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Το σχέδιο
«γεμάτα ταμεία»
επιλέγει
το Μαξίμου
• Τι κρύβει η απόφαση Μητσοτάκη
να μην συμμετάσχει η Ελλάδα στον
δανεισμό από τον ESM
• Από ποιους πόρους θα αντληθούν
κεφάλαια για να αντιμετωπιστεί
η ύφεση λόγω της υγειονομικής
κρίσης του κορωνοϊού

 
• Με τη… μεζούρα
τα μπάνια του λαού,
αλλά στα αεροπλάνα
χαλαρά για να μην
χαθεί ο τουρισμός
• Τα θέατρα θα
ανοίξουν, αλλά για τα
γήπεδα… βλέπουμε
• Αποφύγαμε να
γίνουμε Ιταλία, μήπως
γίνουμε Γερμανία;
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«Μπουκάρουν»
οι Κινέζοι
στην Ευρώπη
• Ήδη έχουν
μετοχές σε 26
ομάδες, τα λένε
με Παναθηναϊκό
και άλλους
συλλόγους,
με τον πρόεδρο
Σι Τζινπίνγκ να
δίνει το ΟΚ και
για άλλες


αγορές



• Δικαίωση του
Άρη, απόρριψη
των προσφυγών
ΠΑΟΚ και
Θρύλου, και
«τρέμουλο»
της FIFA για
προσφυγές στο
Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο
▶ ΣΕΛ. 23
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ο σούρουπο της Πέμπτης ήταν ιδιαίτερο για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αρκετοί από τους οποίους -όχι τόσοι
πολλοί αλλά ούτε ελάχιστοι- είδαν το ξαναζωντάνεμα της πλατείας Ομονοίας. Η αριθμητική έχει τη σημασία της ειδικά
εν μέσω πανδημίας που οι συγχρωτισμοί, οι πάσης φύσεως και «καταγωγής» συγχρωτισμοί, απαγορεύονται μπροστά
στον κίνδυνο να ξαναφουντώσει η διασπορά του φονικού κορωνοϊού στην κοινότητα.
Μια ημέρα πριν, την Τετάρτη, μερικές εκατοντάδες μέτρα παραπάνω από την Ομόνοια και στους δρόμους που περικλείουν τη Βουλή στο Σύνταγμα διαδήλωναν οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ. Διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως και την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να εγκαταστήσει κάμερες στις σχολικές τάξεις προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως της διδασκαλία όσοι μαθητές απουσιάζουν λόγω κορωνοϊού. Κι αυτοί οι διαδηλωτές, δεν ήταν
πολλοί σε αριθμό όπως τις παλιές καλές εποχές της επαναστατικής γυμναστικής αλλά πολύ απρόσεκτοι (σ.σ. η «Α» έχει ίδια
αντίληψη του γεγονότος) ως προς την τήρηση των υγειονομικών οδηγιών περί αποστάσεων.
Προς τι η καταγραφή; Μα εξαιτίας της δυσκολίας που μοιάζει να έχει καταλάβει την κυβέρνηση ως προς την τήρηση της
υγειονομικής τάξης ή για να είμαστε ακριβέστεροι στην δύο μέτρων και δύο σταθμών επιβολή της. Η «Α» υπήρξε από
τους πρώτους που επικρότησαν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη να πάρει έγκαιρα μέτρα και να δαμάσει την
καμπύλη κρουσμάτων και νεκρών. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, καν τα δικά μας εύσημα για την καλή της δουλειά όταν αυτά της
απονέμονται από πολλές κυβερνήσεις, φορείς του εξωτερικού και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί
την αναγκαία για κάθε κυβέρνηση κριτική για εκείνες τις επιλογές που μοιάζουν παράδοξες.
Διότι παράδοξη είναι για παράδειγμα η απόφαση επαναλειτουργίας των θερινών χώρων μαζικού θεάματος (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ) και μείωση του ορίου πληρότητας των χώρων στο 40%, την ίδια ώρα που απορρίπτεται η πρόταση σοβαρών ανθρώπων του ποδοσφαίρου να ξανανοίξουν τα γήπεδα με όριο το 20% της χωρητικότητάς τους.
Με παράδοξα διαφορετικές προϋποθέσεις αίρεται, εξάλλου, και το lockdown στον τουρισμό. Ούτε εδώ μπορεί
να γίνει κατανοητό πως γίνεται οι ξαπλώστρες των λουόμενων στη ζέστη και τον καθαρό αέρα να απέχουν περί τα
2 μέτρα η μία από την άλλη, αλλά στο κατεξοχήν μέσο μαζικής μεταφοράς τουριστών όπως είναι το αεροπλάνο να
επιτρέπεται η χρήση της ενδιάμεσης θέσης.
Για την απαγόρευση των συναθροίσεων τα είπαμε ήδη. Προφανώς οι συνδικαλιστές είναι παιδιά ανώτερου
πολιτικού θεού οπότε οι αρχές απλώς τους παρακολουθούν να διαδηλώνουν αγκαζέ, την ίδια ώρα που μια τριμελής οικογένεια απαγορεύεται να μπει σε ταξί!!!
Τέτοιες ανεξήγητες επιλογές και τις καλύτερες των προθέσεων να έχει κάποιος δεν μπορεί να τις προσπεράσει διότι όλο
των προηγούμενο καιρό παλεύαμε να μην γίνουμε Ιταλία –και τα καταφέραμε–, αλλά τώρα κινδυνεύουμε να γίνουμε Γερμανία, όπου η επαναφορά στην κανονικότητα συνοδεύτηκε με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και νεκρών (σ.σ. καταγράφηκαν 101 καινούργιοι θάνατοι και 798 νέα κρούσματα σε μόλις ένα 24ωρο). Το ακόμη χειρότερο; Ελλάδα και Γερμανία φαίνεται να μοιάζουν και ως προς τον ανέμελο και απείθαρχο τρόπο με τον οποίο οι πολίτες… απολαμβάνουν την «απελευθέρωσή» τους από την καραντίνα.
Είναι προφανές ότι οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δυσκολεύονται με την υγειονομική κρίση και θα δυσκολευτούν ακόμη
περισσότερο από την υφεσιακή κρίσης που ακολουθεί. Αλλά τέτοιες ασκήσεις ισορροπίες μεταξύ υγείας και οικονομίας είναι εξαιρετικά επίφοβες. Ακόμη και ο πολύ χαμηλών τόνων εθνικός μας πια λοιμωξιολογος Σωτήρης Τσιοδρας δεν δίστασε
στην αρχή της εβδομάδος να βάλει φρένο ακόμη και στη μετρημένη αισιοδοξία των κυβερνητικών στελεχών για το φετινό
τουριστικό στοίχημα της Ελλάδας, λέγοντας ότι δεν είμαστε έτοιμοι να «ανοίξουμε».
Αυτή είναι η σύγχρονη Ρόδος για την ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα άκουγε τους ειδικούς και αγνοούσε τους τεχνοκράτες. Τώρα θα κάνει το πήδημα και θα βρεθεί στην άλλη άκρη;
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• Τι κρύβει η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μη συμμετάσχει η
Ελλάδα στον δανεισμό από τον ESM – Από ποιους πόρους θα αντληθούν κεφάλαια
για να αντιμετωπιστεί η ύφεση λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού

Σχέδιο «γεμάτα ταμεία»
επιλέγει το Μαξίμου
Αναμφίβολα προξένησε πολλά ερωτηματικά για ποιον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε, όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, να μη χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που αναλογούν στην Ελλάδα –περί
των 3,7 δισ. ευρώ– μέσω χαμηλότοκου δανείου από
τον ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) για
τουλάχιστον 7-10 χρόνια. Και αυτό διότι με βάση την
απόφαση του Eurogroup τα κονδύλια μπορούν να εκταμιευτούν από την 1η Ιουνίου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ην εξήγηση την έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος
Γεραπετρίτης, προ ολίγων 24ώρων, όταν
σε δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι ο χαμηλότοκος δανεισμός κρύβει παγίδες. «Εμείς δεν πρόκειται
ποτέ να αδειάσουμε τα ταμεία του
ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να
αναγκαστούμε να καταφύγουμε από
πολύ αδύναμη θέση σε αναγκαίο
δανεισμό που θα φέρει πολύ μεγάλες περιπέτειες ξανά στην ελληνική
οικονομία», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Γεραπετρίτης.
Και όντως, με βάση την απόφαση του Eurogroup, όσες χώρες
προσφύγουν για δανεισμό στον
ESM θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια κατά το
δοκούν και όχι μόνο για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών.
Δηλαδή, τα χρήματα θα μπορούν
να κατευθυνθούν και σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
καραντίνα λόγω της πανδημίας
και ο ESM θα επιτηρεί. Αυτά μέχρι το 2022. Μετά η επιτήρηση
θα θυμίζει μνημόνια, καθώς θα
συνδυάζονται και με τη βιωσιμότητα του χρέους, κάτι που σημαίνει ότι η κάθε χώρα θα βρίσκεται
σε καθεστώς μνημονίου.
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι για ποιον λόγο η Ιταλία –
για παράδειγμα– αποδέχθηκε αυτό τον όρο, αφενός μεν διότι
χρειάζεται αρκετά χρήματα, αφε-

τέρου δε το χρέος της δεν μπορείς να το πεις και βιώσιμο.
Προφανώς, όπως λένε στο
Μαξίμου, «η απόφαση να μην αντιδράσει η Ιταλία κρύβει πονηριά».
Άμεσα η ιταλική κυβέρνηση θα
βρει κονδύλια για να ανακινήσει
την οικονομία της και ταυτόχρονα
έχει ανοίξει η συζήτηση στη Ρώμη για αλλαγή σκυτάλης, ώστε ο
Μάριο Ντράγκι να διαδεχθεί
τον Τζουζέπε Κόντε στην πρωθυπουργία. Και οι Ιταλοί ευελπιστούν ότι ο σούπερ-Μάριο μέσω
νέας διαπραγμάτευσης θα αλλάξει τους όρους.

Κάλιο τρία
και στο χέρι
Η Αθήνα, από την άλλη, παρακολουθεί τις εξελίξεις και ο βασικός
στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι ναι μεν να αξιοποιήσει
όλα τα κεφάλαια για να χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν δέχονται νέα επιτήρηση. Εξάλλου,
η Ελλάδα ήδη μπορεί να δανείζεται από τις αγορές, όχι βέβαια με
τόσο χαμηλότοκο επιτόκιο όπως
του ESM, αλλά δεν δημιουργεί
ζητήματα με το ελληνικό χρέος, το
οποίο ο Ρέγκλινγκ προ ολίγων
24ώρων το χαρακτήρισε απολύτως βιώσιμο.
Το Μαξίμου με πολύ μεγάλη
προσοχή επιδιώκει να αλλάξει
την εικόνα που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη για τη χώρα
μας. «Η Ελλάδα στη διάρκεια της
κρίσης έκανε μια δυναμική επιστρο-

φή και από μαύρο πρόβατο της Ευρώπης έγινε θετικό παράδειγμα και
συνομιλητής κύρους». Αυτό είναι
το αφήγημα του Μαξίμου και πάνω σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουν
οι μηχανές.
Οι δύο κρίσεις (στον Έβρο και
με την πανδημία) έδειξαν ότι η
Ελλάδα διαθέτει αντοχές, αλλά
και πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο ξύπνησε από τον
λήθαργο χάρη στις επιδέξιες κινήσεις της διοίκησης. Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης, η βελτιωμένη εικόνα της χώρας, το φιλικό κλίμα πλέον για τις επενδύσεις, αλλά και η αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες που έφερε η
κρίση (ενίσχυση της τηλεργασίας), σε συνδυασμό με το κλίμα
και τον καλό τρόπο ζωής, εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα
βοηθήσει στην αντιστροφή του
brain drain.

Τι περιμένει το Μαξίμου
Κατ’ αρχάς, στο πρωθυπουργικό
μέγαρο αδημονούν για την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο

Ανάκαμψης. Κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι τις 20 Μαΐου.
Και η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, διαπραγματεύεται να έχει
πρόσβαση σε ένα ποσό που θα
κινηθεί πέριξ των 20 δισ. ευρώ.
Όμως το σχέδιο για να εισρεύσουν χρήματα στα ταμεία είναι σε
εξέλιξη. Χρήματα με τα οποία και
θα καλυφθούν οι ανάγκες του
Δημοσίου, αλλά θα χρησιμοποιηθούν και ως στήριξη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και για
τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Οι πηγές αυτές είναι αρκετές. Κατ’ αρχάς, η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στο πρόγραμμα
SURE. Είναι ένα πρόγραμμα της
Κομισιόν, σύμφωνα με το οποίο
γίνεται αναπλήρωση των μισθών
μέχρι και για 20 ημέρες τον μήνα. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και το μερίδιο για την Ελλάδα είναι ύψους
1,5 δισ. ευρώ. Όμως, επειδή Γερμανία και Ολλανδία ήδη έχουν
δηλώσει ότι θα προτιμήσουν τις
αγορές με αρνητικό επιτόκιο, τό-

τε το κονδύλι για την Ελλάδα
μπορεί μέχρι και να διπλασιαστεί.
Ένας άλλος τρόπος είναι ο «εσωτερικός» δανεισμός μέσω εφορίας. Θα δοθούν σημαντικά
κίνητρα για την ολική εξόφληση
οφειλών. Για παράδειγμα, μέχρι
τις 30 Ιουνίου πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήματος.
Όσοι κληθούν να πληρώσουν θα
έχουν έκπτωση 25% εάν εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό. Επίσης, όσοι έχουν επιστροφές, τότε αυτόματα θα γίνει ο συμψηφισμός με
τον ΕΝΦΙΑ, οπότε ένα σημαντικό ποσό θα παραμείνει στα δημόσια ταμεία.
Στην υπόθεση τουρισμός, παρά το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν πως θα υπάρξουν τεράστιες
απώλειες σε έσοδα, οι γνώστες επιμένουν ότι φέτος θα εισρεύσει
ένα σημαντικό ποσό από τον τουρισμό με υψηλά πορτοφόλια, λόγω του ότι η Ελλάδα έχει ήδη
κερδίσει το στοίχημα με τον κορωνοϊό. Τα «δυνατά πορτοφόλια»
θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο άνετες διακοπές.
Επίσης, προβλέπεται η έκδοση έντοκων γραμματίων ύψους
τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως και η έξοδος στις αγορές μέχρι το τέλος του έτους με την έκδοση ομολόγων που θα κινηθούν πέριξ των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, στο υπουργείο Οικονομικών σκέφτονται να
κρατήσουν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν προϋπολογισμένα για την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ. Το πιθανότερο
είναι αυτό το ποσό να παραμείνει
στα ταμεία.
Την ίδια ώρα, ήδη η Ελλάδα έχει καταθέσει αίτημα μετακύλισης πληρωμής των τόκων ύψους
πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μνημονιακά δάνεια για το
2021. Και όπως λένε οι πληροφορίες, το αίτημα θα γίνει αποδεκτό. Επίσης, στο Μαξίμου ποντάρουν πολλά στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης μέσω της
ΕΚΤ, που κινούνται πέριξ των 12
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όλα αυτά τα κονδύλια μπορούν να διαφυλάξουν τα αποθεματικά του Δημοσίου και να προσφέρουν χρηματοδότηση στην αγορά. Έτσι, δεν θα χρειαστεί η
προσφυγή στον ESM όπου, σύμφωνα με την απόφαση του
Eurogroup, θα μας περιμένουν
περί των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ.
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«Τι θα
γινόταν, αν»
διαχειριζόταν
ο Τσίπρας
την πανδημία
• Τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ την πενταετία 2015-2019
διαψεύδουν το άρθρο του πρώην
πρωθυπουργού στη φιλόξενη ΕΦ.ΣΥΝ.

Όποιος διάβασε το άρθρο του κ.
Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα έφερε στο μυαλό του ένα λαϊκό
γνωμικό «Με λένε Ρίζο και όπως
θέλω τα γυρίζω», που σύμφωνα με
τους ειδικούς προέρχεται από τη
Δυτική Μακεδονία. Και μπορεί
τον κ. Τσίπρα να μην τον λένε Ρίζο, αλλά σίγουρα δεν έχει αντίπαλο, είναι πρωταθλητής από τα αποδυτήρια στο να πλασάρει με
φυσικότητα ένα ψέμα.

