κ@@@». Η Ναντίν Γκονσάλβες, 52 ετών, τα
έχει με τον κατά πολύ νεότερό της Τιάγκο Ράμος (23 ετών) και
μετά από έντονο καυγά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η μητέρα
του είχε πει ψέματα στον Νεϊμάρ ότι ο Τιάγκο είχε πέσει από
τις σκάλες κι ένα τζάμι που έσπασε και την τραυμάτισε.

Ξέσπασμα Γκιτσιούδη: «Είναι
ανέντιμο αυτό που κάνουν»

Ταχτσίδης: «Δεν ξέρετε
τι χρώμα έχει η μπάλα»

Τελικά βρήκαν ποιος έφταιγε στον ΠΑΟΚ για τα γκολ που δέχεται με το…
τσουβάλι πλέον. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Γιώργος Σκιαθίτης. Τι
κι αν αυτός ανέδειξε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και τον έκανε να μοιάζει με ανίκητο κέρβερο; Τι κι αν έβαλε το δικό του πετραδάκι στην κατάκτηση του νταμπλ; Τώρα τον πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα, κάτι που
προκάλεσε και την οργή
του Γιάννη Γκιτσιούδη.
Ο παλαίμαχος γκολκίπερ
του ΠΑΟΚ ήταν απόλυτος:
«Δεν πιστεύω ότι φταίει ο
προπονητής τερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ. Μέχρι
πριν ένα χρόνο ήμασταν
ευχαριστημένοι με τον Πασχαλάκη. Βρήκαμε τι φταίει
φέτος στον ΠΑΟΚ; Έφταιγε ο προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μπορώ να το
καταλάβω. Είναι ανέντιμο. Έπρεπε να είχαν ενημερώσει τον Σκιαθίτη και τον
κάθε Σκιαθίτη ότι θα σταματήσει η συνεργασία. Τώρα ξαφνικά έρχεται ένας
υπεύθυνος και αλλάζει ο τερματοφύλακας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακόμη και προπονητή να θέλει να αλλάξει, ο νέος μπορεί να έχει δικό του τιμ
και να θέλει μόνο αυτούς. Οι προπονητές πάνε με το δικό τους τιμ. Ποιος
προπονητής θα έρθει δηλαδή αλλιώς;»
Ο Όλαφ Ρέμπε πάντως δεν… καταλαβαίνει από αυτά. Ο νέος αθλητικός
διευθυντής πήρε τον Μάριο Γκαλίνοβιτς για προπονητή τερματοφυλάκων. Ακόμη και αν αλλάξει ο Φερέιρα, αυτόν θα φορτωθεί. Ποιος των
ρωτάει τον προπονητή; Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Με… αυτά τα μυαλά. Συνεπώς, τα γλέντια στον ΠΑΟΚ θα είναι ακόμη μεγαλύτερα του χρόνου.

Στην Ελλάδα είχε κάνει μπαρούτι τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όταν μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» με 0-3 διασκέδασε σε νυχτερινό
κέντρο. Ο Παναγιώτης Ταχτσίδης ξενιτεύτηκε, πήγε
στην Ιταλία, όμως κι εκεί τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα
ήθελε. Όταν αγωνιζόταν στη Ρόμα, παραμονές του ντέρμπι
με τη Λάτσιο κατά την έξοδό του από το προπονητικό κέντρο της Τριγκόρια, βάνδαλοι έκαναν αγνώριστο το αυτοκίνητό του, γράφοντας πάνω σε
αυτό με μπογιές υβριστικά συνθήματα. Ο Έλληνας διεθνής ήταν μόνιμα
στο στόχαστρο των
τιφόζι της Ρόμα.
Στη Λέτσε η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. H ομάδα είχε έξι συνεχόμενες ήττες από τα τέλη
Φεβρουαρίου και ο Ταχτσίδης είναι… μόνιμα ο υπεύθυνος. Ώσπου ήλθε η επιβλητική νίκη 4-0 επί της Λάτσιο. Στο
συγκεκριμένο ματς ο Έλληνας χαφ, δεν αγωνίστηκε λόγω
κίτρινων καρτών. Ωστόσο, ξέσπασε μέσω social media
προς τους οπαδούς και μάλιστα με υβριστικό μήνυμα, ζητώντας να σταματήσει η κριτική προς το πρόσωπό του.
«Μου σπάσατε τον π@@@ο! Εσείς που κριτικάρετε δεν ξέρετε καν τι χρώμα έχει η μπάλα και μιλάτε. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα. Για αυτό αφήστε με ήσυχο. Πάθος
για την ομάδα, πάθος για τη νίκη», έγραψε στο Instagram.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Όχι στο
Ηράκλειο
με στόχο
τον Λευτέρη
Οι πάντες γνωρίζουν
ότι στην ιστορία με την
ανάληψη ή όχι του
τελικού του Europa
Conference League το
2022 ή το 2023,
στόχος της ΕΠΟ ήταν
να χτυπηθεί ο
υφυπουργός
Αθλητισμού Λευτέρης
Αυγενάκης.
Μετά τις επικρίσεις
που δέχθηκε η
Ομοσπονδία για τη
στάση της ν’ αρνηθεί
ουσιαστικά την
ανάληψη της
σημαντικής
διοργάνωσης, ο… δικός
μας Βαγγέλης
ετοιμάζει ντρίμπλα. Να
διατηρηθεί μεν η
υποψηφιότητα της
Ελλάδας, αλλά να
αντικατασταθεί το
Παγκρήτιο από τον
φάκελο και ο τελικός
να γίνει σε άλλη πόλη
και όχι στην εκλογική
Περιφέρεια του
Λευτέρη Αυγενάκη!!.
Ο γενικός γραμματέας
της ομοσπονδίας,
Αλέξης Δέδες, έχει
προτείνει την
απόσυρση της
υποψηφιότητας,
υπογραμμίζοντας πως
ο φάκελος είναι
ελλιπής. Ο Αλ. Δέδες
επέμεινε στη θέση του
τονίζοντας ότι ούτε η
οργανωτική επιτροπή
δεν έχει συσταθεί
λόγω της κόντρας
μεταξύ του
υφυπουργού
Αθλητισμού και της
ΕΠΣ Ηρακλείου.
Οριστική απόφαση θα
παρθεί στην επόμενη
συνεδρίαση, με τα
μέλη της ΕΕ της ΕΠΟ
να συγκλίνουν στο να
διατηρηθεί η
υποψηφιότητα, αλλά
με άλλο γήπεδο, σε
άλλη πόλη.
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Συντροφιά
μόνο ο
Λασκαράκης
Επιδεικτικά αγνόησαν
τον Ευάγγελο Γραμμένο τα περισσότερα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πριν από τη συνεδρίαση της
Τετάρτης. Μόνο ο Λασκαράκης επισκέφτηκε τρεις-τέσσερις φορές τον πρόεδρο της
ΕΠΟ. Και δεν το έπραξε μόνο για υπηρεσιακούς λόγους. Ήθελε
και ο Περικλής να πει
δυο κουβέντες. Να
βρει έναν άνθρωπο
να μιλήσει διότι βίωνε
και ο Βολιώτης το
δράμα της μοναξιάς.
Τα υπόλοιπα μέλη του
προεδρείου, αλλά και
οι απλοί σύμβουλοι
σχημάτισαν διάφορα
πηγαδάκια, πέρασαν
από αρκετά γραφεία,
αλλά με τον πρόεδρο
και τον ταμία της ομοσπονδίας είπαν ελάχιστες κουβέντες και
αυτές στο πόδι. Όπως
γράφτηκε, ακόμα και
ο Στέργιος πέρασε έξω από το γραφείο
του Ευάγγελου και
κοιτούσε προς την άλλη πλευρά για να μην
τον δει ο πρόεδρος
και τον καλέσει μέσα.
Το μπλοκ του Βορρά
έχει ραγίσει, και αυτό
είναι πασιφανές σε όλους όσοι επισκέπτονται το πάρκο Γουδή ή
συζητούν με ανθρώπους της ΕΠΟ. Ειδικά
ο Γραμμένος βιώνει
την απαξίωση επειδή
αρκετοί σύμβουλοι
θεωρούν ότι χειρίστηκε λανθασμένα τις περισσότερες υποθέσεις, με συνέπεια να
χάσουν τις πιθανότητες επανεκλογής
τους. Έτσι, εκφράζουν
τη δυσφορία τους με
κάθε τρόπο.




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Πήρε τη λάθος… πάσα ο Αγραφιώτης
Αιφνιδιάστηκε ο Παναγιώτης Δημητρίου από την ερώτηση του Τάκη Αγραφιώτη εάν έχει γίνει αυτοψία στη Ριζούπολη, και απάντησε αρνητικά. Την αλήθεια είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Με τη διακοπή των πρωταθλημάτων εξ αιτίας
της καραντίνας, ποιος θα πήγαινε να κάνει έλεγχο στην έδρα του Απόλλωνα Αθηνών δίχως
προφανή λόγο; Αλλά όσοι βλέπουν με μισό μάτι τον Δημητρίου βρήκαν ευκαιρία να του ασκήσουν κριτική.
«Τι ήθελε και απάντησε; Έτσι, έδωσε την ευκαιρία στον Αγραφιώτη να βγει επικοινωνιακά από
πάνω», έλεγαν, και κάποιοι μάλιστα προχώρησαν και σε συγκριτικά σχόλια:«Ο Βαγγέλης δεν
θα έπεφτε σε τέτοια λούμπα». Ο στόχος τους προφανής. Να καταδείξουν ότι ο νυν πρόεδρος
της ΕΠΟ διαχειρίζεται καλύτερα κάποια πράγματα σε σύγκριση με έναν εκ των υποψηφίων
διαδόχων του. Τώρα, βέβαια, πώς γίνεται να υπερτερεί ο Γραμμένος όταν ακόμα και ο Ιβάν
εκφράζει τα παράπονά του, είναι κάτι που μόνο οι επικριτές του Δημητρίου μπορούν να το εξηγήσουν. Ο Αγραφιώτης, πάντως, μια χαρά έκανε τη δουλειά του από την απάντηση που
πήρε για τη Ριζούπολη. Κι έδειξε ότι στην ΕΠΟ ενδιαφέρονταν απλά να δείξουν τις καλές προθέσεις τους, ώστε να εκτιμηθούν στις επερχόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας...

Ο τελευταίος βρυχηθμός
του Διακοφώτη
Δυναμική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Διακοφώτης
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, αν και πιάστηκε αδιάβαστος σε θέματα κανονισμών όταν ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για ένα ζήτημα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο
«παππούς», ωστόσο, πέτυχε τον στόχο του. Βρυχήθηκε και έστειλε το
μήνυμα ότι πέφτει με το κεφάλι ψηλά.
Ότι, έστω και παραμονές των εκλογών, δίνει τις μάχες του. Τόσο
καιρό, βέβαια, ο Διακοφώτης στόμα είχε και μιλιά δεν έβγαζε στις
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής. Μιλούσε μόνο όταν του απηύθυναν
τον λόγο.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσων προτιμούσε να κινείται αθόρυβα. Εξ αρχής, άλλωστε, αυτόν τον ρόλο τού ανέθεσαν όσοι στήριξαν τη διοίκηση του Γραμμένου στην ΕΠΟ. Και φαίνεται ότι έκανε
καλή δουλειά, αν κρίνουμε από τις απεγνωσμένες προσπάθειες που
κατέβαλαν από το μπλοκ του Βορρά για να εξασφαλίσουν την παρουσία του «παππού» και στο επόμενο διοικητικό σχήμα.
Με τον Διακοφώτη, πάντως, γεννάται και άλλο ζήτημα. Ο Παναής περνάει τον περισσότερο χρόνο του στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός
που έχει αρχίσει να προκαλεί ενστάσεις και αντιδράσεις στα Δωδεκάνησα και ειδικά στη Ρόδο. «Δεν γίνεται διοίκηση Ένωσης από απόσταση», λένε όσοι αρχίζουν και αμφισβητούν πλέον τη δυνατότητα
του έμπειρου παράγοντα να ασκεί με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά του.

Κέρδισε τη μάχη ο Θανάσης
Ο πόλεμος όμως
θα κριθεί στο Εφετείο…
Απόλυτα δικαιωμένος αισθανόταν ο Θανάσης Κανελλόπουλος από την απόφαση του Ειρηνοδικείου για τις καταστατικές
αλλαγές της ΕΠΟ. Το δικαστήριο μπλόκαρε τις ενέργειες του Ευάγγελου Γραμμένου, όπως ακριβώς είχε προβλέψει και ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΑΕ. Όπως συζητούσαν σε πηγαδάκια διάφορα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Κανελλόπουλος ήταν
ο πρώτος που εξέφρασε την άποψη ότι δεν στέκονταν νομικά οι
αλλαγές στο καταστατικό με στόχο τις πρόωρες εκλογές στην ομοσπονδία. Έλεγαν, μάλιστα, ότι ο γνωστός δικηγόρος ήταν από
τους πρώτους που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσφυγή του Ολυμπιακού στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Επίσημα, πάντως, δεν προκύπτει κάποια εμπλοκή του Κανελλόπουλου. Κι
αυτό γεννά ερωτηματικά για ποιο λόγο αποτελεί μόνιμο εφιάλτη
εκείνων που συμμετέχουν στην Εκτελεστική. Τη γνώμη του μπορεί
να την εξέφρασε ως νομικός. Αλλά σίγουρα δεν τη διατύπωσε
δημόσια. Αλλά και να το είχε κάνει, το αυτονόητο θα έλεγε. Μην
ξεχνάμε ότι πρόβλεψη περί απόρριψης των καταστατικών αλλαγών είχε αποτυπωθεί σε πολλά ΜΜΕ. Η ουσία, όμως, δεν αλλάζει.
Το Ειρηνοδικείο ανέτρεψε τα σχέδια του Γραμμένου για πρόωρες εκλογές και έτσι η τράπουλα ανακατεύεται πλήρως. Εκτός κι
εάν το Εφετείο αποφασίσει διαφορετικά…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

ΕΠΟ: Εδώ δεν βρίσκουν
γήπεδο για την Εθνική!
Πάντως, για να τα λέμε όλα, δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές
γήπεδο για να φιλοξενηθεί ο τελικός του Κυπέλλου.
Οι άνθρωποι έχουν γενικά μια δυστοκία με τα γήπεδα.
Εδώ πήραν την Εθνική ομάδα από το «Καραϊσκάκης» για να την
πάνε στην Τούμπα κι επειδή οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ βάλανε
βέτο κατέληξε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να παίζει στο
άδειο και έρημο ΟΑΚΑ και να χάνει από τον κάθε πικραμένο.
Κι όχι τίποτ’ άλλο. Αντί να παραδεχθούν την γκάφα τους, συνεχίζουν να αρνούνται να στείλουν την Εθνική ομάδα στο «Καραϊσκάκης», που είναι το καταλληλότερο γήπεδο για την Εθνική
ομάδα….
Ικανοί είναι. Μετά τον τελικό του Κυπέλλου να ορίσουν τηΡιζούπολη και σαν έδρα της Εθνικής!!!

