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«Προσεύχεται»
για νέο μνημόνιο
ο Τσίπρας
• Στην οικονομική ανασφάλεια των
πολιτών για την επόμενη ημέρα της
πανδημίας επενδύει ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει πόντους

 
 
• Αντί να συγχαρούν
το κράτος για την πλήρη
προστασία της υγείας
των πολιτών, ο Αλέξης
Τσίπρας και η Φώφη
Γεννηματά έκαναν
αντιπολίτευση για να μην
πιστωθεί ο Κυριάκος
τη θετική έκβαση,
«επενδύοντας» στην ύφεση
που ακόμη δεν έχει έρθει…





«Κλείδωσε»
η ανανέωση
της θητείας
του Στουρνάρα

▶ ΣΕΛ. 3

• Ενημέρωσε
τους συνεργάτες του ο Κυριάκος

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ
 

  





«Τρέμουν»
παρέμβαση
Βενιζέλου
στη Χαριλάου
Τρικούπη

«Έχουμε σχέδιο
για την κρίση
στην οικονομία»
• Ο Κυρ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί
ξεπεραστεί με επιτυχία η ύφεση
που θα προκαλέσει η πανδημία,
ανακουφίζοντας κατά προτεραιότητα
τους πλέον αδύναμους ▶ ΣΕΛ. 4



• Με «προστάτη»
τον Δ. Παπαγγελόπουλο
γράφει τετραετή θητεία
στην Εισαγγελία
Διαφθοράς και με τη
«συμπαράσταση» φίλων
Χανιωτών γλυτώνει


τα εδώλια…

2 | Η ΑΠΟΨΗ

σΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡιΑΚΗ 2/3 ΜΑΪΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

2/3

MAΪΟΥ 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝ.ΑΛ.:
Αμετανόητοι και μικρόψυχοι…

3

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: «Έχουμε σχέδιο
για την κρίση στην οικονομία»

4

Το ελληνικό παζάρι για το σωσίβιο
της οικονομίας

5

«Προσεύχεται» για νέο μνημόνιο
ο Τσίπρας

8

Ο ΚΟΡΙΟΣ

10, 23-25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

26-28

ΔΙΕΘΝΗ

29

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

30



12 σελιδεσ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εβδομαδιαία πολιτική
και αθλητική εφημερίδα
EKΔΟΤΗΣ:
Βίκτωρ Δ. Μητρόπουλος
Σύνταξη Ύλης–Επιμέλεια Ενθέτων:
Νίκος Τσαγκατάκης
Εκτύπωση: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
20ό χλμ. Λ. Λαυρίου 19400, Καρελάς
Κορωπί
Τηλ. Κέντρο: 210 2580100
Fax: 215 5002694
E-mail: info@nikiekdotiki.gr
Διανομή: ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καβάλας 76 & Άργους 148,
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-5157730-1-2, - Fax: 210-5157698
e-mail:info@iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ:
Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.

ς
α
μ
ή
κ
ι
δ
Η
ε τον 77χρονο σήμερα Βόλφγκανγκ Σόιμπλε οι Έλληνες γνωριστήκαμε το 2010, όταν η χώρα μας μπήκε
στον αστερισμό των μνημονίων και 3+1 (υπηρεσιακή) κυβερνήσεις ήταν αναγκασμένες να συνδιαλεχθούν
με τον σκληρό υπουργό Οικονομικών τής Άνγκελα Μέρκελ.
Ο εδώ και περίπου τρία χρόνια πρόεδρος του Μπούντεσταγκ, του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας,
ποτέ δεν λείανε τις γωνίες όταν επρόκειτο να μιλήσει για την Ελλάδα. Ούτε έκρυψε ποτέ και την άποψή του ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής δεκτή στην ευρωζώνη, ούσα δημοσιονομικά απείθαρχη. Ο εφοριακός με το
πτυχίο Νομικής δεν μάσησε τα λόγια του ούτε όταν η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τα βράχια της χρεοκοπίας, υποστηρίζοντας και το 2010 και το 2015 ότι έπρεπε να έχουμε αποχωρήσει από το κοινό νόμισμα για τουλάχιστον 10
χρόνια.
Το μόνο συνεπές με τη χαιρέκακα τιμωρητική στάση του ήταν ότι το άλλοτε γεράκι της καγκελαρίας υποστήριζε περίπου τα ίδια για όλες τις χώρες του Νότου που βρέθηκαν στη δύνη της δημοσιονομικής κρίσης, όπως π.χ. η Πορτογαλία. Και επειδή η έξη της λιτότητας είναι η δεύτερη
φύση του Βόλφγκανγκ Σόμπλε κακώς έπεσαν –όσοι έπεσαν– από τα σύννεφα διαβάζοντας μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του.
Με φόντο ακόμη μία κρίση, υγειονομική αυτήν τη φορά, που έχει σκοτώσει 230.000 ανθρώπους σε δεκάδες
χώρες, ο αιώνιος Βόλφγκανγκ καίγεται για τα λογιστικά
τεφτέρια του. «Δεν είναι», είπε, «με απόλυτο τρόπο ορθός ο ισχυρισμός ότι όλα υποχωρούν μπροστά στην προστασία της
ζωής». Και συνέχισε: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται αμοιβαία. Αν υπάρχει μία απόλυτη αξία στο Σύνταγμά
μας, αυτή είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτή είναι απαραβίαστη. Αλλά δεν αποκλείει το ότι θα πρέπει (κάποτε)
να πεθάνουμε».
Σε ποια αξιοπρέπεια αναφέρεται ο «πονηρός (πρώην)
υπουργός Οικονομικών», όπως τον αποκάλεσε το 2013 ο
τότε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Χοζέ Σόκρατες,
αρνείται να το διευκρινίσει, έστω κι αν αντιλαμβάνεται ότι η επερχόμενη ύφεση θα αφαιρεί δουλειές και θα ρευστοποιεί κατοικίες και περιουσίες αξιοπρεπών ανθρώπων που στη συνέχεια θα κληθούν αναξιοπρεπώς να ζήσουν.
Αντιθέτως, σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς στη «διαδεδομένη», όπως τη χαρακτηρίζει, αντίληψη, ότι «μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόβλημα με απεριόριστους κρατικούς πόρους και ότι η οικονομία θα επανεκκινήσει με ένα πρόγραμμα ανάκαμψης», διότι το κράτος «δεν μπορεί να αντικαθιστά μονίμως τον τζίρο μας».
Με αυτήν την κυνική αντίληψη θα έρθει αντιμέτωπος στις 6 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του στην τηλε-Σύνοδο Κορυφής για τον τρόπο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης των κρατών-μελών
μετά από το δημοσιονομικό τσουνάμι που προκαλεί ο υγειονομικός σεισμός της πανδημίας. Την αντίληψη για ένα
κράτος-μάνατζερ που μετράει πλεονάσματα και σιγοψιθυρίζει «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Και τι ειρωνεία… Το πραγματικό τσουνάμι της Ινδονησίας τον Δεκέμβρη του 2004 σκότωσε περισσότερους από 220.000 ανθρώπους, ενώ το
πανδημικό τσουνάμι που ξεκίνησε το 2019 μετρά ήδη πάνω από 230.000 νεκρούς.
Αλλά είπαμε… Είναι η αιώνια συννεφιά ενός κυνικού μυαλού για να παραφράσουμε τον τίτλο της σπουδαίας ταινίας του Μισέλ Γκοντρί, που λέει ότι φταίτε-δεν φταίτε θα χρεωθείτε για να τα βγάλετε πέρα. Κι αν δεν τα βγάλετε, δεν
πειράζει. Εν τέλει «θα πρέπει (κάποτε) να πεθάνουμε», που λέει κι ο Βόλφγκανγκ…
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Οι μετρημένοι βουλευτές
στα έδρανα κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης, το
προστατευτικό πλεξιγκλάς στο βήμα τω ομιλητών που απολυμαινόταν έπειτα από κάθε τοποθέτηση των πολιτικών
αρχηγών, αλλά και τα άδεια από κόσμο θεωρεία
συνέθεσαν ένα διαφορετικό τοπίο στη Βουλή το
πρωί της Πέμπτης. Αυτό
που δεν άλλαξε ήταν η μικροψυχία των πολιτικών
αρχηγών των κομμάτων
της αντιπολίτευσης να μη
χαρίσουν ούτε ένα… ψίχουλο ευσήμων στο κράτος μέσω της κυβέρνησης
για την πανθομολογούμενη (εντός και εκτός συνόρων) επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης.

Η ΑΠΟΨΗ

ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αμετανόητοι
και μικρόψυχοι…
• Αντί να συγχαρούν το κράτος για την πλήρη
προστασία της υγείας των πολιτών, ο Αλέξης Τσίπρας
και η Φώφη Γεννηματά έκαναν αντιπολίτευση για να
μην πιστωθεί ο Κυριάκος τη θετική έκβαση, «επενδύοντας»
στην ύφεση που ακόμη δεν έχει έρθει…
κανένα κερί, να κάνουμε και κανένα
τάμα, να σας έχει καλά η Παναγία…»
Όσο για τη Φώφη Γεννηματά, τα εναρκτήρια «μπράβο» της
αφορούσαν αποκλειστικά στους
πολίτες, τους εργαζόμενους και
την ομάδα Τσιόδρα –λες και δεν
υπήρχε από πίσω ένας κυβερνητικός μηχανισμός που συντόνιζε
τις δράσεις–, ενώ στη συνέχεια
θυμήθηκε τον «ανδρεοπαπανδρεϊκό» Θούριο περί του «κομματικού κράτους της Δεξιάς». «Έχουμε
μπροστά μας ανηφόρα», είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, αλλά συνέχισε με σκληρό
ροκ κατά του πρωθυπουργού λέγοντας: «Ζητάτε σήμερα τα ρέστα
για την ύφεση και την ανεργία στη
χώρα και δεν ξεκινάμε καλά. 35 δισ.
έλλειμμα παραδώσατε, ζητήστε καλύτερα μια συγγνώμη».

Σ

αν σκηνές από ταινία
προσεχώς έμοιαζε η
πρώτη μονομαχία
Μητσοτάκη - Τσίπρα
- Γεννηματά που έλαβε χώρα πριν από μερικά 24ωρα
στο Κοινοβούλιο. Αφενός για αυτά που είδαμε και την αμετανόητη
στάση της αντιπολίτευσης σε στείρες καταγγελίες. Αφετέρου για
την πρόγευση που πήραμε σχετικά με το τι θα δούμε όταν θα έχει
εξομαλυνθεί η κατάσταση με την
πανδημία και οι αρχηγοί θα κονταροχτυπιούνται πολύ πιο άγρια
απ’ ό,τι προχθές.
Έστω κι αν οι τόνοι δεν ήταν
εκκωφαντικά υψηλοί, όπως σε
πολιτικές μάχες του πρόσφατου
παρελθόντος, το γεγονός ότι ο
πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε
του οικονομικού σχεδίου της κυβέρνησής του εγκαλώντας συνολικά την αντιπολίτευση ότι ποτίζει ένα φυτό –το «λεφτόδεντρο»–
που δεν υπάρχει πλέον, ήταν αρκετό για να ανεβάσει την… πίεση
(πιθανότατα, επειδή έλεγε αλήθεια) τόσο στον Αλέξη Τσίπρα
όσο και στη Φώφη Γεννηματά.
Και σαν την ομάδα που έχει χάσει 4-0 εντός έδρας από τον μεγάλο της αντίπαλο, αλλά χαλάει
τον κόσμο γιατί ο διαιτητής στην
αρχή της αναμέτρησης έδωσε ένα ανάποδο πλάγιο άουτ κάπου
στη σέντρα, οι αρχηγοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ διύλισαν τον
κώνωπα για να βρουν λάθη και
παραλείψεις στην έως τώρα κυβερνητική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Αλλά αυτό που
τελικά κατάφεραν ήταν να επιβεβαιώσουν με τις ομιλίες τους αυτό για το οποίο κατηγορήθηκαν
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
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Επιστροφή στο…
εκλογικό μέλλον
Ότι, δηλαδή, επιμένουν να ποτίζουν το «λεφτόδεντρο», προκειμένου να γίνουν ευήκοοι στο
κομματικό ακροατήριό τους, που
αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις συρρικνώνεται επικίνδυνα.

Οι ειρωνείες
και τα «ρέστα»
Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο
Αλ. Τσίπρας και η Φ. Γεννήματα
επέμειναν να κατηγορούν την κυβέρνηση για… τσιγκουνιά, υποστηρίζοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα έπρεπε να έχει δώσει εντολή για πολύ πιο γαλαντόμα
και εμπροσθοβαρή μέτρα οικονομικής στήριξης εργαζομένων
και επιχειρήσεων. Το κερασάκι
στην τούρτα των ταυτιζόμενων αντιπολιτευτικών βολών από ΣΥ-

ΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ; Η γνωστή καραμέλα ότι η κυβέρνηση είναι όμηρος συμφερόντων, ότι εξυπηρετεί πελατειακές λογικές, και ότι
δήθεν «στήνει» ένα ολοκληρωτικό αντιδημοκρατικό σύστημα με
την επικοινωνιακή βοήθεια των
φίλιων προς την κυβέρνηση
ΜΜΕ.
Ακόμη και για τα γρήγορα αντανακλαστικά που ομολογουμένως επέδειξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το ξέσπασμα της
πανδημίας, ο μεν Αλέξης Τσίπρας τής τα πίστωσε εξαιρετικά
διστακτικά, ισχυριζόμενος ότι η
κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία έκανε απλώς το αυτονόητο και συμπληρώνοντας απευθυνόμενος
άκρως ειρωνικά στον Κυριάκο
Μητσοτάκη: «Να σας ανάψουμε

Θα ήταν ουτοπιστικό να περιμένει κάποιος ότι ακόμη και σε μία
κοινοβουλευτική αντιπαράθεση
των πολιτικών αρχηγών, που έλειψαν οι προσωπικές αιχμές και
τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη,
τα κόμματα δεν θα εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία που τους δόθηκε εν μέσω πανδημίας να αποπειραθούν να κερδίσουν πολιτικούς πόντους.
Είναι σαφές ότι από το δίδυμο
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ αλλά και από τα
υπόλοιπα κόμματα υπηρετήθηκε
προχθές στη Βουλή η ανάγκη για
αντιπολίτευση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Κουμουνδούρου και τη
Χαριλάου Τρικούπη, είναι απολύτως βέβαιο ότι πάνω από όλα
υπηρετήθηκε η ανάγκη να «χτίσουν» και τα δύο κόμματα προεκλογικές εφεδρείες διά… παν εν-

δεχόμενο κάλπης. Ανεξαρτήτως
με το αν αληθεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φλερτάρει με
το σενάριο να στήσει κάλπες από
Σεπτέμβρη και μετά, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά προσπαθούν να μην
πιαστούν στον ύπνο. Όσο, δε,
βλέπουν τον δημοσκοπικό καλπασμό του πρωθυπουργού και
του κυβερνώντος κόμματος, «μαγειρεύουν» από τώρα τον σκληρό
και ατεκμηρίωτο σε πολλά σημεία
αντιπολιτευτικό τους λόγο για να
«πεινάσουν» όσο το δυνατόν λιγότερο την κρίσιμη πολιτική στιγμή. Εξ ου και η πασιφανής επιλογή τους και την Πέμπτη στη
Βουλή, αλλά και σε κάθε δημόσια
τοποθέτησή των στελεχών των
δύο κομμάτων, να αντιπαρατεθούν από τώρα με την κυβέρνηση στο γήπεδο της οικονομίας. Εκεί δηλαδή που θεωρούν ότι θα
τα βρει σκούρα η Ν.Δ., εξαιτίας
της επερχόμενης –μεγάλης όπως
εκτιμάται– ύφεσης.
Το αν αυτή η κοινή στόχευση
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ θα σημάνει
και μετεκλογική συμπόρευση, όπως πλανάται στον αέρα, θα φανεί στην πορεία αν είναι απλώς
φήμη. Για την ώρα και η Κουμουνδούρου (λιγότερο) και η Χαριλάου Τρικούπη (πολύ περισσότερο) αρνούνται μετά… βδελυγμίας το ενδεχόμενο ενός πολιτικού «γάμου». Αλλά μήπως και
η ομάδα που, όπως λέγαμε και
στον πρόλογο, έχασε με 4-0, δεν
αρνιόταν ότι θα διώξει τον προπονητή γιατί τον στηρίζει και την
επόμενη ημέρα τον έστειλε σπίτι
του; Μπροστά σε τέτοιου είδους
βεβαιότητες, οι παλιές καραβάνες
της πολιτικής και του αθλητισμού
προτείνουν να κρατάμε μικρό καλάθι…
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• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί η οικονομία
να επιτύχει την ανάταξη ανακουφίζοντας τους πλέον αδύναμους

Ποια είναι η διαφορά ενός σπρίντερ από έναν
μαραθωνοδρόμο; H απόσταση που έχουν να διανύσουν οι δύο δρομείς
και η οποία αλλάζει και τη
στρατηγική τους. Ένας
σπρίντερ πρέπει από την
εκκίνηση να φύγει με το
τούρμπο αναμμένο, ενώ ο
μαραθωνοδρόμος οφείλει να κατανείμει τη βενζίνη του κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να αντέξει
και στα 42.195 μέτρα που
έχει να διανύσει. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά
των οικονομικών μέτρων
που εφαρμόζει η κυβέρνηση και της πρότασης
που έχει καταθέσει και υποστηρίζει η αξιωματική
αντιπολίτευση.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

κυβέρνηση με μεθοδικό τρόπο ξεκίνησε, σχεδόν αμέσως με το «κλείδωμα» της οικονομίας
λόγω πανδημίας, να προσφέρει
την αρωγή της σε όλους όσοι
πλήττονται. Τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τις επιχειρήσεις.
Με μία σειρά από μέτρα, από τα
οποία ωφελήθηκαν περί των δύο
εκατομμυρίων συμπολιτών μας.
Από τη δική του πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που πρότεινε ήταν να
ανοίξει η κυβέρνηση το σεντούκι
και να μοιράσει αφειδώς χρήμα για
να προλάβει την ύφεση, όπως δήλωσαν οι φωστήρες της Κουμουνδούρου. Κι όμως, αν και έχουν περάσει σχεδόν 50 ημέρες από την
καραντίνα, ουδείς μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της ύφεσης. Ο
υπουργός Οικονομικών κάνει λόγο
για ύφεση περί του 5%, ο διοικητής της ΤτΕ την προσδιορίζει μεταξύ 4%-8%, διότι ακόμη δεν μπορούν να υπολογιστούν με ασφάλεια οι απώλειες από τον τουρισμό.
Οι ξένοι πιστοληπτικοί οίκοι ανεβάζουν την ύφεση πάνω από το
10%, με το ΔΝΤ (που συνήθως πέφτει έξω) να την απογειώνει μέχρι
και στο 21%. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το ότι ο Ντομινίκ Στρος
Καν προέβλεψε ότι οι χώρες που
στηρίζονται στον τουρισμό και τις
υπηρεσίες και δεν έχουν ισχυρή
πρωτογενή παραγωγή θα έχουν με-

«Έχουμε σχέδιο για την
κρίση στην οικονομία»
γαλύτερο πρόβλημα, τότε κατανοεί
και ο πλέον αδαής ότι μεταξύ των
χωρών που φωτογραφίζει ο Γάλλος
πρώην διοικητής του ΔΝΤ είναι και
η Ελλάδα.
Οπότε, είναι πολύ λογικό ο
κάθε σώφρων υπουργός Οικονομικών να λειτουργήσει ως ένας
γιατρός. Πρώτα ο επιστήμονας
της υγείας εξετάζει τον ασθενή, αναζητώντας τη γενεσιουργή αιτία
της νόσου, και εν συνεχεία χορηγεί το κατάλληλο φάρμακο. Αν
χορηγήσει το φάρμακο δίχως να
έχει την ακριβή γνωμάτευση, δεν
λύνει το πρόβλημα. Αυτό περίπου θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να χορηγήσουμε το φάρμακο δίχως να
έχει ολοκληρωθεί το τσεκ απ. Και
εάν ο ασθενής συνεχίσει να νοσεί, δηλαδή η ύφεση να βαθαίνει
διαρκώς –καθώς το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και ενδέχεται να
λειτουργήσει το φαινόμενο του
ντόμινο– ο γιατρός να μην έχει τι
να κάνει και να περιμένει ένα
θαύμα. Και στην οικονομία αυτό
μεταφράζεται ότι με άδεια ταμεία
δεν μπορεί να σωθεί η χώρα.

Τα νέα μέτρα
Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνηση λειτουργώντας ως γιατρός, ναι μεν

προσπαθεί να συντηρεί τον ασθενή με ήπια φαρμακευτική αγωγή
(τα πρώτα μέτρα) και αναμένει
την οριστική διάγνωση (πού θα
κάτσει η μπίλια της ύφεσης). Με
τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο
κ. Μητσοτάκης και εξήγησαν οι
κ.κ. Σταϊκούρας, Γεωργιάδης,
Βρούτσης, επί της ουσίας προικοδοτούν την αγορά που από μεθαύριο Δευτέρα με δειλά βήματα
θα βγει από την ασφάλεια της καραντίνας. Και το πακέτο δεν είναι
καθόλου ευκαταφρόνητο. Μιλάμε για ένα πακέτο σχεδόν 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα τονώσει επιχειρήσεις και θα προστατεύσει την εργασία.
Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής
τους. Θα συνεχιστεί η αναστολή
των βεβαιωμένων οφειλών προς
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
και για τον Μάιο. Όπως επίσης
και η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης, όπως και
της πρώτης κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας. Θα ενισχυθεί
ο μηχανισμός υποστήριξης της απασχόλησης με τη μορφή οικο-

νομικής ενίσχυσης της εργασίας,
ενώ δρομολογείται μία δεύτερη
επιστρεπτέα προκαταβολή, όπου
μπορούν να συμμετάσχουν όλες
οι επιχειρήσεις.
Σε όλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί και η τρίμηνη παράταση
της προστασίας της πρώτης κατοικίας (η οποία λήγει στο τέλος του
Ιουλίου και μπορεί να επεκταθεί
έως το τέλος του έτους), ενώ πλέον ενισχύονται, για πρώτη φορά,
οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

Η ανάταξη της
οικονομίας
Η απόφαση του Μαξίμου και η εντολή που έχει δοθεί προς όλους
τους υπουργούς είναι ότι «μέχρι να
αρθεί και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας, το κράτος θα
συνεχίσει να χορηγεί το έκτακτο επίδομα σε όσους μένουν εκτός εργασίας ή οι δραστηριότητές τους παραμένουν ανενεργές». Ο βασικός, όμως, στόχος του πρωθυπουργού
είναι τους επόμενους μήνες και
πάντα με το βλέμμα στραμμένο
στον ιό να δοθεί το σήμα για να
πάρει μπρος η οικονομική ζωή.
«Η επιτυχής αντιμετώπιση της οικο-

νομικής κρίσης μπορεί να γίνει το θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα χτίσουμε
την ανάταξη της οικονομίας μας», λένε οι επιτελείς του Μαξίμου που
ποντάρουν αφενός μεν στις δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, όπως επίσης και στο ότι ακόμη η
Ελλάδα δεν έχει κάνει χρήση των
ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία και θα τα ρίξει ως δύναμη αντεπίθεσης στις αρχές του 2021,
όπου υπολογίζεται ότι θα είναι ένα έτος τεράστιας ανάπτυξης.
Οπότε, μέχρι το τέλος του έτους, η ομάδα θα στηριχθεί στην
αμυντική της γραμμή για να αντιμετωπιστούν πιθανά λουκέτα στις
επιχειρήσεις, κάτι που σημαίνει
και ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
Εάν –όπως υπολογίζουν στην κυβέρνηση– καταφέρουν να επιλύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα
και γρηγορότερα την εξίσωση, τότε το αφήγημα του όλοι μαζί θα
βγούμε από την κρίση θα επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Όπως σχολίαζαν κύκλοι του
Μαξίμου, μετά τη συζήτηση στη
Βουλή, στον ορίζοντα του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκονται
οι κινήσεις, που θα γεμίσουν το
ρεζερβουάρ της οικονομίας, ώστε
σύντομα να αποκτήσει τη μέγιστη
δυνατή ισχύ: «Έχουμε διασφαλίσει
τα αποθέματα. Διαχειριζόμαστε, με
προνοητικότητα και σύνεση, τους εγχώριους πόρους. Αξιοποιούμε τα
αυξημένα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας και ενίσχυσης της
ρευστότητας τα οποία πηγάζουν από τις αποφάσεις του Eurogroup και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια στιγμή, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε, στον βέλτιστο βαθμό και την κατάλληλη στιγμή, τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά εργαλεία, ενώ διεκδικούμε, περαιτέρω, δραστικές και
καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δανειζόμαστε επιτυχώς από τις αγορές, παρά το εξαιρετικά δυσμενές
διεθνές περιβάλλον».
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• Στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση μέχρι την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής
της 6ης Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί 20 δισ. ευρώ,
από τα οποία πιθανότατα τα μισά θα είναι δανεικά μέσω Κομισιόν

Το ελληνικό παζάρι για
το σωσίβιο της οικονομίας
Την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου στη Σύνοδο Κορυφής
μέσω τηλεδιάσκεψης θα φανεί εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατάλαβαν την περίεργη κατάσταση που ζει ο πλανήτης και αποφασίσουν όπως Βορράς και Νότος της
Ευρώπης πάνε χέρι-χέρι και την επόμενη ημέρα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τη συνεδρίαση της Τετάρτης θεωρητικά όλοι
οι ηγέτες θα ενημερωθούν με κάθε επισημότητα για την προσπάθεια του Σαρλ Μισέλ να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ο Βέλγος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ναι μεν θα προτείνει ένα σχέδιο για να ικανοποιηθούν όλοι, όμως το μυστικό κρύβεται στο τι θα
πράξει τελικά η Άνγκελα Μέρκελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος έχει τον τρόπο όχι μόνο να πείσει
Ολλανδούς, Αυστριακούς, Δανούς
και Σουηδούς να κάνουν πίσω,
αλλά ακόμη και τους Τζουζέπε
Κόντε και Πέδρο Σάντσεζ να βάλουν πολύ νερό στο κρασί τους. Από την πλευρά του, ο τρίτος της παρέας, ο Εμανουέλ Μακρόν, ναι
μεν τάσσεται υπέρ του κορωνομόλογου, αλλά δεν τον χαλάει και το
Tαμείο Aνάκαμψης. Αυτό που θέλει περισσότερο ο Γάλλος Πρόεδρος είναι να αποκτήσει την άνεση
να προχωρήσει σε κρατική ενίσχυση μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως είναι η Air FranceKLM και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, δίχως ευρωπαϊκές κυρώσεις.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με
βάση το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις.
Για να γίνει κατανοητό πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση του εθνικού αερομεταφορέα της Γαλλίας,
αξίζει να σημειωθεί ότι απασχολεί
350.000 εργαζόμενους και αποτελεί το 1% του ΑΕΠ.