βέρνηση και είχε να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του
Covid-19.
Πριν περάσουμε να δούμε τι ισχυρίστηκε στο άρθρο του ο κ. Τσίπρας, καλό είναι
να του υπενθυμίσουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όλων των εταιρειών, ακόμη
και όσων βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ με πιο θετική ματιά, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς
το ίδιο: Οι πολίτες θεωρούν ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα στην πανδημία
θα ήταν χειρότερα. Προφανώς, λέμε εμείς,
διότι ο κόσμος θυμάται την καταστροφή από την πυρκαγιά στο Μάτι, όπως επίσης
και τις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τι θα γινόταν (και τι έγινε)
στην ΥΓΕΙΑ

Ό

«Αν λοιπόν η κορονοκρίση έβρισκε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα είχαμε και εμείς καραντίνα, όπως σε όλο τον κόσμο. Αλλά στα νοσοκομεία θα είχαμε ήδη
4.000 περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, γιατί δεν θα είχε παγώσει η προκήρυξη
για διορισμούς που είχαμε ήδη προγραμματίσει. Επίσης θα είχαμε πολλές χιλιάδες περισσότερα τεστ, στοχευμένα σε όλο τον πληθυσμό, από τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και
όχι επί το πλείστον από ιδιωτικά κέντρα».
Αυτά ισχυρίστηκε ο κ. Τσίπρας στο άρ-

πως αποδεικνύεται, αυτό είναι το μόνο ταλέντο του και
ξέρει να το πλασάρει καλά.
Κι επίσης αυτό που τον κάνει ασυναγώνιστο είναι ότι
δεν νιώθει καμία ντροπή ακόμη και όταν
αποκαλύπτονται τα ψέματά του. Τουναντίον, συνεχίζει να προκαλεί. Κάπως έτσι
αναγνώσαμε το άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» υπό τον τίτλο «Τι θα γινόταν αν», όπου ο ποιητής εξιστορεί τι θα
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εάν βρισκόταν στην κυ-

θρο του. Προφανώς επειδή ο ίδιος και ο
λογογράφος του λησμόνησαν κατά τη συγγραφή του άρθρου ότι τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, να τους θυμίσουμε
ότι αυτές τις 4.000 προσλήψεις τις είχε εξαγγείλει τουλάχιστον τέσσερις φορές ο
Παύλος Πολάκης και ισάριθμες φορές ο
ίδιος ο κ. Τσίπρας. Τώρα βέβαια μας λύνεται η απορία για ποιον λόγο δεν είχε πει
κουβέντα επί τέσσερα χρόνια ο Ανδρέας
Ξανθός, ο υπουργός Υγείας. Διότι, πολύ
απλά, γνώριζε τα οικονομικά και το ότι δεν ήταν στα σχέδια της κυβέρνησης
Τσίπρα οι περιβόητες προσλήψεις.
Όσο για τα τεστ, πέταξε άλλη μία μπαρούφα. Διότι από τη στιγμή που τεράστιες
–σε οικονομική ισχύ και παγκόσμια δύναμη– χώρες αδυνατούν να βρουν τεστ, πού
θα τα έβρισκε η Ελλάδα του Τσίπρα; Προφανώς, το συγκεκριμένο απόσπασμα όσοι
το διάβασαν θα κάγχασαν. Εκτός και εάν
εννοούσε ο πρώην πρωθυπουργός ότι θα
έδινε την αρωγή του στους Έλληνες ερευνητές να κατασκευάσουν τεστ. Μιλάμε για
τους ίδιους ερευνητές, τους οποίους ο
Πολάκης τους αποκαλούσε, είτε λαμόγια, είτε ξευτίλες, είτε ανδρείκελα ης
διαφθοράς.
Επίσης, ο κ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι

«στα μέσα ατομικής προστασίας θα έμπαινε από τις πρώτες ημέρες διατίμηση, ενώ προτεραιότητά μας θα ήταν η επάρκειά τους στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό». Κάποιος
πρέπει να τον ενημερώσει ότι όλα αυτά τα
προϊόντα είναι εισαγόμενα και εάν επιβαλλόταν διατίμηση, τότε οι εισαγωγείς δεν θα
είχαν κανένα λόγο για τα φέρουν από το εξωτερικό. Διότι πολύ απλά θα τα αγόραζαν
σε καθεστώς πλειστηριασμού (πιο ακριβά
από την πραγματική τιμή) και θα τα πουλούσαν με διατίμηση πολύ πιο φθηνά από όσο τα αγόρασαν. Οπότε, δεν θα τα εισήγαγαν. Η μόνη λύση για να ίσχυε η διατίμηση ήταν να τα εισαγάγει το ελληνικό
δημόσιο. Όμως εκεί θα χρειάζονταν διαγωνισμούς και γραφειοκρατία. Ακόμη και
με απ’ ευθείας ανάθεση οι μόνοι κερδισμένοι θα ήταν κάποιοι επιχειρηματίες με
φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ αισθήματα.
«Η χώρα μας δεν θα ήταν η τελευταία στην
Ε.Ε. σε έκτακτες δαπάνες ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας την περίοδο της
κρίσης, όπως πρόσφατα ο ΠΟΥ αποκάλυψε,
αλλά με δαπάνες ύψους ενός δισ. ευρώ θα βρισκόταν πολύ ψηλά στον αντίστοιχο πίνακα».
Κι όμως, όταν έγραφε αυτό ο κ. Τσίπρας
δεν κοκκίνισε. Διότι εάν κοκκίνιζε θα το
είχε κόψει. Να του θυμίσουμε ότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε η
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περικοπή των δαπανών με το τρίτο
μνημόνιο και το πιο σημαντικό ότι παρέδωσε λιγότερες κλίνες στις ΜΕΘ από αυτές που παρέλαβε το 2015. Τα
στοιχεία υπάρχουν στην ΕΛΣΤΑΤ και όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει και να
διαπιστώσει την… φιλαλήθεια του πρώην
πρωθυπουργού.

Τι θα γινόταν (και τι έγινε)
στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Αλέξης Τσίπρας σε κάποιο άλλο σημείο
του πονήματός του αναφέρει ότι «Δεν θα είχαμε υπουργούς να στήνουν «δουλίτσες» εκατομμυρίων τις μέρες της κρίσης». Κάποιος
να του πει ότι το δεξί του χέρι, ο Νίκος
Παππάς, για να κερδίσει μία τηλεοπτική άδεια ο κ. Καλογρίτσας αποδέχθηκε ως εγγύηση κάποια δανεικά βοσκοτόπια στην Ιθάκη. Και οι αθεόφοβοι τα
είχαν εκτιμήσει λες και κρύβονταν κοιτάσματα χρυσού. Επίσης, καλό είναι ο
κ. Τσίπρας όταν μιλάει για υπουργούς
και δουλίτσες να εξηγήσει στον ελληνικό λαό για ποιον λόγο ένας άλλος υπουργός του, ο Χρήστος Σπίρτζης,
προχώρησε σε κατατμήσεις του έργου
του οδικού άξονα Πατρών-Πύργου, ώστε να κερδίσει όλως τυχαίως τους διαγωνισμούς η εταιρεία του κ. Καλογρίτσα, η οποία τελικά παράτησε το έργο
στην αρχική του μορφή, καθώς φαλίρισε από τη στιγμή που η Τράπεζα Αττικής δεν του έδωσε τα δάνεια που του
είχαν υποσχεθεί οι υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα.
«Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα είχε
αξιοποιηθεί εγκαίρως με μέτρα οριζόντια και
προληπτικά το μαξιλάρι ρευστότητας των 37
δισ. ευρώ, που με περισσή προνοητικότητα είχαμε δημιουργήσει, προκειμένου να κρατηθεί
όρθια η οικονομία σε μια ενδεχόμενη νέα κρίση». Κι εδώ ο κ. Τσίπρας δικαιώνει όλους όσοι τον αποκαλούν ψεύτη. Πρώτον, το ποσό που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ως μαξιλάρι δεν είναι προϊόν της
προνοητικότητας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Επιβλήθηκε από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και τον
«αρχιτοκογλύφο» (όπως τον αποκαλούσαν
οι ΣΥΡΙΖΑίοι) Κλάους Ρέγκλινγκ. Ο Γερ-
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μανός αξιωματούχος είχε την προνοητικότητα να υπάρξει ένα ποσό –στη μετά μνημόνιο εποχή– που θα καλύπτει τις δόσεις
του ελληνικού χρέους με ένα χαμηλότοκο
δάνειο, το οποίο αποτελεί και την ασπίδα
της ελληνικής οικονομίας έναντι των παιχνιδιών των αγορών. Μάλιστα, όταν ο
Ρέγκλινγκ ανακοίνωσε την απόφασή
του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν
οι συνήθεις αντιδράσεις, στο πλαίσιο
της δήθεν περήφανης κι επαναστατικής διαπραγμάτευσης. Κι εν συνεχεία
ως καλοί μαθητές πήγαν και υπέγραψαν και με τα δύο χέρια. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορεί κατά τις υπογραφές
να ζήτησαν από τους εκπρόσωπους
των θεσμών να υπογράψουν και με τα
πόδια για να αποδείξουν πόσο υπάκουοι ήταν.
Οπότε τα μισά και πλέον χρήματα του
μαξιλαριού δεν τα πλησιάζουμε. Δεν τα ακουμπάμε, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι δεσμευμένα για καλό
σκοπό. Διότι πλέον στην παγκόσμια ύφεση που ακολουθεί την πανδημία, η Ελλάδα
θα είναι ίσως η μοναδική χώρα που δεν θα
περάσει κρίση χρέους και δεν θα χρειαστεί
αναχρηματοδότηση, καθώς αυτή είναι εξασφαλισμένη (όταν έλθει η ώρα για αποπληρωμές), χάρη στους τοκογλύφους του
Ρέγκλινγκ. Άρα, ο δανεισμός από τις αγο-

ρές τώρα είναι εφικτός (όπως κάνει η κυβέρνηση) και δεν συνδυάζεται με το χρέος,
αλλά με τις προβλέψεις για την ύφεση και
την πιθανή ανάπτυξη το 2021. Τουναντίον,
τα προβλήματα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψουν με το χρέος σε Ιταλία και
Ισπανία, καλύτερα να μην τα σκεπτόμαστε.
Δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά είναι σε καλύτερη θέση. Εξάλλου στην Ιταλία, επειδή τρέμουν
την έκρηξη του χρέους και την κατάρρευση, ετοιμάζονται για αλλαγή πρωθυπουργού. Οι συγκυβερνήτες (Πέντε Αστέρια και
Δημοκρατικό Κόμμα) σε συνεργασία με τον
Ιταλό Πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα προωθούν για τη θέση του πρωθυπουργού τον
Μάριο Ντράγκι, για να αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση και στέλνουν στην ανεργία τον Τζουζέπε Κόντε.

ΕΠΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΣΙΠΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ
3Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ 2019
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΣΤΙΣ
ΜΕΘ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΟ 2015

«Ποτίζει» τη νέα γενιά… λεφτόδεντρων στην Ελλάδα
αρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έδωσε χρήματα ως επιδόματα σε όλους όσοι επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι ως κυβέρνηση
θα έδινε όλο τον μισθό στους πληττόμενους, θα έδινε χρήματα στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στις
επιχειρήσεις και για ένα εξάμηνο θα ήταν σε αναστολή όλες
οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων. Δίπλα σε αυτά, ένα εξάμηνο θα είχαν ανασταλεί οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες για όσο διαρκεί η
υγειονομική κρίση.
«Και θα είχαν δοθεί και 3 δισ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώ θα παρείχαμε εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου
ύψους 12 δισ. ευρώ, αντίστοιχα με το πρόγραμμα της ΕΚΤ».
Απλά να υπενθυμίσουμε στον κ. Τσίπρα ότι ακόμη και η Γερμανία και η Γαλλία, που θεωρούνται οι ισχυρότερες οικονομίες στην Ευρώπη, δεν έχουν δώσει αυτά τα επιδόματα. Έφθασαν μέχρι το 80%. Από την άλλη, η Ιταλία μοίρασε πολύ
λιγότερα εάν και επλήγη περισσότερο. Προφανώς εκεί έχουν

Π

μαραθεί τα λεφτόδεντρα, ενώ εδώ στην Ελλάδα φύτρωσε η
νέα γενιά των λεφτόδεντρων.
Λέει ακόμη ο κ. Τσίπρας για την προστασία της πρώτης
κατοικίας: «Όπως είχε γίνει ήδη το 2019 έτσι και τώρα, αν ήταν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω τέτοιας κρίσης θα είχε επεκταθεί
η προστασία της πρώτης κατοικίας και θα είχαν απαγορευτεί η
πλειστηριασμοί μέχρι το τέλος του έτους τουλάχιστον». Βέβαια, ο κ. Τσίπρας να μη λησμονούμε πως και για την προστασία της πρώτης κατοικίας λέει ψέματα.
Ναι μεν έλαβε παράταση, από τους Θεσμούς, αλλά ταυτόχρονα υπέγραψε για την οριστική κατάργησή της στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, στέλνοντας στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τον νόμο Κατσέλη. Διότι μπορεί να χρησιμοποιεί την
πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ για τις ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ίδιος τον νόμο Κατσέλη δεν τον ψήφισε ποτέ. Και μιας
και μιλάμε για παράταση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη έχει
κερδίσει δύο παρατάσεις. Η μία μέχρι τις 30 Απριλίου και η
δεύτερη μέχρι 30 Ιουλίου. Και όλα δείχνουν ότι θα λάβει και
τρίτη.
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Το υπόλοιπο ποσό που δημιουργήθηκε
από το μαξιλάρι ήταν προϊόν του στραγγίσματος της πραγματικής οικονομίας με την
υπερφορολόγηση, με προφανή στόχο να
δοθούν ως επιδόματα και να εξαγοραστούν ψήφοι στις εκλογές. Εξάλλου, αυτό
το είδαμε με το παραμύθι τής δήθεν 13ης
σύνταξης που δόθηκε πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, όπου οι συνταξιούχοι πήραν τα χρήματα και μαύρισαν πανηγυρικά τον κ. Τσίπρα.

Η αποστομωτική απάντηση
Βέβαια, ο κ. Τσίπρας στο άρθρο του έγραψε και πολλά άλλα ψέματα. Και δεν λέμε ανακρίβειες, αλλά ψέματα. Για τον τουρισμό
(ποιος ξεχνάει το τέλος διανυκτέρευσης),
για τον πολιτισμό (ποιος λησμονεί ότι οι
υπουργοί του δεν προχώρησαν τίποτα),
αλλά και για τα δημοκρατικά δικαιώματα
των πολιτών που διακινδύνευσαν κατά τη
διάρκεια της καραντίνας. Προφανώς ο κ.
Τσίπρας, επειδή φαίνεται ότι πάσχει από πολιτική αμνησία, να του θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του το τμήμα προστασίας του
πολιτεύματος της ΓΑΔΑ κάλεσε για εξηγήσεις τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, επειδή τόλμησε να διαμαρτυρηθεί για
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
έξω από μεγάλο συμβολαιογραφείο
των Αθηνών. Και σχηματίστηκαν και
δικογραφίες, οι οποίες θα εκδικαστούν. Άλλη επέμβαση του συγκεκριμένου τμήματος δεν θυμόμαστε από
την εποχή της επταετούς δικτατορίας
(1967-1974).
Στον κ. Τσίπρα, πάντως, έδωσε απάντηση για όλα όσα έγραψε στο άρθρο του ο
δημοφιλής τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου, με συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινή» της Κυριακής. Ο
Πορτοκάλογλου υπέστη τεράστιο μπούλινγκ από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή, αν και ανένταχτος κομματικά, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ευάγγελου Βενιζέλου για τη
δημιουργία ενός μεγάλου κεντροαριστερού
συνασπισμού, την ελληνική «Ελιά», αλλά
και γιατί εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη και
στο ευρώ και τάχθηκε υπέρ του «ναι» στο
απίθανο δημοψήφισμα του 2015.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου δήλωσε
πως «τώρα ήρθε η δικαίωση για όλους εμάς
που μας αποκαλούσαν υποτιμητικά “Μενουμευρωπαίους”. Φανταστείτε την Ελλάδα εκτός
ευρώ δίχως την ευρωπαϊκή ομπρέλα και τα αντίστοιχα κονδύλια να περνά την υγειονομική
κρίση με τον κορωνοϊό και να έχει και τον Ερντογάν να προκαλεί». Και η αλήθεια είναι ότι
εκτός ευρώ με επιστροφή στη δραχμή, όπως μας έλεγαν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ
το 2015, θα είχαμε ξεμείνει από συναλλαγματικά αποθέματα και θα είμαστε στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας, σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που βιώνει σήμερα η
Τουρκία, η οποία έχει σαφώς μεγαλύτερη
παραγωγή, τόσο στον πρωτογενή, όσο και
στον βιομηχανικό τομέα.
Εκτός εάν και πάλι ο κ. Τσίπρας ονειρεύεται μία νέα αντίσταση α-λά Αργεντινή. Διότι οι συμπαθείς πολίτες
αυτής της τεράστιας χώρας με μεγάλη
πρωτογενή παραγωγή και πλούσιο υπέδαφος ετοιμάζονται για νέα χρεοκοπία και περαιτέρω φτωχοποίηση.
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Οι αντιμαχόμενες ομάδες,
ο «ατσίδας» που παρακολουθεί, οι δημοσιογράφοι που «πυροβολούν
κατά ριπάς» και ο Καρτερός που θέλει να βγάλει
τον Τσίπρα στον αφρό
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«Π

οιος επιτέλους
κυβερνά αυτόν
τον τόπο;» αναρωτήθηκε το
1963, μετά τη
δολοφονία του Γρήγορη Λαμπράκη, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εμείς παραφράζοντας αυτή
τη ρήση και βλέποντας όλα όσα
λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ
θα πούμε: Ποιος κυβερνάει αυτό
το κόμμα;
Σίγουρα η απάντηση που θα
δοθεί από όλες τις ομάδες, τις τάσεις και τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα είναι «ο Αλέξης Τσίπρας». Όμως όσα διαδραματίζονται πλέον
επί σκηνής κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ελέγχει το μαγαζί. Τουναντίον, θα λέγαμε. Ο καθένας
κάνει ό,τι θέλει.
Ήδη στο πληγωμένο σώμα του
ΣΥΡΙΖΑ δεν εισήλθε ο κορωνοϊός, αλλά ο αυριανισμός. Ή, πιο
σωστά, ο νεοαυριανισμός. Κι αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα τραύματα και το χάσμα μεταξύ των αντιμαχόμενων στρατοπέδων διευρύνεται επικίνδυνα, όχι για τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά για τη
δημοκρατία από τη στιγμή που το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αδυνατεί να ανταποκριθεί
στα θεσμικά του καθήκοντα.
Ας πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή, για να γίνει κατανοητό
ότι η περίφημη κινηματογραφική ατάκα του αείμνηστου Ντίνου
Ηλιόπουλου «Σήμερα, δεν ξέρω
αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια
ωραία ατμόσφαιρα» ταιριάζει γάντι. Αυτή η θεϊκή ατάκα είχε ακουστεί για πρώτη φορά στην ταινία «Ο Ατσίδας», παραγωγής τής
Φίνος Φιλμ το 1961 σε σενάριο
και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Από τότε έχουν περάσει 59 χρόνια, όμως η ατάκα του
Ηλιόπουλου αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ οι πιο ψαγμένοι αναζητούν
ποιος παίζει τον ρόλο του… ατσίδα.