Συζητάνε με τον Λάκοβιτς
(αντί να τον κυνηγήσουν…)
Αυτός ο Λάκοβιτς ο Σέρβος συνέλαβε μια ιδέα. Να ψηφίσουν, λέει, οι Big-4 για
τον νέο αρχιδιαιτητή, που θα είναι ξένος. Μάλιστα. Και γιατί να ψηφίσουν μόνο
οι «μεγάλοι»; Αυτό αναρωτιούνται οι «πονόψυχοι». Επειδή είναι για να συμπληρώνουν το πρωτάθλημα, είναι η απάντηση. Παρακάτω: Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι αρχιδιαιτητές; Γιατί δεν μας τους αποκαλύπτει ο Λάκοβιτς; Δεν είναι
μυστικό. Μυστικός ήταν ο καφές που ήπιε με πατριωτάκι του. Τρίτον: Του Σέρβου του «σφύριξαν» ότι η τελική επιλογή θα είναι 3-1. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό. Εκείνο που δεν του «σφύριξαν» είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ζυγίσει τα πράγματα και μπορεί να μην πάει καν στην ψηφοφορία.
Τέταρτον: Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όλων των μεγάλων» ο Ζόραν ο
Σέρβος; Η απάντηση είναι «όχι». Πέμπτον: Γιατί δεν τοποθετεί η UEFA έναν αρχιδιαιτητή, και πρέπει να βάλει 3-4 σε ψηφοφορία; Διότι πώς θ’ αποφασίζει
ένας αρχιδιαιτητής για μία ομάδα που δεν τον ψήφισε; Πέμπτον: Γνωρίζει ο
Σέρβος ο Λάκοβιτς τον τρόπο που «αναρριχώνται» οι διαιτητές στην Ελλάδα;
Η απάντηση είναι «ναι, το γνωρίζει». Άρα, ο νέος αρχιδιατητής θα πρέπει εκ
των προτέρων να ενημερωθεί για τις «συμπάθειες». Ποιος θα το κάνει; Η προηγούμενη ΚΕΔ αποκλείεται, γιατί δεν… γνωρίζει. Τυχαία, ας πούμε, ο Περέιρα
«φύτεψε» Φωτιά, Ευαγγέλου στο Βόλος-Ολυμπιακός. Συμπέρασμα: Ο Ζόραν Λάκοβιτς θέλει να περάσει μία επίφαση… δημοκρατίας στην εκλογή του
νέου αρχιδιαιτητή για να βγάλει την ουρά του (και της UEFA) στην απ έξω. Ξέρει, ότι του χρόνου θα είναι μία από τα ίδια. Και χειρότερα, λέμε εμείς. Δημοκρατικά, πάντα. Και αντί να τον πάρουν στο κυνήγι Πολιτεία, ΕΠΟ και ομάδες,
κάθονται και συζητούν μαζί του…

Τα ριπλέι του ΠΑΟΚ TV
για γέλια και για κλάματα
Συνέβη στο πρόσφατο παιχνίδι των πλέι-οφ μεταξύ
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού που έμειναν στο 0-0 στην
Τούμπα.
Στο 28 , ο Μπουζούκης βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Βαρέλα και έφυγε κόρνερ.
Ο Σκόμινα περίμενε να του πουν από το VAR,και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι.
Όμως το ερώτημα είναι αν στο VARείδαν τα δύο ριπλέι του PAOK TV από τα οποία δεν έγινε ξεκάθαρο αν
η μπάλα βρίσκει στο χέρι ή όχι….
Ευτυχώς που ο Ιβάν με τον Αλαφούζο διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν πρόκειται να τσακωθούν για
μια αμφισβητούμενη φάση.
Αν ήταν ο Ολυμπιακός στη θέση του ΠΑΟΚ, μπορεί να
έβγαινε και καμιά ανακοίνωση στο ημίχρονο….
Αλλά, τώρα, δεν υπήρχε λόγος…
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Γκαρσία σε
ΠΑΟΚ:
Μετά από
δύο χρόνια
και βάλε…

Μπορεί κάποιοι να
βιάζονται στον ΠΑΟΚ
για να κάνουν
προπονητή τον
Πάμπλο Γκαρσία,
ωστόσο τα πράγματα
δεν είναι τόσο…απλά.
Διότι ο
Ουρουγουανός δεν
έχει δίπλωμα ούτε
για… βοηθός
προπονητής
στηSuperLeagueκαι
θα πρέπει να
περάσουν…δυο
χρόνια για να τα
αποκτήσει και να έχει
δικαίωμα να είναι
υποψήφιος.
Τι του λείπει;
Να αποκτήσει
δίπλωμα UEFA A (οι
σπουδές είχαν
αναβληθεί λόγω
κορωνοϊού και
υπολογίζεται ότι θα
αρχίσουν κάποια
στιγμή μέσα στο
καλοκαίρι) και μετά
να πάρει το
UEFAProγια το οποίο
απαιτούνται…δύο
χρόνια!
Μπορεί να γίνει και
το άλλο βέβαια…Να
κάτσει στον πάγκο
και να δηλώνεται
άλλος σαν
προπονητής που θα
έχει το UEFAPro…
Αλλά ο ίδιος δεν
μπορεί σε λιγότερο
από δύο χρόνια να
είναι προπονητής
στον ΠΑΟΚ…
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Του Μανώλη
Δράκου
άθος
δρόμο
φαίνεται πως
διάλεξαν οι άνθρωποι του Άρη για να κερδίσουν το δίκιο τους στη FIFA μέσω του
υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη. Προτίμησαν
να κάνουν τηλεδιασκέψεις με
το Νο2 της κυβέρνησης Μητσοτάκη πιστεύοντας ότι θα είχαν κάποιο αποτέλεσμα αλλά
μάταια.
Η υπόσχεση του ισχυρότερου
υπουργού της κυβέρνησης ότι θα
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι
του για να μην ισχύσει η ποινή της
FIFA στον Άρη (για την απαγόρευση μεταγραφών, η οποία βάζει
λουκέτο στον σύλλογο και τον
στέλνει στα τοπικά πρωταθλήματα αφού σύμφωνα με την απόφαση η ομάδα δεν μπορεί να υπογράψει ούτε καν ανανέωση συμβολαίου ποδοσφαιριστή, όχι να… αποκτήσει κιόλας) μέσω του περιβόητου… μνημονίου που υπεγράφη
τον περασμένο Γενάρη (μεταξύ
Μητσοτάκη-Τσέφεριν) …έμεινε
στα λόγια.
Στον Άρη πλέον κάνουν… δεύτερες σκέψεις και αντιλαμβάνονται πως επεχείρησαν να διεκδικήσουν το δίκιο τους με λανθασμένο τρόπο, την ώρα που ο συντοπίτης ΠΑΟΚ για να γλιτώσει με αφαίρεση βαθμών την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη, απείλησε (μέσω του Μάκη Γκαγκάτση) ότι θα χωρίσει την Ελλάδα σε
Βόρειους και Νότιους, ενώ στην
Τούμπα κρεμάστηκαν πανό κατά
της κυβέρνησης, μέχρι να… τροποποιήσει τον νόμο ο Γ. Γεραπετρίτης για να γλιτώσει τον υποβιβασμό ο «Δικέφαλος του Βορρά».
Είναι πρόδηλο πως αν στον Άρη
είχαν επιλέξει να ακολουθήσουν
την πολεμική τακτική του ΠΑΟΚ
σήμερα θα είχαν διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν θα χρειαζόταν
–με απλά λόγια– να περάσουν 49
ημέρες από τότε που μίλησαν με
τον υπουργό Επικρατείας, για να
κινήσουν την προσοχή του με την
ανακοίνωση που έβγαλαν εις βάρος του στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας…
Για τον ΠΑΟΚ ο νόμος έγινε
κουρελόχαρτο. Για τον Άρη, δεν
μπορεί να γίνει τίποτα. Δικαίως, οι
άνθρωποι του συλλόγου που βλέπουν την καταιγίδα να έρχεται διαμαρτύρονται και φωνάζουν ότι
Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ.
H διαφορά αντιμετώπισης των
δύο ομάδων φαίνεται ακόμη και

Λ

To Διαιτητικό
της ΕΠΟ
έχει
δικαιώσει
τον Άρη
Όταν «έσκασε» (τον
περασμένο Γενάρη) στη
Θεσσαλονίκη το θέμα
της μεταγραφής του
Ντουρμισάι στον Άρη
συνέβη το εξής. Ο
παίκτης (δόθηκε
δανεικός από τον
Ολυμπιακό) έπαιξε σε
δύο παιχνίδια
πρωταθλήματος του
Άρη με τον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη πριν η FIFA
στείλει το φιρμάνι για
την απαγόρευση των
μεταγραφών της
ελληνικής ομάδας
εξαιτίας της
συμμετοχής του.
Αυτομάτως, η
Επιτροπή Ιδιότητας και
Μεταγραφών
Ποδοσφαιριστών της
ΕΠΟ ανακάλεσε το
δελτίο του Ντουρμισάι,
διορθώνοντας το
«λάθος» που είχε γίνει
νωρίτερα, με βάση την
απόφαση της FIFA.
Όμως ο Άρης
προσέφυγε στο
Διαιτητικό Δικαστήριο
της Ομοσπονδίας,
περιμένοντας να
δικαιωθεί ώστε να
αποδείξει ότι η νυν
ΠΑΕ δεν έχει καμία
σχέση με την παλιά
ΠΑΕ των χρεών, που
βρίσκεται σε καθεστώς
εκκαθάρισης και…
δικαιώθηκε, με
αποτέλεσμα να
επιτραπεί στον
Ντουρμισάι να
αγωνιστεί στα επόμενα
παιχνίδια.

Εκτεθειμένος ο Γεραπετρίτης που για τον ΠΑΟΚ προέβαλε
το Εθνικό Δίκαιο, ενώ για τον Άρη το ξέχασε

Για τον ΠΑΟΚ
ισχύουν οι νόμοι,
για τον Άρη
κουρελόχαρτο...
μες στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ένας
βουλευτής δεν βγήκε να αρθρώσει μια κουβέντα για την ιστορία
της FIFA με τον μεταγραφικό αποκλεισμό του Άρη στον οποίο –μάλιστα– δεν φέρει καμία απολύτως
ευθύνη.
Ούτε ο λαλίστατος δήμαρχος
που μπαίνει μπροστά για το δίκαιο
των ομάδων της Θεσσαλονίκης,
δηλαδή του ΠΑΟΚ, ο Ζέρβας. Εξαφανισμένος κι αυτός.
Η ιστορία με το ban της FIFA
δεν είναι απλή και η ΕΠΟ έχει το

δικό της μεγάλο μερίδιο ευθύνης,
διότι στη Θεσσαλονίκη ακούγονται
σημεία και τέρατα για την ανευθυνότητα των παραγόντων της Ομοσπονδίας. Κι εμείς δεν λέμε –όπως
ο Άρης καταγγέλλει με δημόσια ανακοίνωσή του– ότι υπάρχει δόλος
στην ιστορία. Και πως το χαρτί της
FIFA προς την ΕΠΟ για τον
Ντουρμισάι χάθηκε με… πρόθεση. Αυτά μακριά από μας. Όμως, εδώ είναι προφανές ότι υπάρχουν
ευθύνες στην ΕΠΟ διότι αποδεδειγμένα γνώριζαν την απαγόρευ-

ση μεταγραφών που υπήρχε από
τη FIFA, όμως ταυτόχρονα έβγαζαν δελτίο στον Ντουρμισάι και
ισχυρίζονταν ότι η απαγόρευση ίσχυε για την… παλιά ΠΑΕ.
Ώσπου ήρθε το φιρμάνι της
FIFA και στον Άρη βλέπουν τη διάλυση να έρχεται χωρίς να μπορούν
να βρουν το δίκιο τους.
Στον Άρη, λένε ότι αξιολογούν
τη στάση του Γ. Γεραπετρίτη και
της κυβέρνησης. Και εφόσον συνεχιστεί αυτή η στάση τους, θα συμπεριφερθούν αναλόγως όταν έρθει η ώρα…
Δικαίως οι άνθρωποι σου λένε
ότι την ιστορία του ΠΑΟΚ (που είναι πιο σοβαρή) το κράτος έσπευσε να την καλύψει σε μια νύχτα.
Μέχρι και τον Μητσοτάκη έβαλε
ο Γεραπετρίτης μπροστά για να
μη χωρίσει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης την Ελλάδα στα δύο.
Η υπόθεση του ΠΑΟΚ σήκωνε
υποβιβασμό σύμφωνα με τον νόμο που κατήργησε σε ένα βράδυ ο
Γεραπετρίτης, ενώ πήγε να τους
γλιτώσει (με τις… νομικές απόψεις
του) και από την αφαίρεση βαθμών με την παρουσία του στη «Δί-

κη» στο ΟΡΕΝ. Δηλαδή, αν ήτανε
στο χέρι του υπουργού, ο ΠΑΟΚ
θα… έβγαινε και από πάνω στην ιστορία με την αγορά της Ξάνθης
από τον ανιψιό τού Ιβάν.
Στην περίπτωση του Άρη, που
είναι ευθύνη της ΕΠΟ, ο υπουργός
αρκέστηκε σε μια… υπόσχεση μέσω τηλεδιάσκεψης!
Το πράγμα όμως δεν είναι απλό
και θα αποβεί μπούμερανγκ εις βάρος της κυβέρνησης, διότι η «Α»
το είχε γράψει ότι ο Μητσοτάκης
μπορεί να θριάμβευσε στην ιστορία με τον κορωνοϊό, ωστόσο ο
τρόπος με τον οποίο ο Γεραπετρίτης χειρίζεται τα του ποδοσφαίρου θα εκθέσει τον πρωθυπουργό…
Το μόνο που ζήτησαν από τον
Άρη ήταν μια παρέμβαση στη FIFA
εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
Διότι η FIFA δεν αναγνωρίζει
την αλλαγή εταιρείας με τη σύσταση νέας (του παλιού και του νέου
Άρη) και θεωρεί πως οι οφειλές
σε πρώην ποδοσφαιριστές των
«κιτρίνων» και συγκεκριμένα
στους Σιστόν, Πορτίγια, Ούμπιδες, αλλά και στον εκπρόσωπο
του τελευταίου συνολικού ύψους
–περίπου– ενός εκατομμυρίου ευρώ, αποτελούν υποχρεώσεις προς
τακτοποίηση της σημερινής διοίκησης και όχι της παλιάς. Κι από τη
στιγμή που αυτό δεν συνέβη (ο Άρης δεν πλήρωσε τις παλιές οφειλές) επήλθε η απαγόρευση των
μεταγραφών, ενώ για κάθε χρόνο
καθυστέρησης αποπληρωμής από
τη μέρα που δημιουργήθηκε η οφειλή μέχρι και σήμερα, υπάρχει
5% προσαύξησης.
Τι σημαίνει απαγόρευση μεταγραφών;
Επί της ουσίας η FIFA απαγορεύει στους «κιτρινόμαυρους» τόσο να αγοράσουν, όσο και να πουλήσουν παίκτες (να εγγράψουν νέους παίκτες ουσιαστικά) τόσο σε
επίπεδο πρώτης ομάδας, όσο και
σε επίπεδο νέων, για τις δύο προσεχείς μεταγραφικές περιόδους,
δηλαδή το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης θα πέσει κατηγορία χωρίς μάχη…
Η θέση του Άρη είναι πλέον σε
δεινό επίπεδο, αφού η ποινή είναι
εν ισχύι και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα από το γεγονός ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν αυτό το καλοκαίρι διψήφιο
αριθμό συμβολαίων που λήγουν,
ενώ ήδη έχουν χάσει τον Φραν
Βέλεθ που πήγε στον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα τελειώνει…
Η στάση της κυβέρνησης δεν είναι το μοναδικό «θέμα» που έχουν
να αντιμετωπίσουν στον Άρη. Άλλωστε, η πρώτη ανακοίνωση που
εξέδωσαν αφορούσε την ΕΠΟ, από την οποία οι «κιτρινόμαυροι» ακόμη περιμένουν απάντηση για το
πώς… χάθηκε το χαρτί της FIFA με
το οποίο ανακοινώθηκε η αρχική
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απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη λόγω των χρεών προς παλιούς
παίκτες και μάνατζερ.
Ούτε στην ΕΠΟ φαίνεται ότι έχουν βρει άκρη με αυτή την ιστορία.
Διότι στην ανακοίνωση του Άρη, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας για όσα κατήγγειλε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ («…η FIFA ενημέρωσε με επίσημο έγγραφο την ΕΠΟ
πως η υπόθεση αφορά τη νυν ΠΑΕ,
η ΕΠΟ ποτέ δεν μας κοινοποίησε το
έγγραφο, ώστε να ενεργήσουμε άμεσα. Σημειωτέον, η ΕΠΟ μάς είχε
κοινοποιήσει απόφαση πριν την ε-