Οι δύο προτάσεις
Στο τραπέζι βρίσκονται δύο προτάσεις. Η μία είναι της Άνγκελα

Μέρκελ, που μιλάει για πρόσθετους πόρους ύψους 500 δισ. ευρώ με ορίζοντα τα επόμενα δύο
με τρία έτη. Και η άλλη που προτάσσεται από τις χώρες του Νότου, αλλά κατά πληροφορίες στηρίζεται και από την πρόεδρο της
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, που προβλέπει πρόσθετους πόρους ύψους 1,5 τρισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης.
Στο Μαξίμου εκτιμούν πως, με
βάση την ευρωπαϊκή παράδοση
των συμβιβασμών, οι ηγέτες της
Ε.Ε. θα καταλήξουν σε ένα ποσό
της τάξεως του 1-1,3 τρισ. που θα
διατεθεί στα κράτη-μέλη τα επόμενα 2-3 χρόνια, με την Ελλάδα
να δικαιούται περί των 20 δισ.
ευρώ.
Αυτό είναι το εύκολο μέρος
της διαπραγμάτευσης που είναι
σε εξέλιξη. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και οι άλλες χώρες

του Νότου διεκδικούν αυτά τα
χρήματα να δοθούν αποκλειστικά με τη μορφή επιχορηγήσεων,
ενώ το μπλοκ του Βορρά επιμένει
πως οι πόροι αυτοί θα πρέπει να
διατεθούν με μορφή δανείων
προς τα κράτη-μέλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έλεγε
στους συνεργάτες του, εκτιμά ότι
τελικά την ερχόμενη Τετάρτη η
Σύνοδος Κορυφής θα αποφασίσει το 50% του ποσού που χρειάζεται η κάθε χώρα να δοθεί με τη
μορφή επιχορήγησης και το υπό-

λοιπο με δάνεια μέσω της Κομισιόν, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Στη Σύνοδο της Τετάρτης, όπως έκανε και την 23η Απριλίου,
ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ταχθεί στο πλευρό τής Κριστίν Λαγκάρντ, προκειμένου τα ποσά
που θα αποφασιστούν να ξεκινήσουν να διατίθενται άμεσα και όχι από την 1η Ιανουαρίου του
2021. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει πως πρέπει να
αξιοποιηθεί στο έπακρο το μο-

ντέλο των επιχορηγήσεων και όχι των δανείων προς τα κράτημέλη, καθώς η διαφύλαξη του
προφίλ χρέους τους είναι προς το
συμφέρον συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην προηγούμενη Σύνοδο, ο
πρωθυπουργός τόνισε στους Ευρωπαίους ηγέτες πως «δεν έχουμε
το περιθώριο να αυξήσουμε περαιτέρω τον λόγο χρέους/ΑΕΠ, καθώς,
εάν οι αγορές δουν κάτι τέτοιο, θα
προσπαθήσουν να εντοπίσουν αδύναμους κρίκους, κάτι που θα υπονόμευε συνολικά τη βιωσιμότητα του
όλου εγχειρήματος».
Από το πακέτο που θα αποφασίσει η Σύνοδος Κορυφής, η Ελλάδα ενδιαφέρεται να πάρει ένα
κομμάτι της πίτας ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία σε
συνδυασμό με τα 7-8 δισ. ευρώ
από το πακέτο των 540 που αποφάσισε το Eurogroup (θα ξεκινήσει η εκταμίευση από την 1η Ιουνίου), αλλά και με την επαναγορά ελληνικών ομολόγων από την
ΕΚΤ, που μπορεί να φθάσει στα
20 δισεκατομμύρια, προσφέρουν
μία σημαντική ασπίδα ασφαλείας για τη χώρα μας, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς της ελληνικής
κυβέρνησης.

Αντέχει –σε γενικές γραμμές– ο προϋπολογισμός
ε προ-υφεσιακό φόντο τα στοιχεία του «θησαυροφύλακα»
Θόδωρου Σκυλακάκη, δηλαδή του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, δείχνουν ότι ο προϋπολογισμός σε γενικές γραμμές
άντεξε και είχε απώλειες κυρίως από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του πρώτου τριμήνου, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε
στα 494 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα
426 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.443 εκατ. ευρώ
για την ίδια περίοδο το 2019. Το ύψος των καθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,103 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 165 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού
2020. Από την ανάλυση των στοιχείων διαφαίνεται ότι ο ΦΠΑ του
Μαρτίου παρουσίασε υστέρηση της τάξης των 283 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων μείωσης 52 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι

Σ

αφορά τις δαπάνες, ήταν οριακά εκτός στόχου και συγκεκριμένα
τα ποσά παρουσιάζονται αυξημένα μόλις κατά 50 εκατ. ευρώ. Το
στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο είναι η εξέλιξη του προϋπολογισμού τον τρέχοντα μήνα, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους του έτους, καθώς καταβάλλεται ο ΦΠΑ τόσο από τους
τηρούντες απλογραφικά βιβλία όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, θα φανεί εάν οι υπόχρεοι θα κάνουν χρήση των
ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν μείωση 25% των φορολογικών υποχρεώσεων στην περίπτωση καταβολής τους μέχρι 30 Απριλίου και μείωση 25% του ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα συμψηφιστεί
με μελλοντικούς φόρους. Εφόσον οι φορολογούμενοι κάνουν
χρήση των ανωτέρω μέτρων, ενδεχομένως τα έσοδα του ΦΠΑ να
«μαζέψουν» τις δαπάνες που πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό, όπως για παράδειγμα το επίδομα των 800 ευρώ.
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• Μεγεθύνοντας τον μπαμπούλα της επερχόμενης οικονομικής κρίσης εξαιτίας του
κορωνοϊού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στην ανασφάλεια των πολιτών για να βγει από
την πολιτική καραντίνα και να επιστρέψει –αν το επιτρέψουν οι συνθήκες– στην εξουσία

«Δεν θα σας αφήσουμε να
λέτε πράγματα παντελώς
αστήριχτα στη βάση ενός
πολιτικού θεάτρου. Θα
βγείτε ηττημένοι και απολογούμενοι. Γιατί πίσω από τις κραυγές δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, παρά μόνο η αγωνία υπογράμμισης της υπάρξεώς
σας πολιτικά».

«Προσεύχεται» για νέο
μνημόνιο ο Τσίπρας

Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

παραπάνω φράση
της εισαγωγής ανήκει στον υπουργό Ενέργειας και
Περιβάλλοντος,
Κωστή Χατζηδάκη, και ειπώθηκε στη Βουλή ως απάντηση στις
κραυγές του Σωκράτη Φάμελου
και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ξεσκεπάζοντας ταυτόχρονα
την αντιπολιτευτική τακτική του
ΣΥΡΙΖΑ που έχει αφήσει στην άκρη τη μάσκα της συναίνεσης, αλλά και το νέο σοσιαλδημοκρατικό προσωπείο που πλάσαρε εδώ
και περίπου έναν χρόνο.
Εξάλλου, και ο Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του προς το
Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, την Τετάρτη το μεσημέρι, δεν
έκανε τίποτε άλλο από το να εκφέρει ανερυθρίαστα ψέματα περί
νέου μνημονίου, να μιλήσει για
ανεργία, λουκέτα και πείνα. Τα ίδια που ακούμε και διαβάζουμε
από τις πρώτες ημέρες του lock
down, καθώς τα τρολ της Κουμουνδούρου έπιασαν εκ νέου
δουλειά. Και οι αθεόφοβοι τα έλεγαν αυτά ακόμη και τις ημέρες
που οι δικαιούχοι λάμβαναν το
βοηθήματα των 800 ευρώ.
Βέβαια, επειδή ο πεινασμένος
καρβέλια ονειρεύεται, ο κ. Τσίπρας κατά την εισήγησή του κατέληξε στην εκτίμηση ότι η δυστυχία θα οδηγήσει τη χώρα σε
εκλογές και πως λόγω της απλής
αναλογικής θα προκύψει μία
προοδευτική κυβέρνηση κι αυτός
θα επιστρέψει στο Μαξίμου. Κάτι
που μεταπολεμικά το έχουν επιτύχει μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Μάλιστα, μόνο ο Παπανδρέου παρέμεινε στην αντιπολίτευση κι επέστρεψε. Και όλοι κατανοούν ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε ως αστείο

με αυτά τα ιερά τέρατα της πολιτικής. Προφανώς στο Δουκάτο της
Κουμουνδούρου δεν φθάνουν οι
δημοσκοπήσεις, που δείχνουν
διαφορά μέχρι και 23%. Κι αν ακόμη δεν φθάνουν τα γκάλοπ,
δεν υπάρχει κάποιος αναλυτής, έστω κάποιος εκλογομάγειρας, για
να εξηγήσει στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ ότι δίχως το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας; Εκτός και εάν
υπάρχει κάποια εσωκομματική ίντριγκα να τον αφήσουν να εκτίθεται με αυτά που λέει. Ακόμη και
αυτά που ανέφερε για την οικονομία δείχνουν τους μύχιους πόθους του και όχι την πραγματικότητα. Διότι, εντάξει, με την οικονομία δεν το έχει, αλλά υπάρχουν
και στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνουν ότι ακόμη το «μαγαζί» έχει
αντοχές και μπορεί να ξεπεράσει
το πρώτο κρίσιμο διάστημα της ύφεσης. Εκτός και εάν όλα όσα είπε στο Πολιτικό Συμβούλιο μοιάζουν ως ευχές. Ίσως τώρα (από
Δευτέρα 4 Μαΐου) που ανοίγουν
οι εκκλησίες μπορεί να μεταβεί σε
κάποιον ιερό ναό, ν’ ανάψει ένα
κεράκι και να παρακαλέσει τον

Κύριο να φέρει ένα νέο μνημόνιο
στη χώρα, ώστε να ξαναγίνει
πρωθυπουργός. Εξάλλου, ο Θεός
ακούει τους πάντες, θρήσκους και
άθεους…

Η αντιπολίτευση
της Άλκηστης
Το σίγουρο πάντως είναι ότι από
εδώ και στο εξής αυτό που θα
βλέπουμε είναι λίγο-πολύ γνωστό. Ο Αλ. Τσίπρας και οι συν
αυτώ θα καταγγέλλουν τους πάντες και τα πάντα, προκειμένου
να μειώσουν τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Όμως αυτό που επί της ουσίας θέλουν να κάνουν
είναι να ενεργοποιήσουν τον
«στρατό».
Αυτό, όμως, που φαίνεται να
το ξεπερνούν δίχως να το κατανοούν οι επιτελείς της Κουμουν-

δούρου, είναι ότι πλέον σε ό,τι
πουν θα συγκρίνονται. Δεν βρισκόμαστε πλέον στη διετία 20122014, όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ό,τι ήθελαν και γίνονταν πιστευτοί. Τώρα πλέον που
έχουν κυβερνήσει είναι πολύ λογικό οι πολίτες να συγκρίνουν
και τα λόγια και τα έργα. Όπως
την πάτησε ο βουλευτής Μάρκου, που πήγε και μίλησε στη συγκέντρωση που έγινε έξω από το
Κοινοβούλιο για το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, καταγγέλλοντας την κα Κεραμέως ότι
το έφερε άρον-άρον εν μέσω καραντίνας, για να λάβει την απάντηση: «Κι εσείς τα ίδια κάνατε, καταθέτατε νομοσχέδια τη Μεγάλη Πέμπτη».
Αυτή την εποχή ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μία αντιπολιτευτική ένδεια.

ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΑ Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ!!!

Δεν μπορεί να βρει θέματα που
να προκαλέσουν τραύματα στην
κυβέρνηση. Έτσι ασχολείται με
ό,τι λάχει, που λέει και ο λαός
μας. Όπως έγινε και με τον σάλο
που ξεσήκωσε η Κουμουνδούρου για την… κινητή συναυλία
της Άλκηστης Πρωτοψάλτη.
Μία δράση που ξετρέλανε τους
Αθηναίους.
Τότε για ποιον λόγο ξεσηκώθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ; Μα επειδή
η Πρωτοψάλτη πέρασε από την
Ηρώδου Αττικού και το Μαξίμου
και στο κάδρο μπήκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας
Μπακογιάννης. Και ξεσηκώθηκαν όχι μόνο οι σκληροί κομματικοί, αλλά και «περιφερειακές»
δυνάμεις τύπου Κραουνάκη.
Προφανώς εάν η Πρωτοψάλτη
περνούσε μόνο από την Κουμουνδούρου κι έβγαινε να τη χειροκροτήσει ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε
ότι στην Κουμουνδούρου το σύνθημα «μετά θα λογαριαστούμε» αναμορφώνεται. Και μετά τις ανακοινώσεις για άρση των περιοριστικών μέτρων αρχίζουν την επίθεση. Η απώλεια της εξουσίας
προκαλεί άγχος. Και το γεγονός
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η κυβέρνησή του έχουν διαχειριστεί (και διαχειρίζονται) με
επιτυχία δύο μεγάλες κρίσεις
(την προσπάθεια εισβολής στον
Έβρο και την πανδημία σε επίπεδο Ελλάδας) οδηγεί εκ νέου στην
εργαλειοποίηση της αντιπολίτευσης και στην ταύτισή της με τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά τού
3%. Μετά τα οικονομικά μέτρα
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, που ακόμα οι ψηφοφόροι του χαρακτηρίζουν θετικά,
και τις καταγγελίες για τη μη στήριξη του ΕΣΥ, στο στόχαστρο
μπαίνει και το θέμα των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν
με καταγγελίες πως υπήρξε ολιγωρία.
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«Από τη στιγμή που βγαίνουμε από την καραντίνα
και τις ειδικές συνθήκες επιστρέφουμε στην προγραμματική αντιπολίτευση». Αυτό είναι το μήνυμα
που εκπέμπει εδώ και λίγα 24ωρα η Χαριλαόυ
Τρικούπη, η οποία παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι όπου δει πράγματα που
δεν της αρέσουν θα στρέφει τα βέλη της κατά υπουργών, ενώ στα μεγάλα θέματα θα δείχνει ως
υπεύθυνο προσωπικά τον
πρωθυπουργό.

Η ΑΠΟΨΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΡΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

Ή

Σε μία τέτοια περίπτωση, λοιπόν, δεν είναι καθόλου νωρίς για
να προσπαθήσει εντατικά πλέον
το Κίνημα Αλλαγής να δώσει το
διακριτό του στίγμα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αυτό αποτυπώνεται σε προτάσεις και ενώ ήδη
δουλεύεται το επόμενο πρόγραμμα του κόμματος, που θα αποτελέσει πρόταση για το απαιτούμενο πρόγραμμα ανόρθωσης της
χώρας και θα αποτυπωθεί εν
πολλοίς στο κείμενο με τίτλο «Η
Ελλάδα και η Ευρώπη Μετά».

Επιδότηση εργασίας

Του Μιχάλη Κωτσάκου
δη, όπως λένε χαρακτηριστικά στο
Κίνημα Αλλαγής,
«η κυβέρνηση πήρε
μία πρώτη γεύση από τη στάση μας στη Βουλή για το
θέμα της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων και τα λεγόμενα voucher
την προηγούμενη Παρασκευή». Το
ΚΙΝΑΛ πρώτο κατέθεσε ένσταση
(27 Μαρτίου) για το πρόγραμμα
κι εν συνεχεία έβαλε στο κάδρο
των ευθυνών και το Μαξίμου. Ήταν ένα μήνυμα για κάποιες επαφές που έχουν αναπτύξει τελευταία συνεργάτες του πρωθυπουργού με στελέχη του ΚΙΝΑΛ, που
αποδεδειγμένα διαθέτουν άριστες γνώσεις σε εξιδεκευμένα θέματα. Κι όπως έλεγε συνομιλητής
της κας Γεννηματά, «η πρόεδρος
έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον
κ. Μητσοτάκη».
Μάλιστα, για την υπόθεση της
τηλεκατάρτισης των επιστημόνων, το ΚΙΝΑΛ έβαλε στο στόχαστρο και τη γενική γραμματέα του
υπουργείου Εργασίας, Άννα
Στρατινάκη, η οποία είχε επιλεγεί για την ίδια θέση από τον
Γιώργο Παπανδρέου το 2011,
όταν στο υπουργείο Εργασίας είχε πολιτικούς προϊσταμένους τον
Ανδρέα Λοβέρδο και τον Γιώργο Κουτρουμάνη, ενώ παρέμεινε στο υπουργείο και επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, χάρη στον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Η κα Στρατινάκη είναι κόρη
πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
πρώην σύμβουλος της Λούκας
Κατσέλη και μέχρι να κληθεί από τον κ. Μητσοτάκη ανήκε
στην ομάδα που συμβουλεύει τη
Φώφη Γεννηματά.
Και όπως είναι γνωστό, η Χαριλάου Τρικούπη όπου βρίσκει
πρώην δικά της παιδιά δεν τους
συμπεριφέρεται και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ας μη λησμονούμε ότι τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη τον αποκαλούν υπουργό Αστυνομίας και ό-

|7

Προειδοποίηση
για σκληρό ροκ
• Από το ΚΙΝΑΛ στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι
βγαίνοντας από την καραντίνα το κόμμα επιστρέφει στην
προγραμματική αντιπολίτευση βάζοντας στο κάδρο της
κριτικής τον Κυριάκο Μητσοτάκη
χι υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Για το θέμα της τηλεκατάρτισης, λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη πέραν του πρωθυπουργού,
των βασικών του συνεργατών του
και του υπουργού Εργασίας, έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και
την κα Στρατινάκη, διαρρέοντας
πως «αυτή το πρότεινε τόσο στον υπουργό, όσο και στο Μαξίμου το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ τις λεπτομέρειες ανέλαβε σύμβουλός της».
Και όπως έλεγαν μειδιώντας, «η
σύμβουλος έχει αναστολές με χρώματα και ιδεολογίες, παίζει μπάλα
σε όλα τα γήπεδα».
Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει σε όλους τους
τόνους ότι σε καμία περίπτωση
δεν υπάρχει σύμπλευση με τον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφεραν φίλια
προς την Κουμουνδούρου ΜΜΕ.
Τουναντίον, η Φ. Γεννηματά
με τη στάση που τήρησε την
προηγούμενη Παρασκευή στη

Βουλή θέλησε να το δείξει με τον
πλέον άκομψο τρόπο, ότι το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται πολύ μακριά από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αποχώρησε από τη συζήτηση, όταν ανήλθε στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, και αργότερα είχε
καβγά με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητώντας την παραίτηση του
Γιάννη Βρούτση.

Οι τόνοι του ΚΙΝΑΛ
Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΚΙΝΑΛ σε καμία των περιπτώσεων
δεν θα χαριστεί στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Αλλά, όπως συζητήθηκε και στην
τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, καλή η χρησιμότητα και η υπευθυνότητα, αλλά
«εμείς είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης. Όταν χρειαστεί θα χορέψουμε και σε ήχους σκληρούς ροκ.
Εξάλλου εμείς εντάξαμε τον συγκεκριμένο όρο στα πολιτικά λεξικά».
Στη Χαριλάου Τρικούπη αυξάνονται όσοι εκτιμούν πιθανό εκλογικό αιφνιδιασμό εκ μέρους του
Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας.

Η Φ. ΓεννΗΜΑΤΑ Με ΤΗ ΣΤΑΣΗ

ΠΟΥ ΤΗΡΗΣε ΤΗν ΠΡΟΗΓΟΥΜενΗ
ΠΑΡΑΣΚεΥΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ θεΛΗΣε
νΑ ΤΟ δεΙΞεΙ Με ΤΟν ΠΛεΟν ΑΚΟΜψΟ
ΤΡΟΠΟ, ΟΤΙ ΤΟ ΚΙνΑΛ ΒΡΙΣΚεΤΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟν ΣΥΡΙΖΑ

Το βέβαιο είναι ότι το ΚΙΝΑΛ τα
τελευταία 24ωρα κατέθεσε μία
συγεκριμένη πρόταση για επιδότηση εργασίας, υποστηρίζοντας
πως «αντί να περιμένουμε την ύφεση, την ανεργία, τα λουκέτα και να
δίνουμε επιδόματα ανεργίας, πάμε
ένα βήμα πριν και λέμε ότι το κράτος μπορεί, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, να επιδοτήσει 1 εκατ. θέσεις εργασίας κατά 40% για
ένα εξάμηνο, να δώσει δουλειά σε
άνεργους του ΟΑΕΔ και να κρατήσει ζωντανό τον πρωτογενή τομέα.
Χωρίς δηλαδή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το πρόγραμμα θα έχει πολλαπλασιαστικά
οφέλη και για την κοινωνία και για
την οικονομία».
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 24ωρα η Φώφη Γεννηματά σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις της αναφέρθηκε πολλάκις στο πρόγραμμα με τη συγκεκριμένη φράση: «Το πρόγραμμά μας για τη στήριξη της εργασίας
είναι στοχευμένο και κοστολογημένο».
Οι δε επιτελείς της Χαριλάου
Τρικούπη υποστηρίζουν ότι στόχος της πρότασης για επιδότηση
εργασίας είναι να περιοριστούν
τα λουκέτα σε επιχειρήσεις και να
προστατευθεί η εργασία.
Η επιδότηση δίνεται με την
προϋπόθεση να μην υπάρχουν απολύσεις και δυσμενείς μεταβολές των συμβάσεων των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι η στήριξη για τους εργαζομένους στις
τουριστικές επιχειρήσεις θα
διαρκεί για όσο διάστημα λειτουργούν, ενώ χρειάζεται και
στήριξη των εργαζομένων στις αγροτικές επιχειρήσεις για να υπάρχει επάρκεια στα τρόφιμα.
Το πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ περιλαμβάνει 1.000.000 εργαζόμενους, έχει κοστολογηθεί στα 2
δισ. ευρώ και θα καλυφθεί από
το ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα
SURE, που αποφάσισε πρόσφατα
η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλογεί στην Ελλάδα κάτι λιγότερο από 1,5 δισ. ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί από τα αδιάθετα που υπάρχουν
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φθάνουν στα 600 εκατ.
ευρώ.

Ταλεντάκι…
ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Η τεχνητή αύξηση
των καταθέσεων

You can leave
your mask on…

Στέλιος Κούλογλου

Άλλα λέει στα κανάλια (εδώ)
Άλλα ψηφίζει έξω (στις Βρυξέλλες)
Το προηγούμενο διάστημα ο Στέλιος
Κούλογλου (ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) με καθημερινές τηλεοπτικές εμφανίσεις στα ελληνικά κανάλια μάς ενημέρωνε ότι η εκτίμησή του είναι πως
τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεχθεί την έκδοση κορωνομολόγων, δίχως να χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση
που «ενοχλεί» . Όπως, όμως, αποκάλυψε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας του Κινήματος Αλλαγής κι ένας εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, οι ευρωβουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα, προτίμησαν να απέχουν αντί να ψηφίσουν
στο Ευρωκοινοβούλιο την πρόταση για
την έκδοση ομολόγων ανάκαμψης με
την εγγύηση του προϋπολογισμού της
Ε.Ε. (σ.σ. ευρωομόλογο) και την πρόταση για την ίδρυση ειδικού ευρωπαϊκού Ταμείου με πρόσθετες πιστώσεις
50 δισ. ευρώ. «Άλλα λένε στην Ελλάδα,
άλλα κάνουν στην Ευρώπη», προσέθεσε ο
κ. Κωνσταντινόπουλος.
Και φυσικά, ο λαλίστατος Κούλογλου δεν τόλμησε να διαψεύσει τις καταγγελίες.