Η ΣΥΡΙΖΑϊκή Βαβέλ
Ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Ο εκδότης της εφημερίδας
«Documento», Κώστας Βαξεβάνης, ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να
κατατεθεί επερώτηση στη Βουλή
για ποιον λόγο είναι εκτός κρατικής διαφήμισης η εφημερίδα
του. Ανταποκρίθηκε –προφανώς
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• Η ατάκα του Ηλιόπουλου «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα» ισχύει απόλυτα
για τα συμβάντα στον ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στη δίνη μίας μεγάλης κρίσης

Η σαπουνόπερα
της Κουμουνδούρου
σπάει τα ταμεία

με άνωθεν εντολή– ο βουλευτής
Α΄ Θεσσαλονίκης και δημοσιογράφος στο επάγγελμα Χρήστος
Γιαννούλης, ο οποίος ετοίμασε
τη ερώτηση, την οποία και συνυπέγραψαν άλλοι 76 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε παρενέβη ο
Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος
δεν έχει και τις καλύτερες των
σχέσεων με τον Βαξεβάνη, προτείνοντας στην ίδια ερώτηση να
συμπεριληφθούν κι άλλα ΜΜΕ
(εφημερίδες, ραδιόφωνα και ιστοσελίδες). Στην αρχή συμφώνησαν με τον Σκουρλέτη, αλλά
τελικά αποφάσισαν να αφήσουν
την ερώτηση μόνο για το
«Documento». Έτσι, δεν την υπέγραψαν εκτός του κ. Σκουρλέτη
και οι Βούτσης, Φίλης, Τσακαλώτος, Ξανθός, Βαρεμένος και
Πέρκα.
Στην όλη υπόθεση που προσπαθούσαν όλοι να την κρατή-

σουν κρυφή, παρενέβη ο δημοσιογράφος Γιώργος Λακόπουλος, ο οποίος μέσω της προσωπικής
του
ιστοσελίδας
anoixtoparathyro πήρε το μέρος
του Βαξεβάνη, επιτιθέμενος με
σφοδρότητα στον Πάνο Σκουρλέτη, με τον οποίο έτσι κι αλλιώς
είναι στα μαχαίρια. Ο γραμματέας του κόμματος –στις αρχές της
εβδομάδας που πέρασε– καλεσμένος σε εκπομπή του Mega δικαίωσε με τον πλέον πανηγυρικό
τρόπο το ρεπορτάζ της «Α» το
προηγούμενο Σάββατο, που ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επλήγη από
τον ιό του αυριανισμού. Χαρακτηριστικά ο κ. Σκουρλέτης είπε: «Υπάρχει ένας διακριτός ρόλος
ανάμεσα στους δημοσιογράφους και
τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να πιάσω κάποιου
είδους συζήτηση με τον κ. Βαξεβάνη. Άλλωστε, θα σας πω ότι εδώ και

χρόνια και εγώ και ο πολιτικός μου
χώρος έχω αναπτύξει τα αντισώματά
μου απέναντι στον αυριανισμό και
τον νεο-αυριανισμό. Αυτό να είναι
ξεκάθαρο».

Το πάρτι και
ο ατσίδας
Και κάπου εκεί αρχίζει το πάρτι,
με τον αρχηγό να χάνει στην κυριολεξία την μπάλα, θυμίζοντας
τον Ντίνο Ηλιόπουλο στην ταινία «Ο ατσίδας». Ο Βαξεβάνης απαντά μέσω twitter απειλώντας
τον Σκουρλέτη: «Όταν σε καλεί
στο κανάλι ο Μαρινάκης για να βρίσεις Βαξεβάνη, σε κάνει προπαγανδιστικό video η Ομάδα Αλήθειας
της ΝΔ και σε προωθεί ο Άδωνης,
δεν πρόκειται για προσωπικό θέμα,
αλλά για σχέδιο. Και το σχέδιο και
οι αρχιτέκτονες θα λάβουν απάντηση
όταν πρέπει».
Ο Βαξεβάνης ποζάρει καλε-

σμένος στο τραπέζι που έκανε στο
σπίτι του ο Πολάκης για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, συνδαιτυμόνας με τους Νίκο Παππά,
Χρήστο Σπίρτζη, Ρένα Δούρου.
Όλοι ευρισκόμενοι σε κόντρα με
τον Σκουρλέτη. Φυσικά, ξεπερνάμε το ότι στο τραπέζι δεν κράτησαν τις υγειονομικές εντολές
λόγω κορωνοϊού, όπως και το ότι
ο Πολάκης κάπνιζε αρειμανίως.
Απλά δύο από τους παριστάμενους στο γλέντι δέχθηκαν επίθεση από τον Γιώργο Λακόπουλο.
Ο δημοσιογράφος τα έβαλε ανοιχτά με τον Νίκο Παππά και
στις 12 Μαΐου γράφει σε άρθρο
του: «Ο Αλέξης Τσίπρας με τομεάρχη στο κόμμα του τον πρώην υπουργό του που –με βιογραφικό από
τα ΤΕΙ και οικονομικές σπουδές τη
Σκωτία– είναι εταίρος στην οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση
του πρώην Πρωθυπουργού». Μία
παράγραφος με μπόλικες αιχμές.
Δύο ημέρες αργότερα (14
Μαΐου) υπάρχει κωλοτούμπα,
καθώς αναγράφεται στην ιστοσελίδα του δημοσιογράφου: «Το
“Πόθεν έσχες” του πρώην υπουργού
και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου
Παππά σχολιάσθηκε καθώς μια εγγραφή τον φέρνει μέτοχο σε κατασκευαστική εταιρία της οικογένειας
του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα. Στην πραγματικότητα είναι
μια υπόθεση στα χαρτιά. Η εταιρία
συστήθηκε προτού αναλάβει τον
ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας και ουσιαστικά δεν είχε καμιά δραστηριότητα – πλην ενός οικόπεδου αξίας 65.000 ευρώ
που
αγόρασε στην Σέριφο και δεν αξιοποίησε ποτέ. Είναι το μόνο στοιχείο
που της έμεινε, αφού σήμερα δεν
υφίσταται πλέον – και προφανώς
δηλώθηκε για τελευταία φορά. Αυτά
για να τα λέμε όλα».
Κι εάν για τον Παππά έκανε
πίσω ο Λακόπουλος, για τον
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Παπαδημούλη πέραν της επίσημης δήλωσης του ευρωβουλευτή ισχύουν τα σχόλια που αλιεύσαμε, όπως «γερολαδάς». Και
που μεταξύ άλλων τονίζει: «Ο Παπαδημούλης έχει λεφτά και ακίνητη
περιουσία. Το ξέρουμε από τις
προηγούμενες δηλώσεις του. Να είναι καλά ο άνθρωπος να τα χαίρεται. Κανείς δεν τον κατηγόρησε ότι
τα έκλεψε. Ούτε καν του ζήτησαν να
εξηγήσει πού τα βρήκε. Το θέμα που
σχολιάσθηκε είναι ότι το 2017 αγόρασε οκτώ ακίνητα στην
Αθήνα. Πάλι δεν του καταλογίσθηκε κάποια παρανομία. Ο συμβολισμός σχολιάσθηκε. Όπως ο συμβολισμός είχε σημασία με τα ξεχειλισμένα καρότσια στο σούπερ μάρκετ.
Μη αντέχοντας αυτά τα σχόλια,
ο ευρωβουλευτής άνοιξε για τον εαυτό του θέματα εκεί που δεν είχε.
Από μια άποψη αντέδρασε σαν “γερολαδάς” που υποβλέπει όσους μιλούν για το βιος του. Και τα έκανε
χειρότερα. Συνιστά μάλλον κουτοπονηριά ο ισχυρισμός ότι “οι ευρωβουλευτές όλων των χωρών δεν αμειβόμαστε από τον κρατικό, αλλά
από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό”».

Η ώρα του Πολάκη
Όμως ο κ. Λακόπουλος δεν έμεινε εκεί. Επιτέθηκε σε άρθρο
του με σφοδρότητα και στον
Παύλο Πολάκη ισχυριζόμενος
ότι κάνει κακό στον Τσίπρα και
γι’ αυτό του στέλνει λουλούδια ο
Μητσοτάκης. Μάλιστα, προειδοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ο
Πολάκης τον τραβάει προς τα κάτω
και προς τα πίσω» και ότι «δρα ως εξολοθρευτής των πολιτικών αντίπαλων του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τελικά είναι
ο ίδιος εξολοθρευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και του Τσίπρα».
Για το κάπνισμα αναφέρει ο
αρθρογράφος: «Για το κάπνισμα σε
δημόσιους χώρους υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία, αν δεν την
ξέρει, τζάμπα πήγε η θητεία του υπουργείο Υγείας. Αυτή τη νομοθεσία ο Πολάκης την παραβιάζει κατά
βούληση. Παρανομεί, δρα ως αρνητικό πρότυπο, εκθέτει τη χώρα, αφού αρπάχτηκε και με έναν κοινοτικό επίτροπο για αυτό, και πρωτίστως
είναι αρνητικό υπόδειγμα για το
κόμμα του και για την Αριστερά
στην οποία περηφανεύεται ότι ανήκει».
Όμως ο κ. Λακόπουλος αναφέρθηκε και στη ρήση του Πολάκη ότι θα ξανάρθουμε: «Το δεύτερο είναι η φράση “θα ξαναέλθουμε
και θα είναι αλλιώς”. Ο συνειρμός
με τη φράση του Γκέμπελς “Θα ξαναέλθουμε και η γη θα τρέμει”, είναι αναπόφευκτος. Αλλά αυτά μπορεί να μην τα ξέρει. Το θέμα είναι ότι αυτό ακούγεται σαν απειλή. Ποιοι ακριβώς θα ξαναέλθουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ; Με τον Καμμένο ή άνευ; Ο ίδιος
ο Πολάκης με την παρέα του; Κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουμε; Και τι
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ακριβώς θα γίνει, όταν θα ξαναέλθουν, ώστε να “είναι αλλιώς”; Για
να έλθουν πρέπει να ψηφιστούν από
τους πολίτες. Αν ξέρει ο Πολάκης
κανέναν άλλο τρόπο, να τον προτείνει. Αλλά για να ψηφιστούν πρέπει
να έχουν ένα πρόγραμμα για το πώς
θα κυβερνήσουν. Όχι απειλές». Και
προσθέτει: «Κανείς δεν θα είχε όρεξη να ασχοληθεί με τον Πολάκη,
αν δεν ήταν στη μέση ο Τσίπρας. Σ’
αυτόν προσβλέπουν οι πολίτες με
δημοκρατική κουλτούρα».

Οι άλλοι και
ο Καρτερός
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι
ο Πάνος Λάμπρου, μέλος των
«53», έχει δημοσιεύσει μανιφέστο για το πώς πρέπει να γίνει η
σύγκρουση με την κυβέρνηση, ή
ότι ο Νίκος Μπίστης, εκ μέρους
της Προοδευτικής Συμμαχίας, με

άρθρο του ζήτησε η αντιπολίτευση να γίνει με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι με τους όρους του 2012, τότε ακόμη και ο
πιο αδαής εξάγει το συμπέρασμα
για το μέγεθος της Βαβέλ.
Στο πλαίσιο να ηρεμήσουν όλοι, αποφασίστηκε η βόλτα το

πρωί της Πέμπτης στα καταστήματα της Αθήνας με επικεφαλής
τον Τσίπρα. Έτσι είδαμε τον Πάνο Σκουρλέτη να είναι δίπλα
στον Νίκο Παππά. Μιλάμε ότι ο
ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλο. Βέβαια, ο Παππάς περισσότερο πολιτικάντης, χασκογελού-
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σε στις κάμερες, ενώ ο Σκουρλέτης ήταν βλοσυρός. Και μέσα σε
αυτή την κατάσταση ο Αλέξης
Τσίπρας, παίζοντας τον ρόλο του
δημοσιογράφου της «Αυγής»,
ρωτούσε τους καταστηματάρχες
εάν έλαβαν τα 800 ευρώ με την
ελπίδα κάποιος να του πει ότι δεν
τα πήρε για να κατακεραυνώσει
τον Μητσοτάκη. Και αφού είδαν
και αποείδαν ότι δεν βγάζουν δημοσιογραφικό λαβράκι, έκαναν
και μία παρανομία. Άνοιξαν ένα
μαγαζί –γνωστό στέκι ΣΥΡΙΖΑίων– όπου υποδέχθηκαν τους εμπόρους για να ακούσει ο... «ατσίδας» τα παράπονα των μικρομεσαίων.
Την όλη κατάσταση επιχειρεί
να διασώσει ο Θανάσης Καρτερός με άρθρο του στην «Αυγή».
Προσπαθεί να αναδείξει ως λευκή περιστερά τον Τσίπρα. Έτσι
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η δεύτερη ιδιομορφία είναι να λέει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά στο τέλος να την πληρώνει ο Τσίπρας.
Πολλές απόψεις, αλλά ένας πάντα ο
υπεύθυνος, ο πήξε και ο δείξε για
τη Ν.Δ. και τα φιλικά της ΜΜΕ. Δηλαδή σχεδόν για όλα τα ΜΜΕ. Μας
κάνουν διάφοροι επώνυμοι του ΣΥΡΙΖΑ κοινωνούς των προσωπικών
τους απόψεων, του προσωπικού τους
ύφους και της προσωπικής τους τσαντίλας; Τα βάζουν με φίλους, αντιπάλους, δημοσιογράφους, ΜΜΕ, με
όποιες λέξεις, από όποιο βήμα και
με όποιο ύφος τους έρθει;
»Ωραία. Αλλά στο τέλος την πληρώνει ο Τσίπρας. Δεν ελέγχει το κόμμα του, όμηρος του τάδε, όμηρος του
δείνα, τρίζει η καρέκλα του, είναι
χυδαίος, είναι ένοχος όσο δεν παραιτεί τον ταδάκη, κλείνει το μάτι
στους ακραίους, κλείνει το μάτι
στους μεσαίους, σαν δεν ντρέπεται
να πατάει σε δύο βάρκες, τον κρατάνε, φθείρεται, εμφύλιος με τον
Τσίπρα στη μέση, όλοι τα έχουν με
τον Τσίπρα. Έτσι. Στο τέλος την πληρώνει ο Τσίπρας. Κι εμείς μαζί φυσικά. Και ο κόσμος που ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί τώρα στα δύσκολα. Αλλά
τι να κάνουμε; Αυτό είναι το τίμημα
της ελεύθερης έκφρασης των επωνύμων. Σωπάστε και τραβάτε κουπί
οι ανώνυμοι».
Πολλοί θα χαρακτηρίσουν τα
όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ με
έναν τίτλο «Το μεγάλο μας τσίρκο».
Όμως, η συγκεκριμένη θεατρική
παράσταση, της οποίας η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε από το
θίασο Καρέζη-Καζάκου στις 22
Ιουνίου 1973 στο θέατρο «Αθήναιον» με δημιουργό τον Ιάκωβο Καμπανέλη σε μουσική
Σταύρου Ξαρχάκου αποτελεί
σύμβολο αντίστασης και είναι ιεροσυλία να παρομοιάσουμε την
φαρσοκωμωδία της Κουμουνδούρου με αυτό το αριστούργημα. Μάλλον λατινοαμερικάνικη
σαπουνόπερα θυμίζει πλέον ο
ΣΥΡΙΖΑ.
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• Κάποιος στη Χαριλάου Τρικούπη θα πρέπει να σκεφθεί τον τρόπο με τον
οποίο το κόμμα θα καταφέρει να προσεγγίσει νέες δεξαμενές ψηφοφόρων – Λάθος
η εκτίμηση ότι μπορούν να επιστρέψουν οι ΠΑΣΟΚοι που λοξοδρόμησαν στον ΣΥΡΙΖΑ

ΚΙΝΑΛ: Βατράχι στον βάλτο
με τα βουβάλια (Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ)
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον μοναχικό τους δρόμο ανάμεσα σε
δύο επικίνδυνα θηρία είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Παρά το γεγονός
ότι το ΚΙΝΑΛ θυμίζει τον βάτραχο που προσπαθεί να διασωθεί από
τη βουβαλομαχία (Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ) στον βάλτο, εν τούτοις θα επιμείνει
σε αυτήν τη στρατηγική.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Χ

αρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Παύλου Χρηστίδη,
εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, όταν ρωτήθηκε με αφορμή τη ρήση Ρέππα,
ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Χρηστίδης είπε: «Η
περίπτωση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι
μια καμένη υπόθεση. Η αυτόνομη πορεία του
Κινήματος Αλλαγής έχει αποφασιστεί κι επικυρωθεί από το Συνέδριο και δεν αλλάζει».
Όλοι όσοι έχουν απομείνει στη Χαριλάου Τρικούπη είναι λογικό να μη θέλουν να
ασχοληθούν με τα σενάρια που συντηρεί
ο ΣΥΡΙΖΑ, περί συνεργασίας. Διότι έχουν
υποφέρει τα πάνδεινα την εποχή του πρώτου μνημονίου. Πώς θα λησμονήσουν για
παράδειγμα το μπούλινγκ, αλλά και το κυνηγητό της περιόδου 2010-2012; Κάτι
που φάνηκε και από τις αναρτήσεις του
Γιώργου Πεταλωτή και του Σωκράτη Ξυνίδη, που έδειξαν την αποστροφή τους ως
απάντηση στον Δημήτρη Ρέππα. Ή πώς
να ξεχάσουν όσοι συνέχισαν με το ΠΑΣΟΚ
στη συνεργασία με τη Ν.Δ. στην κυβέρνηση Σαμαρά, τις κατηγορίες δίχως αποδείξεις ότι είναι κλέφτες, απατεώνες και λαμόγια. «Τώρα φαίνεται περάσαμε από κλίβανο, έγινε κάθαρση στα σαρκία μας και είμαστε άμωμοι», χαριτολογούν στη Χαριλάου
Τρικούπη, εξηγώντας την πρεμούρα της
Κουμουνδούρου για συνεργασία.