πίσημη ως άνω ενημέρωση της
FIFA. Αυτό είναι ένα μόνο περιστατικό… Δεν ξέρουμε αν ήταν σε γνώση ή όχι του προέδρου, κ. Γραμμένου, είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι οι κ.κ.
Δέδες, Δαβάκης και Μπάρτζης, ενώ το γνώριζαν, είτε το... αμέλησαν,
είτε λειτούργησαν με ενδεχόμενο
δόλο», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση) έστειλαν την μπάλα…
στα μνήματα. Και στην απάντηση
(της ΕΠΟ προς τον Άρη) μιλάνε
για… «συστηματική προσπάθεια κατασυκοφάντησης της Ε.Π.Ο., που
συντονισμένα και σε καθημερινή
βάση επιχειρείται το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένα κέντρα
του ελληνικού ποδοσφαίρου», χωρίς να αναφέρονται στα όσα τους
καταλογίζει ο Άρης…
Τα πράγματα είναι απλά…
Η ΕΠΟ παρ’ ότι είχε ενημερωθεί από τη FIFA για τις παλιές οφειλές του Άρη, ΔΕΝ προχώρησε
στις ενέργειες που έπρεπε να είχε
προχωρήσει, αλλά έκανε ακριβώς
το αντίθετο, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί και η ίδια με πρόστιμο
500.000 ελβετικά φράγκα.
Δηλαδή, στην ΕΠΟ όχι μόνο
δεν ενημέρωσαν τον Άρη ότι η
FIFA είχε προχωρήσει σε απαγόρευση μεταγραφών, αλλά αντίθετα προχώρησαν και στην έκδοση
δελτίου του ποδοσφαιριστή

Ντουρμισάι
και ουσιαστικά
παραβίασαν την απόφαση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας χωρίς οι
«κιτρινόμαυροι» να έχουν ιδέα…
Ο Γεραπετρίτης
Στο θέμα του Άρη αναφορικά με την τιμωρία από την FIFA
ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε πως η πολιτεία κάνει ότι μπορεί για να λύσει το πρόβλημα αναφέροντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
«Δέχομαι –είπε ο υπουργόςσωρηδόν μηνύματα από φίλους
του Άρη και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής. Ο Άρης έχει σε βάρος του μια σειρά από αποφάσεις
δικαστικές της FIFA, αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα διότι όπως γνωρίζετε η ελληνική Πολιτεία δεν μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα στα οποία έχουν
εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις και
μάλιστα διεθνών οργανισμών όπως είναι η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.
Παρ’ όλα αυτά όμως εγώ προσωπικά προσπάθησα να βοηθήσω
την ομάδα, συντάξαμε μια επιστολή νομική η οποία διευκολύνει τον
Άρη, ούτως ώστε οι όποιες αποφάσεις να μην καταλαμβάνουν αλλά να ισχύουν μόνο για το μέλλον.
Η επιστολή έχει σταλεί δια του υπουργείου Αθλητισμού στη FIFA.
Εγώ προσωπικά είχα επικοινωνία
με τη FIFA έτσι ώστε να δοθεί μια
ανάσα στον Άρη για να συμμετέχει. Να μην υπάρξει δηλαδή απαγόρευση μεταγραφών και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του.
Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, δυστυχώς υπερβαίνει τις δυνατότητες της Πολιτείας επειδή είναι
ζήτημα αποκλειστικά και μόνο της
παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω ότι στο μέτρο που μπορούμε
θα γίνει απολύτως ότι είναι δυνατό και εγώ έχω κάνει ό,τι περνάει
από το χέρι μου και θα συνεχίσω
να το πράττω».
Δηλαδή, το Εθνικό Δίκαιο (που
για τον ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε με
την τροπολογία για τους -7 βαθμούς) ήταν υπεράνω των κανονισμών και αποφάσεων του σωματείου FIFA, ενώ ο νόμος 2190 που
ισχύει δεκάδες χρόνια και φορτώνει τα χρέη σ’ εκείνους που την
πτώχευσαν, αν και είναι μέρος του
Εθνικού Δικαίου, δεν είναι υπό
των αποφάσεων της FIFA!!!
Ο κ. Γεραπετρίτης νομίζει ότι
έχει να κάνει με λωτοφάγους χωρίς νομικές γνώσεις. Το θέμα όμως
είναι τι σκέφτεται να κάνει ο Κυριάκος. Καλός ο «επιτελικός», αλλά από μπάλα ούτε μυρωδιά…

Καρυπίδης:
«Κάποιοι
ενοχλούνται
από την
πορεία μας…»
Την ίδια ώρα ο μεγαλομέτοχος του Άρη αφήνει αιχμές για τα όσα έγιναν εις βάρος της ομάδας του με δηλώσεις
του και «φωτογραφίζει» κέντρα αποφάσεων
που θέλουν να πλήξουν
την ομάδα, λέγοντας…
«Δυστυχώς για τον Άρη,
αλλά και για εμένα προσωπικά, τα λάθη του παρελθόντος βάζουν εμπόδια στην προσπάθειά
μας. Απ’ ό,τι φαίνεται
δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από τα βαρίδια των “αμαρτωλών
χρόνων”, αλλά έχω τη
βεβαιότητα ότι θα συμβεί αυτό το επόμενο διάστημα. Με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο.
»Η νεότερη εξέλιξη, σε
ό,τι αφορά το ζήτημα
του ban της FIFA, δεν
μας ξάφνιασε. Ήταν κάτι
που περιμέναμε γιατί αποτελούσε μέρος της όλης διαδικασίας, ώστε
να φτάσουμε στο CAS,
όπου είμαι πεπεισμένος
ότι θα δικαιωθούμε.
Προσφεύγουμε άμεσα
στο Ανώτατο Διαιτητικό
Δικαστήριο και με τα ακλόνητα επιχειρήματα
που διαθέτουμε θα
βρούμε το δίκιο μας. Οι
φίλαθλοι του Άρη να
κλείσουν τα αυτιά τους
στα σενάρια καταστροφολογίας που διοχετεύουν ήδη αυτοί που ενοχλούνται από την παρουσία μας τα τελευταία
χρόνια. Να μην ανησυχούν για την επόμενη
μέρα του Άρη. Θα βγούμε πιο δυνατοί και από
αυτή τη δοκιμασία».
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη

Διακοπές
Φιγούρας,
Δούκας
και σία;
Ερώτηση κάνω. Ο Ιβάν
Σαββίδης πληρώνει
ένα κάρο προσωπικό.
Τον Μάκη
Χρυσοστομάκη
Γκαγκάτση. Τον
Κυριάκο το Φιγούρα.
Τον Δούκα της
Μενεμένης Λευτεράκη.
Έναν Αρωνιάδη. Πού
είναι όλοι αυτοί που
βγαίνανε στα κανάλια
και παραμυθιάζανε τον
κόσμο του ΠΑΟΚ; Είναι
στη Θεσσαλονίκη ή
πήγανε διακοπές; Κι
αυτοί μούγκα στη
στρούγκα, όπως ο
μεγάλος κι ο μικρός
Σαββίδης. Θα έχει
μεγάλη πλάκα, μάγκα
μου, να χάσει ο ΠΑΟΚ
την Κυριακή από τον
Ολυμπιακό, να
κερδίσει η ΑΕΚ, και
μετά ο ΠΑΟΚ να πάρει
πίσω τους επτά
βαθμούς. Θα βγούνε
όλοι μαζί και θα τα
ρίξουνε όλοι στον
Αυγενάκη. Ότι αυτός
φταίει που ο ΠΑΟΚ δεν
βγαίνει στο Champions
League. Διότι αυτό θα
γίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν
μπορεί να σταυρώσει
νίκη και θα φταίει ο
Αυγενάκης και η
Μαρούπα από την ΕΕΑ.
Έτοιμο τον έχουνε όλοι
τον λόγο. Ότι τα
παιδιά του ΠΑΟΚ
αποσυντονίστηκαν από
την τιμωρία, δεν
μπορούν να
συγκεντρωθούν και γι’
αυτό πάει να παίξει με
τα χωριά ο ΠΑΟΚ στο
Europa League. Κι
εγώ, σ’ το γράφω από
τώρα. Αυτή θα είναι η
γραμμή Μπαλτάκου.
Τζάμπα είναι το σανό,
έβρεξε κιόλας στη
Θεσσαλονίκη και θα
κάνουνε δυο
συγκομιδές εφέτος.

ικό του κανάλι έχει ο Ιβάν.
Το
ΟΡΕΝ.
Γιατί
δεν
βγάζουνε, δηλαδή, ένα
Silver Alert ότι χάθηκε το αφεντικό; Μπας και τον είδε
κανένας τριγύρω δηλαδή, να
πάρει ένα τηλέφωνο, μπας και
τον βρούνε. Τόσος και τόσος
κόσμος χάνεται κάθε μέρα και
το παίζουνε τα κανάλια. Για
τον Ιβάν, τίποτα. Ούτε για τον
μικρό Γιωργάκη. Άνοιξε η γη
και τους κατάπιε; Εδώ ο ΠΑΟΚ
τρώει τη μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη και δεν βγαίνει ένας να μιλήσει. Ο ηγέτης, ο
τρανός, η Ποντιάρα που έφερε
τα λεφτά του στην Ελλάδα, κι
αυτό δεν είναι ψέμα δηλαδή.
Δηλαδή, ήρθε ο Σαββίδης, πήρε κύπελλα, πήρε νταμπλ και τώρα εξαφανίστηκε; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Ας πάνε στη Νικολούλη,
στο φινάλε, να τους τον βρει, άπαξ
και δεν βάλουνε Silver Alert. Τριάντα χρόνια σχεδόν την κάνει αυτή
τη δουλειά η Αγγελική. Κόσμο και
κοσμάκη έχει βρει κι έχει σώσει. Έχει εξιχνιάσει ένα κάρο περιπτώσεις χαμένων. Κάτι θα κάνει και για
τον Ιβάν και τον μικρό Γιωργάκη.
Κι όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, αλλά ο instaGiorgis πάει και διαγράφει από το instagram όλες τις
αναρτήσεις του για τον ΠΑΟΚ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Τι να
υποθέσει ο λαός του ΠΑΟΚ; Ότι
φεύγουνε οι Σαββίδηδες. Αυτό
θα πούνε. Εκεί θα πάει το μυαλό
τους. Διότι, μάστορα, ποιος έδινε
τον καθημερινό τόνο στον ΠΑΟΚ;
Ο istaGiorgis από το istagram.
Και οι Σαββιδοτέχνες. Άκουσε, ποτέ, κανένας, να λένε τίποτα για
τους Σαββίδηδες ο Παπαθεοδώρου, ο Βέργης, ο Βασιλόπουλος, ο Κόλκας; Τσιμουδιά καμαρωτή.
Είσαι Σαββίδης, κύριε. Μεγάλος και τρανός και φραγκάτος.
Ήρθες και πήρες έναν ΠΑΟΚ διαλυμένο να χρωστάει της Μιχαλούς. Μάλιστα. Και ρίχνεις το χρήμα και τον κάνεις πρωταθλητή και
αήττητο νταμπλούχο, που γράφει
κι ο κόλακας. Και καλά κάνεις. Κι
έρχονται οι στραβές και κρύβεσαι;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Ο κανονικός ηγέτης βγαίνει μπροστά. Και
λέει, το και το. Τα έχει το ποδόσφαιρο αυτά, δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στην κορυφή. Έχει τα
πάνω του, έχει και τα κάτω του το
ποδόσφαιρο. Εδώ είμαι για να ξανακάνουμε πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ.
Απλά πράγματα. Έτσι έπρεπε να

Δ

Αντί να μιλήσει στα ίσια στον λαό του «δικεφάλου»,
μένει στο Ροστόφ, έγινε ουρά του Μελισσανίδη και
του Αλαφούζου. Κάτι… ξέρει για το CAS;

Silver Alert:
Εξαφανισμένος
ο Ιβάν…
Άχνα για τα χάλια
του ΠΑΟΚ…
ξηγηθεί ο Ιβάν. Ντόμπρα και σταράτα. Κανένας δεν θα του έλεγε
κουβέντα. Άπαξ όμως και βλέπει ότι στο instagram δεν υπάρχει φωτογραφία του ΠΑΟΚ, όπου θέλει

πάει το μυαλό του. Σου λέει, μας
την έκανε ο Πόντιος. Πήρε τις μπίζνες που ήθελε στη Μακεδονία κι
από ’δώ πήγαν κι άλλοι. Αυτό λέει.
Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο

διάολοι και σατανάδες είναι οι οπαδοί. Πιάνονται από μια λέξη και
φτιάχνουν ολόκληρη ιστορία για
ταινία στο Χόλιγουντ. Έτσι είναι.
Και τι να υποθέσουνε, τώρα, ρε