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά τα στοιχεία που
έχει στα χέρια του ο Γιάννης
Στουρνάρας είναι αδιάσειστα: λόγω της καραντίνας
και του εγκλεισμού αυξήθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις. Αυτό δεν έγινε, φυσικά, επειδή άρχισε ξαφνικά
να τρέχει το παραδάκι από
τα μπατζάκια μας, αλλά επειδή σωρεύθηκαν κάποια
χρήματα από μισθοδοσίες ή
το κρατικό επίδομα των αναστολών εργασίας και φοβούμενοι το εξαιρετικά αβέβαιο αύριο οι καταθέτες κήρυξαν μια ιδιότυπη στάση
πληρωμών. Κι αν όπως λένε
όλοι η ύφεση χτυπήσει άγρια την οικονομία, τότε
αυτή η τεχνητή πενιχρή ρευστότητα θα κάνει φτερά εν
ριπή οφθαλμού…

Πιέζουν για μειώσεις
στα ενοίκια
Ένα από μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με
την ύφεση που θα ακολουθήσει της υγειονομικής κρίσης είναι και η ανάλογη ύφεση που θα υπάρξει στην
οικοδομή. Και όλα αυτά, παρά το θετικό μέτρο για την
κατάργηση του ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Ήδη στο οικονομικό επιτελείο
έχει γνωστοποιηθεί ότι ακόμη και πολυεθνικές εταιρείες
πιέζουν για μόνιμη μείωση
της τάξης ακόμη και του 40%
στα ενοίκια επαγγελματικών χώρων. Δηλαδή, να
πληρώνουν οι ενοικιαστές
λιγότερα χρήματα, όπως έγινε με το καθεστώς του lock
down. Αν τελικά οι πιέσεις
ευοδωθούν, τότε η μείωση
θα παρασύρει και τις οικίες.

Δεν λέω, εξαίρετη δουλειά έχει
κάνει ο Τσιόδρας από την αρχή
της πανδημίας. Και ξέρετε κάτι;
Μια ένδειξη αυτής της καλής
δουλειάς είναι ότι όλα τα κόμματα θα τον… λιγουρεύονταν
στις εκλόγιμες θέσεις των ψηφοδελτίων τους, όταν με το καλό
έλθει η ώρα της κάλπης. Ήδη,
δηλαδή, ψιθυρίζονται διάφορα
για το πού και το πώς θα βολιδοσκοπηθεί ο κύριος καθηγητής, έστω κι αν ο ίδιος δεν δείχνει να ενδιαφέρεται, τουλάχιστον για την ώρα. Ανεξάρτητα,
πάντως, του τι θα κάνει τελικά,
ένα πολιτικό ταλεντάκι το έχει ο
εθνικός λοιμωξιολόγος. Διότι από
εκεί που ένα μήνα πριν επέμενε ότι
η χρήση μάσκας είναι περίπου έγκλημα κι ότι πρέπει να τη φορούν
μόνο όσοι νοσούν (κι ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε
ως ασθενείς), από βδομάδα αν μας
πιάσουν χωρίς τη μουτσούνα το μαλλί
κοστίζει μια 150αρού.

Αν δεν του κάτσει,
την… κάτσαμε
Μακριά από κάθε είδους
πλάκα περί κληρονομικής
γκαντεμιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι
καλός τιμονιέρης ακόμη και
σε στιγμές μεγάλης κακοτυχίας. Κι εδώ που τα λέμε, δεν
λες και τυχερό έναν πρωθυπουργό που 72 ώρες αφότου
ανήλθε στην εξουσία του έτυχε ένα φονικό μπουρίνι στη
Χαλκιδική που άφησε πίσω
7 νεκρούς και 180 τραυματίες. Αντιθέτως, του πιστώνεις ηγετικές ικανότητες όταν
σε ούτε 10 μήνες θητείας τού
έχουν «κάτσει» ο ασύμμετρος
τσαμπουκάς του Ερντογάν
στον Έβρο και φυσικά η κατάρα του κορωνοϊού. Το πρόβλημα είναι πως ούτε με
τον «σουλτάνο» που συνεχίζει να απειλεί έχει ξεμπερδέψει η Ελλάδα, ούτε φυσικά με τα δημοσιονομικά απόνερα της πανδημίας. Κι αυτή είναι ακόμη μία… γκαντεμιά που έχει να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος: από εκεί που
εξελέγη έχοντας σχετικά λυμένα τα χέρια σε επίπεδο οικονομίας (σ.σ. την υπερφορολογημένη μνημονιακή έξοδο τη χρεώθηκε ο Τσίπρας) και στοιχημάτιζε ότι η ανάπτυξη θα εκτιναχθεί πολύ πάνω από το 2-2,5%, τώρα
θα πρέπει να κάνει ταχυδακτυλουργικά μπας και σταματήσει η υφεσιακή κατρακύλα του ΑΕΠ στο -4%. Έστω κι
έτσι, ο Μητσοτάκης τόλμησε να προβλέψει ότι η σούπερ-ντούπερ ανάπτυξη του 2021 θα υπερκαλύψει την
ύφεση του 2020!!! Αν του κάτσει, ούτε ψύλλος στον κόρφο του Τσίπρα, που όχι το ποσοστό αλλά ούτε το όνομα
του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βλέπει στις δημοσκοπήσεις. Αν, πάλι, δεν του κάτσει, την… κάτσαμε εμείς.
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Καταγγελίες για τις ΜΚΟ και το άσυλο
Ο κάθε μετανάστης λαμβάνει από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης περί των
600 ευρώ το μήνα για να μπορεί να σιτιστεί. Κι όπως έμαθα στο υπουργείο Μετανάστευσης υπάρχουν καταγγελίες από πρόσφυγες και μετανάστες, ότι πολλές ΜΚΟ απαιτούν από τους φουκαράδες να τους δίνουν σχεδόν την μισή αποζημίωση με τη δικαιολογία ότι «τρέχουν» και «σπρώχνουν» τις αιτήσεις για άσυλο. Μιλάμε για σούπερ
μπίζνα. Εάν ευσταθούν οι καταγγελίες, τότε εμένα μου θυμίζουν περισσότερο τακτική
νταβατζήδων, παρά φιλανθρωπικές δράσεις.

«Τρέμουν» πιθανή
παρέμβαση
Βενιζέλου
Το φάντασμα του Ευάγγελου Βενιζέλου εξακολουθεί να πλανάται στη Χαριλάου Τρικούπη. Η
δημοσιότητα την οποία απολαμβάνει ακόμη κι εν
μέσω κορωνοϊού ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
έχει ενοχλήσει τη Χαριλάου Τρικούπη και πολλούς από τους συνεργάτες του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι
διαμαρτύρονται έτσι κι αλλιώς για τον ιδιότυπο
αποκλεισμό που έχει το κόμμα από τα ΜΜΕ. Και η
ανησυχία που είναι έκδηλη στα υψηλά πατώματα
της Χαριλάου Τρικούπη είναι μήπως το αμέσως προσεχές διάστημα επιχειρήσει παρέμβαση, τόσο για την οικονομία, όσο και για την κεντροαριστερά. Και αυτό είναι κάτι που
δεν θέλουν ούτε να το σκέφτονται. Ήδη από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης και του
lock down, ο Κύκλος Ιδεών, το think tank του πρώην αντιπροέδρου των κυβερνήσεων
Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά, διοργανώνει κάθε Πέμπτη διαδικτυακές συζητήσεις, με τη συμμετοχή σημαντικών καθηγητών και προσωπικοτήτων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Προχθές, τελευταία ημέρα του Απριλίου, υπήρχε μία νέα διαδικτυακή δημόσια συζήτηση με θέμα: «Η πανδημία ως βίο-ηθική πρόκληση – Μια νέα «ανθρώπινη κατάσταση;». Στη συζήτηση μετείχαν, πέραν του κ. Βενιζέλου, η καθηγήτρια Βιοηθικής και Πολιτικής Υγείας στο πολυτεχνείο της Ζυρίχης Έφη
Βαγενά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης και ο
συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.

Ποιος θα πληρώσει
Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι η χώρα μας
καθυστερεί στο να κατασκευάσει νέα κλειστά κέντρα
για μετανάστες λόγω οικονομικών δεδομένων. Απλά λόγω και της υγειονομικής κρίσης όλο το σχέδιο πήγε πίσω. Μία κλειστή δομή θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Ελλάδα, ενώ τις ανοιχτές δομές τις πληρώνει ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης. Και απλά η κυβέρνηση βρίσκεται
σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν να λάβει έξτρα χρηματοδότηση. Όπως μαθαίνω, στο Μαξίμου
ποντάρουν πολύ στον Αυστριακό πρωθυπουργό, ο
οποίος είναι της άποψης να μείνουν όλοι οι μετανάστες σε κλειστές δομές για να έχουν την ησυχία
τους οι Ευρωπαίοι.

Ο Πατρινός,
οι αποδοκιμασίες,
οι «αυριανιστές»
και οι αντιρρήσεις
στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Ηλίας Γρηγόρης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, που επί της ουσίας εκδιώχθηκε μετά τις ύβρεις
που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά
του πρωθυπουργού, έχει βεβαρυμμένο παρελθόν. Γι’
αυτό και πολλοί στην Κουμουνδούρου δεν έπεσαν από τα σύννεφα.
Κατά καιρούς, ο ίδιος έχει επιτεθεί και σε στελέχη
του κόμματός του. Μάλιστα είχε ζητήσει με τον ίδιο
αισχρό τρόπο την απομάκρυνση από την κυβέρνηση
τόσο του Σταύρου Κοντονή, όσο και της Σίας Αναγνωστοπούλου.
Πάντως, τα όσα έγραψε ο εν λόγω τύπος από την
Αχαΐα έφερε πιο κοντά τον Τσίπρα με τους εκσυγχρονιστές, οι οποίοι μετέχουν στην Προοδευτική Συμμαχία. Κάποιοι εξ αυτών επικοινώνησαν με τον ίδιο τον
Τσίπρα, ζητώντας την αποπομπή του, τονίζοντας ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανάγκη από «αυριανιστές».
Έτσι, λοιπόν, ο Τσίπρας έδωσε εντολή να ενημερωθεί ο Ηλίας Γρηγόρης, πως εάν δεν παραιτηθεί, τότε
θα αποδοκιμασθεί με κάθε επισημότητα από την Κουμουνδούρου και όχι μόνο από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας.
Ο Γρηγόρης, λοιπόν, παραιτήθηκε, αλλά προέκυψε
νέο ζήτημα με τη στάση του Παύλου Πολάκη και του
Γιώργου Κυρίτση. Και οι δύο στήριξαν τον Ηλία Γρηγόρη και διαφώνησαν με την αποδοκιμασία του εκ
μέρους του κόμματος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Γέλαγαν με τον
βουλευτή-καθηγητή

Κίτσος ο κοριός
Χειρότερα ελληνικά από τον Ευκλείδη
Αν μη τι άλλο, από την υπόθεση με την τηλεκατάρτιση θα
μείνει και η καταπληκτική ατάκα του Ευκλείδη Τσακαλώτου στη Βουλή: «Μάθαμε από όλη αυτή την ιστορία ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που ξέρουν χειρότερα ελληνικά
και από τα δικά μου». Και μιας και μιλάμε για τον κ. Τσακαλώτο, μάθαμε για ποιον λόγο ήταν μόνιμα εκνευρισμένος
με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και οι αντιπαραθέσεις του στη
Βουλή χτύπαγαν «κόκκινο». Απλά ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα δυσκολευόταν να κατανοήσει τα νοήματα των εκφράσεων του κ. Βενιζέλου, λόγω των μετρίων ελληνικών του, και αυτό τον εκνεύριζε.

Ξεκίνησαν
έρευνες
Στην Κουμουνδούρου λένε
ότι δεν θα παρατήσουν την
υπόθεση με την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων
και θα την επαναφέρουν
κάθε τρεις και λίγο στη
Βουλή. Όμως μήπως λάβουν σοβαρά υπόψη ότι κι
επί ημερών της… λαοπρόβλητης κυβέρνησης Τσίπρα δόθηκαν περισσότερα
από 200 εκατομμύρια ευρώ στα ΚΕΚ για διάφορα
προγράμματα; Κι όπως μαθαίνω, σαΐνια δεν έχει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει και το
Μαξίμου. Και ήδη ξεκίνησαν έρευνες. Μάλιστα, η επιτροπή που ενέκρινε τα
ΚΕΚ είναι η ίδια που είχε
διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτοδιαφήμιση…

Ενημέρωσε τους συνεργάτες του
ο Κυριάκος για την ανανέωση
της θητείας του Στουρνάρα
Αν και δεν μου αρέσει να ευλογώ τα γένια μου, καθώς δεν τυγχάνω ιερέας,
εν τούτοις σήμερα θα το κάνω. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάσταση του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου στις αρχές του Ιουλίου του 2019,
σας είχα αποκαλύψει απαντώντας στις διαρροές των καραμανλικών κύκλων και τριγώνων, ότι ο Γιάννης Στουρνάρας θα παραμείνει και για
δεύτερη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τότε, λοιπόν, ως απάντηση στο δημοσίευμά μου οι καραμανλικοί κύκλοι διέρρευσαν ότι τον Στουρνάρα τον «έσωσε» η Λαγκάρντ, υποστηρίζοντας ότι ο διοικητής της ΤτΕ είναι αρεστός της Φρανκφούρτης. Ακόμη
και αυτό από μόνο του αποδεικνύει την αξία του κ. Στουρνάρα.
Διότι και ο προκάτοχος της Κριστίν Λαγκάρντ, ο Μάριο Ντράγκι, έπινε νερό στο όνομα του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη.
Πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στους στενούς συνεργάτες του ότι ο Γιάννης Στουρνάρας από τη θέση του διοικητή της ΤτΕ θα
διαχειριστεί την ύφεση, προαναγγέλλοντας την ανανέωση της θητείας του.
Και φυσικά υπήρξε και η σχετική διαρροή από το Μαξίμου.
Πάντως σε ό,τι αφορά την κρίση που έρχεται, ο κ. Στουρνάρας –όπως
με έχουν ενημερώσει εκσυγχρονιστικές πηγές– έχει λάβει τα μέτρα του
και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά και θα σταθεί όρθιο στα πόδια του.

Ο κακός χαμός γίνεται στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε περιφερειακές
ενημερωτικές ιστοσελίδες.
Η μάχη μεταξύ βουλευτών
της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ
καλά κρατούν. Και αυτό
διότι, όπως μαθαίνω, οι
βουλευτές της περιφέρειας
μπορεί να διαφωνούν ιδεολογικά, αλλά συμφωνούν ότι μπορεί το Μαξίμου να αιφνιδιάσει με
πρόωρη προσφυγή στην
κάλπη. Έτσι παρατηρείται
το γεγονός οι κυβερνητικοί βουλευτές να διαφημίζουν την εθελοντική τους
συνεισφορά στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας
και τους αντιπολιτευόμενους βουλευτές να ασκούν
σκληρή για την κατάντια
του ΕΣΥ, λες και ότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση ήταν καλύτερη.

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος εν μέσω
κορωνοϊού βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ,
Κώστας Μάρκου, καθηγητής ιατρικής στο επάγγελμα. Πήγε, λοιπόν, στη συγκέντρωση
που διοργανώθηκε προ 10 περίπου ημερών
στην πλατεία
Συνάγματος από
εκπαιδευτικούς,
φοιτητές και μαθητές, οι περισσότεροι εκ των
οποίων άνηκαν
ιδεολογικά στο
ΚΚΕ. Πήγε, λοιπόν, ο κ. βουλευτής-καθηγητής
να συμπαρασταθεί κι άρχισε να
λέει μέσω μικροφώνου ότι
«η κυβέρνηση εν
μέσω πανδημίας επέλεξε να αιφνιδιάσει καταθέτοντας το νομοσχέδιο που έχει ήδη καταδικαστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, την
κοινωνία». Και πριν καλά-καλά ολοκληρώσει,
συνδικαλιστής που ήταν ακριβώς πίσω του
φώναξε: «Καλά εντάξει, κι εσείς τα ίδια κάνατε,
Μεγάλη Εβδομάδα είχατε φέρει το έκτρωμά
σας». Και όπως γίνεται αντιληπτό, το γέλιο
πήγε σύννεφο.

Σε αδράνεια τα χρόνια
του ΣΥΡΙΖΑ η αξιοποίηση
αρχαίων μνημείων
Μετά από τέσσερα χρόνια αδράνειας εγκρίθηκε από το
ΚΑΣ η ανάδειξη του εντυπωσιακού τύμβου της Μικρής
Δοξιπάρας-Ζώνης στον βόρειο Έβρο, οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και η εξαγορά αγροτεμαχίων, που βρίσκονται
εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου για την κατασκευή χώρου όπου θα σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτή η υπόθεση;
Ότι ο αρχαιολογικός χώρος θα αποτελέσει κρίσιμος αναπτυξιακός πυλώνας για όλη την περιοχή. Η ανασκαφή
ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα.
Η κατασκευή ενός μουσειακού κελύφους σχεδιάζεται από το 2011.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έχουν πραγματοποιηθεί οι προκαταρκτικές μελέτες,
αλλά ο τύμβος παραμένει ασκεπής.
Να σημειωθεί ότι για τελευταία φορά που ασχολήθηκε
το ΚΑΣ με το εν λόγω μνημείο ήταν το 2014. Από τότε όλοι οι υπουργοί Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ δεν φρόντισαν
ούτε να μάθουν που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος.

Δύο τεστ την εβδομάδα, ντους και φιλιά κομμένα,
διαμονή σε χωριστά δωμάτια, μεταφορά με μικρό βαν,
και «απαγορευτικές» συμβουλές για το σεξ(!!!),
για να γίνουν οι χωρίς θεατές αγώνες!!!
www.iapopsi.gr
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Ερωτικές
επαφές…
Μεγάλες είναι οι
απαγορεύσεις για τους
ποδοσφαιριστές ως
προς τις ερωτικές τους
επαφές, οι οποίες
καθορίζονται μέσα από
το «υγειονομικό
πρωτόκολλο». Μέσω
των απαγορεύσεων
καθίσταται σαφές ότι
απαγορεύονται
ερωτικές επαφές, αλλά
και φιλιά στο σπίτι
τους, ενώ θα πρέπει να
περιορίσουν τον
αριθμό των
επισκεπτών που
δέχονται. Η χρήση της
μάσκας στο σπίτι δεν
είναι απαραίτητη, όμως
θα πρέπει να έχουν
αρχείο με τις
επισκέψεις που
δέχονται για να
ιχνηλατούνται οι
επαφές τους…
Παράλληλα, δεν θα
πρέπει να μοιράζονται
πετσέτες, σεντόνια,
οδοντόβουρτσες και
άλλα αντικείμενα με
άλλους στο σπίτι.
Μετά απ’ όλα αυτά,
είναι προφανές ότι όχι
μόνοι οι αθλητές και
όσοι ασχολούνται με
τα σπορ, αλλά όλοι
μας θα παρακαλάμε να
βρεθεί όσο το δυνατόν
συντομότερα το
εμβόλιο για τον
κορωνοϊό που θα μας
επιστρέψει να
επιστρέψουμε στην…
κανονικότητα, όπως
ήταν η ζωή μας πριν
από την πανδημία της
νόσου… Οι ειδικοί λένε
ότι αυτό δεν πρόκειται
να συμβεί πριν από τον
Μάρτιο του 2021.

ώς θα είναι άραγε
η… μετά
τον κορωνοϊό εποχή για τον Αθλητισμό; Χωρίς θεατές
στην εξέδρα και με μέτρα
στις καθημερινές δραστηριότητες είναι βέβαιο ότι τα
σπορ μπαίνουν σε μια άλλη
βάση… λόγω των αυστηρών
κανόνων που πλέον θα πρέπει
να εφαρμόζονται για να ξαναρχίσουν οι διοργανώσεις, με
πρώτο το ποδόσφαιρο.
Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτοι νέοι κανόνες στο «υγειονομικό
πρωτόκολλο», το οποίο θα πρέπει
να υπογραφεί απ’ όσους σκοπεύουν να πάρουν μέρος σε διάφορα
σπορ. Το ποδόσφαιρο είναι το
πρώτο που θα εγκαινιάσει τα μέτρα, καθώς ήδη πολλά ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα προετοιμάζονται
για την επανεκκίνησή τους. Στη
Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία,
στην Ισπανία και στη Γαλλία καταρτίζονται τα «υγειονομικά πρωτόκολλα», που θα πρέπει να τηρηθούν για να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές στην ενεργό δράση.
Ωστόσο, οι περιορισμοί που θα
εφαρμοστούν είναι πρωτόγνωροι
και πολλές φορές προκαλούν τις
αντιδράσεις τόσο των αθλητών, όσο και των ομάδων…
Στην Ιταλία (για παράδειγμα)
μόλις 3 από τις 20 ομάδες υπέγραψαν το «υγειονομικό πρωτόκολλο», ενώ όλες οι άλλες ομάδες
ζητούν διευκρινίσεις.
• Τα μέτρα αφορούν την προστασία των αθλητών και ξεκινούν
βασικά από τη διενέργεια των τεστ
για τον κορωνοϊό στα οποία θα
πρέπει να υποβάλλονται οι ποδοσφαιριστές, και μάλιστα… δύο φορές την εβδομάδα, εκ των οποίων
απαραιτήτως το ένα από τα δύο
θα γίνεται τις παραμονές του επίσημου αγώνα.
Ο σκοπός των τεστ είναι προφανής, όσο και απαραίτητος, και
δεν είναι τυχαίο ότι η Γαλλική Λίγκα παρήγγειλε ήδη 50.000 τεστ
για να αμβλύνει τις αντιδράσεις
των παικτών όλων των κατηγοριών που θα γυρίσουν να παίξουν
ποδόσφαιρο και είχαν αντιρρήσεις
φοβούμενοι την υγεία τους από
τον κορωνοϊό.
• Σημαντικό το μέτρο της «κοινωνικής απόστασης» μέσα στην ίδια την ομάδα, αφού τα μέλη των
αποστολών δεν θα πρέπει να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους.
Οι συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται σε μεγάλες αίθουσες και άπαντες πρέπει να τηρούν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους.

Π

Υγειονομικό Πρωτόκολλο:

«Ναι» στο τεστ,
«όχι» στο σεξ!

• Ντους και φαγητό κόβονται
στο γήπεδο και στο προπονητικό
κέντρο, γιατί ο φόβος εξάπλωσης
του ιού είναι μεγάλος και στις δύο
περιπτώσεις. Οι αθλητές δεν θα
χρησιμοποιούν τα κοινά ντους των
αποδυτηρίων, όπως γινόταν μέχρι
τώρα, αλλά ούτε και θα τρώνε μαζί, όπως γινόταν όταν διέμεναν
στο αθλητικό κέντρο γιατί είχαν διπλές προπονήσεις ή τα διήμερα
παραμονές των αναμετρήσεων.
• Ένα άλλο σοβαρό σκέλος έχει να κάνει με τις μετακινήσεις
των αποστολών.
Μέχρι σήμερα οι ομάδες χρησιμοποιούσαν ένα πούλμαν για όλη
την αποστολή, αλλά πλέον αυτό
δεν μπορεί να ισχύει και θα πρέπει
οι ποδοσφαιριστές να μπαίνουν σε
πολλά… μικρά βαν για να πηγαίνουν είτε στις προπονήσεις, είτε ε-

κεί που πρέπει να μετακινηθούν.
Υπ’ αυτήν την έννοια, η αποστολή κάθε ομάδας θα φτάνει στο γήπεδο για επίσημο αγώνα με δύο ή
τρία βαν, ώστε όσοι μεταφέρονται
να έχουν απόσταση ασφαλείας.
• Επίσης, κάθε ομάδα θα φτάνει και θα αναχωρεί σε διαφορετική ώρα από την αντίπαλό της, ενώ
κατά την άφιξη όλα τα μέλη της αποστολής θα θερμομετρούνται
πριν μπουν στα αποδυτήρια και
στον εν γένει χώρο του γηπέδου,
για λόγους που ο καθένας μπορεί
να αντιληφθεί.
• Κάθε ποδοσφαιριστής θα
χρησιμοποιεί το δικό του μπουκάλι
με νερό στη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων δεν
θα πρέπει να είναι στο τούνελ ή
στους κοινόχρηστους χώρους ταυτόχρονα. Παράλληλα, οι αναπλη-

ρωματικοί στους πάγκους θα κάθονται μακριά ο ένας από τον άλλον.
• Και αν όλα αυτά συμβαίνουν
στο γήπεδο, ακόμη πιο αυστηρά είναι τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται στα ξενοδοχεία των αποστολών όπου αποσύρονται οι ομάδες. Εδώ το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, γιατί στην Ελλάδα (για παράδειγμα) θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αυστηρότερη επιτήρηση
στα ξενοδοχεία, η οποία όμως απαιτεί αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής. Ήδη το πρόβλημα
αντιμετωπίζουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ενόψει του καλοκαιριού από τις οποίες ζητείται (για
λόγους υγειονομικής προστασίας)
να εφαρμόσουν το check-in των
πελατών από απόσταση… για να
μην έρχονται σε επαφή με το προσωπικό του ξενοδοχείου!
Εν πάση περιπτώσει…
Εις ό,τι αφορά την παραμονή
της ομάδας στο ξενοδοχείο θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένας
όροφος ή όροφοι, συγκεκριμένα
ασανσέρ και χώροι, στους οποίους
δεν θα έχουν πρόσβαση άτομα εκτός ομάδας.
Οι παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ασανσέρ πατώντας τα
κουμπιά με τον αγκώνα τους, ενώ
θα απαγορεύεται το room service.
Τα δωμάτια, επίσης, δεν θα καθαρίζονται, ενώ οι ποδοσφαιριστές
και τα μέλη της αποστολής θα πρέπει να φορούν μάσκες στους κοινόχρηστους χώρους.
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Ο Ιβάν
προσφεύγει
στη
«στημένη»
ΕΕΑ!
Όπως θα δεις
παραδίπλα, ο Σαββίδης
είναι έτοιμος να την
κάνει Κούγκι τη
Δικαιοσύνη, για να
ξεχαστεί το σκάνδαλο
της πολυϊδιοκτησίας με
την Ξάνθη. Μανούλα
είναι σ’ αυτά ο Ιβάν.
Να ξεχαστούν, βέβαια,
και οι καταγγελίες που
ήθελε να κάνει στην
ΕΕΑ ότι κι ο
Ολυμπιακός έχει
πολυϊδιοκτησία. Να
την κάνει την
καταγγελία, σου λέω
εγώ. Να πάει στη
Μαρούπα και να πει
ότι η τάδε ομάδα
ανήκει στη σφαίρα
επιρροής του
Μαρινάκη. Μάλιστα.
Τώρα που τον πιάσανε
με γεμάτη την
καρδάρα γάλα στο
καρότσι, τώρα το
θυμήθηκε; Είναι και το
άλλο, το πιο σοβαρό.
Καλά, δεν είναι όλοι
στημένοι από τον
Μαρινάκη; Έτσι δεν
έλεγε ο Ιβάν, όταν
βγήκε η απόφαση για
τον ΠΑΟΚ, ότι είναι
στημένοι όλοι από τον
Αυγενάκη και τον
Μαρινάκη; Και που θα
καταγγείλει, δηλαδή,
σε μια στημένη
σύνθεση; Ξέρει τι κάνει
ο Ιβάν, δεν είναι
χτεσινός. Θα πάει στην
ΕΕΑ κι αν την
πετάξουνε στα
σκουπίδια την
καταγγελία, πάλι
στημένη θα τη βγάλει.