Τα μηνύματα
προς την κοινωνία
Δύο εξισώσεις, όμως, φαίνεται ότι δεν
μπορούν επιλύσουν στο ΚΙΝΑΛ αυτή την
εποχή. Η μία είναι για ποιον λόγο εν μέσω της υγειονομικής κρίσης οι ρεαλιστικές και πολύ στοχευμένες προτάσεις του
ΚΙΝΑΛ δεν μπορούν να περάσουν στην
κοινωνία, με συνέπεια τα δημοσκοπικά
ποσοστά του κόμματος να παραμένουν καθηλωμένα πέριξ του 5%. Απλά κάπως πιο

ανεβασμένη εμφανίζεται η δημοφιλία της
κας Γεννηματά, αλλά μέχρι εκεί. Η εξήγηση ότι το ΚΙΝΑΛ έχει αποκλειστεί από τα
τηλεπαράθυρα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών μοιάζει απλοϊκή. Κι αυτό
διότι στη Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθούν να μη λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ότι
μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων (οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν φανατικοί με
το ΠΑΣΟΚ) εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να εκδηλώνουν μία αποστροφή τού
στυλ «αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα».
Κι όμως, οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν
ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ, αλλά λόγω μνημονίου μετακόμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αναζητούν εκ νέου στέγη. Με βάση τις
δημοσκοπήσεις δεν επιστρέφουν πίσω στο
σπίτι, αλλά αναζητούν νέα στέγη. Και φαίνεται ότι κατευθύνονται στο ΚΚΕ. Πολλοί
βέβαια θα εκπλαγούν, αλλά αυτή είναι η
πραγματικότητα. Και προτιμούν το ΚΚΕ, αφενός μεν διότι δεν ψήφισε μνημόνια όπως όλοι οι άλλοι, αφετέρου δε διότι νιώθουν ασφάλεια ότι δεν πρόκειται ο Περισσός να ζητήσει τη βίαιη έξοδο από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, όπως ακόμη και σήμερα
λένε κάποια άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα της αριστεράς. Οπότε είναι πάλι βολεμένοι. Θα μιλούν για τα δεινά του καπιταλιστικού μας συστήματος, αλλά θα το απολαμβάνουν φορώντας κόκκινες μπλούζες,
πουκάμισα, φουλάρια και άλλα αξεσουάρ.
Οπότε ναι πιστεύουμε όλα όσα αναφέρουν οι συνεργάτες της κας Γεννηματά
πως «η Φώφη δεν σκοπεύει να υποκύψει στο
φλερτ του Αλέξη. Θα βασιστεί στον σκληρό
πυρήνα των ψηφοφόρων ως βήμα νέας εκκίνησης», αλλά θα πρέπει στη Χαριλάου Τρικούπη να σκεφθούν νέες δεξαμενές ψηφοφόρων, διότι εκεί που εξακολουθούν
να απευθύνονται (στους πρώην ΠΑΣΟΚους), μάλλον ματαιοπονούν. Κι αυτό διό-

τι όλοι οι πρώην ΠΑΣΟΚοι νιώθουν ως
τον απατημένο σύζυγο. Δεν μπορούν να
χωνέψουν ακόμη και σήμερα, 10 χρόνια
μετά το πρώτο μνημόνιο, ότι ήταν η μοναδική λύση να μη χρεοκοπήσει η χώρα.
Τουναντίον, νιώθουν προδομένοι.
Οπότε μαζί με το αφήγημα της νέας σοσιαλδημοκρατίας καλό είναι για τους ινστρούχτορες της Χαριλάου Τρικούπη να ανακαλύψουν νέα πελατεία. Νέους ψηφοφόρους, που θέλουν κάτι διαφορετικό.
Που δεν συμφωνούν με την επικοινωνιακή καταιγίδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και με τα λεφτόδεντρα του
ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, μία λύση θα ήταν να
απευθυνθούν στο λεγόμενο κίνημα της
γραβάτας, δηλαδή τους νέους επιστήμονες,
οι οποίοι απηύδησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και
στις κάλπες στράφηκαν σε τεράστιο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά
στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τώρα, λόγω κρίσης, ήδη αρχίζουν να αποστασιοποιούνται. Το ζητούμενο είναι να
ανακαλύψει το Κίνημα Αλλαγής τους κατάλληλους ανθρώπους που θα προσεγγίσουν όλους τους νέους γραβατωμένους. Όλοι αυτοί
οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι επιχειρηματίες,
όλοι όσοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους, σίγουρα θέλουν να ξέρουν ότι μπορούν να υπολογίζουν σε ένα αποκούμπι. Όμως, το σπουδαιότερο, πριν τους πείσεις να
σε ακολουθήσουν, πρέπει να τους προσεγγίσεις. Κι εκεί το ΚΙΝΑΛ δείχνει έλλειμμα.

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα
Εκεί που σίγουρα το ΚΙΝΑΛ δεν έχει έλλειμμα είναι στην παραγωγή προτάσεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Πολλάκις απέσπασε κολακευτικά σχόλια, δείχνοντας ότι οι λεγόμενοι
τεχνοκράτες του λειτουργούν με υψηλές ταχύτητες. Έτσι, την Πέμπτη το ΚΙΝΑΛ έδωσε στη δημοσιότητα το Ενδιάμεσο πρόγραμμα
υπό τον τίτλο «Όρθια Κοινωνία - Ζωντανή Οικονομία».
Το πρόγραμμα που προτείνει το ΚΙΝΑΛ, όπως υποστηρίζει, είναι εμπροσθοβαρές και ρεαλιστικό, μακριά από πελατειακές
λογικές και ανέφικτους λαϊκισμούς. Το Κίνημα Αλλαγής ζητά
από τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει περί των 7
δισ. ευρώ για το ΕΣΥ, την επιδότηση της απασχόλησης και τις
επιχειρήσεις. Επίσης, το ΚΙΝΑΛ πέραν της αξιοποίησης των
πόρων του ΕΣΠΑ, θεωρεί ότι από τη στιγμή που δεν ισχύουν οι
δημοσιονομικοί περιορισμοί για το 2020, να αξιοποιηθεί μέ-

ρος του περιβόητου μαξιλαριού, καθώς λόγω ΕΚΤ εξασφαλίζεται φθηνός δανεισμός από τις αγορές.
Το ΚΙΝΑΛ, με βάση τις εκτιμήσεις του, θεωρεί ότι το κράτος αντέχει να καλύπτει το 40% των μισθών των εργαζομένων με αντάλλαγμα να μη γίνουν απολύσεις και δυσμενείς μετατροπές
στις συμβάσεις και όρους εργασίας. Ταυτόχρονα, να μηδενιστεί η
προκαταβολή φόρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και για
τις υπόλοιπες να πέσει στο 50%. Και τέλος, το ΚΙΝΑΛ εκτιμά ότι
εκτός της ενίσχυσης του τουρισμού θα πρέπει να υπάρξει και ειδική μέριμνα και για τους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Και όπως χαρακτηριστικά λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, «εμείς λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη. Όπου συμφωνούμε με την κυβέρνηση θα στηρίζουμε και δεν έχουμε πρόβλημα να το λέμε. Όπου, όμως, βλέπουμε λάθη, θα τα επισημάνουμε
με όλους τους τρόπους».

Προωθήσεις
και αποκλεισμοί
στη Χαριλάου
Τρικούπη
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Κίτσος
ο κοριός

Απορίες για
τον Προκόπη

Δεν σκαρώνουμε όπως είμαστε
ένα σποτάκι για τo Eurogroup
του 2015 που είχε συνωστισμό;

Επεμβαίνει μετά από…
κουτσουκέλες
Σας το έχω γράψει πολλάκις (όχι ο Παυλάρας του ΣΥΡΙΖΑ), αλλά τιμώντας το αρχαίο ρητό «επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως» το επαναλαμβάνω κι εγώ. Ποιο; Ότι το Μαξίμου παρακολουθεί επισταμένως
όχι μόνο τους υπουργούς, αλλά και τους βουλευτές. Και όταν βλέπει κάποια… κουτσουκέλα, επεμβαίνει. Στην αρχή με συστάσεις, μετά με παρατηρήσεις, και ακολουθούν οι επιπλήξεις. Ήδη πάντως έχουν αρχίσει
οι συστάσεις σε κάποιους βουλευτές που έχουν ξεκινήσει τις αυθαίρετες εκτιμήσεις σχετικά με το ποσοστό της ύφεσης. Και αυτό που ενόχλησε σφόδρα το Μαξίμου ήταν ότι ορισμένοι από τις δηλώσεις τους έδειχναν παντελώς άσχετοι με το αντικείμενο.
Επίσης, στο πρωθυπουργικό μέγαρο είχαν καλά λόγια για τον Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος αφού δέχθηκε τηλεφώνημα προέβη σε διορθωτική δήλωση σχετικά με το θέμα των πρόωρων εκλογών. Έτσι, λοιπόν, ο βουλευτής είπε σε νεότερη τηλεοπτική του εμφάνιση: «Μίλησα
για εκλογές στο τέλος της πανδημίας». Όπως μαθαίνω, στο Μαξίμου εκτίμησαν τη στάση του κ. Κυρανάκη.

Έχω απορίες. Αλήθεια
πώς νιώθει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος
που είδε τη διάδοχό του
να μετάσχει ενεργά στην
εκδήλωση στη μνήμη των
εργαζομένων της Marfin;
Δεν ένιωσε την ανάγκη
να κάνει μία δήλωση;
Διότι επειδή είναι λαλίστατος εξακολουθεί και
παρεμβαίνει για όλα τα
ζητήματα. Ή συνεχίζει την
τακτική κατά τη διάρκεια
της θητείας του; Ότι δεν ασχολείτο με ό,τι ενοχλούσε τον Αλέξη.

Παρά το γεγονός ότι όλοι στη
Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν ότι το βασικό πρόβλημα του
ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί και είναι το
ότι δεν μπορεί να προσελκύσει
τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, εν τούτοις
συνεχίζονται οι έριδες για το
ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή του. Τελευταία ανεβασμένος φαίνεται ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος συχνά τοποθετείται και ως εισηγητής σε νομοσχέδια. Παράλληλα,
στην πρώτη γραμμή πλασάρεται
και η Ζέφη Δημαδάμα, παρά την αναβάθμιση του Παύλου Χρηστίδη.
Αντίθετα, φαίνεται ότι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα –τουλάχιστον
προς το παρόν– οι Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Νάντια Γιαννακοπούλου
και Σπύρος Καρανικόλας.

Τι θα φωνάζει
η συντρόφισσα;
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθεια που κάνει το κόμμα τους για να αποδείξει
το πόσο κακή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όμως το σύνθημα της χρονιάς ήταν γραμμένο σε ένα πλακάτ που κρατούσε
μία συντρόφισσα. Τι έγραφε το πλακάτ; «35ωρη
εργασία σε όλη την Ευρώπη». Η απορία η δική μου
είναι η εξής: Η συντρόφισσα τι θα πει όταν διαπιστώσει ότι στην Ισπανία
που συγκυβερνούν οι
Podemos δεν θα ισχύσει
το 35ωρο; Θα μεταβεί για
διαμαρτυρία στη Μαδρίτη, ή θα φωνάζει ότι για
όλα φταίει ο Μητσοτάκης;

«Μπήκε ο Πολάκης
στο σώμα του Κοτζιά»
Η καραντίνα των 45 ημερών φαίνεται ότι επηρέασε και
τον Νίκο Κοτζιά. Διαφορετικά, δεν μπορεί ουδείς λογικός άνθρωπος να εξηγήσει για ποιον λόγο ο πρώην υπουργός Εξωτερικών με ανάρτησή του στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook εξέφρασε τη δυσπιστία
του για τις αποφάσεις και τις γνωματεύσεις της Επιτροπής Υγείας του υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον κορωνοϊό. Απαρίθμησε, μάλιστα, σύμφωνα με την εκτίμησή του και όλες τις φορές που η επιτροπή «υπέταξε»
την επιστήμη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Ο επικεφαλής τού «Πράττω» τα έχωσε με πλάγιο τρόπο και στον Ανδρέα Ξανθό, τον πρώην υπουργό Υγείας: «Εκείνα τα αριστερά παιδιά που υμνούσαν την Επιτροπή
Υγείας, λες και η πολιτική υγείας είναι απολίτικη, μήπως άλλαξαν γνώμη; Να το ελπίζω;» Η συγκεκριμένη ανάρτηση
έκανε πολλούς να χαριτολογήσουν λέγοντας: «Μπήκε ο
Πολάκης στο σώμα του Κοτζιά».
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Κίτσος ο κοριός
Νιώθει ήδη δικαιωμένος ο Κικίλιας
Ο Βασίλης Κικίλιας, όπως λένε οι συνεργάτες του, ετοιμάζεται για νέα δικαίωση όσον αφορά τις επιλογές του. Μετά
τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο υπουργός Υγείας αποφάσισε να αξιοποιήσει την καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής
Θεραπείας στο ΕΚΠΑ και επικεφαλής του Ευαγγελισμού, Αναστασία Κοτανίδου. Η καθηγήτρια, η οποία μετέχει και
στην Επιτροπή των Σοφών για τον κορωνοϊό, θα αναλάβει
τον σχεδιασμό των νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Και όπως λένε οι συνεργάτες του Βασίλη Κικίλια, «οι ορθές επιλογές βοηθούν και την ανάδειξη του προπονητή».

Η άτυπη ρεβάνς
του Πορτοκάλογλου

Βγάζουν καπνούς
Τους τρέλανε πάλι ο Κώστας Ζουράρις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνεργαζόμενος
βουλευτής Θεσσαλονίκης,
την ώρα που η Κουμουνδούρου έκανε επίθεση
στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
επειδή ανοίγει εκ νέου τον
φάκελο της Marfin, απηύθυνε τα εύσημα στον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη γι’ αυτή την απόφαση και κάποιοι στην
Κουμουνδούρου, μεταξύ
των οποίων και ο Ραγκούσης, βγάζουν καπνούς από το στόμα.

Φρέσκο ρεπορτάζ για
τους ιεράρχες έχει ο Φίλης
Όλοι οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ο πρώην υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, αρέσκεται στο να ψέλνει, και μάλιστα όσοι τον έχουν ακούσει (μεταξύ των οποίων και ο άλλος ψάλτης,
Κώστας Σκανδαλίδης) τον έχουν χαρακτηρίσει ως καλλίφωνο.
Ο κ. Φίλης, λοιπόν, όχι πολλές ημέρες
πριν, προέβη σε μία δημόσια εκτίμηση,
ότι ορισμένες κινήσεις μητροπολιτών
που έχουν να κάνουν με το σπάσιμο της
περιοριστικών μέτρων μετακίνησης όσο
ήταν ακόμη εν ισχύι η πλήρης καραντίνα, είναι συνδεδεμένες με έναν σχεδιασμό διαδοχής του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Κι όπως λέει στους συνομιλητές
του, το τελευταίο διάστημα έχει συγκροτηθεί στο εσωτερικό της Ιεράς Συνόδου
ένα ισχυρό «αντιπολιτευτικό μπλοκ», με στόχο την αμφισβήτηση του
προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Βεβαίως, παρά τις κοινές κινήσεις, το μπλοκ δεν είναι ενιαίο, αφού σε αυτό εντάσσονται τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενοι για τον
αρχιεπισκοπικό θρόνο. Και το μήνυμα που έστειλε ο πρώην υπουργός
Παιδείας και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προς τους εκκλησιαστικούς
ρεπόρτερ είναι ότι δεν θα πλήξουν το επόμενο διάστημα και θα έχουν
σπαρταριστό ρεπορτάζ. Κι εγώ να προσθέσω ότι μπορεί ως υπουργός να μη με ενέπνεε, αλλά ως δημοσιογράφος που είναι του βγάζω το
καπέλο.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα, όσοι καλλιτέχνες είχαν διαφορετική άποψη, δέχθηκαν ουκ ολίγες επιθέσεις από
τα συντρόφια της Κουμουνδούρου. Εις εξ
αυτών ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος είχε ενεργοποιηθεί προκειμένου η κεντροαριστερά να βρει κοινό μέτωπο, αλλά
και να παραμείνει η χώρα στην ευρωζώνη.
Και τώρα πήρε την άτυπη ρεβάνς του σε συνέντευξη που παραχώρησε, λέγοντας ότι
«όλοι εμείς που κατηγορηθήκαμε ως “Μενουμευρωπαίοι” τώρα νιώθουμε δικαιωμένοι που ακόμη κι αυτοί που μας έβριζαν τότε
κάνουν το σταυρό τους που δεν είχαμε
Grexit. Φανταστείτε την Ελλάδα με κορωνοϊό
και Ερντογάν να ήταν εκτός ευρώ».

Οι ιεράρχες, οι βουλευτές
και οι ευχές στην υπουργό

Διατηρούσε
τις αποστάσεις
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Κώστας Σημίτης ακολούθησε κατά
γράμμα τις εντολές της
κυβέρνησης και των ειδικών. Αρκείτο, όταν το επέτρεπαν οι καιρικές
συνθήκες, στην αγαπημένη βόλτα του στο Κολωνάκι (η κατοικία του είναι
επί της οδού Αναγνωστοπούλου), παρέα με τη σύζυγό του Δάφνη, ενώ μιλούσε με τους περίοικους
και όλους όσοι τον σταματούσαν να τον ρωτήσουν το οτιδήποτε. Αλλά
πάντα διατηρούσε την απόσταση των δύο μέτρων.