μάστορα, που ο μικρός Γιωργάκης έβγαλε τις φωτογραφίες του
ΠΑΟΚ; Ότι μένουν ή ότι φεύγουν;
Έχω άδικο;
Να σ’ το πάω λίγο παρακάτω.
Στη συνείδηση του ΠΑΟΚτσή του
κανονικού, ο Σαββίδης είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον ΠΑΟΚ.
Όπως το ακούς, μάστορα. Πρώτα
είναι ο Σαββίδης και μετά ο ΠΑΟΚ. Κακό είναι αυτό. Διότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει για χρόνια, ενώ ο Σαββίδης θα φύγει σε κάποια στιγμή. Γι’
αυτό δεν τον βρίζει κανένας τώρα.
Εδώ, ρε, ο λαός έχει αποδοκιμάσει
κι έδιωξε τελικά τους Βαρδινογιάννηδες, τον Κόκκαλη, τον
Ζαφειρόπουλο στην ΑΕΚ, τους
Γούμενους, και για τον Σαββίδη
δεν τολμάει κανένας να βγάλει ούτε λόγο. Εκτός κι αν του τα χώνουνε στα σχόλια και τα σβήνουνε οι
αετονύχηδες των social media
Σαββιδοτέχνες.
Έτσι είναι. Να βγει να μιλήσει ο
Ιβάν. Όχι ο μικρός Γιωργάκης. Ο
Ιβάν πρέπει να μιλήσει κι όχι να το
παίζει μούγκα στη στρούγκα, ενώ
ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει κι από τον
Παύλο Μελά και τον Ζαγκλιβέρι. Ασέβεια είναι αυτό το πράγμα
για έναν λαό που τον κουλαντρίζει όπως θέλει. Κι αντί να βγει να
τα πει χύμα και τσουβαλάτα, έχει
τον Κόλκα να γράφει ότι αν βλέπει τον ΠΑΟΚ είναι σαν να τρώει
μπάμιες κάθε αγωνιστική. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Που
ο Κόλκας τρώει μπάμιες χνουδωτές και δεν το αντέχει.
Έχω άδικο; Εδώ ο κόσμος καίγεται κι ο Κόλκας τρώει μπάμιες.
Να είσαι, δηλαδή, ΠΑΟΚτσής με άποψη κι όχι κανένα τσουτσέκι των
social media, να σου ανεβαίνει το
αίμα στο κεφάλι. Να βλέπεις ότι
πας στο «Καραϊσκάκης» την Κυριακή και μπορεί να σε κάνει κομμάτια ο Ολυμπιακός και, αντί ο Σαββιδοτεχνείο να πει την αλήθεια,
γράφει ότι πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας γιατί όπως γράφει, ο
Ολυμπιακός αγόρασε τον Ματέο
Γκαρσία και τον έκανε δώρο στον
Άρη.
Σε καταξεφτέλισαν οι Σαββιδοτέχνες, ρε μάγκα. Σε θεωρούν ευκολάκι και ζωντόβολο. Ότι τα χάφτεις αμάσητα όσα σου γάφουν.
Πού κολλάει ο Άρης κι ο Ματέο,
πλάκα κάνουμε τώρα; Έχω τον πόνο μου που ο Σβιντέρσκι τη βρίσκει με το καλάμι, ο Άκπομ δεν τη
βρίσκει καν, κάτι κουρασμένα παλικάρια σαν τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τρέχουν στα χαφ, κι εσύ μου λες ότι πρέπει να παρέμβει
ο εισαγγελέας για τον Καρυπίδη;
Είμαστε σοβαροί; Πόσο κουτόχορτο αντέχεις, ρε μάγκα μου.
Ο Ιβάν χάνει παντού εφέτος.
Την ΕΠΟ τη χάνει πανηγυρικά, την
παίρνει ο Μελισσανίδης. Άντε να
πάρει κάποιο κομματάκι-για 4-5 Ενώσεις μιλάμε δηλαδή. Χάνει τη
2η θέση για το Champions
League. Έχασε το Κύπελλο. Ήθε-
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λε να βάλει πρόεδρο στη Super
League1 τον Μάκη τον Γκαγκάτση, αυτό τον αετό της πολιτικής
σκέψης, ο Αλαφούζος πέρασε
τον «ωραίο Μπρούμελ», τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη.
Και περιμένει το CAS τώρα ο Ιβάν, για να πάρει πίσω τους επτά
βαθμούς. Μάλιστα. Άντε και τους
πήρε, σου λέω εγώ. Του φτάνουν;
Τέσσερις είναι μπροστά η ΑΕΚ, άπαξ κι ο ΠΑΟΚ χάσει στο «Καραϊσκάκης», γίνονται περισσότεροι, έχει να παίξει και με τον Μελισσανίδη στο ΟΑΚΑ την άλλη αγωνιστική. Άρα, ούτε ο Μαρινάκης
μπορεί να τον σώσει, που σου έγραφα στο περασμένο φύλλο. Και
με τον Ξετινίδη και τον Αλέν και
κάνα δυο άλλα παιδάκια από τις αλάνες στο Κερατσίνι να μαζέψει ο

θρύλος, πάλι δεν θα κερδίσει ο
ΠΑΟΚ.
Και τι κάνει ο Ιβάν; Έγινε ουρά
του Μελισανίδη. Αυτό έγινε. Και
του Αλαφούζου. Συμμαχία, σου
λέει. Καμία συμμαχία, σου λέω εγώ. Ο Μελισσανίδης δεν τη χρειάζεται τη συμμαχία. Κι αφού δεν
τη χρειάζεται, γιατί να την έχει;
Συμμαχία μπορεί να κάνει με τον
Αλαφούζο στα κανάλια, για να
χτυπήσουνε τον Μαρινάκη. Αυτό
είναι άλλο πράγμα, όμως. Τον ΠΑΟΚτσή τον κανονικό, δεν τον νοιάζει.
Έτσι είναι με τη μούγκα στη
στρούγκα του Ιβάν. Εγώ, βέβαια,
το πάω ένα βήμα παραπάνω. Δεν
τον έχω τον Ιβάν να μην ξέρει πότε θα επικοινωνήσει με τον λαό
του ΠΑΟΚ. Κανάλι και ράδιο έχει

κι εφημερίδα
και ηλεκτρονικά
Μέσα. Θα μπορούσε. Εκτός κι αν έχει άσχημα μαντάτα από το
CAS. Εκεί, αλλάζει το
πράγμα. Διότι μπορεί να τον
ενημέρωσαν ότι μην ασχολείσαι, γιατί του χρόνου κι εσύ και
η Ξάνθη θα παίζετε με τον Καραϊσκάκη Άρτας και τον Πλατανιά. Ότι το CAS θα ρίξει καμπάνα.
Κι ας λέει ο Μπαλτάκος ότι θα
μπει στην ουσία της υπόθεσης. Και
τώρα, δηλαδή, αυτό είναι καλό ή
κακό να μπει στην ουσία και να δει
τις αιματηρές προσπάθειες ενός τίμιου σερβιτόρου να συγκεντρώσει
λεφτά για να επενδύσει στην Ξάνθη;
Κι άπαξ κι έχει τέτοια χαμπέρια
ο Ιβάν από τη Λωζάνη, τι να κάτσει ν’ ασχοληθεί, δηλαδή. Να κάνει μεταγραφές; Με πωλήσεις θ’ ασχοληθεί. Και γι’ αυτό πήρε και το
Ρέμπε. Έγραψε ποτέ κανένας Σαββιδοτέχνης ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγάει
καμιά παιχτούρα; Όχι βέβαια. Για
τον Μηχαηλίδη και τον Τζόλη
γράφουνε, πόσο παικταράδες είναι και ζήτω και μπράβο του Πάμπλο του Γκαρσία. Και τι σημαίνει αυτό, ρε μάστορα; Ότι ο ΠΑΟΚ
έχει βλέψεις για πρωτάθλημα του
χρόνου στη Super League1;

Ο instaGiorgis
τον χαβά του,
σε…
φιλοσοφική
διάθεση
Ο instaGiorgis, που ήταν κρυμμένος τόσο
καιρό κι απέσυρε όλα
τα post για τον ΠΑΟΚ,
ξαναχτύπησε. Άκου, ρε
μάγκα, τι έγραψε: «Ακόμη και οι καλύτεροι άνθρωποι έχουν τα όρια
τους. Μην προσπαθήσεις να φτάσεις σε αυτό
το σημείο, γιατί ακόμη
και οι καλύτεροι άνθρωποι είναι επίσης και οι
πιο τρομακτικοί, όταν έχουν γίνει πολλά». Και
στη συνέχεια: «Η πρώτη
επανάσταση είναι όταν
αλλάζεις την σκέψη
σου. Το πρώτο βήμα έγινε, το δεύτερο είναι καθ’
οδόν». Βαθιά φιλοσοφία, ρε φίλε. Ξετινάζεις
τα βιβλία του Πούσκιν
και του Μαγιακόφσκι,
μπας και βρεις τίποτα
μέσα, μπας κι αυτοί έγραψαν τίποτα σχετικά.
Να είσαι δηλαδή με την
πλάτη στον τοίχο, κι ο
μικρός Γιωργάκης να
σου πουλάει φιλοσοφία, κουλτούρα να φύγουμε που έλεγε κι ο ανυπέρβλητος Χάρρυ
Κλυνν. Άμα ο μικρός
Γιωργάκης θέλει ν’ αμπελοφιλοσοφήσει, ας
το κάνει. Για καμιά μεταγραφή θα γράψει;
Αυτό τον ενδιαφέρει
τον ΠΑΟΚτσή, κι όχι η
επίδειξη υψηλής πνευματικής στάθμης του
μικρού Σαββίδη.
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ο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, διαθέτοντας
εξειδίκευση ετών και στις αθλητικές ειδικότητες, αποτελεί μια σχολή με παράδοση στον Αθλητισμό,
που ανέδειξε το άθλημα του
handball στην Ελλάδα και
«τάραξε τα νερά» στην αθλητική εκπαίδευση της χώρας με τις
διαχρονικές πρωτοβουλίες «Αθλητισμός & Εκπαίδευση» και
«Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα Αθλητών)!
Παρέχοντας απόλυτη εξειδίκευση στην Προπονητική 14 αθλημάτων, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και
Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει
το Νο1 Sports School της χώρας που βγάζει κάθε χρόνο άρτια
καταρτισμένους απόφοιτους, εκπαιδευμένους στις σύγχρονες προπονητικές μεθόδους, που συνιστούν τους αυριανούς «πρωταθλητές» της αγοράς εργασίας
στα Αθλητικά Επαγγέλματα! Έτσι και φέτος όσοι επιζητούν κορυφαίες σπουδές Προπονητικής
δίπλα στα «αστέρια» της μπάλας και
του Αθλητισμού, στο Νο1 ΙΕΚ της
χώρας και μάλιστα με επιδότηση διδάκτρων 40% μπορούν να
προχωρήσουν τον προσεχή Σεπτέμβρη την εγγραφή τους.

Τ

⇣

Για περισσότερες
πληροφορίεςεγγραφές στα νέα
τμήματα
Οκτωβρίου 2020
οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να
απευθυνθούν στα
κατά τόπους
παραρτήματα
του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
(Αθήνας:
Πατησίων 31,
210 5279500 /
Πειραιά:
Φίλωνος 39,
210 41 20313 /
Γλυφάδα:
Λ. Βουλιαγμένης 57,
210 9640117 /
Θεσσαλονίκη:
Βαλαωρίτου 9,
2310 552406) ή να
επισκεφθούν τον
επίσημο ιστότοπο
του ΙΕΚ,
www.iekalfa.gr

«Υπογραφή»
επαγγελματικής
επιτυχίας
Όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι
του εκπαιδευτικού ομίλου το ΙΕΚ
ΑΛΦΑ αποτελεί σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας, γιατί όπως
λένε δεν διασφαλίζει απλά τη διασύνδεση των αποφοίτων του με την
αγορά εργασίας, αλλά «υπογράφει»
την επιτυχημένη τους καριέρα στην
Προπονητική! Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της παροχής ποιοτικών
σπουδών Αθλητισμού, με καθηγητές-καταξιωμένους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
και εξοπλισμένα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών σε Αθήνα,
Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσα-

Βγάζει τους
«πρωταθλητές»
της αγοράς
εργασίας στα
αθλητικά
επαγγέλματα!

λονίκη, και διαθέτοντας παράλληλα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με τους μεγαλύτερους αθλητικούς φορείς και συνδέσμους της χώρας!
Η ξεκάθαρη υπεροχή του ΙΕΚ
ΑΛΦΑ στις σπουδές Προπονητικής έγκειται στα εξής:
• Στην πολυετή εμπειρία του
εκπαιδευτικού φορέα στις αθλητικές ειδικότητες
• Στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό όσο
και σε πρακτικό επίπεδο, από καθηγητές-επαγγελματίες στον χώρο
του Αθλητισμού που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και παρουσία στα
γήπεδα, με επικεφαλής του τομέα
Πολιτισμού-Αθλητισμού τον κ. Αντώνη Γλύκα
• Στην ειδίκευση στην Προπονητική 14 αθλημάτων: Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβος, Κολύμβηση, Τένις, Γυμναστική με βάρη,

Fitness, Handball, Boccia, Ειδική
Φυσική Αγωγή, Cheerleading,
Personal Training, Beach Βόλεϊ
• Στην πρακτική εξάσκηση από
κορυφαίους προπονητές και γυμναστές, στους μεγαλύτερους ανοιχτούς και κλειστούς αθλητικούς
χώρους, σε Αττική και Θεσσαλονίκη
• Στη χορηγία στην ομάδα
handball OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ- Όμιλος ΞΥΝΗ, που προέκυψε από συγχώνευση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τον
Πρωταθλητή Ελλάδος Handball
Ανδρών 2016-2017 ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι.
• Στην άμεση σύνδεση με την
αγορά εργασίας, μέσω των κορυφαίων συνεργασιών με τους μεγαλύτερους αθλητικούς φορείς και
συνδέσμους της χώρας, όπου το
ΙΕΚ ΑΛΦΑ είναι Χορηγός Εκπαίδευσης, όπως: ΠΣΑΠ, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ΕΠΣΑ, ΕΠΣΠ, ΕΠΣΑΝΑ, Απόλλων Σμύρνης,

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, κ.ά.

Δίπλα στους
κορυφαίους!
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
υπερέχουν, γιατί ως σπουδαστές
παρακολουθούν, δωρεάν, εξειδικευμένα σεμινάρια «Master
Class», με εισηγητές τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Αθλητισμού και κορυφαίους προπονητές
της χώρας, που εμπνέουν τους
σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ από
την προσωπική τους διαδρομή που
τους οδήγησε στην κορυφή! Αναφέρουμε ενδεικτικά τους:
• Ολυμπιονίκες Σταυρούλα Αντωνάκου, Δημοσθένης Ταμπάκος,
Στέλιος Μυγιάκης, Άρης Γρηγοριάδης, ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης
Τσαπατάκης
• Μπασκετμπολίστες Παναγιώτης Φασούλας, Δήμος Ντικούδης, Μιχάλης Κακιούζης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου, Ηλίας Ζούρος, Περικλής
Δορκοφίκης, Σταύρος Ελληνιάδης,
Νίκος Παππάς
• Πρωταθλητές Ευρώπης
2004 Θοδωρής Ζαγοράκης, Στέλιος
Γιαννακόπουλος, Γιώργος Καραγκούνης
• Διεθνείς ποδοσφαιριστές
και προπονητές ποδοσφαίρου Αριέλ Ιμπαγάσα, Γιώργος Αμανατίδης,
Σίνισα Γκόγκιτς, Μίμης Δομάζος, Αντώνης Αντωνιάδης, Πέτρος Μίχος,
Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, Γιάννης
Γκούμας, Δημήτρης Σαλπιγγίδης,
Παναγιώτης Κελεσίδης, Γιώτης Τσαλουχίδης, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Νίκος Βαμβακούλας, Άκης Μάντζιος,
Σάκης Τσιώλης, Νίκος Αλέφαντος,
Νίκος Σαργκάνης, Βασίλης Βούζας,
Ντανιέλ Μπατίστα, Σούλης Παπαδόπουλος, Θοδωρής Παχατουρίδης,
Γιώργος Γεωργίου, Σπύρος Παπακανέλλος, Δημήτρης Καλύκας, Χάρης
Κοπιτσής, Μιχάλης Καβαλιέρης,
Γιώργος Ζησόπουλος, Γιάννης Θεοχαρίδης
• Πρωταθλητές Ελλάδος
Handball Κώστας Τσιλιμπάρης, Πέτρος Κανδύλας, Γρηγόρης Σανίκης,
Παναγιώτης Ιατρούδης, Αλέξης Αλβανός, Γιώργος Ζαραβίνας
• Γυμναστές Χρήστος Μουρίκης, Δώρος Κλεοβούλου
• Προπονητές πόλο Θεόδωρος Βλάχος, Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου
• Σημαντικούς αθλητικούς
παράγοντες Χριστίνα Τσιλιγκίρη,
Μάικ Φουντεδάκης, Κώστας Αλάσσας
Και:
• Την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Εβίνα Μάλτση
>>Την πρωταθλήτρια επί κοντώ
Νικόλ Κυριακοπούλου
• Τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες πόλο Αλεξάνδρα Ασημάκη
και Φιλιώ Μανωλιουδάκη
• Τους προπονητές κολύμβησης
Νίκο Γέμελο, βόλεϊ Βασίλη Γκούντα και στίβου Όλγα Νικολαΐδου.