Για να ξεχάσουν οι ΠΑΟΚτσήσες την αγορά της Ξάνθης
από τον ανηψιό Καλπαζίδη, ο Ιβάν την «πέφτει»
στους αθλητικούς δικαστές που μαζί με την ΕΕΑ είναι «στημένοι»

ΠΑΟΚ

Στημένοι όλοι!!!
ΕΕΑ, Πειθαρχική και Εφέσεων ΕΠΟ…
Μπορεί και το CAS…
Bullying στους δικαστές,
«Κούγκι» τη Δικαιοσύνη
δώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο Σαββίδης δεν πρόκειται ν’ αφήσει τίποτα όρθιο, και κράτα την ώρα που σ’ το
λέω. Συντρίμμια θέλει να την κάνει όλη την Ελλάδα. Τώρα
την πέφτει στη Δικαιοσύνη. Χτες την έπεσε στον Μητσοτάκη, ή διώχνεις τον Αυγενάκη, δεν φτιάχνω γήπεδο, όπως έγραψε η «Α» στο προηγούμενο φύλλο της. Τσαμπουκά, στα ίσια. Τώρα, σου λέει, υπάρχει δικαστής που να μπορεί να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό; Άρα, δηλαδή, θα τον αθωώσουνε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Bullying κανονικό. Κούγκι θέλει να την κάνει ο Ιβάν.
Θα τραβήξει την μπιστόλα, αλλά δεν θα είναι μέσα αυτός σαν τον
καλόγερο Σαμουήλ. Απ’ έξω θα είναι. Μια στιγμή, το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Σ’ το είπα. Ο Ιβάν είναι σοβαρός παίκτης, δεν είναι της πλάκας. Στάχτη θα τα κάνει όλα.

Ε

Πρόσεξε. Γι’ αυτή την εισήγηση
της Παναγιώτας Σπανού, ένα έχω να σου πω. Άπαξ κι ο Ολυμπιακός βρεθεί ένοχος, να φτάσει στην
ερασιτεχνική κατηγορία, όχι μόνο
στη Super League2. Να διαλυθεί.
Να του πάρουνε τη σφραγίδα. Τέλος. Να κριθεί, όμως. Όχι αέρα πατέρα. Άλλο είναι αυτό κι άλλο να
δικάζει ο Σαββίδης με το Σαββιδοτεχνείο, ότι είναι ένοχος ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες ποια είναι η
διαφορά; Μία εισήγηση της Σπα-

νού, την κάνανε απόφαση. Διαβάζει ο ΠΑΟΚτσής και σου λέει ότι άπαξ και τον αθωώσουνε τον Ολυμπιακό, θα φταίει η Δικαιοσύνη,
που την έγραψε την Παναγιώτα.
Έτσι είναι. Τέτοιος τραμπουκισμός προς τη Δικαιοσύνη δεν έχει
ματαγίνει. Θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ, σου λέει ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί αλλιώς έχω πίσω μου έναν ολόκληρο λαό. Μόνο τα χουλιγκάνια έχει, αλλά σημασία έχει
πώς το σερβίρει ο Ιβάν. Για να ξε-

13
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
2/3 ΜΑΪΟΥ 2020

Τι έγινε
το γκάλοπ,
οέο;
χαστεί η υπόθεση πολυϊδιοκτησίας
με την Ξάνθη. Απλά πράγματα είναι αυτά. Και ρωτάω τώρα εγώ. Το
Σαββιδοτεχνείο έλεγε τα ίδια
πράγματα, ότι ποιος δικαστής θα
τολμήσει να υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ, που τον πιάσανε τον Ιβάν με
την κότα στο χέρι, δίπλα στο κοτέτσι; Όχι βέβαια.
Πάμε παρακάτω. Απόφαση η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν πρόκειται να βγάλει, πριν από τα ποινικά δικαστήρια. Σ’ το ξανάγραψα:
Σκέφτεσαι να υποβιβάσει τον Ολυμπιακό η Δεοντολογίας και να
αθωωθεί στα ποινικά δικαστήρια,
σε μια δίκη που όπου να ’ναι τελειώνει; Ο Ολυμπιακός θα ζητήσει
τον ουρανό με τους γαλαξίες γι’ αποζημίωση. Και μην ακούτε παπαριές ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας
δεν επηρεάζεται από τις τυχόν ποινικές αποφάσεις επί του ιδίου θέματος… Εδώ μιλάμε ότι δικάζεται
η ίδια υπόθεση και στο ένα δικαστήριο και στο άλλο. Για την ίδια
απόφαση δύο διαφορετικές αποφάσεις; Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
Είναι ανεξάρτητο, σου λέει, το
ένα όργανο από το άλλο. Είναι.
Μόνο που οι Σαββιδοτέχνες ξέχασαν σκόπιμα να σου πούνε ότι μιλάμε για τακτικούς δικαστές και
στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Κι
αυτοί δεν μπορούν να καταδικάσουνε με απλές ενδείξεις και πιθανολογήσεις. Θέλουν ντοκουμέντα.

Αποδείξεις. Τα παράπονα στον
Κοντονή, σου λέω εγώ. Και στην
εξυγίανση. Αυτοί έπεισαν τον Κοντονή να βάλει τακτικούς δικαστές κι όχι συνταξιούχους «ραμολί» και «δικηγοράκια», όπως τους
αποκαλούσαν. Ας πάνε στον Σταύρο - Χαραλάμπη να βρούνε το
δίκιο τους.
Πάμε παρακάτω. Η Σπανού
πήρε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και με βάση αυτό αποφάσισε. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε, ο
Φύσσας χόρευε τσιφτετέλια στο
Εφετείο. Δεν το είδε το ματς γιατί
έπαιζε με τα πιτσιρίκια του, ο Κατσουράνης του είπε, αυτός το είπε σε άλλους, ο Σα Πίντο το είπε
στον Σάντος και άλλες τέτοιες
παπαριές. Ο οποίος Σα Πίντο, αφού παραιτήθηκε το 2015, επανήλθε στον Ατρόμητο το 2017. Αφού τον στήσανε με τον Ολυμπιακό, πώς ξαναγύρισε δύο χρόνια
μετά, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Αυτά τα συμπεριέλαβε στο σκεπτικό της η Παναγιώτα; Ο πρόεδρος των Εφετών, Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος, που είναι
προϊστάμενος και της Παναγιώτας, είχε μειοψηφήσει για τον
Μαρινάκη στο βούλευμα των Εφετών και είπε ότι είναι αθώος.
Μη σε μπλέκω τώρα με νομικά θέματα. Με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, όλοι έχουν γίνει νομικοί.
Του πανεπιστημίου είναι όλοι. Κι
ακούνε, βέβαια, ό,τι τους βολεύει.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έτσι πάει η δουλειά. Να μην ξεφύγω, όμως. Για τον Ιβάν σού έλεγα
και το bullying στους δικαστές.
Αφού στο Σαββιδοτεχνείο είναι
υπέρ της Δικαιοσύνης, να μας πούνε τι έγινε κι αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Σαββίδη
για την μπούκα στην Τούμπα με
την πιστόλα. Ποια Δικαιοσύνη,
πλάκα κάνουμε τώρα; Σιγά μην ενδιαφέρεται το Σαββιδοτεχνείο για
τη Δικαιοσύνη. Πλημμύρισαν τον
κόσμο, ότι ο Ολυμπιακός υποβιβάστηκε. Ετοιμάζει βαλίτσες για τη
Β΄ Εθνική, σου λέει η «Φόρτσα»,
με διευθυντή τον Κόλκα. Παραμύθι φούρναρης, δηλαδή.
Και ξαναρωτάω τώρα εγώ: Πες
ότι η Ιωαννίδου, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, αθωώνει
τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Τι θα
γράφουνε μετά οι Σαββιδοτέχνες
με εντολή τού Ιβάν; Μεγάλο
σκάνδαλο, αγνόησαν την εισήγηση της Παναγιώτας κι άλλες τέτοιες παπαριές. Αφού έχουνε πείσει το προβατοτροφείο ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη υποβιβασμένος
και θα παίζει με τα Τρίκαλα και τον
Καραϊσκάκη Άρτας την επόμενη
σεζόν, θα του ρίξουνε κι άλλη σανοτροφή. Ότι έγινε σκάνδαλο. Κι
αυτό είναι ή δεν είναι bullying στη
Δικαιοσύνη; Καραμπινάτο, σου
λέω εγώ. Ή υποβιβάζετε τον Ολυμπιακό, ή είσαστε πιασμάν. Αυτό
λέει ο Σαββίδης.
Και δεν σταμάτησε εδώ ο
«Μπερλουσκόνι» της Βόρειας Ελλάδας, που τον βάφτισε η «Α».
Πάρτε ένα κομμάτι που έγραψε το
sdna: «Στον Ολυμπιακό ανησυχούν
αλλά δεν το δείχνουν. Κρατάνε χαμηλούς τόνους στο θέμα της εισήγησης για υποβιβασμό γιατί έχουν
μια περίεργη σιγουριά πως ό,τι και
να γίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, θα δικαιωθούν στην Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ». Γιατί την έχουν; Προφανώς επειδή εκεί έχτισαν παράδοση το τελευταίο διάστημα και δικαιώνονται σε όλα.
«Πρωταθλητής στις δικαιώσεις», όπως τιτλοφορείται σήμερα και μια

αθλητική εφημερίδα. Συν ότι υποστηρίζουν ως συνήθως ότι είναι
πάντα αθώοι και τους εμπλέκουν
οι κακοί «εξυγιαντές»...
Κατάλαβες τώρα; Σιγά μην του
ξέφευγε η Εφέσεων. Την μπουλάρουνε κι αυτή κανονικά. Έχτισε παράδοση, σου λέει ο Ολυμπιακός,
για να παίρνει θετικές αποφάσεις.
Μάλιστα. Αν παρέμενε, βέβαια, ο
Διονυσάτος πρόεδρος στην Εφέσεων με τον γιο του να δουλεύει
στο ΟΡΕΝ του Σαββίδη, δεν θα
είχανε πρόβλημα. Έτσι πάει. Ούτε,
βέβαια, αν ήταν πρόεδρος ο γίγας
Σκουτέρης, που τις πρωινές ώρες
που έβγαινε ο Βασιλάκης ο Τερλέγκας στο δεύτερο ημίχρονο στα
σκυλάδικα, έβγαζε την απόφαση
για να παίξει με κόσμο ο ΠΑΟΚ.
Πάμε παρακάτω. Ο Σαββίδης
πάει στον Άρειο Πάγο για το μέλος
της Εφέσεων, δικαστή Βρυώνη.
Γιατί, λέει, ψήφισε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παραστεί αντίδικος
στο CAS. Ενώ με την Ιεράπτετρα
και τον Ιάλυσο δεν έκανε το ίδιο.
Μάλιστα. Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε είναι αυτά. Και ρωτάω τώρα εγώ: Αφού ο Ιβάν λέει ότι στο CAS
που θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση
και θ’ αθωωθεί ο ΠΑΟΚ για την
πολυϊδιοκτησία, τι τον νοιάζει, ρε,
αν παραστεί κι ο Ολυμπιακός; Ίσαίσα, έπρεπε να το επιδιώξει να είναι κι ο Ολυμπιακός. Πλάκα κάνουμε τώρα; Έλα, κυρία Σουλούκου και Χατζησαβόγλου πώς σε
λένε, να σας ξεσκίσουμε στο CAS,
έπρεπε να πει ο Μπαλτάκος.
Έτσι είναι. Να ξεφτίλιζε ο
Μπαλτάκος με τους Ελβετούς δικηγόρους όλο το νομικό επιτελείο
του Ολυμπιακού. Να μην μπορούσανε να γυρίσουνε πίσω να δούνε
τον Μαρινάκη. Ν’ απολύονταν απάνω στο αεροπλάνο. Αφού το δίκιο είναι με τον ΠΑΟΚ. Όμως, αφού ξέρουνε ότι στο CAS μπορεί
να πάνε για μαλλί και μπορεί να
βγούνε κουρεμένοι, κάτσε σου λένε να κάνουμε καμιά φασαρία για
τον Βρυώνη. Αέρα-πατέρα, δηλαδή.

Για να σ’ το δέσω με το
προηγούμενο στη
διπλανή στήλη για τον
Ιβάν τον τρομερό.
Αφού θέλει να τα
τινάξει όλα στον αέρα
με τη Δικαιοσύνη,
θέλει μαζί του και τον
λαό του ΠΑΟΚ, βέβαια.
Δεν γίνεται τίποτα
χωρίς τον λαό. Βάζει
το sdna να κάνει
γκάλοπ. Ειδικότητα
του sdna είναι τα
γκάλοπ. Απευθύνεται
προς τον λαό, να πει
τη γνώμη του. Αυτό θα
πει δημοκρατία. Να
μιλάει κι ο λαός. Και
ρωτάει: «Πόσο πιθανό
θεωρείτε να δούμε τον
Ολυμπιακό στη Β΄
Εθνική;» Αυτό
ρωτούσαν. Και θ’
απαντούσανε τα
αρρωστάκια που
διαβάζουνε το
Σαββιδοτεχνείο; «Δεν
ξέρω. Δεν τα βγάλανε
τα αποτελέσματα.
Μπορεί να τα
επεξεργάζονται,
ακόμα». Όπως στη
Σοβιετία που κάνανε
εκλογές. Ίδιο πράγμα.
Όχι ότι τα
μαγειρεύουνε. Δεν
γίνονται αυτά τα
πράγματα. Από κάτω,
βέβαια, τα εξαφάνισαν
τα σχόλια. Κι ο
ελληνικός λαός
περιμένει με αγωνία τα
αποτελέσματα. Κατά
τα άλλα, κάνουνε
δημοσιογραφία, σου
λέει ο Κόλκας. Και τα
χώνουν στο
Μαρινακέικο, γιατί δεν
είχε την είδηση με τη
Σπανού.
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Η Ελλάδα
με τα…
ολλανδικά
πρότυπα
Τι θα γινόταν στην Ελλάδα, αν η ΕΠΟ ακολουθούσε τα… πρότυπα
της Ολλανδικής Ομοσπονδίας; Αρχικά δεν
θα υπήρχε πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός που
έχει τον τίτλο στο… τσεπάκι του, θα βολευόταν
με το καλό ευρωπαϊκό
εισιτήριο στο
Champions League
(στον 3ο προκριματικό
γύρο). To δεύτερο εισιτήριο για την κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση (στον 2ο προκριματικό γύρο του
Champions League στο
μονοπάτι των μη πρωταθλητών) της UEFA θα
το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, που
απέχει μόλις έναν πόντο από την ΑΕΚ μετά
την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για
την πολυϊδιοκτησία.
Στο Κύπελλο που δεν
θα ολοκληρωθεί συνέχιζαν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης. Πιθανότατα και οι τέσσερις μέσω πρωταθλήματος διασφαλίζουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ίσως ο Άρης είναι χαμένος, καθώς θα μπορούσε να πάρει κάποιο καλύτερο εισιτήριο για το
Europa League (ο Κυπελλούχος πάει στον
3ο προκριματικό γύρο).
Οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός,
ΟΦΗ και Άρης κατέχουν τις θέσεις από 3-6.
Ο Παναθηναϊκός μέχρι
τώρα δεν έχει δικαίωμα
ευρωπαϊκής συμμετοχής. Αν υπάρξει αναστολή της ποινής του ο
Άρης μένει εκτός!! Αν
δεν αλλάξει κάτι, η ΑΕΚ
θα παίξει στον 3ο προκριματικό γύρο του
Europa League, ενώ ΟΦΗ και Άρης στον 2ο
προκριματικό γύρο του
Europa League. Όλα
αυτά με τα… ολλανδικά
δεδομένα.

ταν ο σημερινός
πρωθυπουργός
της Ολλανδίας, Μαρκ
Ρούτε, επικράτησε του ακροδεξιού αντιπάλου του,
Γκέερτ Βίλντερς, όλη η Ευρώπη υποδέχτηκε με ανακούφιση το αποτέλεσμα. Δεν
θα μπορούσε βέβαια να φανταστεί ότι η παρέα τού Ρούτε
θα όρθωνε το μεγαλύτερο εμπόδιο σχετικά με τους όρους
που θα έπρεπε να συνοδεύουν
τη χορήγηση πιστώσεων στις
χώρες για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και μπλόκαρε
την πρόοδο για τη συμφωνία
σε πακέτο μέτρων ύψους μισού
τρισ. ευρώ.
Η παρεμπόδιση της απόφασης
για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ESM) από την Ολλανδία στη συνεδρίαση του
Eurogroup είχε χαρακτηριστεί «ακατανόητη», από αξιωματούχος
της γαλλικής προεδρίας.
Δεν ήταν όμως η μόνη. Ο Ρούτε έδωσε την πάσα, ώστε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο να γίνει το
μαύρο πρόβατο της Ευρώπης με
ακατανόητες αποφάσεις.
Το μικρότερο από τα επτά παιδιά μιας μεσοαστικής οικογένειας
έγινε το 2010 ο πρώτος φιλελεύθερος πρωθυπουργός της χώρας
από το 1918. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας φαίνεται όμως ότι
είναι μόνο για να… κουνάει το δάχτυλο. Στην Ελλάδα για το προσφυγικό, δίχως να αναλάβει τις
ευθύνες που του αναλογούν, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ως όχι απλά το
δεκανίκι, αλλά ο μπροστινός της
Γερμανίας σε κάθε τι που αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη.
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός οδηγεί ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο παλιάς τεχνολογίας και εξακολουθεί να μένει στο διαμέρισμα που αγόρασε όταν αποφοίτησε από το ιστορικό πανεπιστήμιο
του Λέιντεν –το παλαιότερο στην
Ολλανδία– με μεταπτυχιακό στην
Ιστορία το 1992.
Ντυμένος με τζιν, φούτερ και αθλητικά παπούτσια, ο ψιλόλιγνος
πολιτικός εμφανίζεται συχνά τις
Παρασκευές τα απογεύματα στο
κέντρο της Χάγης, κάποιες φορές
μάλιστα γευματίζει σε τοπική πιτσαρία. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως άνθρωπο της ρουτίνας, που εξακολουθεί να τρώει με
την 90χρονη μητέρα του ινδονησιακή κουζίνα τα Σαββατόβραδα.
Ο Ρούτε έχει παραδεχτεί ότι επηρεάστηκε βαθιά από τον θάνατο

Ό

Μπουρλότο
στην Ευρώπη
από τον Ολλανδό
Μαρκ Ρούτε
«Λαγός» της Γερμανίας ο Ολλανδός πρωθυπουργός,
μπλόκαρε την έκδοση ευρωομολόγου, και τώρα διαλύει
και το ποδόσφαιρο με αποφάσεις χιτλερικού χαρακτήρα
χης του πίνακα του Βίνσεντ Βαν
Γκογκ από το μουσείο «Singer
Laren» του Άμστερνταμ, αλλά αν
αναλογιστεί κανείς τις αξίες που
αφαιρέθηκαν ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη. Η αξία του πίνακα ανέρχεται σε 2,97 εκατ. ευρώ, ενώ της
ετσιθελικής απώλειας ευρωπαϊκών εισιτηρίων και εσόδων, πολλαπλάσια.

Οργή από Ουτρέχτη
και Άλκμααρ

του πατέρα του, καθώς και ενός από τους αδελφούς του, ο οποίος
πέθανε από AIDS το 1989. Ίσως γι’
αυτό και αποφάσισε να κλείσει μέχρι τις 31 Αυγούστου όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και να οδηγήσει την Ομοσπονδία της Ολλανδίας στην αδιανόητη απόφαση

διακοπής των πρωταθλημάτων, μη
ανάδειξης πρωταθλητή αλλά και
μπλόκου στους προβιβασμούς και
υποβιβασμούς ομάδων!!
Οι καταγγελίες για κλοπή του ιδρώτα των παικτών έδωσαν και
πήραν. Η κλοπή αυτή μπορεί να
μην έκανε τον ντόρο της αντίστοι-

Μετά την Ουτρέχτη που ανακοίνωσε πως θα κινηθεί δικαστικά,
αλλά και με καταγγελία στην UEFA
κατά της ομοσπονδίας, για την απόφασή της να μην τη συμπεριλάβει στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια», δίνοντας οριστικά την 5η θέση στη
Βίλεμ (παρότι η τελευταία είχε ένα ματς παραπάνω), ήταν η σειρά
της Άλκμααρ να παραπονεθεί πολύ έντονα για το γεγονός ότι δόθηκε το πρώτο εισιτήριο και η απευθείας είσοδος στους ομίλους
του επόμενου Champions League
στον Άγιαξ, μολονότι η ΑΖ ισοβαθ-

μούσε με τον «Αίαντα» στην πρώτη
θέση της βαθμολογίας (με 56 βαθμούς), έχοντας χειρότερο συντελεστή στα τέρματα.
Στην Άλκμααρ, μάλιστα, εστιάζουν τα παράπονά τους στο γεγονός ότι τη φετινή περίοδο, μέχρι το
οριστικό lockdown, είχαν νικήσει
τον Άγιαξ και στις δύο φορές που
βρέθηκαν ως αντίπαλοι στην
Eredivisie (1-0 εντός έδρας και 20 εκτός έδρας).
«Είμαστε απογοητευμένοι γιατί
είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε, μέσα σ’ αυτή την κρίση, ότι
δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που
επέλεξε να μοιράσει τα ευρωπαϊκά
εισιτήρια», τόνισε ο γενικός διευθυντής της ΑΖ, Ρόμπερτ Έενχορν, και πρόσθεσε: «Δουλέψαμε
πολύ σκληρά για εβδομάδες, για να
καταλήξουμε σε διάφορα σενάρια,
προκειμένου να αποφύγουμε την
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε
σήμερα. Ζητήσαμε να καταλήξουμε
σε μία απόφαση που θα κριθεί μέσα στα γήπεδα, σε έναν περιορισμένο αριθμό αγώνων. Προτείναμε κι
άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν
τα έλαβε σοβαρά η ομοσπονδία κι
έμειναν αναπάντητα».
Ναι μεν η KNVB, κατά κόσμον
Βασιλική Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εναρμονίστηκε με
την κυβερνητική εντολή για διεύρυνση των έκτακτων μέτρων που
αφορούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι την τελευταία ημέρα
του καλοκαιριού, αλλά οι αποφάσεις που πήρε συνδυαστικά με την
οριστική ματαίωση των πρώτων
δύο βασικών κατηγοριών, προκάλεσαν σοκ.
Εν έτει 2020 ο «αόρατος εχθρός» της ανθρωπότητας «γέννησε» αναμφίβολα μια πρωτοφανή συνθήκη στα 122 χρόνια ζωής
του ολλανδικού ποδοσφαίρου.
Διότι από το 1898 έως σήμερα
δεν υπήρξε άλλη φορά που δεν ολοκληρώθηκε σεζόν, η οποία είχε
ήδη εκκινήσει. Είναι δε η μόλις
δεύτερη που δεν θ’ αναδειχθεί
πρωταθλητής ύστερα από τη ματαίωση της σεζόν 1944-45, της
μοναδικής που χάθηκε εξαιτίας
των γεγονότων του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Η δημόσια υγεία έρχεται πάντα
πρώτη, κόντρα σε κάθε οικονομικό συμφέρον που διακυβεύεται και
τις ανυπολόγιστες ζημίες που θα
υποστούν όλοι όσοι «τρέφονταν»
από την ποδοσφαιρική δράση. Αλλά αυτό αφορά όλη την Ευρώπη.
Οι Ολλανδοί πρωτοπορούν, αλλά
δίνουν το χειρότερο παράδειγμα.
Με βάση την τελεσίδικη απόφαση, η Eredivisie ολοκληρώθηκε στην 26η αγωνιστική (πλην 2 αγώνων που εκκρεμούσαν) και η
Eerste Divisie στην 29η, ενώ το
ορφανό Κύπελλο ξέμεινε από τελικό. Όπως δεν θ’ αναδειχθεί πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία,
αντίστοιχα δεν θα προκύψει στη
δεύτερη, με συνέπεια να μην ισχύσει –για εφέτος– ο κανόνας υπο-
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νοδο στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η οργή της
Ουτρέχτης
Τότε γιατί
διαμαρτύρεται;

βιβασμού/προβιβασμού είτε απευθείας (για τον τελευταίο και τον
πρώτο αντίστοιχα) είτε μέσω των
μπαράζ (για τον προτελευταίο και
τον δεύτερο). Τουλάχιστον ευνοϊκή συγκυρία από τη μία για την
Ντεν Χάαγκ, κυρίως δε για την ουραγό Βααλβάικ, και τέρμα αρνητική για τις Καμπούρ και Ντε Χράασαπ που οδηγούσαν με διαφορά
την κούρσα στη β΄ κατηγορία. Αναμενόμενη οπότε η αντίδραση
των δύο συλλόγων που στερούνται του δικαιώματος να διεκδικήσουν την άνοδό τους στην ελίτ του
ολλανδικού πρωταθλήματος, και
η προσπάθεια που είχαν καταβάλει αχρηστεύεται.