Δύσκολο ήταν το Πάσχα που πέρασαν οι περισσότεροι εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που προέρχονται από την περιφέρεια. Όχι, δεν αντιμετώπιζαν
διαμαρτυρίες από τους πολίτες, οι οποίοι όπως αναδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις είναι ικανοποιημένοι με τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Οι βουλευτές πιέζονταν από τους τοπικούς ιεράρχες και συνολικά
τον κλήρο για να ανοίξουν σύντομα οι εκκλησίες. Κι όπως έμαθα –έστω κι ετεροχρονισμένα– φέτος τη Νίκη
Κεραμέως τη θυμήθηκαν πολλοί περισσότεροι βουλευτές της Ν.Δ., για πασχαλιάτικες ευχές. Και όλοι της
έλεγαν το ίδιο. Να πει μία κουβέντα παραπάνω στο Μαξίμου για να ανοίξουν οι εκκλησίες. Μάλιστα, όπως έμαθα, κάποιοι εκ των βουλευτών χρησιμοποίησαν ως
επιχείρημα ότι τους έλεγαν διάφοροι ιερείς όπως το «η
Εκκλησία ανέκαθεν στήριζε τη Νέα Δημοκρατία».
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Διατηρούν τα προσχήματα
(προς το παρόν…)
Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ του ΣΥΡΙΖΑ, οι κακές σχέσεις μεταξύ
του Νίκου Παππά και του Ευκλείδη Τσακαλώτου ήταν κοινό μυστικό. Μάλιστα, στο παρελθόν αυτή η κακή «χημεία» μεταξύ των δύο κορυφαίων στελεχών είχε προκαλέσει και ενδοκυβερνητικά προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι
ο Τσίπρας είχε φροντίσει να μη βρίσκονται σε... κοινό κυβερνητικό τραπέζι
σχετικά με τις αρμοδιότητές τους. Τώρα ο Τσακαλώτος είναι τομεάρχης Οικονομικών και ο Παππάς μπήκε στο οικονομικό επιτελείο ως τομεάρχης Οικονομίας. Κι επειδή ισχύει και το «ανάγκα και οι θεοί πείθονται», οι δυο τους αποφάσισαν να διατηρήσουν τα προσχήματα και να συνεργαστούν. Μέχρι πότε,
είναι το ερώτημα που πλανάται στην Κουμουνδούρου.

Ο ανήσυχος Τσοβόλας και
οι τηλεφωνικές κλήσεις
Ανήσυχος μου μετέφεραν είναι ο Δημήτρης
Τσοβόλας, συνήγορος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Μετά τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου στην Προανακριτική Επιτροπή,
ο πρώην υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου και έγκριτος νομικός εκτιμά ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εξάλλου, λόγω και της προσωπικής του περιπέτειας όταν κάθισε στο εδώλιο και μάλιστα
καταδικάστηκε από το Ειδικό Δικαστήριο, ο
κ. Τσοβόλας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι περιμένει τον πελάτη του και πρώην αναπληρωτή Δικαιοσύνης. Αυτό όμως
που ανησυχεί περισσότερο τον κ. Τσοβόλα είναι το ότι βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα να μην είναι πολύ ζεστοί για να στηρίξουν τον Παπαγγελόπουλο. Αντίθετα παρατηρεί ο κ. Τσοβόλας, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στην
εισήγηση από πρώην εκσυγχρονιστές (Μπίστης και σία) να παρατήσουν τον Παπαγγελόπουλο για να βρεθούν ακόμη πιο κοντά σε συμπόρευση με τα ΚΙΝΑΛ. Κι όπως έμαθα ο Τσοβόλας επικοινώνησε με συνεργάτες του κ. Τσίπρα για να ζητήσει να
μην τους αφήσουν χωρίς πλάτη. Παράλληλα ο Τσοβόλας επικοινώνησε και με τον
Στέφανο Τζουμάκα ζητώντας την αρωγή του. Βλέπετε, κυκλοφορεί ως αστικός μύθος ότι ο Τζουμάκας μπορεί και καλεί τον Τσίπρα στο προσωπικό του κινητό.

Οι ρήσεις
Ρέππας
προκάλεσαν
αλλεργία
Στον δρόμο που χάραξε ο
Κώστας Γείτονας, που μαζί
με τον Αλέκο Φλαμπουράρη
θέλουν να φέρουν πιο κοντά Τσίπρα-Γεννηματά, κινείται και ο Δημήτρης Ρέππας. Ο πρώην υπουργός
και εκ των στενότερων συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, θεωρεί αναπόφευκτο τον διάλογο του ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος μάλιστα ακόμη θυμίζει
σε πολλούς συντρόφους του ότι ανοικτό διάλογο με
τον ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει από τον Σεπτέμβριο του
2013, διερωτώμενος πώς γίνεται να είναι κυβερνητικός εταίρος της Ν.Δ. ως Κεντροαριστερά, αλλά να
μην έχει διαύλους επικοινωνίας προς την άλλη πλευρά. «Προβλέπω ότι ο διάλογος αυτός είναι αναπόφευκτος, αργά ή γρήγορα», είπε, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική του ΚΙΝΑΛ κατά την προεκλογική περίοδο. Πάντως με τα όσα είπε ο Ρέππας έμαθα
ότι οδήγησε πολλούς από το ΚΙΝΑΛ στον δερματολόγο με συμπτώματα αλλεργίας και αναφυλαξίας.

Θυμήθηκε ό,τι
τον συμφέρει
ο Χαρίτσης

Το κενό μνήμης της κας Τζάκρη
Κι όμως, έκανε κι αυτό η Θεοδώρα Τζάκρη. Αρθρογράφησε
κατά των ΠΝΠ (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου), με τον
βαθυστόχαστο τίτλο «Η Δημοκρατία των ΠΝΠ». Προφανώς όσοι
εισέρχονται στην Κουμουνδούρου υπόκεινται σε απώλεια μνήμης. Διαφορετικά, δεν εξηγείται το κενό μνήμης στον εγκέφαλο
της ξανθιάς στην κόμη βουλευτού. Εμείς όμως που ακόμη θυμόμαστε τα πάντα, έχουμε και λέμε. Η κα Τζάκρη ως υπουργός
της κυβέρνησης Παπανδρέου ψήφισε ΠΝΠ. Επί… «σωτηρίου» κυβερνήσεως Τσίπρα, η κα Τζάκρη (είχε μεταγραφεί στον
ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ), ως απλή βουλευτής είχε ψηφίσει ΠΝΠ
με περικοπές μισθών και συντάξεων. Να υπενθυμίσουμε ακόμη
στην κα Τζάκρη ότι οι τωρινές ΠΝΠ που την ενοχλούν αναφέρονται σε παρεμβάσεις υπέρ της ενίσχυσης των υγειονομικών
μέτρων και να λάβουν χρήματα όλοι οι πληττόμενοι.

Πυρ και μανία είναι στον ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΕΣΡ,
Αθανάσιο Κουτρουμάνο. Μάλιστα υπενθυμίζουν από την
Κουμουνδούρου ότι δεν αποτέλεσε επιλογή τους, απλά έκαναν το χατίρι στη Ν.Δ., προκειμένου να συσταθεί το ΕΣΡ. Τώρα τον κατηγορούν ότι δεν κάνει
κάτι για να αναγκάσει τα ιδιωτικά ΜΜΕ να παίζουν
ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά μέσω Χαρίτση ανακάλυψαν
ζητήματα δημοκρατίας και πολυφωνίας. Μάλιστα,
άρχισαν να ζητούν την παραίτησή του. Προφανώς
οι σύντροφοι στην Κουμουνδούρου λησμόνησαν ότι
ο πρόεδρος του ΕΣΡ δεν επενέβη ούτε όταν από την
ΣΥΡΙΖΑϊκή ΕΡΤ τα… εργαλεία του συστήματος (Ακριβοπούλου-Καψιώχας) αποκαλούσαν φασίστα τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ίσως τότε ο κ. Χαρίτσης ασχολείτο μόνο με το ΕΣΠΑ και δεν το θυμόταν.
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Ενόχλησαν τα αλισβερίσια
της ΔΑΚΕ-ΟΛΜΕ
Η συμπόρευση της ΔΑΚΕ-ΟΛΜΕ με τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ στην
πρόσφατη απόφαση για κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων ενόχλησε πάρα πολύ το Μαξίμου. Ειδικά από τη στιγμή που οι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ
πήγαν κόντρα στην απόφαση για απεργία. Μάλιστα, ουδείς στο Μαξίμου λησμονεί ότι ο νεοδημοκράτης πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, ήδη δύο φορές πήγε απέναντι σε αποφάσεις του υπουργείου, που θεωρήθηκαν
από την πλειοψηφία των πολιτών λογικές. Η μία για την αξιολόγηση των καθηγητών με ταυτόχρονη αύξηση πρότυπων σχολικών μονάδων, αλλά και την
καθιέρωση της τηλεδιδασκαλίας. Κάτι μου λέει ότι θα υπάρξουν εξελίξεις με
την οριστική λήξη της υγειονομικής κρίσης.

Αγνοούν ακόμη
και το όνομα της ΕΑΒ

Θέμα ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ
επανέφερε ο Γρηγοράκος
Επανήλθε ο Λεωνίδας Γρηγοράκος ζητώντας
αλλαγή ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ. Ο γιατρός που
δεν εξελέγη στον νομό Λακωνίας (λόγω του
εκλογικού νόμου), παρά το γεγονός ότι το ΚΙΝΑΛ κατέγραψε αύξηση στα ποσοστά του,
ζητάει ένα σοκ στο ΚΙΝΑΛ με άρθρο του. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πλέον άσκησε κριτική στην Φώφη Γεννηματά με τακτ. «Η Φώφη Γεννηματά προσπάθησε, αλλά δεν μπορεί.
Ως εκ τούτου, με την επιστροφή στην κανονικότητα επιβάλλεται και η αναζήτηση εκείνων
των διαδικασιών που θα δώσουν υπόσταση
και φωνή στον κοινωνικό και πολιτικό χώρο
που άλλοτε εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε
ο κ. Γρηγοράκος, ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε
τη φιλία του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μάλιστα, ο γιατρός τόνισε ακόμη: «Το ζήτημα που τίθεται είναι καίριο: Με ποιες πολιτικές, με ποια στρατηγική, με ποια ηγεσία
οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να διεκδικήσουν με αποτελεσματικότητα τον ζωτικό τους χώρο; Αν δεν δοθούν επαρκείς απαντήσεις, Μητσοτάκης και Τσίπρας θα
διαμελίσουν την κεντροαριστερή παράταξη». Ενημερωτικά να πούμε πως ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος έχει έλθει κοντά στον Παύλο Γερουλάνο.

«Δεν μπορεί να κόψει τις συνήθειες από τη διακυβέρνηση»
Το ότι ο Παύλος Πολάκης έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις συστάσεις των επιστημόνων (αν και ο
ίδιος γιατρός) κι έστησε ένα τσιμπούσι για να εορτάσει με
φίλους του τα 55α γενέθλια του δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από έναν υπουργό Υγείας που κάπνιζε στο υπουργείο και αντί να ζητήσει ένα ταπεινό «συγγνώμη» από τον
Κοινοτικό Επίτροπο Υγείας που του έκανε παρατηρήσεις,
αυτός τον έβριζε. Από τις φωτογραφίες που διέρρευσε ο ίδιος ο Πολάκης βγάζεις αρκετά συμπεράσματα. Όπως την ομαδίτσα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ. Με Πολάκη, Παππά, Σπίρτζη και Δούρου. Και φυσικά από κοντά και ο Βαξεβάνης. Και
φυσικά επειδή οι συνδαιτυμόνες πιέστηκαν το Πάσχα, λόγω κορωνοϊού, ο Παύλος φρόντισε να τους έχει
αρνάκι στο φούρνο και χωριάτικα λουκάνικα, αλλά και ψάρι. Κι όπως έμαθα, το ψάρι προτίμησε ο Νίκος
Παππάς, καθώς οι άσπονδοι φίλοι του εντός της Κουμουνδούρου λένε πως «έμαθε τα χρόνια που κυβερνούσαμε την χώρα να τρώει μόνο ψάρι και ακόμη δεν μπορεί να κόψει τις συνήθειες».

Προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να χωνέψουν
ότι πλέον βρίσκονται στην αντιπολίτευση και γι’ αυτό υποπίπτουν σε λάθη. Έτσι, η τελευταία γκάφα της
Κουμουνδούρου ήταν στην επίσημη ανακοίνωση
που εξέδωσε το κόμμα για την επίσκεψη που πραγματοποίησε κλιμάκιο βουλευτών στην ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία). Τρεις φορές την ανέφεραν ως Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Το χειρότερο είναι ότι στο κλιμάκιο, εκτός των βουλευτών
(Νίκος Παππάς, Γιώργος Τσιπρας, Γιώτα Πούλου),
μετείχε και ο πρώην γραμματέας του κόμματος Παναγιώτης Ρήγας, που έχει θητεύσει και αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας. Φανταστείτε ότι ο
πρώην υπουργός δεν γνώριζε το όνομα της ΕΑΒ.

Περί σχεδίων και
η υπογραφή του Ευκλείδη
Η δήλωση της χρονιάς αναμφίβολα ανήκει στον Ευκλείδη
Τσακαλώτο: «Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι της λείπει το σχέδιο». Αυτό έγραψε ο αθεόφοβος
σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Και ξαφνικά θυμήθηκα ένα σχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα και αποφάσισα να
το υπενθυμίσω και σε σας, καθώς φέρει την υπογραφή Τσακαλώτου. Η κυβέρνηση Τσίπρα, λοιπόν,
στο πλαίσιο των εσωτερικών εντυπώσεων πίεζε τη
Δικαιοσύνη να καθίσουν στο σκαμνί τον πρώην διοικητή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα
Γεωργίου, με την κατηγορία ότι μαγείρεψε τα στοιχεία του 2009 και γι’ αυτό η χώρα εισήλθε στα μνημόνια. Και όλο αυτό γινόταν επί χρόνια, παρά το γεγονός ότι το πρώτο μνημόνιο η Ελλάδα το υπέγραψε
τον Μάιο του 2010 και ο Γεωργίου ανέλαβε την ΕΣΥΕ Σεπτέμβριο του 2010. Και αφού είδαν οι δανειστές το παιχνίδι του Τσίπρα, πέρασαν ως προαπαιτούμενο σε μία από τις αξιολογήσεις που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή Τσακαλώτου, η Ελλάδα
να αποπληρώσει όλα τα δικαστικά έξοδα στον Γεωργίου και να τον αποζημιώσει. Μιλάμε γα καταπληκτικό σχέδιο, σύντροφε Ευκλείδη.
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ΕΛΕΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, EXXON MOBIL, TOTAL ΚΑΙ REPSOL ΠΑΓΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σε… καραντίνα
τα ενεργειακά
σχέδια 3 κολοσσών
για την Ελλάδα
Τα απανωτά χτυπήματα στις παγκόσμιες οικονομίες λόγω κορωνοϊού δεν
θα μπορούσαν να αφήσουν αλώβητο και τον τομέα της ενέργειας, καθώς ο
συνδυασμός της πανδημίας με τη διολίσθηση των διεθνών τιμών πετρελαίου κάτω από τα 20 δολάρια το βαρέλι προκαλεί άμεση ανάσχεση στον ενεργειακό σχεδιασμό των τριών παγκόσμιων ομίλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, της Exxon Mobil, της Total και της Repsol.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ς παράγοντας ανωτέρας βίας, η
υγειονομική παγκόσμια κρίση
δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να επαναδιαπραγματευτούν με την
κυβέρνηση κάποιους όρους
των συμβάσεων παραχώρησης ως προς τον χρόνο εκτέλεσης ενδιάμεσων ενεργειών, και να παγώσουν τα χρονοδιαγράμματα μέχρι να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Ήδη η Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων καταγράφει τις καθυστερήσεις
που αναπόφευκτα θα επιφέρουν παρατάσεις, ωστόσο με
εξαίρεση τα Ιωάννινα που έχουν ολοκληρωθεί οι γεωφυσικές έρευνες όλες οι άλλες
παραχωρήσεις βρίσκονται σε
αρχικό στάδιο.
Η πρώτη εταιρεία που ανέστειλε μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2021 τις δραστηριότητές
της στην κυπριακή ΑΟΖ είναι
η Εxxon Mobil (που έχει ήδη μειώσει τις διεθνείς επενδύσεις της κατά 30% ως μέτρο ανάσχεσης λόγω της κατρακύλας της τιμής του πετρελαίου) και αυτός ο προγραμ-
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ματισμός θα επιφέρει ισόχρονες καθυστερήσεις στην
ανατολική Μεσόγειο, στην
Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, ενώ ακολούθησε και η
κοινοπραξία Ιταλών και Γάλλων, ENI και TOTAL.
Η γαλλική TOTAL λίγο
πριν την κρίση συμφώνησε
με την Energean να μεταβιβά-

σει το μερίδιό της στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος,
που συνορεύει με το αντίστοιχο μπλοκ της Edison που βρίσκεται στην Ιταλία, στο οποίο
η Energean έχει συμμετοχή
60% ως operator μέσω της εξαγοράς της Edison. Η επέκταση της Energean που κατέχει ήδη και τις συμμετοχές
της ιταλικής εταιρείας κατά
50% στην παραχώρηση του
Πατραϊκού Κόλπου και κατά
25% στο «οικόπεδο 2» δυτικά της Κέρκυρας στο Ιόνιο
Πέλαγος δεν κινδυνεύει,
παρ’ ότι η νέα συμφωνία με
την TOTAL δεν έχει ακόμα ε-

γκριθεί από την αρμόδια
κρατική Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και τα συναρμόδια υπουργεία.
Στα υπόλοιπα ενεργειακά
θαλάσσια οικόπεδα της
Energean, η γεώτρηση στο
Κατάκολο δεν έχει ακόμα
προχωρήσει, ενώ στον Πατραϊκό πήρε παράταση για το
2021, στα τέσσερα χερσαία
οικόπεδα των Ιωαννίνων που
συμπράττει με την RepsolEnergean έχουν ολοκληρωθεί οι γεωφυσικές έρευνες,
ωστόσο κάτω από τις τόσο ιδιαίτερες σημερινές συνθήκες τίθεται εν αμφιβόλω το επόμενο βήμα των εταιρειών.
Βάσει χρονοδιαγράμματος οι
υπόλοιπες επενδύσεις της
κοινοπραξίας
RepsolEnergean στην Αιτωλοακαρνανία, στην περιοχή της Άρτας - Πρέβεζας καθώς και στη
Βορειοδυτική Πελοπόννησο
που συνεπιχειρεί με τα ΕΛΠΕ, οι σεισμικές έρευνες δεν
έχουν ακόμη ξεκινήσει.