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

Η ΑΠΟΨΗ

| 23

••••••
Τον αποδομούν μέσω της απαξίωσης
Μου είχε ξεφύγει τόσο καιρό, αλλά τελευταία το παρατήρησα. Όταν ο κ. Τσίπρας επιτίθεται στον πρωθυπουργό ή στην κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει να του
απαντήσει. Ή πιο σωστά τον αγνοεί και αφήνει την απάντηση στη Νέα Δημοκρατία.
Ο μόνος που δίνει απαντήσεις είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και
σε καμία περίπτωση οι κύκλοι του Μαξίμου. Το σχέδιο είναι μέσω της απαξίωσης να
αποδομήσουν τα υποτιθέμενα επιχειρήματα του προέδρου το ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς ασχολούμαστε με τη διακυβέρνηση της χώρας και θα κριθούμε από το έργο μας», απαντούν από
το Μαξίμου.

Ετοιμάζεται ειδικός
ρόλος από
το Μαξίμου για
τον Τσαλκόγλου
Σας έχω γράψει πρώτος (για να ευλογούμε και
τα γένια μας) για την Επιτροπή Σοφών της οικονομίας. Η Επιτροπή τρέχει το έργο της χωρίς
φανφάρες, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρός της,
ο νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης, είναι
εκτός Ελλάδας. Εξάλλου αυτό ήταν γνωστό, καθώς ο οικονομολόγος είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει πολύ συχνές τηλεδιασκέψεις (τρεις με τέσσερις ανά εβδομάδα). Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση που
θα σας δώσω για την Επιτροπή Σοφών. Όπως μαθαίνω, θα πρέπει να αναμένουμε
περαιτέρω αξιοποίηση ενός μέλους της επιτροπής, του Πάνου Τσαλκόγλου, ο οποίος συχνά-πυκνά συνομιλεί με τον πρωθυπουργό και όπως μαθαίνω ο κ. Μητσοτάκης τον ακούει προσεκτικά. Να σημειωθεί ότι ο καθηγητής έχει εμπειρία από πολιτική, καθώς ήταν σύμβουλος και του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου,
αλλά και του Λουκά Παπαδήμου. Επίσης ο καθηγητής ήταν στην Επιτροπή Διαλόγου του Ποταμιού.

«Ποια κοινή πορεία,
χωρίς να υπάρχει πορεία»
Αρκετοί στη Χαριλάου Τρικούπη διαρρέουν πως ο Παύλος Γερουλάνος έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της συμπόρευσης του ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι όμως, ο πρώην υπουργός και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων διερωτήθηκε για ποια κοινή πορεία να μιλήσουμε, όταν δεν ξέρει
κανένας προς τα πού. Ο ίδιος επιμένει ότι το ζήτημα δεν είναι να τα βρουν οι δύο ηγεσίες. «Για να τα βρεις, πρέπει να μιλήσεις πολιτικά», αντέτεινε ο ίδιος, σημειώνοντας ως παράδοξο το να υπάρχει διάθεση για κοινή πορεία, χωρίς
να υπάρχει η χάραξη της πορείας ούτε από τη μία ούτε από
την άλλη πλευρά.

Ο Θανάσης
και η αποχή του

Αναρωτιούνται ακόμη κι εντός του ΣΥΡΙΖΑ για ποιον
λόγο ο Θανάσης Καρτερός έχει αράξει στο αγαπημένο του νησί και δεν έχει διάθεση ούτε να γράψει,
ούτε να ακούσει, ούτε να μιλήσει. Οι αποκαλύψεις
για τον Νίκο Παππά δεν του επιτρέπουν να πάρει θέση, καθώς με τον συγκεκριμένο δεν τα πήγαινε ποτέ
καλά και δεν τον είχε σε εκτίμηση. Σας μεταφέρω,
λοιπόν, διάλογο από τα ενδότερα της Κουμουνδούρου προ 20 ημερών: «Πότε θα γράψει πάλι ο Θανάσης;» ρωτάει ένας, για να λάβει την ακόλουθη απάντηση: «Μόνο εάν του κάνει νεύμα ο αρχηγός». Κι όντως ο αρχηγός του έκανε νεύμα και ο Θανάσης από
την ξαπλώστρα έγραψε μύδρους κατά των εφημερίδων επειδή δεν έκρυψαν ότι «οι επίορκοι μπάτσοι ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον κυβερνητικό συνέταιρο και αυτός με τη σειρά του επικοινωνούσε με
τον αναπληρωτή υπουργό παντός καιρού στην Δικαιοσύνη, ο οποίος είχε νταλαβέρι με τον εξ απορρήτων
στενό συνεργάτη του αρχηγού, συγκροτώντας όλοι
μαζί αλυσίδα αντιθεσμική και επικίνδυνη».
Κι όλα αυτά επί πρωθυπουργίας του αρχηγού. Και
η απορία ψάλτου βηξ είναι η ακόλουθη: «Αγαπητέ κ.
Καρτερέ, εάν στη θέση του Παππά βρίσκονταν για παράδειγμα ο Γεραπετρίτης, ή ο Ελενόπουλος του Παπανδρέου, ή ο Σταμάτης του Σαμαρά, θα είχες ανέβει στα
κάγκελα της ΕΡΤ, όπως έκαναν η Ζωή και η Ραχήλ;»

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Αέρα κοπανιστό
Τώρα, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ανεξάρτητα ποιος έχει
δίκιο ή όχι: Ο Καλογρίτσας επί
ΣΥΡΙΖΑ όλο με δανεικά πήγε να την
βγάλει. Πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε παρακάτω, έγινε πρώτη
μούρη δίχως να βάλει δικό του πακέτο. Αέρα κοπανιστό πούλαγε;

Κουβεντούλα στο
κέντρο της Αθήνας

Κρατάει χρόνια
η κολόνια

Κάτι «παρτάλια»
σκέφτονται για κόμμα
Προ αρκετών ημερών στη Βορειοανατολική Αττική 30 στελέχη και επιχειρηματίες, φίλοι του FORUM2020.GR και του Νίκου Καραχάλιου, μαζεύτηκαν σε μια πρωτότυπη συνάντηση εκφράζοντας την κοινωνία των πολιτών και τις δυνατότητες παρέμβασής της στην καθημερινότητα μέσω ενός νέου διαδικτυακού μέσου, του
«mystory.com.gr». Παράλληλα, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Χρήστος Ζώης, ο Αργύρης Ντινόπουλος και άλλα «καραμανλικά» στελέχη («παρτάλια» τούς αποκαλούν οι περισσότεροι εντός της Ν.Δ.)
πυκνώνουν τις παρεμβάσεις τους στα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας
και της επαρχίας. Στα τραπέζια που οργανώνονται ανά την επικράτεια, όλοι συμφωνούν πως θα υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη και εκλογικός αιφνιδιασμός. Αντιλαμβάνονται πως το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αφορά
την «καραμανλική» τάση στο κόμμα της Ν.Δ., αλλά το «σημιτικό» ΠΑΣΟΚ. Και αυτό τους κάνει να βάζουν στο τραπέζι ακόμη και ίδρυση
κόμματος. Οι τίτλοι που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι οι εξής: «Κοινωνικό Κέντρο», «Δημοκράτες», «Ακριβώς Κέντρο», «Δημοκρατικό
Κέντρο». Ρε παιδιά, κάποιος να ειδοποιήσει όλους αυτούς τους… κεντρώους ότι η απήχησή τους στην κοινωνία είναι μικρότερη και από
μηδενική.

Σε νέα συντηρητική κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών του Παύλου Πολάκη
προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων στο
ΚΕΕΛΠΝΟ Σταμάτης Πουλής
και φρόντισε να το δημοσιοποιήσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ.
Πουλής αναφέρει ότι ο κ. Πολάκης υποχρεούται να του
καταβάλει 3.783 ευρώ, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Άκου Πολάκη: “Παρακράτος” είναι να στήνεις πορίσματα, αυτά να καταρρέουν,
μετά να καταδικάζεσαι τελεσίδικα για όσα έχεις πει και έχεις γράψει και στο τέλος να
βρίζεις και τη Δικαιοσύνη!
Και επειδή ΚΡΥΒΕΣΑΙ, πάρε
και την αναγκαστική κατάσχεση». Κρατάει χρόνια αυτή
η κολόνια.

Tρέλα με
τους φοίνικες
Πάντως οι δήμαρχοι που
προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία μία τρέλα με τους
φοίνικες την έχουν. Έτσι,
λοιπόν, τώρα με τον «Μεγάλο Περίπατο» του Μπακογιάννη γεμίσαμε φοίνικες.
Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Πιονέρος των φοινίκων
στο κέντρο της Αθήνας ήταν
ο αείμνηστος Μιλτιάδης Έβερτ στο μακρινό 1986, όταν
ο νυν δήμαρχος ήταν παιδάκι. Η αλήθεια είναι όμως ότι
μετά τα παγκάκια που μπήκαν στο Σύνταγμα κι έχουν
προκαλέσει πολλή κριτική
και γέλιο, οι φοίνικες είναι
σίγουρο ότι θα αποτελέσουν
πεδίο δόξης λαμπρόν για αντιπαραθέσεις.

Αποστασιοποιημένοι παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα δύο πρώην υπουργοί της
κυβέρνησης Τσίπρα, που έμειναν εκτός Βουλής, ο Γιώργος Σταθάκης και ο Σταύρος Κοντονής. Κι όταν λέμε αποστασιοποιημένοι,
εννοώ από τις τελευταίες αποκαλύψεις σε
ό,τι αφορά τα ανδραγαθήματα του Νίκου
Παππά. Προ ημερών έπιναν καφεδάκι στο
κέντρο της Αθήνας και όταν πέρασε από εκεί ο Νίκος Αλιβιζάτος έπιασαν κουβεντούλα. «Τι θέλεις εσύ ένας κεντροαριστερός με
τους Συριζαίους;» ρώτησε δημοσιογράφος
τον καθηγητή. Αλλά ο κ. Αλιβιζάτος απάντησε: «Τον Σταθάκη τον ξέρω χρόνια. Ο δε
Κοντονής ήταν φοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο με μεταγραφή… εκ Ρουμανίας».

Τους χρειάζεται πίσσα
και πούπουλα
όπως στην άγρια δύση
Στον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει την αυτοκριτική τους. Αλλά όπως αλίευσα από το κείμενο όπου
αποτελεί την τελική εισήγηση για το κείμενο απολογισμού ενόψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 εξακολουθούν να συμφωνούν ότι ήταν σωστή η συμπόρευσή τους με τους ΑΝΕΛ στο πλαίσιο του μετώπου «μνημόνιο-αντιμνημόνιο». Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο: «Στη βάση της αντίθεσης μνημόνιο/αντιμνημόνιο, η μόνη πολιτικά
εφικτή συμμαχία τότε ήταν αυτή με τους ΑΝΕΛ. Η συμμαχία
με τους ΑΝΕΛ συνιστούσε στις τότε συνθήκες μονόδρομο
γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι εν δυνάμει σύμμαχοι είχαν εναντιωθεί με τρόπο απόλυτο στην αντιμνημονιακή πολιτική
του ΣΥΡΙΖΑ και μόνος δυνάμει σύμμαχος παρέμεναν οι ΑΝΕΛ παρά τις κάποιες φορές αβυσσαλέες διαφορές σε ζητήματα εθνικά και ζητήματα δικαιωμάτων». Μιλάμε ότι τους
χρειάζεται πίσσα και πούπουλα, όπως συνέβαινε με
τους παράνομους στην άγρια δύση.
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Από απολογητής του Άκη,
υπερασπιστής του Παππά
Viral έχει γίνει μία ανάρτηση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, Λάμπρου Παλάντζα, όπου υπάρχει φωτογραφία του Θάνου Μωραΐτη με τον Νίκο Παππά κι από κάτω ο εξής
σχολιασμός: «Ο Θάνος Μωραΐτης έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να μην χρεώνεται τα σκάνδαλα του Άκη, και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ να απολογείται για το παρακράτος Τσίπρα. Δεν έχεις παράπονο Θάνο; Ε;» Να συμπληρώσουμε εμείς ότι η ανάρτηση έγινε πριν από τις αποκαλύψεις του Καλογρίτσα στο δικαστήριο, ότι ο
Παππάς κανόνισε σύμβαση του επιχειρηματία με όμιλο από τον Λίβανο για να μετάσχει ο κύριος
«βοσκοτόπια» στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Τώρα μάλλον ο κ. Μωραΐτης θα απαρνηθεί τον Παππά, όπως έχει κάνει στο παρελθόν με τον μέντορά του, τον Άκη Τσοχατζόπουλο, κι
όπως συνηθίζει, καθώς το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο μισθουλάκος του εθνοπατέρα. Και οι
διάφορες ιδεολογικές παρόλες που εκστομίζει είναι συνήθως για τα μάτια του κόσμου.

Μήνυμα με
πολλούς
αποδέκτες από
τον Δατσέρη
Ο Γιάννης Δατσέρης (πρώην ΠΑΣΟΚος
και φίλος του Ευάγγελου Βενιζέλου) έστειλε ένα μήνυμα μέσω άρθρου του με
αποδέκτες εντός του Μαξίμου. Έγραψε
λοιπόν: «Υπουργός πρώτης γραμμής της
κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου έλεγε
σε παρέα, πριν λίγες ημέρες, πως το καλοκαίρι 2020 του θυμίζει πολύ εκείνο του
2010. “Άλλαξε ο θίασος, όχι το έργο”, είπε. Και θυμήθηκε ότι ο ΓΑΠ ακολούθησε τις συμβουλές του Ραγκούση. Πήγε Καστελόριζο, και αρνήθηκε να ζητήσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης για το μνημόνιο, το
ψήφισε, μετά απαξίωσε την στήριξη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, όλο το
καλοκαίρι έριζαν οι τάσεις του περιβάλλοντός του για τον ανασχηματισμό, στη συνέχεια βραβεύθηκε ως ο καλύτερος ευρωπαίος κυβερνήτης, αρνήθηκε να προσφύγει στην εθνική κάλπη, κέρδισε τις τοπικές εκλογές. Μετά άρχισε η κατάρρευση. Η ιστορία επαναλαμβάνεται;»

Το πήρε ο ύπνος
τον μπάρμπα-Φώτη
και δεν άκουσε
Ουκ ολίγοι από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για το βρώμικο ’89. Πρώτος
και καλύτερος φυσικά ο Αλέξης
Τσίπρας. Όπως είναι γνωστό, αυτό ήταν και το κεντρικό σύνθημα
κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας, που
διεξήχθη προ 15 ημερών. Το ανέφερε πολλάκις στην
ομιλία του ο κ. Τσίπρας και από κάτω όλοι ένιωθαν ικανοποιημένοι εκτός από τον Φώτη Κουβέλη. Λογικό θα υποθέσει κάποιος πολίτης, καθώς την περίοδο
του βρώμικου ’89 ο κ. Κουβέλης ήταν υπουργός Δικαιοσύνης κι έκανε τα πάντα για να προχωρήσουν οι
διαδικασίες κατά του Ανδρέα. Όμως ο κ. Κουβέλης
δεν ενοχλήθηκε γιατί δεν το άκουσε. Ο μπαρμπαΦώτης δεν το πήρε χαμπάρι, διότι η ομιλία του Τσίπρα ήταν ανούσια κι έτσι έκλεισε τα μάτια και αποκοιμήθηκε. Και το χειρότερο για όλους ήταν ότι ο
Πολάκης φρόντισε να απαθανατίσει το ενσταντανέ
και το ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό.
Όχι επειδή ήθελε να εκθέσει τον μπαρμπα-Φώτη, αλλά για να δείξει ότι όλοι μετέχουν ενεργά.