Στη μεγάλη κατηγορία η Ομοσπονδία μοίρασε ήδη τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Άλκμααρ που είχε
56 πόντους στερείται της ευκαιρίας να διεκδικήσει τα πρωτεία από
τον ισόβαθμό της Άγιαξ, ο οποίος
μένει στα 34 πρωταθλήματα, αλλά
θα πάρει μέρος στα προκριματικά
του επόμενου Champions League
(γ΄ προκριματικό). Επίσης η Φέγενορντ (50 βαθμοί), η Αϊντχόφεν
(49) και η Βίλεμ (44) εξασφαλίζουν
τα εισιτήρια που δικαιούται η χώρα για το Europa League, καταλαμβάνοντας τις τρεις επόμενες
θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα.
Μάλιστα, στο Τίλμπουργκ στήθηκε ένα μικρό πανηγύρι για την επά-

Δικαιολογημένα η Ουτρέχτη αμφισβητεί την απόφαση να μείνει
εκτός Ευρώπης, καθώς το μοίρασμα «δεν βασίζεται σε αθλητικούς
λόγους και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».
Η απόφαση στερείται διαφάνειας
και αντικειμενικότητας, καθώς:
• Αφενός το γεγονός ότι στην
κατάταξη υπολείπεται μεν τριών
βαθμών της Βίλεμ, αλλά έδωσε ένα παιχνίδι λιγότερο έως τη διακοπή κι αν το κερδίσει την προσπερνά στην ισοβαθμία λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων, της καλύτερης επίθεσης και του μεταξύ
τους καλύτερου αποτελέσματος
(2-0 στον πρώτο γύρο).
• Αφετέρου το γεγονός πως ακυρώνεται όλη η πορεία της στο
Κύπελλο, έχοντας στη διαδρομή
συναντήσει και αποκλείσει την Εξέλσιορ (4-1), τη Χρόνινχεν (1-0),
την Αϊντχόφεν (2-1 στην παράταση), την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-1)
και τον Άγιαξ (2-0), ούσα μία από
τις φιναλίστ του τελικού. Την ίδια
ώρα που πριμοδοτείται η αντίπαλός της Φέγενορντ, χωρίς να την
έχει ανταγωνιστεί.
Το πόσο μακριά θα φτάσει η ομάδα της τέταρτης μεγαλύτερης
πόλης της Ολλανδίας, αντέχοντας
στις πιέσεις που θ’ ασκηθούν, έχει
βαρύνουσα σημασία. Διότι είναι
πολύ πιθανό να συμπαρασύρει
πολλές ομάδες που πλήττονται για
μικρές λεπτομέρειες.

Ο καθρέφτης της Premier League
Η UEFA αποφάσισε πως γνώμονας
για την ευρωπαϊκή συμμετοχή θα είναι ό,τι έχει σημειωθεί εντός γηπέδου
σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή σε πρωταθλήματα. Οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων θα καθορίσουν τον χάρτη των ευρωπαϊκών
διοργανώσεων της επόμενης σεζόν.
Για την ακρίβεια, οι πόντοι ανά παιχνίδι! Και αυτό γιατί στην Premier
League για παράδειγμα δεν έχουν όλες οι ομάδες τους ίδιους αγώνες. Οπότε θα κριθούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με τους πόντους ανά
αγώνα που έχουν!
Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό,
κοιτάζοντας τη βαθμολογία του αγ-

γλικού πρωταθλήματος, κανονικά
συμμετέχουν στο επόμενο
Champions League οι πρώτες τέσσερις δίχως κάποια διαφοροποίηση, οι
θέσεις 5-7 οδηγούν στο Europa
League και οι Τότεναμ και Άρσεναλ
μένουν εκτός!
Το παραπάνω διατηρείται μέχρι την
απόφαση του CAS για την τιμωρία
της Μάντσεστερ Σίτι… Αν παραμείνει
η ποινή, η 5η ομάδα παίρνει τη θέση
της. Στην Premier League κάποιες ομάδες έχουν 29 ματς, κάποιες 28. Και
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η UEFA
επιλέγει το ppg (βαθμοί ανά παιχνίδι). Έτσι, αυτήν τη στιγμή οι βαθμοί
ανά παιχνίδι είναι:

1 Λίβερπουλ
2 Μάντσεστερ Σίτι
3 Λέστερ
4 Τσέλσι
5 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
6 Γουλβς
7 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
8 Τότεναμ
9 Άρσεναλ

2,82
2,03
1,82
1,65
1,55
1,48
1,53
1,41
1,42

Η Σέφιλντ μπορεί να είναι 7η, αλλά σύμφωνα με τους βαθμούς ανά ματς ανεβαίνει
6η. Αν φύγει από τη μέση και η Σίτι, ανεβαίνει 5η και παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο
η Άρσεναλ που είναι μεν 9η, αλλά με τιμωρημένη την ομάδα του Μάντσεστερ ανεβαίνει 8η και με τους βαθμούς ανά ματς
περνάει την Τότεναμ.
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ΘΕΜΑ

Τσουνάμι
στα
τηλεοπτικά
Η μείωση του αριθμού
των ομάδων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αύξηση του ενδιαφέροντος στο πρωτάθλημα
και της προσέλευσης
των φιλάθλων στα γήπεδα. Η υποχρεωτική
διακοπή, ωστόσο, προκάλεσε αναγκαστικό
κρας τεστ για τα κανάλια που έχουν πάρει τα
τηλεοπτικά δικαιώματα
των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ήταν η στιγμή που η
NOVA και η ΕΡΤ βρέθηκαν σε θέση να σταθμίσουν τα έσοδα και τα έξοδα από τους αγώνες
του ελληνικού πρωταθλήματος και με βάση
αυτά τα δεδομένα ίσως
πορευτούν στη νέα εποχή. Ας μην ξεχνάμε πως
βρισκόμαστε σε ένα
κομβικό σημείο. Κι αυτό
γιατί η Nova ενδέχεται
να αλλάξει χέρια, η
COSMOTE δεν ασχολείται με το ελληνικό
ποδόσφαιρο, ενώ η λογική της κυβέρνησης
δεν είναι να μοιράζει
χρήματα μέσω της ΕΡΤ.
Το νέο σύστημα με τα
πλέι οφ και τα πλέι άουτ αποτελεί κίνητρο
να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, κάθε τι
έχει το τίμημά του. Αυτοί που έβαλαν με τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους μπουρλότο
στηn κεντρική διαχείριση, τώρα ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους,
καθώς έρχεται… τσουνάμι. Μονόδρομος για
τη νέα σεζόν να υπάρξει προκήρυξη που θα
διασφαλίζει μεγάλο αριθμό σημαντικών αγώνων. Διαφορετικά,
πολλοί θα ψάχνουν να
βρουν το χρώμα του τηλεοπτικού χρήματος,
χωρίς ή με περιορισμένη επιτυχία.

Να πάμε στο CAS και για την ήττα
στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό;

Διοίκηση… ξένων
Η αμφισβήτηση των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου, έχει
γίνει πια της μόδας. Αν δεν αμφισβητήσεις τον ένα εφέτη ή τον άλλο πρωτοδίκη, δεν
μπορεί να έχεις ΠΑΕ με… εκτόπισμα. Δεν είναι η μόνη περίοδος που η κριτική σε αποφάσεις αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων αποτελεί ενισχυτικό της κυριαρχίας ενός διοικητικού παράγοντα. Εξάλλου, οι δικηγόροι που ασχολούνται με το αθλητικό δίκαιο γι’
αυτό είναι. Για να συμβουλεύουν το πώς θα θεραπευτούν οι όποιες αποφάσεις.
Πλέον σε πρώτο ρόλο έρχεται το CAS. Το δικαστήριο στην Ελβετία θα έχει πολλές… ελληνικές υποθέσεις. Μάλλον ήλθε ο καιρός μετά τη μετάκληση ξένων διαιτητών να μεταφερθεί η απονομή δικαίου σε ξένους δικαστές. Όπως μπορούμε να ξεπεράσουμε
την επιτροπεία της FIFA και της UEFA και να πάμε κατευθείαν σε Δ.Σ. στην ΕΠΟ που θ’
αποτελείται από ξένους. Προσοχή, όμως. Να είναι… προσωπικότητες.

Ανηψούλα να βολέψουν
Χαράς ευαγγέλια στην ΕΠΟ. Η UEFA θα δώσει σε κάθε μέλος της 4,3 εκατ. ευρώ για τις
επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού. Με τέτοιο πακέτο άρχισαν να γίνονται…
προγραμματισμοί. Πού θα πάνε δηλαδή τα λεφτά. Αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να μη διαφημιστεί στις Ενώσεις και τα σωματεία τους. Γιατί όταν το ταμείο
είναι τόσο γεμάτο, θα αρχίσουν
τα αιτήματα για ενισχύσεις κι επιχορηγήσεις.
Το κακό για αυτούς που ονειρεύονται ταξίδια και αποζημιώσεις πάσης μορφής, είναι πως
σε λίγους μήνες έρχονται εκλογές. Και δεν είναι σωστό να υπάρχουν παραπονεμένοι πελάτες-ψηφοφόροι. Με γεμάτο το
πουγκί, είναι εφικτό να ικανοποιηθούν πολλά αιτήματα και
βέβαια να γίνουν προσλήψεις.
Όλοι έχουν από μια ανηψούλα
να βολέψουν.

Ο Γκαγκάτσης
σε νέες περιπέτειες
Οι ρυθμοί στην ελληνική Δικαιοσύνη είναι
αργοί, αλλά στο τέλος οι δικαστές παίρνουν αποφάσεις που
ικανοποιούν το κοινό
περί δικαίου αίσθημα.
Για τον Βασίλη Γκαγκάτση η μία καμπάνα πέφτει μετά την
άλλη. Ο αμισθί πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ τιμωρήθηκε με απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για έναν χρόνο και
πρόστιμο 10.000 ευρώ από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας, γιατί, αν και είχε καταδίκες και
κώλυμα σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, κατέλαβε τη
θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Super League.
Οι περιπέτειες του Γκαγκάτση όμως δεν τελείωσαν εκεί. Στις 10 Ιουνίου προσδιορίστηκε να γίνει η δίκη
που αφορά στην υπόθεση της πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας, την περίοδο 2004-06, από την τότε διοίκηση της ΕΠΟ. Κατηγορούμενοι στο Ε΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών είναι οΒασίλης Γκαγκάτσης και άλλα
πέντε μέλη του ΔΣ που τους πήρε στον λαιμό του ο
Βασιλάκης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε
την εξέλιξη της δίκης και πώς θα δικαιολογήσει ο
πρώην τους χειρισμούς και τις αποφάσεις που ζημίωσαν την ΕΠΟ. Προφανώς και στη Super League, αυτές
τις ικανότητες εκτίμησαν και τον είχαν προσλάβει. Για
το… καλό του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.




Τέτοιες μέρες ήταν το 1971, όταν ο Παναθηναϊκός νικούσε
3-0 στη Λεωφόρο τον Ερυθρό Αστέρα και έπαιρνε
πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του
«Γουέμπλεϊ» το 1971, όπου έχασε 2-0 από τον Άγιαξ.
Οι «πράσινοι» είχαν χάσει 3-0 στο Βελιγράδι.
Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Αριστείδης Καμάρας.
Τα άλλα δύο, ο μέγας Αντώνης Αντωνιάδης.



Ο Σουηδός Ντέιβιντ Λιντ θέλησε να πάρει το επίθετο της
αγαπημένης του ομάδας, της Τότεναμ, μετά την πρόκρισή
της στον τελικό του Champions League την περασμένη
σεζόν. Οι σουηδικές αρχές τού το αρνήθηκαν στην αρχή.
Αυτός επέμενε και απτόητος προχώρησε σε νέα αίτηση
παίρνοντας τελικά μετά από πολλούς μήνες θετική
απάντηση.

13 διαιτητές: «Δεν υπάρχει παράβαση»
Περέιρα-Μαρίν: «Υπάρχει»
Η καχυποψία των φιλάθλων είναι έκδηλη στις αποφάσεις των διαιτητών. Θεωρούν σε μεγάλο βαθμό πως πίσω από αυτές κρύβεται
σκοπιμότητα. Ακόμη όμως και με σχεδόν… ξεκάθαρους τους κανονισμούς, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ρέφερι σε αναμετρήσεις
που δεν κρίνουν τίποτα παρά μόνο σχολιάζουν τις φάσεις και μάλιστα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης.
Στην τελευταία που συμμετείχαν τα μέλη της ΚΕΔ προεξαρχόντων των Μέλο Περέιρα και Χουάν Μάριν, με την παρουσία Καλύβα, Τριτσώνη, Κουκουλάκη, Δαγκλή και Ιωσηφόγλου, σχολιάστηκαν φάσεις με… πρωτοφανείς διαφωνίες. Σε αγώνα του ΠΑΣ
Γιάννινα με τη Δόξα Δράμας(1-0) σε μαρκάρισμα του Μπουκουβάλα στον Ιωαννίδη των φιλοξενούμενων, οι 23 από τους 26 διαιτητές απάντησαν ότι δεν υπάρχει παράβαση, συμφωνώντας με τον ρέφερι της αναμέτρησης Μπαΐλη από την ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας.
Η ΚΕΔ ωστόσο αποφάνθηκε ότι υπάρχει παράβαση, την οποία
όμως δεν είδε η συντριπτική πλειοψηφία των ρέφερι. Μόλις τρεις ήταν αυτοί που είχαν την ίδια άποψη με τον Περέιρα και την παρέα
του. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις όπου διαφώνησαν οι διαιτητές της μεγάλης κατηγορίας σε φάσεις αγώνων της Super League 2.
Διαφωνία, αλλά μειοψηφική προέκυψε και για το πέναλτι που
καταλογίστηκε στο Παναχαϊκή-Απόλλων Σμύρνης 1-3. Όλοι αποφάνθηκαν πως υπήρχε ανατροπή του Μπετινέλι και σωστά ο ρέφερι Κουκούλας από τη Λέσβο έδειξε την άσπρη βούλα. Ο διεθνής
Γιώργος Κομίνης ωστόσο είπε για την εν λόγω φάση, από την οποία προήλθε το τρίτο γκολ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», ότι όχι μόνο
δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά έπρεπε να δοθεί και κίτρινη για θέατρο
στον παίκτη του Απόλλωνα.
Συμπέρασμα: Ούτε το VAR δεν μας σώζει…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Σφυρίζουν
για τη δόξα
Τα τελευταία χρόνια οι
αποζημιώσεις των
διαιτητών και βοηθών
στη Super League
αυξήθηκαν σημαντικά.
Η ΕΠΟ μπορεί να
καθυστερεί υπερβολικά
να αποδίδει στους
δικαιούχους τα
χρήματα που
καταβάλλουν οι
ομάδες, όμως οι ΠΑΕ
ξέρουν ότι ξηλώνονται
κανονικά προκειμένου
να έχουν διαιτητές στα
παιχνίδια τους.
Ο διαιτητής παίρνει
μικτά ανά αγώνα
2.000,00€, οι βοηθοί
και ο Varίστας από
1.000,00€, ο τέταρτος
και ο βοηθός VAR από
500,00€.
Τα πολλά λεφτά δεν
έφεραν την άνοιξη
στην ελληνική
διαιτησία. Αυτά και
άλλα τόσα να
έπαιρναν οι διαιτητές
δεν πρόκειται να είχαν
καλύτερη απόδοση
στους αγωνιστικούς
χώρους. Με δεδομένη
την εικόνα των
διαιτητών και την
αναγκαιότητα
μετάκλησης ξένων, οι
φωνές για περικοπές
τη μετά κορωνοϊό
εποχή στο ελληνικό
ποδόσφαιρο
ισχυροποιούνται.
Αυτήν τη φορά οι
διαιτητές με τα
σφυρίγματά τους
έβγαλαν τα μάτια τους.
Βέβαια, είναι και αυτοί
που δεν τους
απασχολεί η
αποζημίωση, αρκεί να
παίζουν. Τους
ενδιαφέρει η δόξα και
δεν θα τους ενοχλήσει
η μείωση. Κάπως,
κάποιοι θα
βολεύονται…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Ντέμης θα φτιάξει το ποδόσφαιρο!
Όπως έφτιαξε την ΑΕΚ…
Στον κολλητό του, Παύλο Τσίμα, πήγε ο Ντέμης Νικολαΐδης και έδωσε συνέντευξη Τύπου, για να υπενθυμίσει στον Γεραπετρίτη ότι εκείνο το ραντεβού που είχαν κάνει στο Μαξίμου… έμεινε στη μέση.
Χαθήκανε, βρε παιδάκι μου.
Ο Ντέμης πάντως δήλωσε… διαθέσιμος να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν
και –όπως είπε– καμία κυβέρνηση δεν θα κάνει αυτά που θα ήθελε αυτός, εννοώντας προφανώς ότι ια επαναλάμβανε τις κινήσεις που έκανε ως πρόεδρος για να
κάνει την ΑΕΚ μεγάλη και πρώτη. Στη Γ΄ Εθνική…

Για τον
Ολυμπιακό
δεν
χρειάζονται
αποδείξεις…
Τρεις λαλούν και δυο
χορεύουν ο
Μπαλτάκος!
«Δεν χρειάζεται να
υπάρχουν αποδείξεις
για να τιμωρηθεί ο
Ολυμπιακός», είπε ο
Τάκαρος. Έτσι είναι!
Για τον Ολυμπιακό
αρκούν οι ενδείξεις. Η
μαρτυρία του Φύσσα,
του Γεωργέα και του
Καλαϊτζίδη…
Για τον ΠΑΟΚ που τον
πιάσανε με τη γίδα
στην πλάτη (στην
ιστορία με την Ξάνθη)
και πρέπει να του
αφαιρεθεί το περσινό
πρωτάθλημα δεν
χρειάζονται ούτε
ενδείξεις, ούτε
αποδείξεις.
Χρειάζεται μόνο ο…
Γεραπετρίτης.

Ο Ολυμπιακάρας Γεραπετρίτης
θα άλλαζε τον νόμο
για τον Ολυμπιακό;
Δεν τον κατηγόρησε κανείς ότι δεν είναι… Ολυμπιακάρα. Άσε που οι
κακές γλώσσες λένε ότι δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και ότι το
μόνο που αθλητικά βίωσε στη ζωή του ήταν μερικά σουτάκια στο ανοιχτό τού Πορφύρα στην Πειραϊκή. Μέχρι εκεί έφτασε αθλητικά ο Γ.
Γεραπετρίτης.
Όμως, δεν τον κατηγόρησε κανείς ότι δεν είναι… Ολυμπιακός. Μόνος του βγήκε και είπε σε μια συνέντευξη «άντε να τελειώσει το πρωτάθλημα, να χαρούμε κι εμείς που είμαστε… πρώτοι».
Ο Γεραπετρίτης κατηγορήθηκε (πέραν του ότι άλλαξε τον νόμο
για να μην υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ) ότι συμβούλευσε λανθασμένα τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς τη δεσμευτική απόφαση της ΕΕΑ για το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη.
Κι επειδή το παίζει… Ολυμπιακάρα, καλό θα ήταν να μας έλεγε αν θα άλλαζε τον νόμο για τον Ολυμπιακό,
με την ίδια ευκολία που τον άλλαξε για να σώσει τον ΠΑΟΚ…
Βέβαια, στην περίπτωση αυτή θα δυσκολεύτηκε, αφού δεν θα είχε κάποια πληροφόρηση τύπου Δρόσου
–που τον ενημέρωσε για τις διαθέσεις του Ιβάν– για το τι θα έκανε ο Μαρινάκης.

Δύο υποβιβασμούς ο ΠΑΟΚ, έναν ο Παναθηναϊκός
Τον τελευταίο χρόνο μόνο δύο ομάδες από τη Super League κινδύνευσαν πραγματικά με υποβιβασμό. Ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπορούσε να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα και άλλαξε ο κανονισμός (ο υποβιβασμός έγινε αφαίρεση βαθμών) για να τη γλιτώσει, όπως και έγινε.
Και ο ΠΑΟΚ, που προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια (στο ΣτΕ για την ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού) και στην ψηφοφορία που έγινε στη Super League επειδή προσέφυγε στα πολιτικά
δικαστήρια γλίτωσε την αποβολή από το πρωτάθλημα με την ψήφο του Παναθηναϊκού.
Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε τον υποβιβασμό και στην ιστορία με την πολυϊδιοκτησία με την τροπολογία Γεραπετρίτη… Σκορ: ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-1!!!

Χάνει
ακόμη και
τα δικαστήρια
για τις κλήσεις
ο ΠΑΟΚ, αλλά
θέλει να ρίξει
τον Ολυμπιακό
Τελικά, ο Σαββίδης αγόρασε το
«Έθνος», πήρε το Open και χρηματοδότησε ιστοσελίδες για να κάνει
πόλεμο στον Ολυμπιακό και στον
Μαρινάκη.
Ξεσάλωσαν το περασμένο Σαββοτοκύριακο όλα τα Μέσα που είναι στην επιρροή του για να… ρίξουν τον Ολυμπιακό.
Από το «Έθνος» και το Open μέχρι το SDNA και όλες τις αθλητικές και μη ιστοσελίδες της Θεσσαλονίκης που έπιασαν δουλειά για
να… υποβιβάσουν τον Ολυμπιακό,
επειδή θα κινηθεί νομικά για να αφαιρεθεί και το περσινό πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ λόγω της υπόθεσης με την Ξάνθη. Έλα, όμως,
που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει ούτε δικαστήριο για τις κλήσεις στην παράνομη στάθμευση…
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Διασυρμός Ιβάν: Με το… «νόμο
Κατσέλη» θέλει τον Μίσιτς
Τέτοιο «σότο» δεν πρέπει να έχουν ξαναφάει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τον Μίσιτς. Ακόμα να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, ολόκληρο το Σαββιδοτεχνείο
βάραγε παλαμάκια ότι ο Μίσιτς έκλεισε οριστικά, περνάει από τα γραφεία για να βάλει την τζίφρα
του. Μόνο που δεν είχαν υπολογίσει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θέλει λεφτά, τα δυο με δυόμισι μιλιόνια. Τώρα, ο «ζάμπλουτος» Ιβάν ζητάει… διακανονισμό από τους Πορτογάλους. Να πληρώνει με
δόσεις. Και να πέσει η τιμή, φυσικά, λόγω του κορωνοϊού. Αυτά με τον παραλή Ρωσοπόντιο, που θέλει να μπει στον… «νόμο Κατσέλη». Και μιλάμε για τον μακράν κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν.

Παραμύθι ότι η UEFA θ’
αποκλείσει τον Ολυμπιακό, ας
ετοιμάσουν σανοgroups
UEFAmafia
Πειθαρχική Eπιτροπή της UEFA κρίνει το μέλλον του Ολυμπιακού, γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Κι όπως τιμώρησε τη
Φενέρμπαχτσε, θα τιμωρήσει και τον Ολυμπιακό, επειδή η
Παναγιώτα Σπανού έκανε αυτή την εισήγηση. Παραλείπουν, βέβαια, να πουν ότι η Φενέρ δικαιώθηκε στα ποινικά δικαστήρια και ενώ είχε τιμωρηθεί για δύο χρόνια το 2011, επέστρεψε την επόμενη
σεζόν στο Champions League. Επίσης, οι παραμυθάδες του Σαββιδοτεχνείου… ξέχασαν την περίπτωση του Αστέρα Τρίπολης, όπου Μπάκος και Μποροβήλος καταδικάστηκαν το 2018 σε πρώτο βαθμό για το «Koriopolis». O Αστέρας, ωστόσο, πήρε μέρος κανονικά στο Europa
League, όπου και αποκλείστηκε από την Αμπερντίν.
Μπάκος,
Μποροβήλος αθωώθηκαν, τελικά. Γι’ αυτό,
καλό είναι για το Κολκέικο να ετοιμάζουν και πάλι στο facebook, σανοgroups «UEFAmafia».