H ΕXXON

MOBIL
ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΤΟΥ 2021 ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ,
ΕΝΩ ΔΙΕΘΝΩΣ
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΜΕΙΩΣΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑ 30%

H κατάρρευση
του Πρίνου
Το μεγάλο θύμα της υγειονομικής - ενεργειακής κρίσης αναμένεται να είναι ο Πρίνος,
ο οποίος καταγράφει σταθερά ζημιογόνο λειτουργία και
τις τελευταίες εβδομάδες ενισχύονται οι φήμες κρατικοποίησής του. Με ασύμφορο
λειτουργικό κόστος και μεγάλες δυσκολίες στην αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων, η κατάσταση διαφαίνεται κρίσιμη και η αναδρομολόγηση των δανείων αποτελεί μονόδρομο σωτηρίας.
Με αδιάλειπτη εξορυκτική
παρουσία στην Ελλάδα ως
μοναδικός «πετρελαιοπαραγωγός» τα κοιτάσματα του
Πρίνου τροφοδοτούν τη χώρα τα τελευταία 39 χρόνια,
αλλά σήμερα αναγκάζεται να
πωλεί ακόμα και κάτω του
50% του κόστους παραγωγής
και οι σκέψεις για προσωρινή
αναστολή της παραγωγής πυκνώνουν. Έχοντας αλλάξει επενδυτικά «χέρια» αρκετές
φορές με βαριές χρηματοοικονομικές αναταράξεις, η παραγωγή φαίνεται να φθίνει,
από τα συνολικά 4.000 βαρέλια ημερησίως το 2018 στα
3.300 το 2019 και με τις προβλέψεις για το 2020 ακόμα
χαμηλότερες.
Οι αιτίες της κατάρρευσης
εντοπίζονται τόσο στη συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής
που τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν απαξιώσει το πετρέλαιο
που οι τράπεζες πολύ απρόθυμα πλέον χρηματοδοτούν, όσο
και στη γήρανση του κοιτάσματος, που απαιτεί διαρκώς
νέες επενδύσεις εξόρυξης. Ήδη η Energean αναγκάσθηκε
να αποσύρει το 2019 το γεωτρύπανο Energean Force και
να απολύσει 50 εργαζομένους, καθώς το έτος έκλεισε
με λειτουργικές ζημιές άνω
των 70 εκατ. δολαρίων για
την εταιρεία, η οποία ανέστειλε για φέτος ύψους 80 εκατ.
δολαρίων επενδύσεις στον
κόλπο της Καβάλας και προσανατολίζεται σε μειώσεις μισθών των 270 εργαζομένων
της.
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Επένδυση
στον
Μπέκαμ
Το 2013, ο Ντέιβιντ
Μπέκαμ, ο
μεγαλύτερος
ποδοσφαιρικός σταρ
παγκοσμίως,
υπέγραψε πενταετές
συμβόλαιο αξίας 50
εκατ. βρετανικών
στερλινών, για να
γίνει πρεσβευτής του
κινεζικού
ποδοσφαίρου.
Οι κορυφαίες
εταιρείες της Κίνας
άρχισαν να αποκτούν
ομάδες της Σούπερ
Λιγκ, και έστειλαν
scouts σ’ όλο τον
κόσμο να
αναζητήσουν ξένους
παίκτες, πρόθυμους
να αγωνιστούν στην
Κίνα έναντι υψηλών
ποσών.

εισβολή
Κινέζων
στο ποδόσφαιρο
τα τελευταία χρόνια δεν
είχε περιλάβει την Ελλάδα στο… μενού. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών δημιουργεί προϋποθέσεις, ώστε η
χώρα μας να μην αποτελέσει
την εξαίρεση στον κανόνα.
Ήδη Κινέζοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, όπως ο δήμαρχος της
Ντονγκουάν, έχουν ρίξει δίχτυα
στον Άρη λόγω και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του
προέδρου της ΠΑΕ Θοδωρή Καρυπίδη, είχαν λίαν προσφάτως
ενδιαφερθεί για τη Λαμία κι έγιναν
επαφές με τον Πανουργιά Παπαϊωάννου, ενώ όπως αποκάλυψε η «Α» κονσόρτσιουμ κινέζικων
εταιρειών προτίθεται να μπει στον
Παναθηναϊκό, αποκτώντας ένα από τα μεγάλα brand name της
ελληνικής ποδοσφαιρικής αγοράς.
Οι Κινέζοι μπήκαν δυναμικά
στην ποδοσφαιρική αγορά της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και
της Αυστραλίας, με τελευταίο… απόκτημά τους την ελβετική Γκρασχόπερ.
Πώς προέκυψε όμως το επενδυτικό ενδιαφέρον των Κινέζων
για το ποδόσφαιρο;
Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι
ο μόνος μοχλός ανάπτυξης του
ποδοσφαίρου. Ίσως πιο σημαντικό
είναι ότι το Πεκίνο ελπίζει πως μια
ισχυρή ποδοσφαιρική λίγκα και το
σφιχταγκάλιασμα με τον «βασιλιά
των σπορ» θα βοηθήσει να καλλιεργηθεί εθνική ενότητα και ένα
κοινό πάθος για το παιχνίδι, μεταξύ της αναδυόμενης μεσαίας τάξης της Κίνας. Όπως πάντα στην
Κίνα, η μεγάλη εθνική ιδέα έρχεται
πρώτη, και οι επιχειρήσεις ακολουθούν.
Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, από το 2013 όταν και επίσημα ανέλαβε τα καθήκοντά του
έδωσε το σύνθημα για επενδύσεις
στον χώρο του ποδοσφαίρου, όντας θιασώτης του «βασιλιά των
σπορ». Ο Σι Τζινπίνγκ αναδεικνύει ότι οι Κινέζοι έπαιζαν ποδόσφαιρο περισσότερα από 2.000 χρόνια
πριν να το οικειοποιηθούν οι Άγγλοι. Το κούτζου ή τσου- τσου ξεκίνησε ως στρατιωτική άσκηση,
αλλά σύντομα έγινε δημοφιλές σε
ολόκληρη την Κίνα. Παιζόταν με
δερμάτινη μπάλα γεμισμένη με
γούνα ή φτερά και υπήρχαν δύο ομάδες που προσπαθούσαν να βάλουν γκολ στην αντίπαλη εστία,
χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια

Η

Ποδοσφαιρο

«Μπουκάρουν»
οι Κινέζοι στην
Ευρώπη
Ήδη έχουν μετοχές σε 26 ομάδες, τα λένε με Παναθηναϊκό και
άλλους συλλόγους, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να δίνει το
ΟΚ και για άλλες αγορές

τους. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, κάθε τέρμα ήταν μια τρύπα σε ένα κομμάτι μεταξωτό ύφασμα κρεμασμένο από δύο ξύλα
μπαμπού...
Λατρεία λοιπόν στην παράδοση
και σύμπλευση με τις επιθυμίες
του Προέδρου, ενός από τους λά-

τρεις του ποδοσφαίρου ανά τον
κόσμο, ωθούν τους Κινέζους σε
σφιχταγκάλιασμα με τη δερμάτινη
μπάλα.
Εκτός από την αναβάθμιση του
κινεζικού πρωταθλήματος με τις
μεταγραφές-ρεκόρ μεγάλων αστεριών που παγκόσμιου ποδο-

σφαίρου, οι κινέζικοι επιχειρηματικοί παράγοντες έκαναν απόβαση
αρχικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ελέγχοντας πλέον τις τύχες
ουκ ολίγων συλλόγων.
Τελευταίο παράδειγμα η ελβετική Γκρασχόπερς, με την
Champion Union HK Holdings
Limited να αποκτά τον απόλυτο έλεγχο (100% των μετοχών) του
άλλοτε κραταιού συλλόγου που
πλέον βολοδέρνει στην Β΄ κατηγορία. Ιδιοκτήτρια της κινεζικής εταιρείας είναι η Τζένι Γουάνγκ,
αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας
και πρώην δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, η οποία
σήμερα είναι στην 35η θέση των
συλλεκτών έργων τέχνης σε όλη
την Κίνα. Σύζυγός της είναι ο
Γκούο Γκουάντσανγκ, ο οποίος
με περιουσία 6,7 δισεκατομμυρίων
δολαρίων κατατάσσεται στην 24η
θέση των πιο πλούσιων Κινέζων. Η
εταιρεία Fosun International
Limited, της οποίας είναι πρόε-

δρος και συνιδρυτής έχει αποκτήσει τον πλήρη μετοχικό έλεγχο και
της Γουλβς, αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League.
Πρόσφατα, η Kehua Sports, μια
εταιρεία που εδρεύει στη Σαγκάη,
αποφάσισε να επενδύσει στη Λόκερεν, η οποία επίσης μετέχει στη
Β΄ κατηγορία του Βελγίου. Σκοπός
της είναι να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα Κινέζων ποδοσφαιριστών και προπονητών που θα εκπαιδεύονται στο Βέλγιο.
Κινέζοι μέχρι τώρα έχουν εμπλακεί σε 26 ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και τρεις άλλους από Η.Π.Α., Βραζιλία και Αυστραλία.
Συνολικά έχουν απλώσει δίχτυα σε
14 χώρες, με τη Γερμανία ωστόσο
να απουσιάζει μέχρι στιγμής από
τη σχετική λίστα εμπλοκής τους.
Αναλυτικά οι χώρες, οι ομάδες
αλλά και το ποσοστό που έχουν επενδύσει κινεζικοί επιχειρηματικοί
όμιλοι.
ΑΓΓΛΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι (20%)
Γουλβς (100%)
Σαουθάμπτον (80%)
Μπάρνσλεϊ (90%)
Ρέντινγκ (75%)
Μπέρμιγχαμ (51%)
Γουέστ Μπρομ (100%)
ΓΑΛΛΙΑ
Οσέρ (60%)
Σοσό (100%)
Λιόν (20%)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Γρανάδα (99%)
Εσπανιόλ (56%)
Ρεάλ Οβιέδο (100%)
Ζουμίλα (100%)
IΤΑΛΙΑ
Ίντερ (70%)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Οριεντάλ Ντράγκον (100%)
Ουνιάο Σιντρένσε (70%)
Πινιαλνοβένσε (100%)
Τορένσε (100%)
ΒΕΛΓΙΟ
Ροζελάρε
Λόκερεν
ΤΣΕΧΙΑ
Σλάβια Πράγας (99%)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ντεν Χάαγκ (98%)
ΔΑΝΙΑ
Βέιλε
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ελσίνκι (51%)
ΕΛΒΕΤΙΑ
Γκρασχόπερς (100%)
Η.Π.Α.
Φοίνιξ Ράιζινγκ (30%)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Νιούκαστλ Τζετς (100%)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ντεσπορτίβο Μπραζίλ (100%)
* Αντίθετα, σύλλογοι όπως οι
Μίλαν, Πάβια, Πάρμα, Ατλέτικο
Μαδρίτης, Λόρκα, Νις, Άστον Βίλα
και Νορθάμπτον δεν ελέγχονται
πλέον από Κινέζους.
Η επενδυτική επιδρομή εξ Ανατολών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις
τα τελευταία χρόνια και όλο και
διογκώνεται, όπως αποδεικνύει
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και η απόκτηση της Ίντερ από μεγάλο κινεζικό όμιλο.
Η Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί το
σημείο συνάντησης αραβικών και
κινεζικών επενδυτικών προσπαθειών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Ενώ το 80% ανήκει στον σεΐχη
Μανσούρ του Αμπού Ντάμπι, το

υπόλοιπο 20% πέρασε στα χέρια
της κινεζικής κυβέρνησης μέσω
του ομίλου China Media Capital
που επένδυσε 400 εκατομμύρια
δολάρια.
Και δεν είναι μόνο οι σύλλογοι.
Πλέον γήπεδα και διοργανώσεις
ανά την Ευρώπη φέρουν αραβικά

ονόματα χορηγών,
ενώ σημαντικές είναι
και οι χορηγίες κινεζικών ομίλων στο ποδόσφαιρο της ηπείρου μας. Η
διαφορά είναι ότι ενώ οι Άραβες έχουν περισσότερο... «ψώνιο» με το ποδόσφαιρο, οι Κινέζοι βλέπουν την αγορά συλλόγων πιο πολύ ως επένδυση. Οι κινεζικές εταιρείες προσδοκούν
στην παγκόσμια προβολή τους μέσω του ποδοσφαίρου, επεκτείνοντας δυνητικά την πελατεία τους.
Πέρα από την Ίντερ, φρέσκα κεφάλαια από την Κίνα ήρθαν και
στην Ισπανία: Η αυτοκινητοβιομηχανία Ράσταρ Γκρουπ έδωσε 50 εκατ. ευρώ για το 54% της Εσπανιόλ.
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της
Κίνας, ο Ουάνγκ Τζιανλίν, απέκτησε το 20% της φιναλίστ του
Τσάμπιονς Λιγκ Ατλέτικο Μαδρίτης προς 45 εκατ. ευρώ, αλλά στη
συνέχεια αποχώρησε.
Αντίστοιχα, ο επιχειρηματίας
Τόνι Σία και ο όμιλός του, το Ρέκον Γκρουπ, αποχώρησαν από την
Άστον Βίλα που είχαν αποκτήσει
με 87 εκατ. δολάρια.
Ακόμη και στην Τσεχία έχουν επενδύσει οι Κινέζοι, με τον ενεργειακό όμιλο CEFC να παίρνει το
99% της Σλάβια Πράγας.

Χρήμα υπάρχει,
αλλά όχι εμπειρία
Οι Κινέζοι έχουν χρήμα, αλλά τους
λείπει η ποδοσφαιρική εμπειρία
που έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε
σχέση με οποιαδήποτε άλλη επένδυση.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα >

Εντολή
από… ψηλά
Οι μεταγραφές των
κινεζικών
ποδοσφαιρικών
ομάδων φαίνεται να
έχουν διαταχθεί «από
ψηλά». Ορισμένοι
κάνουν λόγο για
βάση σε μια απόφαση
του Συμβουλίου της
Επικρατείας με
ημερομηνία 20
Οκτωβρίου 2014, το
οποίο ορίζει ότι οι
φόροι μιας
επιχείρησης θα
μειωθούν εάν είναι
χορηγός σε μια
αθλητική ομάδα.
Οι Ευρωπαίοι
πιστεύουν ότι οι
κινεζικές επιχειρήσεις
και οι ομάδες που
ελέγχουν
διατάχθηκαν από την
κυβέρνηση του
Πεκίνου να ξοδέψουν
λεφτά για ξένους
σταρ.
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> Συνέχεια από την
προηγούμενη σελίδα

Οι οπαδοί των ομάδων που αποκτούν
Κινέζοι, δεν ανησυχούν
άνευ λόγου και αιτίας. Πριν
από μερικά χρόνια ένας σχετικά άγνωστος Κινέζος επενδυτής πρώην ιδιοκτήτης κομμωτηρίων, ο Carson Yeung, ανέλαβε τα ηνία της βρετανικής
Birmingham City FC.
Παρ’ ότι ο επιχειρηματίας υποσχέθηκε στην ομάδα ότι το μέλλον
της θα είναι στρωμένο με… ροδοπέταλα και οι καριέρες των ποδοσφαιριστών της θα απογειωθούν
λόγω των διασυνδέσεών του, κάτι
τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Αντίθετα, η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β΄
Κατηγορία του βρετανικού ποδοσφαίρου και ο «δικτυωμένος» Κινέζος ιδιοκτήτης της φυλακίστηκε
στο Χονγκ Κονγκ για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.
Οι μεγάλες κινεζικές εταιρείες
βλέπουν τον χώρο του ποδοσφαίρου ως μια μεγάλη πηγή εσόδων
και μια «βιομηχανία» που μπορεί
να φέρει αμύθητα κέρδη στους
«κροίσους» της Κίνας. Ορισμένοι
από τους κινεζικούς κολοσσούς, όπως η Dalian Wanda, έχουν προχωρήσει και σε εξαγορές στον χώρο του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης.
O Aλεξάντερ Τζάρβις, της
συμβουλευτικής
εταιρείας
Blackbridge, έχει συμβουλέψει

αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες
που έχουν δεχτεί προτάσεις από
Κινέζους επενδυτές. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα
«Financial Times», αρκετές από τις
μικρότερες κινεζικές εταιρείες φαίνεται ότι αγοράζουν παρορμητικά
χωρίς να έχουν πραγματική εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου.
«Ορισμένοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα πουλούσαν ακόμα και
τις γιαγιάδες τους για να κλείσουν
μια συμφωνία. Οπότε υπάρχει κίνδυνος και για τις ομάδες αλλά και
για τους κινέζους επενδυτές», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά. Η ίδια εφημερίδα τονίζει ότι ένας εξειδικευμένος σύμβουλος, που εργάστηκε
για την πώληση της West
Bromwich Albion, δήλωσε ότι από
τους περίπου 12 Κινέζους επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον
για την αγορά των ομάδων, μόλις
τέσσερις είχαν την οικονομική δύναμη να προχωρήσουν σε συμφωνία. Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πολύ
δύσκολο για τις ομάδες να καταλάβουν ποιοί επενδυτές είναι
πραγματικά σοβαροί εάν δεν έχουν «αυτιά και μάτια» στην Κίνα.