Απίστευτα καρφιά
από τον Ξυνίδη

Με ποδήλατο και γραβάτα
ο Παπαστεργίου
Ο δήμαρχος Τρικαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου αναμφίβολα αποτελεί μία εναλλακτική φιγούρα στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Και δεν μιλάμε μόνο για τον δήμο του, όπου είναι
πρωταθλητής στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητα και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αλλά και με την παρουσία του στο κέντρο της Αθήνας, όπου κυκλοφορεί με ηλεκτρικό ποδήλατο για τις μετακινήσεις του στο κέντρο
από υπηρεσία σε υπηρεσία. Εξάλλου με το ποδήλατό του επισκέφθηκε και το Μαξίμου, αλλά και το Προεδρικό Μέγαρο. Πάντως την κα
Σακελλαροπούλου την επισκέφθηκε φορώντας γραβάτα και γι’ αυτό
ανήρτησε και φωτογραφία στο instagram: «Με γραβάτα μετά από 14
χρόνια, αλλά Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτή».

Τελευταία ολοένα και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ, μιλούν
με θέρμη για τον Ανδρέα Παπανδρέου και το βρώμικο ’89, λησμονώντας ότι ο τότε Συνασπισμός (το κόμμα που γέννησε το
μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ) πρωταγωνίστησε στην παραπομπή του Ανδρέα. Οπότε και ο Σωκράτης Ξυνίδης,
πρώην υπουργός στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, δεν άντεξε
κι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Γέμισε ο
τόπος Ανδρεοπαπανδρεϊκούς που τριάντα χρόνια δεν
τους είδαμε έστω μια φορά δίπλα μας». Μα, σύντροφε
Σωκράτη, πώς εκφράζεσαι έτσι για τους τιτάνες της
πολιτικής σκέψης Σπίρτζη-Ραγκούση και τους άλλους γενίτσαρους που θυμήθηκαν τον Ανδρέα;
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Οι «μαγκιές» του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και ο μεγαλοϊδεατισμός του Σουλτάνου
μάλλον μας βολεύουν
αυτή την εποχή, καθώς οι
γείτονές μας έχουν εκνευρίσει έναν κοιμώμενο γίγαντα της περιοχής,
όπως είναι η Γαλλία.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου

O

Εμανουέλ Μακρόν έχει αντιληφθεί ότι η γαλλική
κοινωνία ασφυκτιά
στον ρόλο του δεύτερου πίσω από τη Γερμανία στην
Ευρώπη και γι’ αυτό αναζητεί πεδίο, ώστε να καταστεί πρωταγωνίστρια. Και αυτή είναι η λεκάνη
της Μεσογείου και ειδικά ο χώρος επιρροής της, εκεί όπου προσπαθεί να επιβάλει την παρουσία
της η Τουρκία. Η γαλλική εξωτερική πολιτική βρίσκεται σε μια
περίοδο επαναπροσδιορισμού,
και ο ορθολογισμός που χρησιμοποιεί το Παρίσι δείχνει ότι
βρίσκεται σε καλό δρόμο. Κάτι
που βολεύει σε μέγιστο βαθμό τα
ελληνικά συμφέροντα.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της αγοράς και των εξοπλισμών δύο
φρεγατών, Γαλλία και Ελλάδα ετοιμάζονται να υπογράψουν και
μία συμφωνία αμοιβαιότητας μεταξύ τους, σε περίπτωση που ένα
από τα δύο μέρη δεχθούν επίθεση. Ευλόγως εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δύσκολα
μπορεί να βοηθήσει την Γαλλία εάν ξεκινήσει κάποιο πόλεμο.
Τουναντίον ισχύει το ίδιο από
την άλλη πλευρά. Εάν η Ελλάδα
δεχθεί επίθεση, τότε αναμένουμε
με τη συμφωνία που θα υπογραφεί την αρωγή της Γαλλίας.
Επί της ουσίας η Ελλάδα αποφάσισε να μετάσχει ενεργά στην
κρίση της Λιβύης, προκειμένου
να ακυρώσει το τουρκολιβυκό
σύμφωνο, κρυπτόμενη πίσω από τη Γαλλία και αβαντάροντας
ταυτόχρονα και την Αίγυπτο, η οποία έχει ανάψει τις μηχανές των
αρμάτων μάχης και είναι έτοιμα
να εισβάλουν στη Λιβύη.
Όμως πολύ περισσότερο αυτό
που περιμένουν οι Γάλλοι είναι όταν το θέμα της διαμάχης τους με
την Τουρκία φτάσει στο ΝΑΤΟ να
έχει την ψήφο της Ελλάδας.
Έχει την υποστήριξη της Αιγύπτου, ενώ θα πρέπει να θεωρείται και δεδομένη αυτή της Ισπανίας. Αυτό που παλεύει αυτή την
εποχή ο Μακρόν είναι να πείσει
και τους Ιταλούς να αφήσουν
στην άκρη την ουδετερότητά
τους. Και το μεγαλύτερο αντάλλαγμα που προσφέρει ο Γάλλος
πρόεδρος στον Τζουζέπε Κόντε
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• Εκτός από τις δύο φρεγάτες, Αθήνα και Παρίσι
υπογράφουν συμφωνία αμοιβαιότητας εάν
κάποιος από τους δύο δεχθεί επίθεση

Συμφωνία-κλειδί
με τη Γαλλία
και τους άλλους ηγήτορες της Ιταλίας είναι η στήριξη εντός της
Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των γειτόνων μας,
καθώς ημέρα με την ημέρα διογκώνονται τα δημοσιονομικά
προβλήματα.

Και ΑΟΖ με τη Λιβύη
Και εν μέσω αυτού του πολιτικοστρατιωτικού θρίλερ που εξελίσσεται στη Λιβύη και συνολικά στη
λεκάνη της Μεσογείου, η Ελλάδα
ήδη έχει κάνει τις κινήσεις της,
προκειμένου να εξασφαλίσει τα
συμφέροντά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Τομπρούκ και οι συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Βουλής,
τον Ακίλα Σάλεχ, τον μοναδικό
εκλεγμένο πρωταγωνιστή του λιβυκού δράματος. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο ο Σάρατζ,
όσο και ο Χαφτάρ δεν είναι εκλεγμένοι.

Όπως επισημαίνουν και οι συνεργάτες του κ. Δένδια, «μιλήσαμε για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά αποφασίσαμε πρώτα να δημιουργήσουμε μια επιτροπή από Λίβυους ειδικούς, οι οποίοι θα μας στείλουν
τις προτάσεις τους, θα αξιολογήσουν
τα συμφέροντά μας, τα δικαιώματά
μας, τα δικαιώματα των υπόλοιπων
εμπλεκομένων πλευρών, και τελικά
θα θέσουν το ζήτημα στο νομοθετικό
σώμα. Θα αποφασιστεί πώς και υπό
ποια μορφή θα υιοθετηθούν αυτές
οι συμφωνίες». Και βέβαια να τονιστεί ότι ο Σάλεχ, μετά τον Νίκο
Δένδια, ταξίδευσε στη Μόσχα ό-

Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΑ Η ΓΑΛΛΙΑ

που συναντήθηκε με τον Σεργκέι
Λαβρόφ, ενώ στη συνέχεια ο
πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης
επισκέφθηκε τη Γενεύη με ενδιάμεσους προορισμούς τη Ρώμη
και το Αλγέρι.
Να τονιστεί ότι ήδη ο στρατάρχης Χαφτάρ δημοσιοποίησε ένα
προσχέδιο για το πώς θα είναι η
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
Έναν χάρτη, ο οποίος ναι μεν ικανοποιεί την Αθήνα, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν τον προσυπογράφει, καθώς πρωτίστως η
κυβέρνηση ενδιαφέρεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι πηγαίνει στην κυριολεξία μίλι-μίλι.

Το μεταναστευτικό
Σε Αθήνα και Λευκωσία εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα δυσαρέσκεια για τη ρητορική του Ύπατου
Εκπροσώπου Εξωτερικών της

Ε.Ε., Ζοσέπ Μπορέλ, ο οποίος
δεν αντέδρασε κι έδειξε να συμφωνεί σε ό,τι αφορά με τα ενεργειακά ζητήματα βάζοντας στο
παιχνίδι και την Τουρκία. Ο ίδιος
ο Ισπανός πολιτικός ισχυρίζεται
ότι το βασικό είναι να αποφευχθούν εντάσεις.
Όμως αυτό που καίει στην κυριολεξία τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι η εκ νέου χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό. Ήδη έχουν αυξηθεί οι χώρες που
θέτουν βέτο κατά νέας χρηματοδότησης στην Τουρκία. Παράλληλα, η ηγεσία της Κομισιόν «πάγωσε» τις όποιες συζητήσεις, ενώ
και η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία
μέχρι τον Δεκέμβριο θα ηγείται
της Ευρώπης, δεν δείχνει κανένα απολύτως ενδιαφέρον να βρεθεί λύση, όπως την επιθυμεί ο
Τούρκος Πρόεδρος.
Μέρκελ και Φαν ντερ Λάιεν
συναποφάσισαν ότι το προσφυγικό, αν και τεχνικά προχωρά,
δεν αναμένεται να μπει στην ατζέντα για τελικές αποφάσεις πριν από τον Οκτώβριο.
Σε ερώτηση για το τι θα γίνει
σε περίπτωση που οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα αυξηθούν εντός του καλοκαιριού, υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος
της Κομισιόν μάς απάντησε ρητά
ότι «θα γίνει ό,τι έγινε και στον Έβρο». Πληροφορίες από το Βερολίνο αναφέρουν ότι τόσο η Κομισιόν όσο και η Γερμανική Προεδρία θέλουν να αντιστραφεί ο κύριος όρος του προηγούμενου
προσφυγικού σχεδίου και να θέσουν ως πρώτο μέλημα τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, παρά τον τρόπο μετεγκατάστασης, από τη στιγμή
που ένας μετανάστης/πρόσφυγας
πατάει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Μπορεί επισήμως το προσφυγικό νομοσχέδιο να πάει πίσω
και να συζητηθεί ξεχωριστά λόγω της σημαντικότητάς του, όμως
μερίδα αξιωματούχων δεν αποκλείουν να γίνει ένα υπόγειο πάρε-δώσε σε συνδυασμό με το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξης. Να
δοθούν δηλαδή τα λεγόμενα «τυράκια» για αντάλλαγμα. Και αυτό
γιατί όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το μεγάλο αγκάθι του προσφυγικού παραμένει:
Τι θα γίνει με την υποχρεωτική
μετεγκατάσταση; Οι Βόρειες χώρες δεν θέλουν καν να ακούσουν
τον όρο υποχρεωτική, ενώ ο Νότος το θεωρεί ως δεδομένο και
ως μέρος της έμπρακτης αλληλεγγύης.
Η Κομισιόν, σύμφωνα με τις
αρμόδιες πηγές, αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον όρο και
να τον μετονομάσει «μόνιμη αποτελεσματική αλληλεγγύη», σε μια
προσπάθεια να αποφύγει τα λάθη του 2016.
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ΙχνηΛΑΤωνΤΑς…
ςΥνΕνΤΕΥΞΗ

ΜΑΡΙΑ
ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗ

«Θυμήσου ότι τα παιδιά, οι
γάμοι και τα λουλούδια αντανακλούν το είδος της
φροντίδας που παίρνουν»,
είπε ο Λι Τζάκσον Μπράουν. Εμείς σε αυτήν εδώ
τη μικρή μας αναφορά,
θα ασχοληθούμε με το
πρώτο σκέλος της ρήσης
του Αμερικανού συγγραφέα αυτοβοήθειας: το
παιδί.

Τ

ην αφορμή μάς έδωσαν οι εκδόσεις Κεντικελένη (Ιπποκράτους 44-46, Αθήνα,
τηλ.: 210-3636.998,
210-3637.152), ένας εκδοτικός
οίκος που εδώ και χρόνια επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της
παιδικής ψυχής, σε συνάρτηση
με εκπαιδευτικές μεθόδους μέσα
και έξω από το σχολείο, τη διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη
του παιδιού, προκειμένου στην ενηλικίωσή του αυτό το παιδί να
είναι «απόλυτα ένας ελεύθερος και
γι’ αυτό απόλυτα υπεύθυνος άνθρωπος», κατά τη φράση του ΖανΠωλ Σαρτρ.
Τις τελευταίες ημέρες έπεσε
στα χέρια μας μια ακόμη σειρά
των εκδόσεων Κεντικελένη, που
αφορά σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών, με τον γενικό τίτλο «Το σχολείο των συναισθημάτων», που ο
ελληνικός εκδοτικός οίκος απέκτησε τα δικαιώματα από τις εκδόσεις Larousse.
Πρόκειται για έξι εικονογραφημένα βιβλία με σκληρό εξώφυλλο και τους επί μέρους τίτλους: «Μαθαίνω να μην τσακώνομαι», «Μαθαίνω να έχω φίλους», «Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τους εφιάλτες», «Μαθαίνω να
μη διατάζω», «Μαθαίνω να μη ζηλεύω», «Μαθαίνω να μη λέω κακές λέξεις».
Η σειρά αυτή, όπως μας αποκαλύπτει και ο γενικός τίτλος της,
«Το σχολείο των συναισθημάτων», έχει να κάνει με τη διαχείριση των συναισθημάτων των
παιδιών.
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με την Καίτη νικολοπούλου

«Όλα λύνονται
μέσω του διαλόγου»
• «Το σχολείο των συναισθημάτων»: Μία ακόμη σειρά
των εκδόσεων Κεντικελένη, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε
τα συναισθήματα των παιδιών οδηγώντας τα στην αρμονία
Πλησιάσαμε την ψυχή των εκδόσεων, την ίδια την κα Μαρία
Κεντικελένη, για να μας πει λίγα
λόγια για τη διαδρομή του εκδοτικού της οίκου, και το πώς αποφασίστηκε να ασχοληθεί με τη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
«Οι Εκδόσεις Κεντικελένη ιδρύθηκαν την εποχή της μεταπολίτευσης, το 1974, εκδίδοντας την επίκαιρη για την περίοδο εκείνη πεντάτομη επιτυχημένη σειρά “Ιστορία
των Επαναστάσεων”, ένα πολύτιμο
ιστορικό ντοκουμέντο για τους τέσσερις αιώνες που διαμόρφωσαν τον
σημερινό κόσμο», ξεκίνησε να μας
αφηγείται.
Για να συνεχίσει: «Από το 1980
εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας σε βιβλία που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του παιδιού, από τη γέννηση έως και την εφηβεία,
εκδίδοντας τη διαχρονική πεντάτομη σειρά “Γονείς και Παιδιά” της
Miriam Stoppard. Συνεχίσαμε την
προσπάθειά μας να βοηθούμε τους
γονείς στο έργο της ανατροφής των
παιδιών με το εξάτομο έργο “Επάγγελμα Μητέρα” – δημιούργημα ενός
εκλεκτού επιτελείου παιδαγωγών,
παιδιάτρων και παιδοψυχολόγων».
Ποιοι στάθηκαν όμως οι σημαντικότεροι σταθμοί για τις εκδόσεις Κεντικελένη;
«Ήταν το 2007, που εκδώσαμε το