Η

Πακιστάν, Βιετνάμ, αλλά όχι στη
Ρωσία
τα πέρατα της γης έφτασε η είδηση για την εισήγηση της Παναγιώτας Σπανού για τον Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Το
sdna έκανε
και αναδημοσιεύσεις από το… Πακιστάν και το… Βιετνάμ! Δεν θα μπορεί
να σταθεί ο Μαρινάκης στην Ασία.
Τραγική παράλειψη που δεν στάλθηκε το ρεπορτάζ
στον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ της Ζάμπια, γι’ αυτόν που
φούσκωναν με περηφάνια οι Σαββιδοτέχνες. Και μία
απορία: Γιατί κανένα ρώσικο Μέσο
δεν έγραψε την είδηση, που έχουμε
και… μέσον;

Σ

Μάσκα ΠΑΟΚ: Για μια χούφτα ρούβλια, κινητοί στόχοι οι οπαδοί
γελοιότητα έχει χτυπήσει κόκκινο στον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το πράγμα γίνεται και επικίνδυνο και πρέπει να παρέμβει η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη και δέκα εισαγγελείς μαζί. Ακούστε, λοιπόν. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε μάσκες, εναντίον του κορωνοϊού με το
έμβλημα του δικεφάλου! Να περπατάει ο άλλος στον δρόμο και να γίνεται κινητός στόχος από τους αντίπαλους οπαδούς. Διότι περί αυτού πρόκειται. Κι αν
χρειαστεί ένας οπαδός του ΠΑΟΚ να πάει στου Χαριλάου ή στην Τριανδρία και φοράει τη μάσκα του, κινδυνεύει ή όχι; Και το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν ξεπουλήσει
στην ΠΑΕ. Κι όλα αυτά, όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ θρηνεί τον Νάσο Κωνσταντίνου και
ο Άρης τον Βούλγαρο Τόσκο Μποτζατζίσκι. Ποιος «εγκέφαλος» το σκέφτηκε αυτό; Και πώς το δέχτηκε αυτό ο Ιβάν Σαββίδης; Δεν πιστεύουμε να το έκανε για
μια χούφτα ρούβλια, 2,90 ευρώ κοστίζει η καθεμιά. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα;
Ότι ο επίσημος ΠΑΟΚ ούτε σέβεται, ούτε προστατεύει τους οπαδούς του. Κι αν γίνει
κανένας ξυλοδαρμός, ποιος θα φταίει; Τα χουλιγκάνια που τις αγόρασαν ή αυτοί
που τις πούλησαν;

Η

Drive in
cinema για
να βλέπουν
μπάλα στη
Δανία!
Άκου, ρε φίλε, τι σκέφτηκαν στην Μίντιλαντ, από τις πιο πλούσιες
ομάδες στη Δανία. Όταν, λέει, επαναρχίσουν
τα πρωταθλήματα κι αφού θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, να
δημιουργήσουν... Drive
in cinema! Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τα θυμούνται τα drive in, όπου άραζες με το αυτοκίνητο στο μεγάλο πάρκινγκ του υπαίθριου σινεμά για μία ταινία… αισθησιακή και μία καράτε. Οι οπαδοί της Μίντιλαντ θα πληρώνουν
πάρκινγκ, θ’ ακούνε το
ματς από το ραδιόφωνο
και θα το βλέπουν σε
γιγαντοοθόνη. Κι όταν
μπαίνει γκολ, τέρμα οι
κόρνες. Κι εδώ που τα
λέμε, δεν είναι κακή ιδέα να γίνει κάτι αντίστοιχο κι εδώ. Χώροι υπάρχουν. Πενία, τέχνας
κατεργάζεται, γαρ.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο «Τίγρης»
γέμισε… σάλια
Σαββιδοτεχνείου

Μειώσεις
αντί
εξόφληση
στους
διαιτητές ο
Γραμμένος
Μόλις έγινε γνωστό ότι
ο Βάγγος ο Γραμμένος
θα πάρει 4,3 εκατ. ευρώ
από την UEFA, «δώρο»
για τα έξοδα, το τηλέφωνο του Τάσου του
Σιδηρόπουλου πήρε
φωτιά. Όλοι οι διαιτητές του τηλεφώνησαν,
μήπως και πάρουν κανένα φράγκο. Τόσα
τους χρωστάει η ΕΠΟ…
Κι απ ό,τι λέγεται, οι
ΠΑΕ πλήρωναν κανονικά. Και τι τους απαντούσε ο Τάσος; Ότι μόλις ξαναρχίσουν τα
παιχνίδια, να ξεχάσουν
τα διχίλιαρα που έπαιρναν στη Super League1
οι διαιτητές και τα χιλιάρικα οι βοηθοί. Και
μετά από αυτό, πώς θα
πάνε να σφυρίξουνε τα
παιδιά, ρε, που δεν έχουν αλλαξιά στη στολή τους; Αφήστε που
δεν μάζεψαν ούτε ένα
ευρώ για τον κορωνοϊό. Από ένα πεντακοσάρικο τους είχε ζητήσει ο Τάσος. Ούτε αυτό
το είχαν. Για το ονόρε
σφυρίζουνε.

Κι ο Μελισσανίδης γιατί δεν μιλάει
σ’ αυτό τον κουρνιαχτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ; Αυτό αναρωτήθηκε το Σαββιδοτεχνείο. Κι απάντησε… μόνο του. Ότι δεν θέλει να παίξει το… βατράχι που το πατάνε τα βουβάλια. Ότι η ΑΕΚ είναι κι αυτή «βουβάλι». Εκεί ήθελαν να καταλήξουν. Ότι
η ΑΕΚ είναι μέγεθος, όχι… βατράχι. Το
«σχόλιο» αυτό του Σαββιδοτεχνείου
είναι γεμάτο… σάλια προς τον «Τίγρη». Εκλογές έρχονται στην ΕΠΟ τον
Ιούλιο, και κάθε τρεις και λίγο οι Σαββιδοτέχνες φροντίζουν να τον «φτιάχνουν» τον Μελισσανίδη ν’ αποφασίσει ποιον θα πάρει μαζί του. Τον
Σαββίδη ή τον Μαρινάκη. Λες κι ο
Μελισσανίδης μπορεί να επηρεαστεί
από τα… σάλια.

Πρώτος έδειξε αντανακλαστικά
ο Γιαννακόπουλος
Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη της «Άποψης» το περασμένο Σάββατο για τα
σχέδια των Κινέζων που θέλουν να επενδύσουν στον Παναθηναϊκό. Οι συνεργάτες του Γιάννη Αλαφούζου εξέδωσαν ανακοίνωση διάψευσης, αλλά όσοι έμαθαν το παρασκήνιο, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: καπνός χωρίς φωτιά δεν
βγαίνει.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα στελέχη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έμαθαν για την αποκάλυψη της εφημερίδας μας από το απόγευμα της Παρασκευής. Αλλά για ώρες ψάχνονταν. Όταν τους ρωτούσαν οι ρεπόρτερ, δεν είχαν σαφή
απάντηση. Γι’ αυτό και η ανακοίνωση βγήκε το μεσημέρι του Σαββάτου, αν και επαναλαμβάνουμε ότι το ρεπορτάζ υπήρχε και στην ιστοσελίδα iapopsi.gr.
Πάμε και σε μια άλλη πληροφορία. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, ο Αλαφούζος
προχώρησε στη διάψευση της είδησης έπειτα από επικοινωνία που είχαν με συνεργάτες του άτομα από το περιβάλλον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Το αφεντικό της ΚΑΕ έχει απευθύνει ανοικτή πρόταση στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ,
και πριν από την πανδημία οι δύο πλευρές έβγαλαν διάθεση συνεργασίας. Όταν έγινε γνωστή η αποκάλυψη της «Άποψης», λοιπόν, από το περιβάλλον του Γιαννακόπουλου απαίτησαν το άμεσο ξεκαθάρισμα του τοπίου. Και ουσιαστικά υποχρεώθηκε ο Αλαφούζος στη διάψευση. Βέβαια, η απάντηση της «Άποψης»
«εμμένουμε στην εγκυρότητα της ειδήσεώς μας» τσάκισε κόκαλα, αφού άφηνε ανοιχτό το θέμα. Ο χρόνος,
όμως, είναι ο καλύτερος
κριτής των πάντων. Άρα, και
των ρεπορτάζ. Έχει, πάντως, αξία η πληροφορία ότι η είδηση θορύβησε τους
συνεργάτες του Γιαννακόπουλου. Μην ξεχνάμε ότι
στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης
της ΚΑΕ κινήθηκε έντονα
και στην κινεζική αγορά, και
συνεπώς μπορούσε να πληροφορηθεί τι μπορεί να
σχεδιάζουν στο Πεκίνο ή
στη Σανγκάη.

Αφασία στην ΕΠΟ, ο Ιβάν
δεν βγαίνει στο τηλέφωνο
Όλο αυτό το διάστημα που γίνεται της αλεπούς ο θάνατος με
τον κορωνοϊό, όλες οι ομοσπονδίες του κόσμου τρέχουν το
θέμα. Συζητούν, συμφωνούν, διαφωνούν, συναποφασίζουν.
Μόνο η ΕΠΟ του Βάγγου του Γραμμένου είναι στην… εντατική και δεν κάνει τίποτα. Αραχτοί όλη μέρα και το βραδάκι να δούνε τον Τσιόδρα με τον Χαρδαλιά. Γιατί τέτοια α-

φασία; Απλά πράγματα. Για να έκαναν κάτι, έπρεπε να πέσει
το τηλέφωνο από το Ροστόφ. Δεν έπεσε, δεν κάνουν τίποτα.
Ο Ιβάν τα μετράει τα πράγματα κι άμα χρειαστεί, θα τον βγάλει από τη σιέστα τον Βάγγο τον δικό» μας άνθρωπο.

Γρήγορα τα λεφτά
στον Περέιρα, η ΑΕΚ
πλησίασε στον πόντο

Η UEFA ξηγήθηκε 4,3 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος
«Hat trick» για τις τρέχουσες ανάγκες, λόγω του κορωνοϊού.
Τι να πρωτοδώσει κι ο φουκαράς ο Βάγγος ο Γραμμένος. Ο
πρώτος-πρώτος που του χτύπησε την πόρτα ήταν ο Μέλο με
το μέλι. Του χρωστάνε. Θα φύγει, πρέπει να τα πάρει. Να θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος των 22.500 ευρώ τον μήνα είχε
στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ τον περασμένο Νοέμβριο, γιατί
του είχανε παρακρατήσει κάπου 20.000, τα οποία είχε πάρει… παραπανίσια την περασμένη σεζόν. Για τέτοιο «φραγκοφονιά» μιλάμε. Θα τα ακουμπήσει ο Γραμμένος στον
Μέλο με το μέλι; Βεβαίως. Ειδικά τώρα, που αν γίνουν τα
play off θα σφυρίζουν μόνο Έλληνες διαιτητές. Κι ο Μέλο
πρέπει να βάλει αυτούς που πρέπει, γιατί η ΑΕΚ απειλεί στον
πόντο, μετά το μείον επτά στον ΠΑΟΚ.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Συλλυπητήρια
στο… ΠΑΟΚ TV
Ο ΠΑΟΚ (που ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε την κεντρική διαχείριση) έγινε ξαφνικά υπέρμαχος της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στη Super
League.
Ωστόσο, προσφέρθηκε να κάνει τον «λαγό» του Γκαγκάτση ο Κωστούλας του Παναιτωλικού, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Τάκη Αγραφιώτη που του είπε: «Πήρες χαρτάκι από τον Γκαγκάτση;»
Πάντα πρόθυμος και ο Γιάννης Αλαφούζος, που τον
τελευταίο καιρό συμφωνεί σε όλα με τον ΠΑΟΚ… Μπήκε
μπροστά στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης παρ’ ότι έχει
σύμβαση με τη Nova και δεν… καιγόταν αυτός, αλλά το
σπίτι του Ιβάν Σαββίδη, που με το ΠΑΟΚ ΤV μπήκε… μέσα για μέσα φέτος.

Υπέρ της
πολυϊδιοκτησίας
και ο… Αλαφούζος
Σθεναρά υπερασπίστηκε το ζήτημα της
κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων στη Super League ο Γιάννης Αλαφούζος.
Το θέμα που έθεσε λόγω της πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται να… ακούμπησε
τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού.
Το ότι η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ είναι μία ομάδα δεν ενοχλεί τον μεγαλομέτοχο του
Παναθηναϊκού...
Για να αναρωτιέται (και μάλιστα μεγαλόφωνα) στην τηλεδιάσκεψη: «Δεν καταλαβαίνω τις προϋποθέσεις νομιμότητας.
Όποια ομάδα έχει πιστοποιητικό και παίζει,
μπορεί να μετέχει και στην κεντρική διαχείριση», σημαίνει ότι πράγματι… δεν καταλαβαίνει!
Ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει…

To «θάψανε» το θέμα με τον οπαδό
και τον μουσουλμάνο
Μέχρι και με τον άνθρωπο που έκανε την ανάρτηση στο διαδίκτυο και γνωστοποίησε το μπούλινγκ στον μουσουλμάνο, όταν ένας οπαδός του ΠΑΟΚ τον ανάγκασε να προσευχηθεί κάνοντας τον σταυρό του, τα έβαλαν ορισμένοι στη Θεσσαλονίκη.
Μέχρι και… Ολυμπιακό τον έβγαλαν, επειδή ο δύσμοιρος δημοσιογράφος της ΕΡΤ είχε το… θράσος να κάνει γνωστό το θέμα σε όλη την Ελλάδα με την ανάρτησή
του. Φυσικά, το θέμα δεν έπαιξε
στο Open, ενώ και στα άλλα κανάλια εθνικής εμβέλειας «θάφτηκε»
χωρίς δεύτερη θέση για να μη θιγεί
ο… υπέροχος λαός του ΠΑΟΚ.
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Κάπου να βολέψει
τον Αναστασίου
ο Ιβάν

Open:
Όπου πήγε ο Γιάννης Αναστασίου απέτυχε
και τον έδιωξαν κακήν-κακώς. Ο Σπανός ακόμα χτυπάει το κεφάλι του μαζί του στον Ατρόμητο, ενώ στην Ολλανδία έριξε κάνα-δυο
ομάδες πριν τον καταλάβουν κι εκεί…
Τώρα, ψάχνει να βρει δουλειά στην Ελλάδα,
πάλι. Κι επειδή ξέρει ότι ο Σαββίδης μπορεί
να τον βοηθήσει, άρχισε το παραμύθι ότι δήθεν έχασε το πρωτάθλημα το 2015 με τον
Παναθηναϊκό επειδή δεν τον άφησε ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός…
Γιάννη, πρόλαβε άλλος να πάει στην Ξάνθη…

Δεν ξέχασε τον
Νάσο ο Γιώργης.
Τον… Τόνσο ξέχασε!
Το δικό του μήνυμα –όπως διαβάσαμε σε έγκριτες ιστοσελίδες του Σαββιδοτεχνείου– ως
φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Νάσο Κωνσταντίνου έστειλε ο Γιώργος Σαββίδης, με
αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τον
θάνατό του.
Συγκεκριμένα, το μέλος του ΔΣ της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ανάρτησε φωτογραφία
του Κύπριου οπαδού του «Δικεφάλου», ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από κρούσμα οπαδικής βίας.
Κι από κάτω αποθεωτικά σχόλια από το
Σαββιδοτεχνείο που ξέχασε ότι ο Γιώργος έκανε τον ανήξερο για τη δολοφονία τού Τόνσο από οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν από λίγους
μήνες στη Θεσσαλονίκη.

Ούτε
ο Μπαλτάκος
να έγραφε
το δελτίο
Ειδήσεων!
Στα γραφεία του
ΠΑΟΚ στη
Θεσσαλονίκη θα
πρέπει να γράφονται
οι ειδήσεις του Open .
Την περασμένη
Κυριακή, όσοι κατά
λάθος έπεσαν πάνω
στο κανάλι του Ιβάν
είδαν μισή ώρα ένα
θέμα με μια
συνέντευξη του
ιδιοκτήτη του
καναλιού και
μεγαλομετόχου του
ΠΑΟΚ, στην οποία…
δεν έλεγε τίποτα, και
άλλη μισή ώρα ένα
ρεπορτάζ… για να
υποβιβαστεί ο
Ολυμπιακός κατηγορία
από τη μαρτυρία του
Τάκη του Φύσσα.
Ούτε ο Μπαλτάκος να
ήτανε… αρχισυντάκτης
του δελτίου ειδήσεων!
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Έσκαψε τον
λάκκο για τον
Αυγενάκη ο
Χήτας, αλλά
έπεσε ο ίδιος
μέσα
Επικοινωνιακά παιχνιδάκια εις βάρος του Λευτέρη
Αυγενάκη επιχείρησε να
παίξει στη Βουλή ο Κώστας
Χήτας. Επειδή απέφυγε ο
υφυπουργός Αθλητισμού
να απαντήσει σε μία ανούσια ερώτηση κατά τη συζήτηση των τροπολογιών
που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, ο βουλευτής του Βελόπουλου
του πέταξε την εξυπνατζίδικη ατάκα ότι θα απευθυνθεί στον Γιώργο Γεραπετρίτη. Πέρα από την γκάφα, στην οποία υπέπεσε με
την αποκάλυψη ότι όποιος
διαφωνεί με τον Αυγενάκη
απευθύνεται στον υπουργό Επικρατείας, ο Χήτας εκτέθηκε για ακόμα έναν
λόγο. Τις ημέρες της συζήτησης στη Βουλή, η κοινή
γνώμη συγκλονιζόταν από
ένα ρατσιστικό επεισόδιο
εις βάρος μουσουλμάνου
με δράστη οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ. «Για εκείνο το περιστατικό ο Χήτας
δεν άκουσε το παραμικρό»,
σχολίαζαν στη Βουλή. Και
απέδιδαν την αμνησία του
βουλευτή όχι στην ιδεολογία της Ελληνικής Λύσης,
την οποία εκπροσωπεί ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά στην προσωπική γνωριμία του με τον
αρνητικό πρωταγωνιστή
της ιστορίας. Λένε, δηλαδή, οι γνώστες των επαφών στη Θεσσαλονίκη, ότι
ο συνδεσμίτης που τραμπούκισε τον μουσουλμάνο και ο δημοσιογράφος
γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Άρα, κάποια επικοινωνιακά παιχνιδάκια μπορούν να γυρίσουν μπούμερανγκ στον εμπνευστή
τους. Έχει, άλλωστε, αποδείξει η ζωή ότι πολλές φορές κάποιος σκάβει έναν
λάκκο για να ρίξει άλλον
μέσα, και τελικά πέφτει ο ίδιος…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μπερδέματα με Nova χωρίς Ολυμπιακό,
τράπεζες και PAOK TV
Συμφώνησαν για κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super
League1. Όλοι, εκτός του Ολυμπιακού. Από τη συμφωνία τους μέχρι την υπογραφή με κανάλι, υπάρχει
μεγάλη διαφορά, όμως. Πόσα λεφτά θα τους δώσει η
Nova, όταν μάλιστα ο Ολυμπιακός δεν συμφώνησε και
μάλλον θα τραβήξει τον
δρόμο του κι όταν η οικονομική κρίση είναι προ των πυλών; Αυτό είναι το ένα. Το
άλλο είναι πώς ο ΠΑΟΚ έχει
στήσει ένα ολόκληρο σύστημα με το PAOKTV. Θα το κλείσει; Ό,τι στοίχημα, ότι δεν
πρόκειται. Όσον αφορά στη Nova, τελευταία φαίνεται ότι αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του Σταθόπουλου να την πάρει. Μ’ έναν αστερίσκο, όμως. Ήταν, λέει,
κοντά σε συμφωνία με τις τράπεζες, μόλις αποσύρθηκε ο Μαρινάκης. Αυτό, ωστόσο, έγινε πριν από την πανδημία. Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα, έγιναν πιο δύσκολα. Τα οικονομικά, βεβαίως-βεβαίως.

«Μόκο» οι «επενδυτές»
για Βόλο και Ξάνθη
Ο Ολυμπιακός έβαλε θέμα «δορυφόρων»
στην τηλεσυνεδρίαση της Super League1. Αναφέρθηκαν από τον Β. Μαρινάκη τα ονόματα του Βόλου και του Παναιτωλικού. Ο
Κούγιας είπε ότι θα κάνει καταγγελίες για
την Ξάνθη, μόλις αρχίσουν τα Play off. Ερώτηση: όταν γίνονται τόσο σοβαρές
καταγγελίες, πώς οι υπόλοιποι «επενδυτές» το περνούν στο «ντούκου» και δεν ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις; Κι αν είναι αληθινές, όλα καλά; Αλλά, αν δεν είναι,
δεν πρέπει να έχει συνέπειες αυτό για τον Ολυμπιακό; Αλλά, τι ψάχνουμε να
βρούμε, ρε. Εδώ συμμετείχε κανονικά η Ξάνθη, έστω κι αν υπήρξε απόφαση πολυϊδιοκτησίας με τον ΠΑΟΚ. Και αναρωτιότανε ο Αλαφούζος γιατί δεν έχει η
Ξάνθη «προϋποθέσεις νομιμότητας».

Μαρινάκη και Μελισσανίδη εννοούσε ο
Αλαφούζος ότι πιέζουν υπουργούς;
Σε άλλα νέα από τη Super League, όπως ακριβώς τα είχε περιγράψει η «Α», ότι ο
καθένας κοιτάει την πάρτη του. Ο Μαρινάκης θέλει να σηκώσει την κούπα, ο
ΠΑΟΚ έβαλε… αστερίσκο στην επανεκκίνηση του
πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήθελε να συνεχιστεί μήπως
και βάλει από κάτω τον ΠΑΟΚ και του πάρει τη δεύτερη θέση και βγει αυτή στο Champions League,
κι ο Αλαφούζος να διακοπεί για να μην πληρώνει
συμβόλαια παικτών. Να παινέψουμε τα γένια μας,
αφού τα έχουμε κιόλας πει στο περασμένο φύλλο.
Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο Αλαφούζος
ότι ασκούνται πιέσεις σε υπουργούς να επαναρχίσει
το πρωτάθλημα, έχει μία βαρύτητα. Ποιος πιέζει
τους υπουργούς και ποιους; Ονόματα δεν είπε. Αν
ήταν μάγκας, να τα έλεγε. Διότι έτσι όπως το έθεσε ο κυρ-Γιάννης, εννοούσε
τον Μαρινάκη ή τον Μελισσανίδη. Αυτοί θέλανε να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα.
Δεν φαντάζομαι να εννοούσε τον Μποροβήλο και τον Κούγια. Έναν από τους
δύο εννοούσε. Αλαφούζος είναι αυτός. Να έδινε πλήρες ραπόρτο. Εύκολο, όμως,
είναι να δώσει; Προσεχώς, περισσότερα.

Ο Κυριάκος Κυριάκος βλέπει
ακόμα και πρωτάθλημα για
τον ΠΑΟΚ!
Το μεγάλο πανηγύρι με τον «συνεταιρισμό» (άκου… «συνεταιρισμό») της Super League θα γίνει έτσι και δεν ολοκληρωθούν τα play off, αν αρχίσουν. Τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτος; Θα ανακηρυχτεί πρωταθλητής ή απλά θα δηλωθεί ως πρωταθλητής
στην UEFA; Ο Κυριάκος Κυριάκος, με πολλή «φιγούρα»
στην εκπομπή «Πόσο φίλος
του Ιβάν είσαι;» στο sdna το
είπε καθαρά, ότι παρ’ ότι ο Ολυμπιακός είναι 14 βαθμούς
μπροστά, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Διότι αν ξετιμωρηθεί
ο ΠΑΟΚ από το CAS, στο οποίο ακόμα να προσφύγει, οι
βαθμοί θα είναι επτά. Εύκολα,
σου λέει ο φιγούρας Κυριάκος Κυριάκος (έτσι τον αποκαλούν στα στέκια της Θεσσαλονίκης), καλλωπίζοντας κάθε
τρεις και λίγο τη φράντζα του. Και κάνοντας μια λεπτομερέστατη ανάλυση, που θα τη ζήλευαν μαζί Αλέφαντος και
Τζήμας, αποφάνθηκε ο φιγούρας ότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω, όχι ο Ολυμπιακός μπροστά.

Δεν είπε o Μάκης αν θα
ξανακόψει την Ελλάδα στα δύο
Ο Χρυσοστομάκης Μάκης Γκαγκάτσης πρέπει να ζητήσει
αύξηση από τον Σαββίδη. Έτσι είναι. Δεν είναι λίγο πράγμα
να γίνει συνομιλητής του Μαρινάκη, έστω
και σε τηλεδιάσκεψη. Μεγάλη υπόθεση να
λέει κάτι ο Μαρινάκης και ν’ απαντάει ο
Γκαγκάτσης. Κι όχι ο Βασιλομπίλαρος,
αλλά ο Χρυσοστομάκης Μάκης. Αφού
τα «έχωσε» και πάλι στην ΕΕΑΑ, δεν ενημέρωσε το σώμα στη Super League1, αν
προτίθεται να κόψει και πάλι την Ελλάδα
στα δύο. Έπρεπε να το θέσει στους συναδέλφους του. Είχε,
ωστόσο, άλλες οδηγίες ο Μάκης Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης. Να κοντράρει τον Μαρινάκη με τον Τζήλο.