Βλέπει στο 2030
Στην Κίνα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν σε χρόνο… μηδέν,
όμως υπάρχουν και άλλα που διαπνέονται από μακροπρόθεσμα φιλόδοξα σχέδια. Ο πρόεδρος Σι
Τζιπίνγκ θέλει να αναδείξει την
Κίνα σε παγκόσμια υπερδύναμη
και στο ποδόσφαιρο, βάζοντας
στόχο να διαθέτει η χώρα 50 εκατομμύρια μικρούς και μεγάλους
ποδοσφαιριστές μέχρι το τέλος
του χρόνου.
Μέσα από αυτό το φυτώριο, εκτιμά η κινεζική ηγεσία, θα αναδειχτούν τα μεγάλα αστέρια της μπάλας και η χώρα θα κυριαρχήσει
στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα μέχρι το 2050. Όπως ανακοίνωσε η κινεζική ποδοσφαιρική
ομοσπονδία, το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα δημιουργηθούν

20.000 ποδοσφαιρικές ακαδημίες
και 70.000 γήπεδα, ενώ μέχρι το
2030 θα υπάρχει ένα γήπεδο ανά
10.000 Κινέζους. Οι αθλητές της
ασιατικής χώρας πετυχαίνουν μεγάλες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς
Αγώνες, αλλά η εθνική ποδοσφαίρου υπολείπεται.
Για την κινεζική ομοσπονδία η...
θεά μπάλα δεν κάνει διακρίσεις, γι’
αυτό περιλαμβάνεται στους στόχους η κατάκτηση μιας παγκόσμιας
διάκρισης από την Εθνική Γυναικών μέχρι το 2030. Πάντως το κινεζικό ποδόσφαιρο δεν έχει ανοσία στη διαφθορά. Πριν από επτά
χρόνια καταδικάστηκαν για «στημένους» αγώνες περισσότεροι από 30 παίκτες και παράγοντες ομάδων.

Πριν από 42 χρόνια
Τον Μάιο του 1978 η βρετανική
ποδοσφαιρική ομάδα Γουέστ
Μπρόμιτς Άλμπιον ήταν η πρώτη
κορυφαία ομάδα του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος που επισκέφθηκε την Κίνα. Μετά από 42 χρόνια, η
ομάδα ανήκει στον Παλμ, έναν Κινέζο περιβαλλοντολόγο.
Ο θρύλος της WBA, Άλι Ρόμπερτσον, είχε προσκληθεί από
τον Παλμ στην Κίνα για τον εορτασμό της 40χρονης επετείου. Όπως είχε πει, τότε δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνεις από την Αγγλία ένα παρόμοιο ταξίδι, το οποίο
διαρκούσε τρεις μέρες από το
Λονδίνο. Η βρετανική ομάδα πέταξε αεροπορικώς μέσω Ρώμης,
Μπαχρέιν, Καλκούτας και Χονγκ
Κονγκ, όπου διανυκτέρευσε, και
την επομένη πήρε το τρένο με τελικό προορισμό την Γκουάνγκζου.
Η αγγλική ομάδα έπαιξε πέντε αγώνες στην Κίνα. Νίκησε την Εθνική Κίνας 2-0 στο Στάδιο Εργατών
του Πεκίνου μπροστά σε ένα πλήθος 89.400 φιλάθλων.
Την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν
καθίσματα, μόνο σκαλιά για τους
90.000 οπαδούς των γηπέδων.
H πρωταθλήτρια Κίνας, Γκουάνγκζου Έβεργκραντ, σήμερα ετοιμάζει το νέο της γήπεδο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο και
θα έχει μοναδικό σχεδιασμό.
Με χωρητικότητα 100.000 θέσεων θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο,
θα έχει μοναδικό σχεδιασμό καθώς θυμίζει λουλούδι που ανθίζει,
ενώ θα κοστίσει 1,7 δισ. δολάρια!
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Η Μπουντεσλίγκα γίνεται (το Σάββατο 16 Μαΐου)
το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γυρίζει σελίδα
και επιστρέφει στην κανονικότητα, καθώς ξεκινούν και πάλι
οι αγώνες της γερμανικής Λίγκας με πλήρες πρόγραμμα, αλλά
με λιγοστούς φιλάθλους για να προστατευθεί η επανεκκίνηση
τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κατηγορία

To ποδόσφαιρο
κέρδισε τη μάχη
με τον κορωνοϊό
τοιμο, να βάλει μπροστά
είναι το πρωτάθλημα
στην Γερμανία. Η Μπουντεσλίγκα θα συνεχιστεί
από εκεί που διακόπηκε, από την
26η αγωνιστική, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κοιλάδα του Ρουρ και το μεγάλο
τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στη
Σάλκε και την Ντόρτμουντ.
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται
πίσω από κλειστές πόρτες, με μέγιστο αριθμό 300 ατόμων εξουσιοδοτημένα για κάθε αγώνα, ενώ
πριν από την επανεκκίνηση όλες οι
ομάδες παρέμειναν έγκλειστες για
μία εβδομάδα σε ένα προπονητικό
κέντρο. Έτσι, η Μπουντεσλίγκα θα
γίνει το πρώτο από τα «μεγάλα»
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που θα
επαναρχίσει, μετά από δίμηνη διακοπή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι παίκτες υπεβλήθησαν
στα απαραίτητα τεστ για τον κορωνοϊό, ενώ οι αποστολές των ομάδων πέρασαν μία «μίνι» καραντίνα. Αρκετοί σύλλογοι, όπως η
Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ και η Βόλφσμπουργκ, επέλεξαν
ξενοδοχεία στις πόλεις τους για να
μειώσουν τους χρόνους ταξιδιού
σε χώρους προπόνησης και αεροδρόμια για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Άλλοι, όπως η Σάλκε, που θα παίξει με την Ντόρτμουντ στο ντέρμπι της κοιλάδας
του Ρουρ, αλλά και η Γκλάντμπαχ,
χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία που
διαθέτουν στο στάδιό τους.
Η Λεβερκούζεν και η Ουνιόν
Βερολίνου έχουν εγκατασταθεί σε
πιο απομονωμένα ξενοδοχεία
στην ύπαιθρο, όπως και η ουραγός
Πάντερμπορν, η αποστολή της οποίας έχει καταλύσει σε μία κοντινή πόλη που φημίζεται για τις ιαματικές πηγές της.
Οι παίκτες και τα μέλη των επιτελείων φορούσαν προστατευτικές μάσκες, καθώς αναχώρησαν
για τα ξενοδοχεία, όπου θα πρέπει

Έ

να συνηθίσουν σε μία νέα πραγματικότητα. Η απόσταση μεταξύ τραπεζιών σε ομαδικά γεύματα και
δείπνα θα γίνει καθημερινότητα, όπως και τα μονόκλινα δωμάτια, όπου οι παίκτες θα φτιάξουν τα δικά
τους κρεβάτια για να μειώσουν
την περιττή επαφή με άλλους ανθρώπους. Τα σχέδια για επανεκκίνηση, ωστόσο, υπέστησαν «πλήγμα» το Σάββατο, καθώς ολόκληρη
η ομάδα της Ντιναμό Δρέσδης (Β΄
κατηγορία) τοποθετήθηκε σε καραντίνα δύο εβδομάδων μετά από
δύο κρούσματα κορωνοϊού στις
τάξεις της. Παρ’ όλα αυτά, τα σχέδια των ανθρώπων της γερμανικής Λίγκας δεν αναβάλλονται.
«Τα περιστατικά παικτών της
Δρέσδης με τον κορωνοϊό δεν δι-

καιολογούν την αμφισβήτηση ολόκληρης της σεζόν», δήλωσε στο
γερμανικό κανάλι ZDF ο Κρίστιαν
Σάιφερτ, επικεφαλής της γερμανικής Λίγκας (DFL). «Ήμουν πάντα
σαφής ότι αυτό θα μπορούσε να
συμβεί. Είμαστε στην αρχή της επανεκκίνησης», πρόσθεσε.
Η ανακάλυψη αυτών των δύο
περιπτώσεων πραγματοποιήθηκε
μόνο τρεις ημέρες μετά το «πράσινο φως» από τη γερμανική κυβέρνηση, προκειμένου να ξαναρχίσει
η σεζόν στις 16 Μαΐου, μετά από
δύο μήνες διακοπής.
Ο Κρίστιαν Σάιφερτ δήλωσε,
ωστόσο, ότι φοβάται άλλες περιπτώσεις του Covid-19, που θα
μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την πορεία του πρωτα-
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θλήματος.
«Μπορεί να φτάσουμε
σε ένα επίπεδο όπου δεν είναι πλέον δυνατό να παίζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι
«θα εξαρτηθεί από τον χρόνο
που έχει απομείνει για να τελειώσουμε τη σεζόν».
Η σεζόν της Μπουντεσλίγκα
πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου, επειδή «πολλά συμβόλαια παικτών βρίσκονται σε εξέλιξη, επομένως θέλουμε να παίξουμε όσο το
δυνατόν περισσότερους αγώνες
πριν από αυτήν την ημερομηνία», όπως υπογράμμισε ο Σάιφερτ.
Η DFL ανακοίνωσε την Πέμπτη
ότι είχε καταγράψει 10 θετικά περιστατικά από 1.724 παίκτες και μέλη των τεχνικών επιτελείων, στους
36 συλλόγους των δύο πρώτων
κατηγοριών στο πρώτο κύμα δοκιμών, και δύο άλλα στη δεύτερη.
«Περιμέναμε ότι το υπόλοιπο αυτής της σεζόν δεν θα κυλήσει χωρίς προβλήματα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Χανς Γιόακιμ Βάτσκε, και
πρόσθεσε: «Αυτές οι δοκιμές και τα
αποτελέσματα είναι επίσης ένα σημάδι της διαφάνειάς μας».
Οι διοργανωτές θέλουν να ολοκληρωθεί η χρονιά μέχρι τις 30
Ιουνίου και για τον σκοπό αυτό κατήρτισαν ένα αυστηρό πρωτόκολλο για τις προπονήσεις και τους αγώνες, γεγονός που βοήθησε καταλυτικά, έτσι ώστε η κυβέρνηση
να «ανάψει το πράσινο φως» για
την επανέναρξη.
Δεδομένου, όμως, ότι ο κορωνοϊός έχει σκοτώσει περισσότερους από 7.400 ανθρώπους και έχει προσβάλει σχεδόν 170.000 άτομα, υπάρχει ανησυχία στη διοργανώτρια Αρχή ότι ενδεχόμενα
νέα κρούσματα θα μπορούσαν να
βλάψουν ουσιαστικά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.
Η επανέναρξη στη Γερμανία σηματοδοτείται με τη διεξαγωγή του
ντέρμπι Ντόρτμουντ-Σάλκε στο
περίφημο ντέρμπι της κοιλάδας
του Ρουρ. Το μίσος και η αντιπαλότητα στα ύψη για τις δύο πόλεις, που βρίσκονται πολύ κοντά
(μόλις 30 χιλιόμετρα). Ένα θρυλικό
γεγονός που γιγάντωσε το μίσος
έγινε το 1969, όταν ένας σκύλος
της αστυνομίας δάγκωσε στα οπίσθια έναν παίκτη της Σάλκε εν μέσω μιας αναμπουμπούλας που δημιουργήθηκε από εισβολή οπαδών. Στη συνέχεια, του έγινε αντιτετανικός ορός και έπαιξε με πόνους. Η ιστορία εξελίχθηκε σε… ανέκδοτο, αλλά σημάδεψε τις αναμετρήσεις των δύο «αιωνίων» αντιπάλων!

Το πρόγραμμα
και
οι μεταδόσεις
Θα δούμε ποδόσφαιρο
μετά από δύο μήνες
στην τηλεόραση, καθώς η ποδοσφαιρική
δράση στην Μπουντεσλίγκα καλύπτεται από
την COSMOTE TV. Αναλυτικά το πρόγραμμα
της 26ης αγωνιστικής:
Σάββατο 16/5:
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Σάλκε 16.30
COSMOTE SPORT
2HD, Λειψία-Φράιμπουργκ 16.30
COSMOTE SPORT
3HD, Χόφενχαϊμ-Χέρτα
Βερολίνου 16.30
COSMOTE SPORT
7HD, Φορτούνα Ντίσελντορφ-Πάντερμπορν 16.30 COSMOTE
SPORT 8HD, Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 16.30
COSMOTE SPORT
9HD,Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ
19.30 COSMOTE
SPORT 1HD
Κυριακή 17/5:
Κολονία-Μάιντς 16.30
COSMOTE SPORT
1HD, Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 18.00 COSMOTE
SPORT 3HD
Δευτέρα 18/5: Βέρντερ
Βρέμης-Μπάγερ Λεβερκούζεν 21.30
COSMOTE SPORT 3HD.
Νωρίτερα το μεσημέρι
του Σαββάτου 16/5 θα
ξεκινήσει και η δράση
στα γήπεδα της
Bundesliga 2:
Μπόχουμ-Χάιντενχαϊμ
14.00 COSMOTE
SPORT 7HD, Καρλσρούη-Ντάρμσταντ
14.00 COSMOTE
SPORT 8HD
Κυριακή 17/5:
Σαν Πάουλι-Νυρεμβέργη 14.30 COSMOTE
SPORT 3HD, Αρμίνια
Μπίλεφελντ-Όσναμπρικ 14.30 COSMOTE
SPORT 7HD, Γκρόιτερ
Φιρτ-Αμβούργο 14.30
COSMOTE SPORT
8HD, Βέχεν Βιζμπάντεν-Στουτγκάρδη
14.30 COSMOTE
SPORT 9HD
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ΘΕΜΑ

Μπλόκο στις
επικυρώσεις
Η ΕΠΟ προχώρησε στη
διακοπή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων
και ζήτησε από τις Ενώσεις της ν’ ανακηρύξουν
πρωταθλητές. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, θα
πρέπει να γίνει η επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων. Αυτό ωστόσο δεν έχει συμβεί.
Λες κι ένα αόρατο χέρι
κρατά τις Ενώσεις να
μην επικυρώσουν τις
βαθμολογίες των πρωταθλημάτων τους.
Πόσο σχετίζεται η συγκεκριμένη τακτική με τα
όσα συμβαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την επιθυμία
του ΠΑΟΚ να μπει τελεία
στο πρωτάθλημα και
παύλα στον πρωταθλητή; Με ποια λογική δεν θ’
ανακηρυχθεί πρωταθλητής ο Ολυμπιακός στην
Super League1 αν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, όταν η ΕΠΟ έχει πάρει συγκεκριμένη
απόφαση για τα δικά της
πρωταθλήματα κι έχει αποφανθεί ότι θα υπάρξει
ανάδειξη πρωταθλητών;
Όσο περνούν οι μέρες,
το πρόβλημα μεγαλώνει
και αναζητείται νομική
φόρμουλα, ώστε αν πάμε σε διακοπή άμεσα ή
πριν την ολοκλήρωση
των πλέι οφ, ο Ολυμπιακός να μην ανακηρυχθεί
πρωταθλητής, ενώ αντίστοιχα οι Ενώσεις ν’ ανακηρύξουν τους πρωταθλητές τους με βάση
τη βαθμολογική κατάταξη την ημερομηνία που
σταμάτησαν τα πρωταθλήματα. Ο γρίφος είναι
δύσκολο να λυθεί, αλλά
ίσως η… ζωή τελικά δώσει τη λύση και με βάση
την πολύ καλή εικόνα
της Ελλάδας στην πανδημία του κορωνοϊού,
που θα επιτρέψει να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Οπότε, τότε
δεν θα μπορέσει η Super
League1 να βάλει παύλα
κατά τα ολλανδικά πρότυπα.

Ποιο πρωτάθλημα; Οι εκλογές.
Τελεία και παύλα.
Οι ξένοι διαιτητές
σο πλησιάζει η μέρα επανεκκίνησης
του πρωταθλήματος, τόσο εντείνεται
ο προβληματισμός για το ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν στα κρίσιμα παιχνίδια
των πλέι οφ και πλέι άουτ.
Πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού, άπαντες συμφωνούσαν ότι θα πρέπει να μετακληθούν ξένοι διαιτητές. Ο Περέιρα βέβαια δημιουργούσε προσχώματα, ότι δεν μπορεί να βρει
μεγάλο αριθμό ξένων διαιτητών. Και τώρα τι κάνει πέρα από… διακοπές; Στην Κύπρο έχουν καταλήξει για τη μετάκληση ξένων διαιτητών, ότι αυτοί θα έχουν μαζί τους βεβαίωση πως έχουν περάσει από διαγνωστικό έλεγχο 36 ώρες πριν από την άφιξή τους στη χώρα.
Με την άφιξή τους οι διαιτητές θα αποσύρονται σε ξενοδοχείο και εντός 24 ωρών θα τους γίνεται διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού. Δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα, εκτός και αν το διαγνωστικό τεστ είναι θετικό. Η Κυπριακή Ομοσπονδία εντός 15 ημερών θα ανακοινώσει κατάλογο
με ονόματα διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας και παρατηρητών αγώνων,
οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να δηλωθούν σε αγώνα.
Όλοι θα προβούν σε διαγνωστικά τεστ στις 26 Μαΐου και σε επαναληπτικό τεστ 24 ώρες πριν
από την έναρξη του Πρωταθλήματος. Τι γίνεται αντίστοιχα στην Ελλάδα; Μάλλον θέλουν να
βάλουν παύλα και στη διαιτησία.