έργο “Βιβλικά ο Άτλας της Βίβλου”.
Πρόκειται για τον πιο έγκυρο και ενημερωμένο Άτλαντα της Βίβλου σε
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι σήμερα.
Ένα έργο που μας κάνει πραγματικά
υπερήφανους. Αλλά στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντός μας ήταν, είναι
και θα είναι πάντα τα βιβλία που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση και
την εκπαίδευση των παιδιών».
Όπως;
«Κοιτάξτε, είναι πολλές οι σειρές.
Μιλάμε για σχολικά βοηθήματα, για
βιβλία κατασκευών, βιβλία για εκπαιδευτικούς, βιβλία για τους γονείς
και την οικογένεια γενικότερα…»
Σημαντική θέση στις προθήκες του βιβλιοπωλείου των εκδόσεων Κεντικελένη έχει η σειρά

«Μαθαίνω Μαθηματικά με το σύστημα Montessori και την παιδαγωγική της Σιγκαπούρης».
«Ναι, έχετε δίκιο. Θεωρούμε τη
σειρά ως την καλύτερη στο είδος της
διαπαιδαγώγησης των παιδιών, προκειμένου να κατανοήσουν τα Μαθηματικά, παίζοντας. Στόχος των βιβλίων είναι τα παιδιά να αγαπήσουν
τα Μαθηματικά. Η σειρά αυτή προτείνει περισσότερες από 100 δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται
στο σύστημα Montessori και την
παιδαγωγική της Σιγκαπούρης. Η
σειρά εδραιώνει τη μάθηση και το
παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα
σύμβολα των μαθηματικών. Ανακαλύπτει νέες έννοιες και μαθαίνει να
εκφράζει με λέξεις τη λογική του
σκέψη: τους αριθμούς (αρχικά μέχρι το 100, έπειτα μέχρι το 1.000),
τα μήκη, τα σχήματα, τη μάζα, τις αριθμητικές πράξεις. Το παιδί αναπαριστά συμβολικά τις μαθηματικές
καταστάσεις και τους αριθμούς και
εισάγεται στις έννοιες των αριθμητικών πράξεων, με υποστηρικτικό υλικό».
Και βεβαίως, υπάρχουν και
άλλες σειρές με βιβλία της μεθόδου Montessori, αλλά και άλλα
βιβλία όπως «Ο Φοίβος μεγαλώνει μαθαίνοντας», «Χαρούμενη
Γνώση», «Μαγικός κόσμος των
παραμυθιών», καθώς επίσης και

άλλες θεματικές ενότητες.
Κρατώντας στα χέρια μου τη
σειρά «Το σχολείο των συναισθημάτων», μπαίνω στον πειρασμό
να τη ρωτήσω το πασιφανές: Γιατί με τα συναισθήματα των παιδιών;
«Επειδή από εκεί ξεκινούν όλα.
Και όλα λύνονται μέσω του διαλόγου. Αναρωτηθήκαμε ως γονείς πώς
αισθάνεται π.χ. ένα παιδί θυμωμένο; Και τι πρέπει να κάνουμε για να
εξωτερικεύσει και να μάθει να τιθασεύει τον θυμό του; Τίποτα δεν είναι καλύτερο από τον διάλογο. Μας
βοηθάει να κατανοήσουμε τα συναισθήματά μας και να μάθουμε να
ζούμε όλοι μαζί αρμονικά», μας απαντάει χαμογελώντας η εκδότρια κα Μαρία Κεντικελένη.
Ξεφυλλίζοντας τα βιβλία της εν
λόγω σειράς, διαπιστώνω την καλαίσθητη έκδοση, την υπέροχη
εικονογράφηση, τους εκπληκτικούς διαλόγους, κατανοητούς για
τα παιδιά στα οποία απευθύνεται
της ηλικίας 3-6 ετών, και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είναι οι σημερινοί γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, που έχουν όλα αυτά τα
χρήσιμα εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τρόπο ευχάριστο να διαβούν τον δρόμο
τους προς την εφηβεία με λυμένες τις απορίες τους και με γεμάτη
την ψυχούλα τους από πλήρη μάθηση, υπέροχα συναισθήματα,
λυμένες απορίες, και «στοχεύοντας ψηλά, το φεγγάρι. Ακόμα κι αν
αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στ’
αστέρια», όπως μας παροτρύνει
και πάλι ο κ. Μπράουν. Εξάλλου, «η αξία της ζωής μετριέται με
την ωραιότητά της και όχι με το μήκος της», έχει επισημάνει προ αμνημονεύτων χρόνων ο δικός
μας Πλούταρχος. Και για την ωραιότητά της αυτή, ευτυχώς, έχουμε δίπλα μας αρωγούς ωραίους ανθρώπους με τα ωραία βιβλία τους…
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Μπορεί η αμερικανική κινηματογραφική παρωδία των αρχών της δεκαετίας του ’90
«Στραβοί πιλότοι σε F-16» να
χάρισε στιγμές άφθονου γέλιου στους λάτρεις του είδους,
αλλά οι αποκαλύψεις για την…
επιδημία «μαϊμού» πιλότων
που μπαίνουν στα κόκπιτ πολιτικών αεροσκαφών βγάζει απέραντο τρόμο, αφού η ανικανότητά τους οδηγεί ενίοτε και
στον θάνατο ανυποψίαστων
ανθρώπων.
ριν από περίπου σαράντα
ημέρες, στις 22 Μαΐου, ένα αεροσκάφος Airbus
A320 της πακιστανικής αεροπορικής εταιρίας PIA
(Pakistan International Airlines) απογειώθηκε από τη Λαχόρη, τη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, με προορισμό την πρώην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράτσι. Δυστυχώς η πτήση
8303 δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό
της. Κι αυτό διότι το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωσή του σε κατοικημένη περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση
από το διεθνές αεροδρόμιο
Jinnah στο Καράτσι. Αποτέλεσμα
ήταν να βρουν τον θάνατο οι 97
από τους συνολικά 107 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και 8
μέλη του πληρώματος.
Στην έρευνα που ακολούθησε, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μοιραίο δυστύχημα δεν προκλήθηκε από κάποιο τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος, αλλά εξαιτίας της εγκληματικής όπως αποδείχτηκε απροσεξίας των πιλότων. Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός υπουργός Αερομεταφορών του Πακιστάν,
Γκουλάμ Σαρβάρ Καν, εξήγησε ότι ο
κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους δεν ήταν συγκεντρωμένοι
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Κινδυνεύει το… παντεσπάνι της Ελισάβετ
Σαν να μην έφταναν στη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας τα gossip… καμώματα του
πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει τώρα να
αγωνιά και για το… παντεσπάνι της. Αιτία ο κορωνοϊός που «σκοτώνοντας» τις τουριστικές μετακινήσεις παγκοσμίως οδηγεί σε αργό θάνατο και τα σημαντικότατα έσοδα που
είχε από τον τουρισμό το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στα
ΜΜΕ του νησιού, η βρετανική βασιλική οικογένεια εκτιμάται ότι έως το τέλος της σεζόν
2020-2021 θα απολέσει συνολικά έσοδα της τάξης των 30.000.000 λιρών, αφού παρά
την άρση του lockdown σε ορισμένες από τις βασιλικές τοποθεσίες-ατραξιόν που είχαν
κλείσει λόγω πανδημίας, ο αριθμός των επισκεπτών που θα αφήσουν τον οβολό τους την
τρέχουσα χρονιά προβλέπεται πενιχρός. Η μαύρη τρύπα στα οικονομικά της 94χρονης Ελισάβετ προοιωνίζει μαύρες μέρες και για εκατοντάδες βασιλικούς υπαλλήλους, αφού
νομοτελειακά θα έρθουν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης προκειμένου να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του βασιλικού νοικοκυριού.

• Απίστευτες αποκαλύψεις για πιλότους χωρίς διπλώματα έβγαλαν
οι προκαταρκτικές έρευνες για τα αίτια ενός πολύνεκρου
αεροπορικού δυστυχήματος στο Πακιστάν

Ιπτάμενα «φέρετρα»
λόγω «μαϊμού» πιλότων;

Π

ελέγχου ότι το αεροσκάφος πετούσε σε
μεγάλο ύψος και πως δεν έπρεπε να επιχειρηθεί προσγείωση, χωρίς όμως να
ακολουθηθούν οι εντολές. Όπως αναφέρεται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης για το δυστύχημα, το Airbus άγγιξε τον διάδρομο προσγείωσης με τις μηχανές, oι πιλότοι ξανασήκωσαν το αεροπλάνο στον αέρα, αλλά οι μηχανές είχαν υποστεί τόσο μεγάλη ζημιά που η
συντριβή ήταν αναπόφευκτη.
στο καθήκον τους καθώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της πτήσης συζητούσαν για τον
κορωνοϊό (σ.σ. ακούστηκαν οι σχετικοί
διάλογοι από το μαύρο κουτί) και το
πώς η πανδημία επηρέασε τις οικογένειές τους. Ο Πακιστανός υπουργός συμπλήρωσε ότι οι δύο κυβερνήτες ενημερώθηκαν τρεις φορές από τον πύργο

Πιλότοι με fake διπλώματα!!!
Ούτε καν όμως αυτό δεν είναι το πιο ανησυχητικό που προέκυψε από την έρευνα σχετικά με τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στο Καράτσι, αφού ο υπουργός Καν αποκάλυψε ότι στη χώρα
του σχεδόν ένας στους τρεις πιλότους έ-

χει ψεύτικο δίπλωμα πτητικής ικανότητας και δεν θα έπρεπε πραγματοποιούν
πτήσεις!!! Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σαρβάρ
Καν, το Πακιστάν διαθέτει 860 κυβερνήτες αεροσκαφών εκ των οποίων οι
262 –δηλαδή ποσοστό που ξεπερνά το
30%– δεν παρουσιάζονται οι ίδιοι στις
σχετικές εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος. Τι κάνουν;
Πληρώνουν κάποιον άλλον για να παρουσιαστεί και να περάσει τις εξετάσεις
αντ’ αυτών!!!
Από την πλευρά των κρατικών φορέων δεν έχει διευκρινιστεί αν το… τιμόνι
του μοιραίου Airbus βρισκόταν στα χέρια «στραβών» πιλότων με fake διπλώματα, ωστόσο έχει την αξία της η δήλωση εκπροσώπου της PIA, της αεροπορικής εταιρείας που είχε στον στόλο της
το αεροπλάνο του θανάτου, ότι τα ψεύτικα διπλώματα δεν αποτελούν θλιβερό
προνόμιο της συγκεκριμένης εταιρείας.
Αν υπάρχει κάτι ανακουφιστικό στην υπόθεση, αυτό είναι η διαβεβαίωση του
ίδιου εκπροσώπου ότι όσοι πιλότοι αποδείχτηκαν «μαϊμού» έχουν απομακρυνθεί από τα πιλοτήρια και έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αλλά ο τρόμος παραμένει: πόσοι ακόμη «μαϊμού» πιλότοι
μπορεί να πετούν στους αιθέρες, επειδή απλώς δεν έχουν αποκαλυφθεί; Ας
ελπίσουμε ότι δεν θα το μάθουμε… μετά
θάνατον.

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

Η ΑΠΟΨΗ

| 29

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Παράσταση νίκης για τους αναποφάσιστους και τον… Κανένα
Ελάχιστη είναι η άμμος που έχει απομείνει στην προεκλογική κλεψύδρα της Βορείου Μακεδονίας και παρά το γεγονός
ότι οι κάλπες ανοίγουν σε τέσσερα 24ωρα (σ.σ. την Τετάρτη, 15 Ιουλίου) το πολιτικό ντέρμπι ανάμεσα στον Συνασπισμό του κυβερνώντος κόμματος SDSM με το αλβανικό κόμμα BESA και στο αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE είναι εξαιρετικά αμφίρροπο.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι εμφανίζει ένα διακριτό
προβάδισμα της τάξης του +2% έναντι της συμμαχίας του πρώην πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, που όμως καθίσταται
εύθραυστο αφού οι αναποφάσιστοι έχουν… παράσταση νίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο τηλεφωνικό
γκάλοπ που διενήργησε το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών στα Σκόπια (IPIS) σε δείγμα 1.087 ερωτηθέντων το 1/3 των
συμμετεχόντων απάντησε είτε ότι δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει είτε ότι δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσει την
πρόθεση ψήφου του.
Από τα υπόλοιπα δημοσκοπικά ευρήματα ξεχωρίζει η υποχώρηση του Ζόραν Ζάεφ στη δεύτερη θέση της λίστας με
τους πολιτικούς που εμπιστεύονται περισσότερο οι ψηφοφόροι με ποσοστό 17,6%. Ως πλέον αξιόπιστο οι ψηφοφόροι της γειτονικής χώρας θεωρούν τον αρχηγό του VMRO-DPMNE, Χρ. Μίτσκοσκι, με 19,2%. Τον… Κανένα ψηφίζει στα
γκάλοπ το 26,6%, αφού όπως απαντούν οι συγκεκριμένοι ερωτηθέντες δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό.

Ο «συνετός»
Ιρλανδός
νέος βασιλιάς
του Eurogroup

«Δαγκωτό» Μπάιντεν
ψηφίζουν οι Παλαιστίνιοι
ην προσευχή τους –προς όποιο Θεό και αν πιστεύουν– να κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες της
Παλαιστίνης. Ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός της Παλαιστίνης, Μοχάμεντ Στάγεχ, ο οποίος συμμετέχοντας
την περασμένη εβδομάδα σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το think tank Carnegie Endowment for International
Peace, εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα είναι εντελώς διαφορετική η δυναμική», αν στα τέλη του φθινοπώρου ο υποψήφιο του αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος κερδίσει
το κλειδί του Λευκού Οίκου.
Αυτή η «διαφορετική δυναμική», στην οποία προσβλέπει ο Στάγεχ, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη συμπύκνωση της ελπίδας των Παλαιστινίων ότι η πολιτική που
θα ασκήσει ο Μπάιντεν ως πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα
είναι κραυγαλέα φιλο-ισραηλινή όπως συμβαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης Τραμπ.
Οι πολίτες και ηγεσία στην Παλαιστίνη δεν ξεχνούν ότι
επί ημερών Τραμπ η Ουάσινγκτον προχώρησε στο casus
belli να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ, μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία στην «Ιερή
Πόλη» και έχει κλείσει στο μάτι στις ισραηλινές ορέξεις
κυριαρχίας επί τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης,
εδάφους το οποίο οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν για ανεξάρ-

Τ

τητο κράτος. Συνολικά οι γεωπολιτικές αποφάσεις τού νυν
προέδρου των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του «κουρέματος» της αμερικανικής βοήθειας προς την
Παλαιστινιακή Αρχή που έχει περιορισμένες εξουσίες
στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έχουν οδηγήσει στη διάρρηξη των δεσμών των Παλαιστίνιων αξιωματούχους με
τους συνομιλητές τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Αντίθετα, από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών έχει
διαμηνυθεί προεκλογικά (και από τον ίδιο τον υποψήφιο
πρόεδρο και από τον εκπρόσωπο της καμπάνιας του) ότι το
Ισραήλ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα βρει απέναντί
του τον Μπάιντεν στα σχέδια του πρώτου να επεκτείνει
την κυριαρχία της χώρας του σε εβραϊκούς οικισμούς στη
Δυτική Όχθη προσαρτώντας de facto τα εδάφη που είχε
καταλάβει το Ισραήλ με τον Αραβοϊσραηλινό Πόλεμο του
1967, γνωστό και ως Πόλεμο των Έξι Ημερών.
Το πώς η υπό τον Τζο Μπάιντεν αστερόεσσα θα εμποδίσει το Ισραήλ να κάνει πράξη την προσάρτηση εδαφών
στη Δυτική Όχθη δεν διευκρινίζεται. Όσο όμως παραμένει
ζωντανή η (ανέξοδη) προεκλογική υπόσχεση του υποψήφιου προέδρου ότι θα δει με συμπάθεια το Παλαιστινιακό,
όλοι βγαίνουν κερδισμένοι: και οι Παλαιστίνιοι που ελπίζουν σε αλλαγή σελίδας και ο Μπάιντεν που ευελπιστεί
να ψαρέψει ψήφους στη δεξαμενή των Αμερικανών ακτιβιστών παλαιστινιακής καταγωγής.