Φυλακή λόγω του Μαρινάκη
και μετά… δανεικά για να βγει
Ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε σε διαδικτυακή εκπομπή
του sdna με τίτλο «Πόσο φίλος του Ιβάν είσαι» και είπε ωραία πράγματα. Το site είχε τον τίτλο: «Πυρηνικές βόμβες
Μπέου: Πλήρωσα με φυλακή τη σχέση μου με το Μαρινάκη».
Προς το τέλος της εκπομπής, όταν ρωτήθηκε
σχετικά, είπε ότι δανείστηκε χρήματα από τον…
Μαρινάκη και τον Σπανό για να πληρώσει την
εγγύηση και να αποφυλακιστεί. Και το βρήκε απολύτως φυσιολογικό.
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Ποιος είναι
ο αητός;

Μεθόδους
ανταρτοπόλεμου

Ερώτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα:
Πρόεδρε, ποιος είναι άραγε ο αετός
ο χρυσοφτέρουγος στο κόμμα σου,
ο οποίος σε συμβούλευσε και
προχώρησες στη σύγκριση για τα
επιτεύγματα της Ελλάδας στην
αντιμετώπιση της πανδημίας με την
Αλβανία και άλλες χώρες της
Βαλκανικής;

Αυξάνονται οι φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για
την ήπια αντιπολίτευση που ακολουθεί ο Αλέξης
Τσίπρας. Η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση
δεν επιθυμεί να σχηματοποιηθεί και γι’ αυτό δεν
αμφισβητούν ανοικτά την αντιπολιτευτική γραμμή
του κ. Τσίπρα. Απλά χρησιμοποιούν τακτική
ανταρτοπόλεμου. Χτυπούν και φεύγουν. Πώς γίνεται
αυτό; Με προσωπικές απόψεις, δημοσιεύσεις σε
φιλικά ΜΜΕ, αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργούν κλίμα.

Εδώ ο κόσμος καίγεται, και
ο Σχοινάς… χτενίζεται
πίσημη πρόταση στα όργανα της Ε.Ε. κατεβάζει η στήλη, ώστε η γνωστή
ελληνική παροιμία για τα γλέντια και τη Βασίλω να παραφραστεί σε «Όπου
γάμος, χαρά και… κάμερα, ο Μαργαρίτης πρώτος!!!». Προς τι, θα αναρωτηθείτε. Ο εκ Χαλκιδικής «Βρυξελάρχης» καριέρας και από τον περασμένο Σεπτέμβριο αντιπρόεδρος της Κομισιόν με χαρτοφυλάκιο την «Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» άκουσε… επιτροπή και έσπευσε να αποδεχτεί την πρόσκληση.
Τι κι αν ήταν για την κριτική επιτροπή του ελληνικού «Master Chef»; Παρεούλα
με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ε.Ε. και συνονόματή του Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συμμετείχαν σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του μαγειρικού ριάλιτι όπου οι
διαγωνιζόμενοι μαγείρεψαν για τους κόουτς αλλά και τους δυο επίσημους καλεσμένους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Το τελικό αποτέλεσμα γεύτηκαν και βαθμολόγησαν η Βεστάγγερ και ο… αδέκαστος (όπως είπε αστειευόμενος) Σχοινάς, που εξέφρασε την προτίμησή του από
την αρχή σε ένα από τα ορεκτικά που περιείχαν παέγια και ντολμαδάκια, εξηγώντας

Ε

Η τεχνολογία χτυπάει
τις καταλήψεις
Τα μαθήματα μέσω υπολογιστή στα ΑΕΙ μάλλον στέλνουν ένα μήνυμα την επόμενη ημέρα άμα τη λήξη του κορωνοϊού, για να χτυπηθούν στο δόξα πατρί οι καταλήψεις και οι μαγκιές στην ανώτατη
εκπαίδευση. Κάτι που έχει στοιχίσει σε πολλούς φοιτητές, οι οποίοι
λόγω καταλήψεων χάνουν την εξεταστική περίοδο. Πλέον, εάν υπάρχουν ομαδίτσες που θα κάνουν κατάληψη, η λύση θα είναι το
μάθημα μέσω της τεχνολογίας. Κι όπως μαθαίνω, μάλλον θα περάσει σε κάποιο νομοσχέδιο η σχετική τροπολογία, ώστε να επιτρέπεται και το μάθημα εξ αποστάσεως.

ότι τα τελευταία τού θυμίζουν τη
μητέρα του και το πρώτο την Ισπανίδα σύζυγό του, Μερσέντες
Αλβαργκονσάλεζ.
Είναι, πάντως, τουλάχιστον
σουρεαλιστικό –για να μην πούμε τίποτα πιο άκομψο– ο ευρωπαϊκός κόσμος να καίγεται είτε μεταφορικά λόγω
κορωνοϊού είτε κυριολεκτικά όπως συμβαίνει π.χ. στη Σάμο με τους μετανάστες,
και ο κύριος αντιπρόεδρος να μοστράρεται καλοχτενισμένος στην κάμερα του
«Master Chef». Eκτός, πια, αν o Μαργαρίτης αντιλαμβάνεται ότι δεν πολυδιαπρέπει στην πολιτική δράση και προκειμένου να μη μείνει άνεργος μαδώντας τη μαργαρίτα, είπε να προκόψει ως… γευσιγνώστης!!!
Η ενημέρωση από το κανάλι ότι η εκπομπή είχε εγγραφεί προ κορωνοϊού κάνει ακόμη χειρότερη την εμφάνιση του κ. Μαργαρίτη. Κατ’ αρχάς, πότε γράφτηκε; Όλο
τον Φεβρουάριο είχαμε τα γεγονότα του Έβρου.
Μήπως τότε μέσα στον κακό χαμό, που ο πρωθυπουργός κατάφερε να φέρει όλη
την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σχοινάς επωφελήθηκε της επίσκεψης, και είπε στη Βεστάγγερ να εμφανισθούν σε μια εκπομπή υψηλής θεαματικότητας;
Σε κάθε περίπτωση «η προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» δεν γίνεται σε
εκπομπές μαγειρικής, εν μέσω της πανδημίας. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει ο
κ. Μαργαρίτης ήταν να απαγορεύσει στο κανάλι την παρουσίαση της εκπομπής, μέχρι να σταματάει η Ευρώπη να μετράει νεκρούς και εισηγμένους στις ΜΕΘ.
Προφανώς, η ευρύτητα σκέψης για τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» του κ. Σχοινά ξεπερνούσε την αντίστοιχη του προκατόχου του Επιτρόπου, Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος οργώνοντας τον κόσμο για το μεταναστευτικό, δεν σκέφτηκε να
προωθήσει τα προϊόντα της Αρκαδίας απ’ όπου κατάγεται.
Η αρκαδική συνταγή «χιλοπίτες με κόκορα» θα χάλαγε κόσμο…
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Η «προστατευόμενη»
εισαγγελέας
(της χανιώτικης παρέας)
• Με «προστάτη» τον Δ. Παπαγγελόπουλο γράφει
τετραετή θητεία στην Εισαγγελία Διαφθοράς και με τη
«συμπαράσταση» φίλων Χανιωτών γλυτώνει(;) τα εδώλια…

Η

κα Τουλουπάκη,
προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, πραγματικά αποτελεί ένα
παράδοξο, από πολλές πλευρές,
δικαστικό φαινόμενο. Το τελευταίο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό αυτό πηγάζει αβίαστα από
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο
στις 11/4/2019 ανανέωσε τη
θητεία της για δύο ακόμη χρόνια,
μέσω διαδικασίας την οποία μέλος της Επιτροπής, αρεοπαγίτης,
χαρακτήρισε ως «νοθευμένη»(!!!).
Πριν προχωρήσουμε στην
πλήρη αποκάλυψη του περιεχομένου της «νοθευμένης» –σύμφωνα με τον αρεοπαγίτη κ. Αθα-

νάσιο Κατσιρόδη– απόφασης
ανανέωσης, στην πλειοψηφία της
οποίας προσχώρησαν και αρεοπαγίτες που μόνο ως ΣΥΡΙΖΑίοι
δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, μια μικρή αναδρομή
στην πορεία της κας Τουλουπάκη είναι αρκετή όχι μόνο για σκεπτόμενους πολίτες, αλλά ακόμη
και για απόφοιτους Δημοτικού
προκειμένου να συμπεράνει κάποιος ότι η κα Τουλουπάκη έχει
γερές «πλάτες» που επεκτείνονται
και πέραν του ΣΥΡΙΖΑϊκού τόξου.

Στήριγμά της
επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μίμης
Ξεκινάμε με τον κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο οποίος δημόσια με συνέντευξή του στη «Δημοκρατία» είχε χαρακτηρίσει την
κα Τουλουπάκη ως «δικό του
παιδί».
Έτσι, τον Απρίλιο του 2017 ο
πανίσχυρος τότε αναπληρωτής
υπουργός Δικαιοσύνης για θέματα Διαφθοράς πέτυχε την επιλογή
της στη θέση της προϊσταμένης
εισαγγελέως Διαφθοράς, παρά το
γεγονός ότι ακόμη και τυπικά η
εν λόγω εισαγγελέας δεν είχε εγγραφεί καν στη δύναμη της Εισαγγελίας Εφετών, και βεβαίως
δεν είχε καθίσει έστω και μία φορά στα έδρανα του Εφετείου Αθηνών, για να δικάσει ως εισαγγελέας κάποια υπόθεση.
Συμπερασματικά, οι «πλάτες»
του κ. Παπαγγελόπουλου απεδείχθη ότι αρκούσαν για να παρακαμφθούν 100-150 άλλοι εισαγγελείς που προηγούντο της

κας Τουλουπάκη στην επετηρίδα. Μία εισαγγελέας με πολυετή
πείρα στο Εφετείο, η κα Ευγενία
Κυβέλου, που τόλμησε(!) να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση
της θέσης, βρέθηκε απολογούμενη μετά από κλήση που της επέδωσε –για πειθαρχικό παράπτωμα– ιδιοχείρως η κα Τουλουπάκη, ως προϊσταμένη πλέον…
Στη θητεία της από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Απρίλιο
του 2019 που επανεξελέγη, και
τι δεν έκανε η κα Τουλουπάκη…
• Διέσυρε χωρίς στοιχεία –όπως αποδείχθηκε– δέκα πολιτικά πρόσωπα της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ, για τους οποίους στην
πλειονότητά τους προέβη σε αρχειοθέτηση, λόγω ελλείψεως
στοιχείων, κρατώντας σε «ομηρία» τους κ.κ. Δημ. Αβραμόπουλο και Άδωνι Γεωργιάδη,
για να ισχυρίζεται στους προϊσταμένους της ότι συνεχίζει κάποια
έρευνα…
• Παρέκαμψε κάθε δικονομικό κανόνα, είτε συμμετέχοντας
στις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων για τη Novartis,
γεγονός που καθιστά άκυρες ΟΛΕΣ τις καταθέσεις των «κουκουλοφόρων».
• Απέκρυψε έγγραφα του FBI

στα οποία με σαφήνεια ανεγράφετο ότι δεν υπάρχει εμπλοκή
πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.
• Προέβη σε ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές εις βάρος του
πρώην προστατευομένου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, κατ’ αρχάς «εκβιάζοντάς» τον και στη συνέχεια με το πρόσχημα της δήθεν
έρευνάς της, να συνεχίζει το μλοκάρισμα των τραπεζικών του λογαριασμών, με αποτέλεσμα ο
μάρτυρας και η οικογένειά του να
συντηρούνται με δανεικά.
Θα χρειαζόντουσαν πολλές σελίδες για να παρουσιάσει κάποιος όλες τις δικονομικές και μη
παραβάσεις της εν λόγω εισαγγελέως.
Και αν η κα Τουλουπάκη επί
ΣΥΡΙΖΑ είχε την προστασία του
κ. Παπαγγελόπουλου, είναι
πλέον πασιφανές ότι και μετά τις
εκλογές του Ιουλίου 2019 που η
ΝΔ ανέλαβε την εξουσία, απολαμβάνει μια ιδιότυπης μορφής
προστασία, από τους δικαστικούς
προϊσταμένους της.
Οι αρμόδιοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κ.κ. Μπρακουμάτσος και Ζαχαρής –για τον κ.
Σοφουλάκη ας μη γίνεται λόγος,
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αφού με τα λεγόμενά του στους
διαδρόμους του ΑΠ την έχει ήδη
αθωώσει…– αλλά και οι ανώτατοι προϊστάμενοί της κ.κ. Βασίλης Πλειώτας, και Κώστας
Τσιάρας δείχνουν μία πρωτοφανή απραξία σε πολλαπλά τουλάχιστον παραπτώματα της εισαγγελέως.
Στη δικαστική πιάτσα –και όχι αδίκως– κυκλοφορεί έντονα η
φήμη ότι η κα Τουλουπάκη και
επί ΝΔ έχει μια ισχυρή προστασία από φιλικά προσκείμενους
παράγοντες που εντάσσονται στη
σφαίρα του κυβερνώντος κόμματος λόγω κοινής καταγωγής στον
νομό Χανίων.
Μάλιστα, σε σημαντικό πολιτικό πρόσωπο του νομού με πολυετή παρουσία στα έδρανα της
Βουλής αποδίδεται η φράση «να
μην πειραχτεί το κορίτσι μας».

Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο: Ανανέωση
της θητείας της με
«νόθευση» διαδικασιών
Αυτό όμως που καταρρίπτει κάθε
αντίρρηση περί προστασίας της
κας Τουλουπάκη είναι το περιεχόμενο της προαναφερθείσας απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για την ανανέωση της θητείας της. Εκεί συγκεκριμένα μέλη του Συμβουλίου με
τις ψήφους τους μας θύμισαν το
επιτυχημένο τραγούδι του Μηλιώκα «Ρούχα μαζί που πλύθηκαν
κι έχουνε γίνει ροζ».
Πέραν της σοβαρότατης και
στοιχειοθετημένης ένστασης ότι
η διαδικασία επιλογής που ακολούθησαν όσοι ήθελαν την ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη, καθιστούσε νοθευμένη την απόφαση, και παρά το γεγονός ότι με την επιλογή της παρεκάμπτοντο από την επετηρίδα
50-100 άλλοι εισαγγελείς, και επίσης παρά το γεγονός ότι για την
εισαγγελέα υπήρχαν εκθέσεις με
αρνητικές παρατηρήσεις, για την
εργασία της και την επιστημονική της υποδομή και κατάρτιση,

και βεβαίως για το γεγονός ότι
ουδέποτε κάθισε σε έδρανο του
Εφετείου για να δικάσει, η «πρασινομπλέ» πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
χωρίς να αντικρούσει τις παραπάνω ενστάσεις, προέβη σε ανανέωση της θητείας της.
Έμπειροι δικαστικοί παράγοντες προεξοφλούν ότι λόγω της
υψηλής προστασίας που απολαμβάνει η κα Τουλουπάκη, θα
πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέ-

βαιο ότι με κάποιο τρυκ ούτε και
η Προανακριτική Επιτροπή της
Βουλής θα την παραπέμψει σε δίκη. Αν το δούμε κι αυτό, το μόνο
που μένει είναι να ευχηθούμε
στην κα Τουπάκη «Άντε και καλή
θητεία ως εισαγγελέας του ΑΠ».

Ολόκληρη η απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου στο site
«www.iapopsi.gr».
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Ο νέος δείκτης«θερμόμετρο»
από την ICAP
Η ιχνηλάτηση των ασύμμετρων επιπτώσεων που θα έχει στο ελληνικό επιχειρείν
η επιδημία του SARS-coV-2
απαιτεί νέα εργαλεία. Υπό
αυτό το πρίσμα και με τη θεσμική ιδιότητά της ως οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit
Rating Agency), η ICAP δημιούργησε έναν νέο κλαδικό δείκτη για την αξιολόγηση των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τον «ICAP Covid
Sector Check».
Ο δείκτης «ICAP Covid
Sector Check» έχει ορίζοντα 12 μηνών και ως ένα ιδιότυπο «ιθερμόμετρο» θα
εκφράζει την τρέχουσα διαβάθμιση των επιπτώσεων
του lockdown και των αναστολών που έχουν επιβληθεί στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της υγειονομικής απειλής του
κορωνοϊού, ανά κλάδο δραστηριότητας, συνυπολογίζοντας την πιθανότητα επανάκαμψης. Οι βασικές παράμετροι που θα προσμετρούνται για τον υπολογισμό του δείκτη είναι α) η
σταδιακή άρση των μέτρων
απαγόρευσης (lockdown),
β) τα σενάρια σταδιακής αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, και
γ) η πιθανότητα επιστροφής
των οικονομικών μεγεθών
των κλάδων –πωλήσεις και
λειτουργικά κέρδη– στα επίπεδα του 2019. Οι κλάδοι
παρακολουθούνται διαρκώς από τους αναλυτές και
με βάση νεότερα γεγονότα
θα γίνεται ενημέρωση των
διαβαθμίσεων.
Ο δείκτης απεικονίζεται σε
πενταβάθμια κλίμακα και η
παρούσα βαθμολόγηση σε
βαθμίδες έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 4ψήφιου
NACE2. Έχουν αξιολογηθεί
577 4ψήφιοι NACE2.

• ALPHA BANK ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

«Χρησιμοποιήστε εναλλακτικά
δίκτυα για τις συναλλαγές σας»
ο μέγεθος της ασφάλειας
και της ευκολίας που
προσφέρουν οι ανέπαφες συναλλαγές με πλαστικό
χρήμα μεγιστοποιήθηκε –και
εύλογα– αυτό το δίμηνο που η
Ελλάδα χτυπήθηκε από την
πανδημία του κορωνοϊού, με
αποτέλεσμα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προτρέπουν
τους πελάτες τους να προτιμούν τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στο ίδιο
μήκος κύματος και η Alpha
Bank, που με αφορμή την καταβολή των συντάξεων για τον
μήνα Μάιο έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερα από 37.000 sms σε δικαιούχους συντάξεων όλων των
ταμείων, παροτρύνοντάς τους
να προτιμούν τα εναλλακτικά
δίκτυα της Τράπεζας για την εί-

Τ

σπραξη των συντάξεων καθώς
και τις ανέπαφες συναλλαγές
με τις χρωστικές κάρτες της
Alpha Bank.
Όπως αναφέρουν στελέχη
της τράπεζας, οι περιορισμοί
που εφαρμόστηκαν όλο το
προηγούμενο διάστημα στην

οικονομική δραστηριότητα και
τις συναλλαγές προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η πανδημία, απέδειξαν στην πράξη πόσο
χρήσιμο ήταν το πρόγραμμα
ψηφιακού μετασχηματισμού
που υλοποιήθηκε την τελευταία
διετία. Ειδικότερα από το 2018

η Alpha Bank έχει δρομολογήσει το πρόγραμμα βελτίωσης εξυπηρέτησης πελατών μέσω
ψηφιακών μέσων, με στόχο την
παρότρυνση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και τελική εξοικείωση των πελατών της τράπεζας
με τη χρήση ψηφιακών μέσων
για τις καθημερινές συναλλαγές
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο πλαίσιο του παραπάνω
προγράμματος δημιουργήθηκαν, σε περισσότερα από 180
καταστήματα, οι ψηφιακές «γωνιές» myAlphaExpress, όπου οι
πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν, εκτός ταμείου, γρήγορα και εύκολα.
Όπως σημειώνουν οι άνθρωποι της Alpha Bank ειδικά
για όσους τηρούν συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, έχει
προβλεφθεί, μεταξύ άλλων,

Ρευστότητα με προνομιακούς όρους από την Τράπεζα
Πειραιώς στις ΜμΕ που «πληγώθηκαν» από την πανδημία
Χρηματοδότηση χωρίς
καταβολή τόκων για 2
χρόνια και προνομιακούς
όρους για την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από τις
επιπτώσεις της πανδημίας,
παρέχει από την περασμένη
Τρίτη 28 Απριλίου η
Τράπεζα Πειραιώς.
Συμμετέχοντας στο νέο
υποπρόγραμμα της

Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας (ΕΑΤ), η Πειραιώς
αξιοποιεί άμεσα τις
δυνατότητές του που ως
βασικό χαρακτηριστικό έχει
την επιδότηση κατά 100%
του επιτοκίου από την ΕΑΤ
για την πρώτη διετία.
Η χρηματοδότηση παρέχεται
με τη μορφή δανείων με
ανταγωνιστική
προσωποποιημένη

τιμολόγηση και μπορεί να
αφορά δάνειο για κεφάλαιο
κίνησης ή για επένδυση με
λόγο συνεπένδυσης 40%
ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 60% Τράπεζα.
Η δράση «Κεφάλαιο
κίνησης με Επιδότηση
Επιτοκίου», αποτελεί ένα
νέο υποπρόγραμμα στο
πλαίσιο του «ΤΕΠΙΧ ΙΙΕπιχειρηματική
Χρηματοδότηση», το οποίο

θα λειτουργήσει
επιπρόσθετα των
υφιστάμενων
Υποπρογραμμάτων
(υπ. 1: Δανείων
Επενδυτικού σκοπού και υπ.
2: Κεφαλαίου Κίνησης), τα
οποία συνεχίζουν να
διατίθενται. Σε αυτό το
υποπρόγραμμα μπορούν να
συμμετάσχουν όλες οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι
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Την ελληνική τεχνογνωσία του ομίλου ΟΤΕ επέλεξε ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) για την προμήθεια, τη διαχείριση και την υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής (ΙΤ equipment
for workplace) που θα «φορούν» στο εξής τα κεντρικά γραφεία του
οργανισμού στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Το έργο διετούς διάρκειας με
δυνατότητα επέκτασης για άλλα δύο χρόνια που κατακυρώθηκε μέσω
ανοικτού διαγωνισμού στον ΟΤΕ, αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού γραφείου για όλους τους χρήστες του οργανισμού της Ε.Ε. για τα χημικά προϊόντα. Πρόκειται για μία ολοκληρωμέ-

νη λύση IT εξοπλισμού γραφείου, που υλοποιείται και παρέχεται εξ
ολοκλήρου από τον Όμιλο ΟΤΕ ως υπηρεσία (as-a-service), διασφαλίζοντας για τον πελάτη αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, χωρίς έξοδα επένδυσης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένοι μηχανικοί από
τον Όμιλο ΟΤΕ θα παρέχουν στα στελέχη του ECHA, τόσο με φυσική
παρουσία στις εγκαταστάσεις του ECHA όσο και εξ αποστάσεως από
τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην Αθήνα, υπηρεσίες ΙΤ user
support δεύτερου επιπέδου, καθώς και πρώτου επιπέδου συμπληρωματικά στις υπηρεσίες που παρέχει το ICT Help desk του ECHA.

Ελληνικός «άνεμος»
σε 3 ρόδες

δωρεάν υπηρεσία SMS Alert Σύνταξης, όπου μόλις πιστώνεται
το ποσό της σύνταξης, αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό του δικαιούχου, με ενημέρωση για το
ποσό και τη διαθεσιμότητα της
σύνταξης και παρότρυνση για
χρήση της χρεωστικής κάρτας.
Με την αποστολή του μηνύματος
οι πελάτες λαμβάνουν όλη την
πληροφόρηση που χρειάζονται
για τη σύνταξή τους, με αποτέλεσμα να μη συντρέχει λόγος επί-

σκεψής τους στο κατάστημα. Ειδικά σε περιπτώσεις που οι πελάτες έχουν κατοικία εκτός αστικών κέντρων, το μήνυμα έχει
βοηθήσει σημαντικά, καθώς έχει
μειώσει τις μη αναγκαίες μετακινήσεις τους.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής ενημέρωσης
για την ημερομηνία πίστωσης
της σύνταξης και τη δυνατότητα
άμεσης είσπραξης της σύνταξης
με χρήση της κάρτας τους.

Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρουν στελέχη της τράπεζας,
πως ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πελατών της Αlpha Bank
επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα εναλλακτικά δίκτυα, το web
banking και τις χρεωστικές κάρτες της Alpha Bank, όχι μόνον
για αναλήψεις μετρητών αλλά
και για τις καθημερινές τους συναλλαγές, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι κανόνες υγιεινής για την
προστασία από τον κορωνοϊό.

οποίες, κατά την υποβολή της
αίτησης λήψης δανείου,
ασκούν δραστηριότητα που
συμπεριλαμβάνεται στους
πληγέντες ΚΑΔ, όπως έχουν
ανακοινωθεί από το
υπουργείο Οικονομικών.
Το ανώτατο ύψος του δανείου
ανά επιχείρηση ανέρχεται στις
€500.000, ενώ οι επιχειρήσεις
μπορούν να συμμετέχουν και
στα υφιστάμενα
υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ, με την προϋπόθεση ότι η
συνολική τους χρηματοδότηση
δεν θα υπερβαίνει το 1,5 εκατ.
ευρώ.

Η υγειονομική κρίση των καιρών μπορεί να έθεσε αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών και στην
οικονομική δραστηριότητα, αλλά ευτυχώς δεν επέβαλε καραντίνα σε αξιοσημείωτες επιχειρηματικές ιδέες. Μια τέτοια ιδέα είχαν οι άνθρωποι της Archon CNC and Robotics
και αφορά στην κατασκευή τού ANEMOS, του πρώτου τρικύκλου ηλεκτροκίνητου οχήματος που είναι αποκλειστικά
ελληνικής παραγωγής. Ο «Άνεμος» βγάζει ιπποδύναμη αντίστοιχη με αυτή μιας συμβατικής μηχανής 125 κυβικών
και στην οδήγηση δεν «μοιάζει» με ένα τυπικό τρίκυκλο, αφού η συμπεριφορά του στον δρόμο είναι τόσο ευέλικτη όσο αυτή ενός κλασικού δικύκλου. Το πρωτότυπο ηλεκτρικό
τρίκυκλο κατηγορίας L2e έχει ήδη στην… πλάτη του 400
χιλιόμετρα δοκιμών και σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ
ολοκλήρου στο εργαστήριο της Archon CNC and Robotics
στην Πάτρα, πληρώντας όλες τις τελευταίες προδιαγραφές
του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Μιλώντας πριν από μερικές ημέρες σe live streaming
του ειδησεογραφικού επιχειρηματικού παρατηρητηρίου
emea.gr ο ιδρυτής της Archon CNC and Robotics και δημιουργός τού ANEMOS, Φώτης Νάκος, εξήγησε ότι στόχος
της ομάδας του είναι να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή τού
ANEMOS στην Ελλάδα και να χρησιμοποιηθεί για μικρομεταφορές τύπου delivery, αφού όμως λυθεί πρώτα το μέγα
πρόβλημα της λήψης σχετικής άδειας από τους αρμόδιους
φορείς, που καθυστερεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον κ. Νάκο, «αν οριστεί σχετική υπηρεσία και γίνουν οι σχετικές δοκιμές, η διαδικασία έγκρισης δεν θα διαρκέσει πάνω από πέντε μήνες», δεδομένου ότι υπάρχει η σχετική κοινοτική νομοθεσία
και οδηγία. Ο επόμενος αντίπαλος μετά τη γραφειοκρατία
για το ελληνικό πρωτότυπο τρίκυκλο είναι ο εισαγόμενος
ανταγωνισμός (βλ. Κίνα) και ο τρόπος να κερδηθεί είναι να
καταστούν τα ελληνικά οχήματα συμφερότερα από άποψη
αυτονομίας και κόστους κτήσης. Σημειώνεται ότι το
ANEMOS θα έχει αυτονομία 100 χλμ., και θα κοστίζει περί
τα € 2.200, με το κόστος των αντίστοιχων κινεζικών τρίκυκλων να ανέρχονται σε περίπου €3.500.
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Με όπλο την εξυγίανση
του ισολογισμού στη
μετά COVID-19 εποχή
• Με διψήφια αύξηση καταθέσεων και δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας στο 14,5% έκλεισε το 2019 για την τράπεζα

Για την Attica Bank η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2019 συνέπεσε
με μία ιδιάζουσα συγκυρία. Αυτήν όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της
παγκόσμιας οικονομίας θα έλθουν –αν δεν έχουν έλθει
ακόμη– αντιμέτωπα με τις δημοσιονομικές παρενέργειες της πανδημίας κορωνοϊού. Από την άλλη, ίσως
αυτό να δίνει μεγαλύτερη αξία στη στρατηγική επιλογή
της διοίκησης Μητρόπουλου - Πανταλάκη να επικεντρωθεί όλη τη προηγούμενη χρονιά στην –μέσω της ενίσχυσης των βασικών οικονομικών δεικτών της τράπεζας– εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ν κρίνουμε από
τα οικονομικά αποτελέσματα έτους που ανακοινώθηκαν στα μέσα της εβδομάδας, το παραπάνω σχέδιο στέφθηκε σε μεγάλο ποσοστό με επιτυχία, αφού τα μειωμένα έσοδα της
τράπεζας μετριάστηκαν αφενός από τη συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους αφετέρου από τα κέρδη
από χρηματοοικονομικές
πράξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 24,3%
σε ετήσια βάση, την ίδια ώρα
που τα αποτελέσματα από
πράξεις του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν
σε σχέση με τα αντίστοιχα της
συγκριτικής χρήσης κυρίως
λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους
την 5/12/2017.
Από τις συναλλαγές αυτές
ο Όμιλος της Attica Bank κα-

A

τέγραψε κέρδη ποσού ύψους
8.233 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων 2.484 χιλ. ευρώ αφορούσαν την ανακύκλωση του
υπολειπόμενου αποθεματικού των ομολόγων ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής της
5/12/2017.
Σε κάθε περίπτωση, με
βελτιωμένη τη ρευστότητά
της η Attica Bank θα μπορέσει όπως εκτιμάται να υπηρετήσει τον σχεδιασμό της για
επικεντρωμένη και λελογισμένη πιστωτική επέκταση.
Δεν θα μπορούσε, άλλωστε,
να συμβεί διαφορετικά δεδομένου ότι το ξέσπασμα του
φονικού ιού SARS-coV-2
που προκάλεσε την πανδημία της νόσου COVID-19 δημιουργεί νέες δυσμενείς συνθήκες στην παγκόσμια και
στην ελληνική οικονομία. Σε
αυτό το νέο τοπίο που ανοίγεται μπροστά του, το Δ.Σ. της
Attica Bank παραμένει αισιόδοξο ότι η τράπεζα θα καταφέρει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχει
θέσει στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Για την επίτευξη αυτής της
στόχευσης στο «οπλοστάσιο»
της διοίκησης Μητρόπουλου - Πανταλάκη κυριαρχούν οι επιλογές της διαποίκιλσης-διεύρυνσης τόσο της
τραπεζικής προϊοντικής γκάμας όσο και της πελατειακής
βάσης, καθώς και η συγκράτηση του κόστους μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας
της τράπεζας. Η αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω
σχεδιασμού θα βοηθήσει την
Attica Bank να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από τις επιπτώσεις των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, αλλά και να προσαρμοσθεί ομαλά η τράπεζα στην μετά
COVID-19 εποχή.

Τα βασικά σημεία
του ισολογισμού
Σε ό,τι αφορά, τώρα, τους αμιγώς οικονομοτεχνικούς
δείκτες, μπορεί οι ζημιές προ
φόρων και προβλέψεων να
διαμορφώθηκαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 4,7 εκατ. ευρώ το 2018
(σ.σ. λόγω της μείωσης των
λειτουργικών εσόδων κατά

44,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018), ωστόσο η αύξηση καταθέσεων
κατά 14,3% σε ετήσια βάση,
το 14,5% του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
και η έστω και οριακή αύξηση των ίδιων κεφαλαίων της
τράπεζας που ανήλθαν στα
494 εκατ. ευρώ επέτρεψαν τα
δικαιολογημένα χαμόγελα
στην οδό Ομήρου στην Αθήνα. Ειδικότερα τη χρονιά που
πέρασε η Attica κατέγραψε ανοδικές επιδόσεις:
• Στις καταθέσεις που διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 14,3% σε
σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018.
• Στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, που ανήλθαν στα 158
εκατ. ευρώ.
• Στο σύνολο του ενεργητικού, που αυξήθηκε κατά
5,3% σε 3,528 δισ. ευρώ συγκρινόμενο με το αντίστοιχο
αποτέλεσμα της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
Στα υπόλοιπα βασικά σημεία του ισολογισμού της
Attica Bank για το 2019 η εικόνα είναι η εξής:
• Τα λειτουργικά έσοδα
μειώθηκαν κατά 44,1% σε
σχέση με το 2018
• Τα καθαρά έσοδα από
τόκους εμφάνισαν μείωση
36,7% έναντι του 2018, ενώ
το περιθώριο ΝΙΜ μειώθηκε
κατά 90 μονάδες βάσης στο
1,66%.
• Τα έσοδα από αμοιβές
και προμήθειες παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4% και
διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις
στη διαχείριση
των δανείων
Στο κομβικό ζήτημα των δανείων, τα οικονομικά αποτελέσματα έτους της Attica Bank καταδεικνύουν ότι:
• Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8
δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις
μετά από προβλέψεις ανήλθαν
σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν
στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31/12/2018. Οι νέες
χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την χρήση ανήλθαν
σε
περίπου
€158.000.000.
• Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 2,8% σε σχέση με την
31.12.2018.
• Ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 59,3%, μειωμένος σε σχέση με τη συγκριτική
χρήση (69,8%).
• Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,01% (από
33,5% το 2018).
• Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE Cash Coverage Ratio) ανήλθε σε 32,80% (έναντι 34%
το 2018) χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Αναφορικά με τις συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων
κατά πελατών, αυτές ανήλθαν
σε 281 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 24,2 εκατ.
ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, για
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 0,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων
ανήλθε σε7 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον δείκτη δανείων και προκαταβολών
σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις αυτός
μειώθηκε σε σχέση με την 31η
Δεκεμβρίου 2018 ανερχόμενος
σε 59,3% για τον Όμιλο. Τέλος,
ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς καταθέσεις για τον
Όμιλο ανήλθε σε 70,1% κατά
την 31.12.2019 και εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).
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με την Καίτη Νικολοπούλου

• Η καλλιτέχνις που έκανε viral το σκίτσο του Τσιόδρα
μιλάει στην «Α» για την έμπνευσή της να δημιουργήσει
με τα σκίτσα της τον κύκλο του κορωνοϊού

«Αφορμή της έμπνευσής μου
το βλέμμα του Τσιόδρα»
ροτιμώ να ζωγραφίζω ανθρώπινα μάτια παρά
καθεδρικούς ναούς, όσο υπέροχοι κι αν είναι», έλεγε ο Ολλανδός
ζωγράφος Βίνσεντ Βαν Γκογκ.
Και η Βασιλική Ηλιακοπούλου το
ίδιο πιστεύει. Όταν βλέπεις τα έργα της, καταλαβαίνεις το γιατί. Είναι όμως τα πρόσφατα σκίτσα της
για τον κορωνοϊό που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Ναι, είναι η
καλλιτέχνις που το σκίτσο της για
τον Σωτήρη Τσιόδρα έγινε viral
στο διαδίκτυο, ένα σκίτσο που όλα τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, φιλοξένησαν και εξακολουθούν να φιλοξενούν. Μα δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό. Δεκάδες
σκίτσα, υπέροχα φιλοτεχνημένα
από την ίδια, με θέμα τον κορωνοϊό, έχουν συγκινήσει το πανελλήνιο και όχι μόνο. Οι λιτές
γραμμές τους, η απόδοση των χαρακτηριστικών των προσώπων,
αυτά τα μάτια σε όλη την τραγικότητά τους… Απίστευτο το ταλέντο
της. Κοιτάζοντάς τα νομίζεις πως
θα βγουν από το χαρτί και θα σου
μιλήσουν. Τόσο ζωντανά…
Αφορμή, λοιπόν, σε τούτη την
κουβέντα στάθηκε «ο κύκλος του
κορωνοϊού», μια ενότητα από τις
τόσες που έχει δημιουργήσει, με
αφορμή την ελπίδα και τον θάνατο, πιασμένους χέρι-χέρι σε τούτο το επίκαιρο και για πολλούς
μακάβριο ταξίδι…

«Π

• Πώς ήλθε η έμπνευση για αυτόν τον νέο κύκλο δημιουργίας;
«Το έναυσμα ήλθε και θρονιάστηκε
μέσα μου όταν είδα τον Σωτήρη
Τσιόδρα, να μας ενημερώνει για την
πορεία του κορωνοϊού στη χώρα
μας. Ξέρεις, εκείνη η συγκίνηση στο
βλέμμα του, η μελαγχολία του, το
μεγαλείο της ανθρωπιάς του με έκαψαν. Κι έτσι, αποτέλεσε την πρώτη
μου έμπνευση για τον κορωνοϊό».

• Έχεις αναρτήσει σκίτσα
γνωστών και άγνωστων γιατρών. Έχεις επαφές με κάποιους από αυτούς;
«Με κάποιους, ναι, εκ του μακρόθεν
βέβαια. Ενώ είναι αρκετοί εκείνοι
που μου υποσχέθηκαν συνάντηση
όταν λήξει όλο αυτό το κακό».
• Τους βλέπεις αισιόδοξους
για την πορεία αυτής της πανδημίας;
«Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι θα

συμβεί στην πορεία. Μια συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει, απλώς
φοβούνται έναν ενδεχόμενο δεύτερο κύκλο το φθινόπωρο».
• Δεν σκιτσάρεις όμως μόνο
γιατρούς…
«Προχωρώντας στα σκίτσα μου, ζήτησα φωτογραφίες από νοσοκομεία
και νοσηλευτές εν ώρα αιχμής, για
να αποτυπώσω πιο σφαιρικά αυτό
που συμβαίνει, σε όλη την τραγικότητά του. Δεν παρέλειψα φυσικά

τους ανθρώπους εκείνους που από
διαφορετικό μετερίζι έχουν βάλει τον
εαυτό τους μπροστά, για να “απολαμβάνουμε” εμείς την ιδιότυπη αυτή μοναξιά μας, όπως οι άνθρωποι
του δήμου, οι καθαρίστριες, οι ντελιβεράδες…»
• Σκέφτεσαι με το τέλος της
πανδημίας να οργανώσεις εικαστική έκθεση με τα συγκεκριμένα σκίτσα σου;
«Εκείνο που θα ήθελα είναι να οργανωθεί πράγματι μια έκθεση, όχι
όμως για μένα. Εγώ τα δημιούργησα για τους συνανθρώπους μου και
σ’ εκείνους ανήκουν. Εκείνοι είναι η
έμπνευσή μου. Και αυτό είναι το δικό μου ευχαριστώ. Αν λοιπόν γίνει
κάποια έκθεση, θα ήθελα τα έσοδά
της από όποια έργα μου πουληθούν
να πάνε σε κάποιον καλό σκοπό. Δεν
το έχω αποκρυσταλλώσει ακόμη στο
μυαλό μου. Ας βγούμε πρώτα από
αυτό το αδιέξοδο…»
• Είσαι εκπαιδευτικός, που
σημαίνει ότι κι εσύ όπως όλοι
μας «Μένεις Σπίτι»;
«Ακριβώς. Κι αυτό ήταν μια καλή δικαιολογία για μένα να επιδοθώ σε
σκίτσα που έχουν ως θέμα την αιτία
αυτού του κακού, τον κορωνοϊό, καλύπτοντας έτσι δημιουργικά τον
σπανίως άπλετο χρόνο μου. Το αρνητικό είναι ότι μου λείπουν πολύ οι
μαθητές μου».

• Και η οικογένειά σου; Σου
λείπει;
«Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.
Έχω τέσσερα εγγόνια, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, τον Αλέξανδρο και τον Βασίλη, που προφανώς
κληρονόμησαν το ταλέντο μου στα
εικαστικά. Ζωγραφίζουν και μου δείχνουν τα έργα τους μέσω skype. Θέλω να τ’ αγκαλιάσω και δεν μπορώ.
Ελπίζω κι εγώ, όπως όλοι μας, στη
θετική πορεία της καταπολέμησης
της νόσου, ώστε να χαλαρώσουν λίγο τα αυστηρά μέτρα, και να βρεθώ
πάλι κοντά τους…»
• Και βέβαια τα όνειρα δεν τελειώνουν στον κορωνοϊό;
«Και βέβαια όχι. Το επόμενο βήμα
μου είναι μια έκθεση χαρακτικής για
τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές.
Όταν με το καλό επιστρέψουμε στην
κανονικότητα…»

Who is who
Η Βασιλική Ηλιακοπούλου έχει τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 1992 ασχολείται με την εκπαίδευση.
Το 1996 διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως
καθηγήτρια καλλιτεχνικών
μαθημάτων. Έχει διδάξει σε
μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, για την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με άριστα αποτελέσματα. Επίσης έχει διδάξει σε
πολλά δημόσια και ιδιωτικά
ΙΕΚ. Έχει πλήθος κριτικών σε
εφημερίδες, περιοδικά ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως
φοιτήτρια αριστούχος του
τμήματος ζωγραφικής στην
ΑΣΚΤ συμμετείχε στην έκθεση φοιτητών στη Γρανάδα Ισπανίας. Έχει μεταπτυχιακό
στον Φωτισμό και τώρα τελειώνει το μεταπτυχιακό της
στις Γραφικές Τέχνες με Πολυμέσα.
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Μετά τη διακοπή των γυρισμά
των εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών λόγω του κορωνοϊού, το λαμπερό σόου «JustThe2οfUs» έρχεται ξανά στις οθόνες μας, απόψε,
στις 21:00 από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, τηρώντας στα γυρίσματα
αυστηρά τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας
και του υπουργείου Υγείας. Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές
και δεκατέσσερις προσωπικότητες
από διάφορους χώρους ετοιμάζονται να «κλέψουν» την παράσταση
δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής, για καλό σκοπό! Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης υπόσχεται απολαυστικές στιγμές, μαζί με
την πιο ξεχωριστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στη θέση της κριτικής επιτροπής.
Ο Στρατής Μπαλής είναι το
νέο πρόσωπο στην ενημερωτική ομάδα του τηλεοπτικού καναλιού
Mega. Ο δημοσιογράφος έχει εργαστεί στον ΣΚΑΪ, στην ΕΡΤ και σε επιτελικές θέσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Open όπου κατείχε τη θέση του
διευθυντή σύνταξης. Υπενθυμίζεται
ότι ο ίδιος είχε υποβάλει την παραίτησή του πριν από λίγο διάστημα στο
Open, η οποία και έγινε αποδεκτή.
-Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News», ο τηλεοπτικός
σεφ Άκης Πετρετζίκης θα συνεχίσει στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha
μόνο με την εκπομπή «Kitchen Lab»,
καθώς θα αποχαιρετήσει τη δεύτερη, ταξιδιωτική του εκπομπή «Akis
food tour» που μετρά μόλις λίγους
μήνες στον «αέρα», χωρίς να έχει καταφέρει να αγγίξει» υψηλά νούμερα
τηλεθέασης. To κανάλι δεν είναι
πρόθυμο να δώσει ευκαιρία, μιας
και λόγω της τρέχουσας κατάστασης
η τηλεθέαση –και συνεπώς τα έσοδα– των projects είναι παράγοντες
που θα καθορίσουν την τύχη πολλών τηλεοπτικών προϊόντων.
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Συνειδητοποιήσεις ζωής για τη Σία Κοσιώνη στο διάστημα της καραντίνας

➔

Σε ζωντανή σύνδεση από το γραφείο της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ βγήκε πρόσφατα η Σία Κοσιώνη στην εκπομπή «Καλό μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά, μιλώντας για το πώς βιώνει η ίδια
τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού αλλά και το τι έχει συνειδητοποιήσει σε συναισθηματικό επίπεδο όλο αυτό το διάστημα. «Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος, πολύ βαριά από άποψη δουλειάς, από άποψη ψυχολογικού φορτίου. Συνειδητοποιήσαμε όλοι μας σε αυτήν την περίοδο τι είναι σημαντικό και ποιοι είναι οι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας, ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους ανησυχήσαμε
περισσότερο και ποιοι είναι αυτοί που μας λείπουν», εκμυστηρεύτηκε η ίδια. Έτσι ακριβώς…

media
Επιβεβαιώθηκε και δημόσια το…
φευγιό της Μενεγάκη από τον Alpha!
• Στενή συνεργάτιδα
της παρουσιάστριας
αποκάλυψε τη μεγάλη είδηση
αίνεται πως η εδώ και καιρό φημολογούμενη απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να κλείσει το επαγγελματικό κεφάλαιο της εκπομπής της στον Alpha, είναι αληθινή, αφού ήλθε και η επιβεβαίωση από τη στενή συνεργάτιδά της, Κάλλια Καστάνη, η οποία
απάντησε σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Γιάννη Βίτσα.
«Προφανώς υπάρχει ένα γεγονός, ότι η Ελένη έχει
αποφασίσει να σταματήσει. Από εκεί και πέρα, το
συμβόλαιό μου εμένα τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Δεν
έχω καμία άλλη συζήτηση, καμία άλλη ενημέρωση.
Θα είμαι άνεργη, παιδιά», τόνισε η Κ. Καστάνη.
Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η γοητευτική παρουσιάστρια είχε γνωστοποιήσει πριν από δύο μήνες ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι εντελώς
διαφορετικό στη ζωή της και μάλιστα είχε γραφτεί ότι σκεφτόταν να κάνει κάποιο μεγάλο ταξίδι στην Αμερική.
Ό,τι κι αν αποφασίσει να κάνει τελικά, ευχόμαστε να εξελιχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα!

Φ

Η ανακοίνωση της επανέναρξης των γυρισμάτων
στον Ant1 έγινε διά στόματος… Σκορδά
«Το ’πε, το ’πε» όχι ο… παπαγάλος αλλά η Φαίη Σκορδά, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής της, ότι ξεκινούν πάλι τα γυρίσματα των σειρών και των εκπομπών του Αnt1, που είχαν διακοπεί λόγω κορωνοϊού.
«11 Μαΐου ξεκινούν τα γυρίσματα όλων των παραγωγών του καναλιού. Οι “Άγριες μέλισσες”, η “Γυναίκα χωρίς όνομα”, και το “Πέτα τη φριτέζα”, όπως επίσης και τα παιχνίδια μας τα
ωραία, “Still Standing” και “Ρουκ Ζουκ”. Βέβαια, να πούμε πως μέχρι στιγμής βλέπαμε κάποια επεισόδια και ενώ ξεκινούν τα γυρίσματα 11 του μηνός, στον αέρα τα ολόφρεσκα επεισόδια θα τα δούμε 18 Μαΐου. Υπάρχουν ήδη γυρισμένα επεισόδια, τα οποία έπρεπε να μπουν
στο μοντάζ, οπότε θα έχουμε από τις 18 Μαΐου να δούμε φρέσκο πρόγραμμα!» ανέφερε ενθουσιασμένα η παρουσιάστρια.
Με άλλα λόγια, εδώ η καλή «πραμάτεια»..!

Η καλή καρδιά ήταν αυτή που
«σκότωσε» τη Μαρία Κάλλας
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Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Μόνικα Μπελούτσι
στη γαλλική έκδοση του περιοδικού «Madame Figaro». Με αφορμή
τον ρόλο της ως Μαρία Κάλλας, τον οποίο ενσαρκώνει στην παράσταση που ανέβηκε πριν από λίγο καιρό στη σκηνή του Studio Marigny
στο Παρίσι, η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός μίλησε για την ελληνικής καταγωγής ντίβα της όπερας.
«Ήταν εύθραυστη και παράλληλα και μια μεγάλη δύναμη. Αλλά αυτό που
με άγγιξε περισσότερο για την Κάλλας, ήταν αυτή η ευαισθησία χωρίς όριο,
το στοιχείο αυτό δίνει μια επιπλέον διάσταση σε όλα. Πρόκειται για μια γυναίκα που έδινε μάχη με την καρδιά της για την καρδιά της. Τελικά, είχε μια
απλή καρδιά και αυτό ήταν ίσως εκείνο που τη σκότωσε», τονίζει η ίδια.
Αχ, αυτή η καρδιά! Αυτή «φταίει» για όλα, αλλά χαλάλι της..!

Δεν δίνει αυτόγραφα η Κέιτ
Μίντλετον λόγω… πρωτοκόλλου!
• Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ
απαγορεύεται να χαρίσει στους
θαυμαστές την υπογραφή της
λόγος που η πανέμορφη Κέιτ Μίντλετον δεν έχει
αποτυπωθεί ποτέ στον φακό να μοιράζει αυτόγραφα στους θαυμαστές της, βγήκε επιτέλους στο φως!
Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και σύζυγος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ κάνει ουκ ολίγες δημόσιες εμφανίσεις, στις οποίες
αγγίζει τον κόσμο, συζητάει και φωτογραφίζεται μαζί του,
ωστόσο σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο δεν πρέπει
να χαρίζει σε κανέναν από αυτούς την υπογραφή της, αφού
κάτι τέτοιο απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, η υπογραφή των μελών της βασιλικής οικογένειας δεν επιτρέπεται να μπαίνει σε ανεπίσημα έγγραφα
για το κοινό, καθώς αυτή μπορεί με αυτόν τον τρόπο να φτάσει εύκολα στα χέρια οποιουδήποτε και να πλαστογραφηθεί.
Φυσικά το Παλάτι δεν θέλει να ρισκάρει κάτι τέτοιο, οπότε υπογραφή… γιοκ!

Ο

Η Ηλιάνα
Παπαγεωργίου,
η γιόγκα και το…
φιδίσιο κορμί!
Θέλει και το καλοσχηματισμένο κορμί τη γιόγκα του, φαίνεται ότι είναι το σύνθημα της –πιο ερωτευμένης από ποτέ– Ηλιάνας
Παπαγεωργίου, η οποία, βλέποντας τον καλό καιρό, φόρεσε τα
αθλητικά της και βγήκε στον κήπο του σπιτιού της για να γυμναστεί.
Το γνωστό μοντέλο και κριτής του «Greece’s Next Top Model»
δεν χάνει ευκαιρία να φροντίζει το «φιδίσιο» της κορμί, προσφέροντάς του και τον απαραίτητο χρόνο για άθληση προκειμένου να διατηρηθεί η άψογη εικόνα του.
Και όπως φαίνεται η γιόγκα (και όχι μόνο) έχει εξαιρετικά
αποτελέσματα!
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  ▶ ΣΕΛ. 18
  
 
 

▶ ΣΕΛ. 20

Στημένοι όλοι!!!
ΕΕΑ, Πειθαρχική και
Εφέσεων ΕΠΟ…Μπορεί και
το CAS…Bullying στους
δικαστές, «Κούγκι»
τη Δικαιοσύνη





   
   
▶ ΣΕΛ. 22

Υγειονομικό Πρωτόκολλο:
«Ναι» στο τεστ, «όχι» στο σεξ!


 
  
 


Μπουρλότο στην
Ευρώπη από τον
Ολλανδό Μαρκ Ρούτε

▶ ΣΕΛ. 22

  
  
▶ ΣΕΛ. 22

• Δύο τεστ την εβδομάδα, ντους και φιλιά
κομμένα, διαμονή σε χωριστά δωμάτια, μεταφορά
με μικρό βαν, και «απαγορευτικές» συμβουλές για
το σεξ(!!!), για να γίνουν οι χωρίς θεατές αγώνες!!!

• «Λαγός» της Γερμανίας ο Ολλανδός
πρωθυπουργός, μπλόκαρε την έκδοση
ευρωομολόγου, και τώρα διαλύει και το
ποδόσφαιρο με αποφάσεις χιτλερικού χαρακτήρα

▶ ΣΕΛ. 11

▶ ΣΕΛ. 14-15