Νέο πρόεδρο έχει εδώ και λίγες ώρες το
Eurogroup, αφού στην κούρσα διαδοχής του μέχρι πρότινος επικεφαλής του οργάνου Μάριο Σεντένο, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας,
Πασκάλ Ντόναχιου, έκοψε πρώτος το νήμα.
Η επικράτηση Ντόναχιου δεν ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ειδικά έχοντας φτάσει στον
«τελικό» με την ομόλογό του από την Ισπανία Νάντια Καλβίνιο που για αρκετούς ήταν το φαβορί.
Είχε προηγηθεί η προκαταρκτική ψηφοφορία
στην οποία πήραν μέρος ο Π. Ντόναχιου, η Ν.
Καλβίνιο και ο ΥΠ.ΟΙΚ του Λουξεμβούργου, Πιερ
Γκραμένγκα, αλλά ουδείς κατάφερε να πιάσει το
όριο των 10 θετικών ψήφων.
Με τον Λουξεμβούργιο υπουργό Οικονομικών
να αποσύρεται από την κούρσα έχοντας συγκεντρώσει τα λιγότερα «ναι», η τελική αναμέτρηση
ανέδειξε ως νέο πρόεδρο του Eurogroup τον «ουδέτερο» και «συνετό» Ιρλανδό αξιωματούχο.
Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στον Ντόναχιου δεν είναι τυχαίοι. Για μεν την ουδετερότητά
του αυτή σχετίζεται με την καλή εικόνα που υπάρχει γι’ αυτόν και έξω από την πολιτική οικογένεια
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην οποία ανήκει ο Ιρλανδός ΥΠ.ΟΙΚ. Όσο για τη σύνεση, αυτή του πιστώνεται ως παράσημο για τον
τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη δημοσιονομική κρίση στην Ιρλανδία και την επάνοδο της χώρας του στον αστερισμό της ανάπτυξης.
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EUROBANK:
Συγκινητική
προσφορά
για 45
ηλικιωμένους
στο Μάτι
Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης, η διοίκηση της
Eurobank ανταποκρίθηκε άμεσα και στήριξε το ανθρωπιστικό έργο του Ινστιτούτου
Prolepsis, εξασφαλίζοντας καθημερινά γεύματα σε 45 ηλικιωμένους στο Μάτι, στο πλαίσιο του προγράμματος 365+
Μέρες Φροντίδας. Το πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένα (σ.σ. με βάση το ιατρικό ιστορικό και τις ιδιαίτερες
διατροφικές ανάγκες των ωφελουμένων) υγιεινά γεύματα
για πρωινό και μεσημεριανό σε
ηλικιωμένους κατοίκους της
Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο
Μάτι, και την περίοδο της πανδημίας έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας. Η δράση
«365+ Μέρες Φροντίδας» υλοποιείται από τον Απρίλιο
2019 στις περιοχές των δήμων
Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα-Ν. Μάκρης, με χρηματοδότηση της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Ιδρυτικού Δωρητή του προγράμματος, και την ευγενική υποστήριξη του The Hellenic
Initiative Canada, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, της
SouthBridge Europe
Mezzanine και πλέον και της
Eurobank. Για λογαριασμό του
Ινστιτούτου Prolepsis, η πρόεδρός του Αθηνά Λινού, η οποία
είναι καθηγήτρια της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ, ευχαρίστησε τη Eurobank για την αμεσότητα και τη συγκινητική –όπως
τη χαρακτήρισε– προσφορά
της, υπογραμμίζοντας ότι η
συνέχιση του προγράμματος
«365+ Μέρες Φροντίδας» αποτελεί πραγματική ανακούφιση για 45 άτομα που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

«Γαλαξίας» εξυγίανσης
με ισχυρά… φλερτ
για την Alpha Bank
Η

επιστροφή στην
κανονικότητα –υπό την έννοια της
πλήρους άρσης
του δίμηνου lockdown– σήμανε και επανεκκίνηση των
σχεδιασμών που είχαν βάλει
μπρος οι τράπεζες, αλλά έμειναν αναγκαστικά στα συρτάρια λόγω της επέλασης της
πανδημίας. Έτσι, οι διοικήσεις των εγχώριων συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πλέον αναγκάζονται να ανεβάσουν τους ρυθμούς τους, δεδομένης και της
αναγκαιότητας που γεννά ο
μέγας βραχνάς των τραπεζιτών που ακούει στο όνομα
«κόκκινα» δάνεια.
Παράδειγμα, η Alpha Bank
που ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την
εκ νέου δρομολόγηση του
σχεδίου που τιτλοφορείται
«Project Galaxy» και το οποίο
αφορά τη στρατηγική της διοίκησης Ψάλτη να εξυγιανθεί πλήρως ο ισολογισμός
της τράπεζας και να επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.
Το «Project Galaxy» της
Alpha περιλαμβάνει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) που
προσεγγίζουν σε ύψος το πο-

σό των 10 δισ. ευρώ, με παράλληλη απόκτηση του 100%
της εταιρείας Cepal.
Η Cepal εξειδικεύεται στην
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις και η δρομολογούμενη συναλλαγή θα δώσει
στην Alpha Bank τη δυνατότητα να ενοποιήσει την υφιστάμενη διεύθυνσή της που
διαχειρίζεται τα ΜΕΑ της τράπεζας με την αντίστοιχη δραστηριότητα της Cepal υπό το
εταιρικό σχήμα μίας «νέας»
Cepal.

Απώτερος στόχος του…
γαλαξιακού πρότζεκτ είναι να
διαθέσει η Alpha Bank προς
πώληση σε διεθνείς επενδυτές έως το 100% των μετοχών της Cepal προκειμένου
να δημιουργηθεί έτσι η ισχυρότερη –με κριτήριο το υπό
διαχείριση χαρτοφυλάκιο και
τις προοπτικές– ανεξάρτητη
εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
στην ελληνική αγορά.
Δεδομένων των προθέσεων της διοίκησης της Alpha
Bank να «τρέξει» δυνατά το

«Project Galaxy», το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο
κομμάτι της ζήτησης, δηλαδή
του πόσο ελκυστικό καθίσταται το εν λόγω πρότζεκτ για
τους επενδυτές.
Έστω κι αν βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών, οι
οιωνοί είναι αισιόδοξοι.
Κι αυτό διότι στις 3 Ιουλίου ο… ταχυδρόμος άφησε
περισσότερα από πέντε
«γράμματα» στο νούμερο 40
της οδού Σταδίου, όπου εδρεύει το διοικητικό στρατηγείο της Alpha Bank.
Όπως λένε οι πληροφορίες, η «αλληλογραφία» περιείχε τις έγγραφες εκδηλώσεις
επενδυτικού ενδιαφέροντος
από σημαντικά funds του εξωτερικού, αλλά και από εταιρικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
διαχείρισης δανειακών και
πιστωτικών απαιτήσεων.
Εντός των επόμενων ημερών θα αξιολογηθούν οι
«μνηστήρες» και όσοι από
αυτούς περάσουν τα… προκριματικά θα κληθούν να δώσουν το «παρών» στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων που αφορά την κατάθεση των δεσμευτικών αυτή τη
φορά προσφορών τους και
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ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: «Χρέος μας η αποκατάσταση του κύρους του Χρηματιστηρίου Αθηνών»
«Είναι χρέος μας να αποκαταστήσουμε το κύρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να
ξανακερδίσουμε την αξιοπιστία, καθιερώνοντας όρους διαφάνειας, ασφαλιστικές
δικλείδες, διαδικασίες ελέγχου, υιοθετώντας τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή
πρότυπα, καθιστώντας το ελκυστικότερο σε θεσμικούς και ξένους επενδυτές». Αυτός είναι σύμφωνα με τον Σίμο Κεδίκογλου ο κύριος στόχος του συζητούμενου
νομοσχεδίου της κυβέρνησης και το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών. Κατά την τέταρτη συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στα μέσα
της εβδομάδας, ο βουλευτής Εύβοιας και εισηγητής της Ν.Δ. στο εν λόγω σχέδιο
νόμου ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι το νομοθέτημα εκσυγχρονίζει τη λειτουργία

εισηγμένων Α.Ε., θωρακίζει με όρους διαφάνειας τα συμφέροντα των μετόχων
(και ιδιαίτερα των μικρομετόχων) και να καθιστά το Χρηματιστήριο Αθηνών ελκυστικότερο σε θεσμικούς και ξένους επενδυτές. Χαρακτήρισε επιτακτική την
ανάγκη εκσυγχρονισμού υπογραμμίζοντας, ότι το πλαίσιο που μέχρι σήμερα ίσχυε είναι ηλικίας σχεδόν 20 ετών με ελάχιστες νομοθετικές παρεμβάσεις στο
μεσοδιάστημα. Όσον αφορά στις επιφυλάξεις των διεθνών επενδυτών ανέφερε
ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η εμπειρία των χρηματιστηριακών σκανδάλων που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια με τα παραδείγματα να είναι πολλά,
παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς και σε ό,τι μάς αφορά με ενδεικτικές τις υποθέσεις της Folli-Follie και της Creta Farm που –όπως τόνισε– στοίχισαν ακριβά.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Στρατηγικός μετασχηματισμός
του Τομέα Έργων EPC-METKA

τοποθετείται χρονικά στα τέλη
του Σεπτέμβρη.

Ο… ανασχηματισμός
της Cepal
Δεδομένων των εξελίξεων αναφορικά με τον «ανασχηματισμό» της καινούργιας
Cepal, αλλάζει και η ανθρωπογεωγραφία στο οργανόγραμμα
της εταιρείας. Ήδη από την 1η
Ιουλίου νέος διευθύνων σύμβουλος της Cepal ανέλαβε ο μέχρι πρότινος εντεταλμένος γενικός διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων της Alpha
Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, αντικαθιστώντας τον
ιδρυτή της εταιρείας Richard
Langstaff. Για τους προσεχείς
μήνες και έως ότου ολοκληρωθεί η λειτουργική ενοποίηση, ο
τέως πλέον CEO θα παραμείνει
στη θέση του προέδρου της
Cepal Hellas, ενώ στη συνέχεια
θα εξακολουθήσει να συνει-

σφέρει στην ανάπτυξη της εταιρείας, ως σύμβουλος, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία
και τις επαφές του με την επενδυτική κοινότητα.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης, τα καθήκοντα του εκτελεστικού πρόεδρου
της νέας Cepal θα αναλάβει ο
νυν γενικός διευθυντής Καθυστερήσεων και Διαχείρισης
Διαθεσίμων της Alpha Bank,
Αρτέμιος Θεοδωρίδης. Ο κ.



ΤΕΛΗ
ΣΕΠΤΕΜΡΒΗ
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
«ΝΕΑΣ» CEPAL

Θεοδωρίδης ηγείται ήδη του
έργου απόσχισης και ενοποίησης των δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ότι τα σημαντικά
πλεονεκτήματα που διαθέτουν
και οι δύο οργανισμοί θα συνδυαστούν με τον καλύτερο δυνατό και πλέον παραγωγικό
τρόπο. Το σύνθετο αυτό έργο έχει αναλάβει Ειδική Επιτροπή
Απόσχισης, με επικεφαλής
τους κ.κ. Θεοδωρίδη και Αθανασόπουλο.
Στην ίδια Επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ευάγγελος Κάββαλος, εντεταλμένος γενικός διευθυντής Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Bank και Περικλής Κιτριλάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της
Cepal, οι οποίοι πρόκειται να
αναλάβουν καθήκοντα αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων στο νέο εταιρικό σχήμα
της Cepal.

Επενδύοντας στρατηγικά στον εθνικό (και παγκόσμιο…)
στόχο της ενεργειακής μετάβασης, θέτοντας όλες της τις
δυνάμεις στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τον μετασχηματισμό του Τομέα Έργων EPC-METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Business Unit, το Sustainable Engineering Solutions
(SES BU), ως αυτόνομη Γενική Διεύθυνση. Η κίνηση χαρακτηρίζεται κομβική καθώς πέραν της κατασκευής θερμικών σταθμών και επιλεγμένων κατασκευαστικών έργων
που παραδοσιακά εκτελεί ο Τομέας Έργων EPC-METKA, η
εταιρική δραστηριότητα ενισχύεται με την δυναμική ανάπτυξη έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability) όπως
ενδεικτικά είναι η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τα υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και η εκτέλεση καινοτόμων firstof-kind ενεργειακών έργων (π.χ., έργα υδρογόνου).
Όπως εξηγείται από την διοικητική ομάδα της, η
MYTILINEOS προσαρμόζει τη μοναδική της τεχνογνωσία
στις Λύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης αφουγκραζόμενη τις τάσεις που ισχύουν διεθνώς, ενώ παράλληλα σχεδιάζει:
i] Να συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην κατασκευή θερμικών μονάδων και να αναπτυχθεί περαιτέρω στον χώρο του Transmission &
Distribution (T&D).
ii] Να αναπτυχθεί πολύ στοχευμένα στον χώρο των υποδομών, μέσω έργων ΣΔΙΤ και έργων που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εν όψει και των
μεγάλων έργων που έχουν προαναγγελθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο
επανεκκίνησης της οικονομίας στην
μεταπανδημική εποχή.
Σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους της MYTILINEOS έρχονται και
επιπλέον αλλαγές αυτήν τη φορά
στην οργανωτική δομή της εταιρείας προκειμένου να υποστηριχτεί
στον βέλτιστο βαθμό το στρατηγικό
εταιρικό πλάνου. Στο πλαίσιο αυτού
του μετασχηματισμού θα δοθεί έμφαση σε τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά:
• Στη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος.
• Στη βελτιστοποίηση του κόστους εκτέλεσης έργων.
• Στη διάκριση αρμοδιοτήτων και παρακολούθηση απόδοσης (performance management).
• Στη μεγιστοποίηση συνεργειών με τους υπόλοιπους
Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μεταλλουργίας
- Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου - Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων και Αποθηκευτικών Έργων Ενέργειας) και
βέβαια με τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις Υποστήριξης
(Legal, Treasury, HR, Finance, Communication και M & A).