Ό

Ο Ιβάν που δεν θα έκανε περικοπές…
Φεύγει ο Μαουρίτσιο
Δεν πέρασαν ούτε δυο εβδομάδες από τότε που ο «Φιγούρας»
Κυριάκος Κυριάκος το δήλωσε στο sdna ότι ο Ιβάν δεν πρόκειται να κάνει περικοπές συμβολαίων σε κανέναν. Μούσι με σανό.
Ο Ιβάν πρότεινε περικοπές 60% στον Μαουρίτσιο, που το δήλωσε ότι θα την κάνει από την Τούμπα. Κανένα πρόβλημα, ωστόσο. Σάμπως είναι η πρώτη φορά που ο «Φιγούρας» πουλάει σανό
με μούσι; Και τώρα που το θυμήθηκα, τι έγινε με τον Μίσιτς; Μπήκε, τελικά, ο Ιβάν στον «νόμο Κατσέλη», όπως έγραψε η «Α»;

Έχουν κάνει τον
Αλαφούζο… Τιραμόλα
οι Σαββιδοτέχνες
ον Αλαφούζο Σαββιδοτέχνες τον έχουνε
κάνει… Τιραμόλα. Τον τραβάνε απ’ εδώ, τον
τραβάνε απ’ εκεί, κάθε μέρα γράφουνε γι’
αυτόν. Γκάλοπ για τον Αλαφούζο αν έκανε, καλά που άλλαξε «γραμμή» και τα χώνει στον Ολυμπιακό. Γίγας ο Αλαφούζος, «την είπε» στον
Αγραφιώτη. Κανέναν άλλον ιδιοκτήτη ΠΑΕ δεν
τον πιάνουνε τόσο εύκολα στο πληκτρολόγιο.
Μέχρι πριν από κάνα μήνα τον ειρωνευόντανε
και τον λοιδορούσαν, αλλά η κωλοτούμπα είναι
δικό τους προνόμιο. Όταν όμως, στην τελευταία
τηλεδιάσκεψη, ο Αλαφούζος είπε ότι πρέπει να
συνεχιστεί το πρωτάθλημα, οι Σαββιδοτέχνες το
πέρασαν στο ντούκου.

Τ





Μία σπάνια
φωτογραφία το
1962 που δείχνει
τους φιλάθλους
της ΑΕΚ και των
άλλων ομάδων, να
περνάνε τον
Ποδονίφτη και να
κατευθύνονται
προς το γήπεδο
Νέας
Φιλαδέλφειας για
τον αγώνα της
Κυριακής. Ήταν κι
αυτό μέρος της
ιεροτελεστίας ενός
ποδοσφαιρικού
αγώνα σ’ εκείνες
τις ρομαντικές
εποχές. Μάλιστα,
όλοι πήγαιναν
μαζί…

Μπουλντόζες στο Ελληνικό,
στον αέρα το προπονητικό
κέντρο της Εθνικής και ο
Βάγγος αναπαύεται
ημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» η άδεια
κατεδάφισης περίπου 450 κτιρίων στις προς παραχώρηση εκτάσεις του Ελληνικού και του Άγιου Κοσμά. Με την
έκδοση της άδειας ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του παλιού αεροδρομίου. Διατηρούνται τα γήπεδα μπέιζμπολ και κανόε καγιάκ σλάλομ. Καλώς
τον Βάγγο τον Γραμμένο. Και τι θα γίνει με το προπονητικό
κέντρο της Εθνικής ομάδας; Έχει προβλέψει πού θα προπονείται
η Εθνική; Όχι βέβαια. Στον αέρα όλα. Κι αν η UEFA ματαιώσει
τους αγώνες του Nations League, η καλύτερή του, του Βάγγου
του Γραμμένου. Αλλά, θα μου πεις, εκλογές έρχονται στην ΕΠΟ, σάμπως θα ξαναβγεί, για να τον απασχολεί τι θα γίνει με την
Εθνική; Σωστό κι αυτό.

Ο πολυθρύλητος αρχηγός της Νάπολι και της Εθνικής
Αργεντινής, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, κλήθηκε να
σχολιάσει το γεγονός ότι πλέον στη Λατινική Αμερική
δεν βγαίνουν ποδοσφαιρικά ταλέντα, όπως παλιά. Και
είπεν ο «βασιλεύς»: «Τα ταλέντα δεν βρίσκονται στις
ποδοσφαιρικές ακαδημίες, αλλά στους δρόμους».

Το ποδόσφαιρο εκτός

Δ

Γ.Γ. Αθλητισμού έχει κάνει γνωστό για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού ότι ολοκληρώνεται, μέχρι το
τέλος Μαΐου, το προπαρασκευαστικό στάδιο της εγγραφής του συνόλου των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων
της χώρας, που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση,
στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων», που έχει δημιουργήσει.
Η ΕΠΟ θ’ ανταποκριθεί όπως οι άλλες Ομοσπονδίες ή στη λογική μακριά και… αγαπημένοι θα κρατήσει σε απομόνωση ποδόσφαιρο και θα συνεχίσει να στερεί τα ερασιτεχνικά σωματεία
από την όποια επιχορήγηση της Πολιτείας;
Μάλλον ο Γραμμένος ασχολείται πλέον με τις εκλογές που έρχονται, παρά με το να βάλει τις βάσεις ώστε να πάρουν χρήματα
τα σωματεία.

Η
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Πελάτες
μου…
Το 2017 ο Μάριος Λευκαρίτης, μετά από 21 χρόνια παρουσίας σε FIFA και UEFA, αποφάσισε ν’ αποσυρθεί και
ν’ ασχοληθεί με την οικογένεια και τις επιχειρήσεις του.
Ο Κύπριος παράγοντας, στενός φίλος του Μισέλ Πλατινί, είχε πάρει μέρος στις ψηφοφορίες ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
FΙFΑ για τα Μουντιάλ της
Ρωσίας και του Κατάρ.
Τότε έρευνα της «Deutsche
Velle» άφηνε υπόνοιες πως ο
Λευκαρίτης είχε δοσοληψίες
με την «Gazprom» πριν την
ψηφοφορία. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, ήταν «σκάνδαλο»
το γεγονός πως η συμφωνία
της «Gazprom» με την «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΓΚΑΖ», ιδιοκτησίας Μάριου Λευκαρίτη, έκλεισε μερικές μέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία.
Ο Κύπριος επιχειρηματίας είχε διαψεύσει στην κάμερα
της Deutsche Welle οποιαδήποτε ανάμειξη με την
Gazprom: «Δεν έχουμε κλείσει καμία συμφωνία με την
Gazprom. Έχουμε με τη
Lukoil, αλλά αυτή είναι μια
διαφορετική ιστορία. Με την
Gazprom όμως, όχι, ποτέ». Όταν οι απεσταλμένοι της
Deutsche Welle του έδειξαν
τα έγγραφα που αποδείκνυαν τη συμφωνία και το
γεγονός ότι τα κέρδη της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ - ΓΚΑΖ αυξήθηκαν
κατακόρυφα μετά τη συμφωνία, ο Λευκαρίτης σχολίασε: «Είναι πελάτες, τους οποίους εμείς τροφοδοτούμε
με πετρέλαιο, για να τροφοδοτήσουν αυτοί με τη σειρά
τους τη ρωσική αεροπορική εταιρεία TRANSAERO. Αλλά η
Gazprom αποτελεί απλά πελάτη μας».
Η Deutsche Welle είχε εμπλέξει τον Λευκαρίτη και με
την ανάθεση της διεξαγωγής
του Παγκοσμίου Κυπέλλου
στο Κατάρ. Στο ντοκιμαντέρ
ο Κύπριος επιχειρηματίας
φέρεται να πούλησε σε κρατική εταιρεία του Κατάρ γη
στην Κύπρο, έναντι του ποσού των 32 εκατομμυρίων
ευρώ. Ο ίδιος διέψευσε πως
η συγκεκριμένη αγοραπωλησία σχετίζεται με την ψήφο
του για την ανάθεση του
Μουντιάλ του 2022: «Όχι, ήταν απλά μια επιχειρηματική
συμφωνία. Είμαι μέλος μιας
μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας και αυτή η κίνηση
δεν είχε να κάνει σε καμία περίπτωση με το τι θα ψήφιζα
και τι όχι».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Να προτείνει τον «Φιγούρα»
Κυριάκο ο Σαββίδης
για νέο υφυπουργό

Ο Μπούζος
ξεμπρόστιασε
τον Ιβάν για
την… τελεία
Γιώργος Μπούζος, διευθυντής του
Μetropolis 99,5. Έδωσε μεγάλη συνέντευξη
στην ιστοσελίδα
sportdog.gr. Και τι είπε;
Αυτό που λέει η «Α» κι η
iapopsi.gr για τον ΠΑΟΚ: Ότι δεν θέλει να
ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, για να μην τον
φέρει τούμπα η ΑΕΚ και
χάσει την έξοδο στο
Champions League. Κι
ότι η ΑΕΚ θέλει να συνεχιστεί, μήπως και πάρει αυτή τη δεύτερη θέση. Καταρρίπτεται, έτσι,
και το αφήγημα της
πλάκας του Ιβάν Σαββίδη ότι προέχει η… υγεία
και η ασφάλεια των
παικτών. Ο Μπούζος
τον ξεμπρόστιασε τον
Ρωσοπόντιο. Λογικά,
μετά από αυτήν τη συνέντευξη, ο Μπούζος
πρέπει να περάσει από…
πειθαρχικό συμβούλιο
στο Σαββιδοτεχνείο.

Το Σαββιδοτεχνείο συνεχίζει καθημερινά το χώσιμο στον Αυγενάκη. Αυτόν θεωρεί υπεύθυνο για τα πάντα όλα. Μάλιστα,
έκανε και γκάλοπ. Κάλεσε τον λαό του ΠΑΟΚ να ψηφίσει αν ο
Αυγενάκης είναι ο χειρότερος υφυπουργός όλων των εποχών. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Πολύ δύσκολο στην πρόβλεψη. Ο Αυγενάκης ψηφίστηκε κατά 80% ως «ο χειρότερος». Και πανηγυρίζανε οι Σαββιδοτέχνες. Και τον έλουσαν πάλι κι αυτόν και τον Μητσοτάκη, ότι κάνει κακό στη ΝΔ και τα
ρέστα. Είναι άδικος, όμως, ο Ιβάν. Αφού δεν θέλει τον Αυγενάκη, επειδή δεν κάλυψε τη «μαϊμουδιά» του με την Ξάνθη,
να προτείνει ο ίδιος τον νέο υφυπουργό. Ανοικτά και τίμια. Τόσους και τόσους έχει η ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που τον γλείφουν
κάθε μέρα. Ένας από αυτούς θα κάνει για υφυπουργός. Εμείς
του προτείνουμε μια ριζοσπαστική λύση. Να προτείνει τον «Φιγούρα» τον Κυριάκο Κυριάκο. Μπορεί να το δεχτεί ο Μητσοτάκης. Πρώτον, έχουνε το ίδιο όνομα. Δεύτερον,
δεν χρειάζεται να είναι από τη ΝΔ, διότι, όπως έγραψε η «Α», ο πρωθυπουργός βόλεψε όλους τους τεχνοκράτες
του Σημίτη. Άρα καμία σημασία που ο «Φιγούρας» είναι στο ΚΙΝΑΛ.

Τι φοβάται ο Μπέος
και βρήκε «επενδυτή»
για τον Βόλο; Πουλάει
το ΑΦΜ στον Ηρακλή;

Μπουρνούς ακούς,
και τρέχεις…
Τις προάλλες η «Α» έγραψε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έψαχναν να βρουν τον τομεάρχη Αθλητισμού του κόμματος, γιατί εδώ γίνεται της Πουλχερίας το μαγκάλι
στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, κορωνοϊοί, προπονήσεις και τα ρέστα. Τον βρήκαν! Είναι ο Γιάννης
Μπουρνούς, βουλευτής Λέσβου, που πήρε την κατάσταση στα χέρια του το παλικάρι. Έκανε ερώτηση
προς τον υπουργό Οικονομικών και την υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε ο βουλευτής
Λέσβου και Τομεάρχης Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ,
Γιάννης Μπουρνούς, την οποία συνυπέγραψαν 8
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την ανάγκη άμεσης
ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων
όλης της χώρας. Μιλάμε, ότι σείστηκε το σύμπαν,
τρεμοπαίζει η κυβέρνηση με τον Μπουρνούς. Και
μιας και βγήκε μπροστά ο Γιάννης, δεν μας λέει και
τι γίνεται με τους «λάθρο» στη Λέσβο, που καταστρέφουν τα σπαρτά, ξεριζώνουν ελιές και κλέβουν;
Τους στηρίζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ; Όσον αφορά τα ερασιτεχνικά σωματεία, 4,5 χρόνια πού ήταν η παράταξή
τους που κυβερνούσε;

Και ξαφνικά, προέκυψε ένας Γιάννης Τσιπανίτης γι’ αγοραστής του Βόλου. Μόνιμος κάτοικος
Ουάσιγκτον, με business στο Καράκας της Βενεζουέλας. Δίνει «εδώ και τώρα» 2 εκατ. δολάρια
για να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη. Τώρα, ότι
είναι φίλος του Μπέου, είναι μια λεπτομέρεια. Ο
Αχιλλέας πάντα ενδιαφέρεται για το καλό του
τόπου του. Και να τ’ αφήσουν αυτά που λέγονται
δεξιά κι αριστερά, ότι θα σκάσουν «θέματα» του
Βόλου με τον Ιβάν Σαββίδη κι ο Αχιλλέας τρέχει
για να προλάβει. Είναι μακριά από τη λογική του
τέτοια πράγματα. Το ’χει αποδείξει. Α, ο Τσιπανίτης είναι και «αδελφός» με τον Τομ Παπαδόπουλο, του Ηρακλή. Που έκανε κρούση για την αγορά
του ΑΦΜ του Βόλου, μέσω του Χρόνη Παπαβραμίδη την περασμένη εβδομάδα. Όχι υπό τις
ευλογίες του Ιβάν; Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Ιβάν, ως γνωστόν…

Το «ριφιφί»
Γραμμένου
με το άρθρο
30 σημαίνει
έκπτωση

Μ’ αυτόν τον πανικό που έχει
προκληθεί με τον ΠΑΟΚ, την
Ξάνθη, τις προσφυγές στο
CAS, τον Ολυμπιακό κ.λπ., μας
διαφεύγει ένα πράγμα.
Ότι τον Ιούλιο, ο Βάγγος
ο Γραμμένος έκανε «ριφιφί»
στον ΚΑΠ κι… έκλεψε το άρθρο 30, που προέβλεπε υποβιβασμό σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας.
Ερώτημα: Είναι σύννομο ν’
αλλάζει ένας κανονισμός, όταν δεν έχει προηγηθεί καταστατική γενική συνέλευση της
ομοσπονδίας για επικύρωση;
Μήπως το ΔΣ της ΕΠΟ κινδυνεύει με έκπτωση;
Γιατί κανένας δεν ασχολείται με το «ριφιφί» του Βάγγου;
Γιατί δεν αντέδρασαν αυτοί οι παραλίες της Επιτροπής
Παρακολούθησης;
Ενώ στην αρχή, όταν ο
Γραμμένος πήγε να τροποποιήσει το άρθρο 30 αντέδρασαν, μετά… εξαφανίστηκαν.
Γιατί δεν ενημέρωσαν τη
FIFA και την UEFA; Βέβαια, το
ζήτημα μπήκε στο «μνημόνιο»
του Γεραπετρίτη με τους
Κλαρκ και Τσέφεριν, αλλά
πριν γίνει αυτό γιατί κανένας
δεν ενδιαφέρθηκε για την καραμπινάτη παρανομία;
Κάποιοι κοιμούνται και κάποιοι είναι πολύ ξύπνιοι…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μέγας μάγκας στο Instagram
o… παιδαγωγός Πάμπλο Γκαρσία!
Όλες τις αρετές του ξεδίπλωσε στο
Instagram ο Πάμπλο Γκαρσία.
Μάγκας! Ο μεγαλύτερος. Αλλά και… παιδαγωγός. Άλλωστε, αν δεν ήταν τέτοιος,
πώς θα τον προσλάμβανε ο Σαββίδης για
να κάνει τον προπονητή στους μικρούς
του ΠΑΟΚ;
Δώδεκα χρόνια μετά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ
με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όταν πλακώθηκε με τον Ντιόγκο, ο Γκαρσία βρήκε ευκαιρία να θυμίσει στο κοινό της ομάδας του πόσο… μάγκας ήτανε και παραμένει.
Σε σημείο να… θιγεί από ένα σχόλιο του παλιού παίκτη του Ολυμπιακού
στο Instagram (που του έγραψε ότι του είχε σπάσει δύο δόντια στον
αγώνα του 2008), για να λάβει την… πεζοδρομιακή απάντηση του προπονητή της Κ20 του ΠΑΟΚ: «Βραζιλιάνε, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα
κύπελλα είναι βρώμικα. Και σε χτύπησα σαν άντρας, όχι από πίσω σαν κότα. Όποτε θες, ακόμα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη».
Φυσικά, το Σαββοδιτεχνείο… αποθέωσε τη μαγκιά του Πάμπλο, ο οποίος το μόνο που κατάφερε ήταν να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν τελικά είναι 43 ετών, όπως γράφει η ταυτότητά του, ή 13 ετών, όπως δείχνουν οι πράξεις του…

Σαββίδης: Κρατάει
το PAOK TV, το Open
πάει για κλείσιμο
Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι ο Ιβάν
δεν θα το κλείσει το PAOK ΤV, παρ’ ότι ο Μάκης
Γκαγκάτσης τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης στα τηλεοπτικά δικαιώματα και συντάχθηκε με την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα, γράφτηκε ότι όλα αυτά που λέγονται για το
πρόωρο τέλος του οπαδικού καναλιού του ΠΑΟΚ είναι δημιουργήματα της φαντασίας των Αθηναίων δημοσιογράφων. Για το… Open δεν γράψανε τίποτα.
Κάτι που σημαίνει ότι ο Ιβάν θέλει να κρατήσει μόνο
το PAOK TV…
Iδού το δημοσίευμα: «Προσπαθούν μανιωδώς τα “ερυθρόλευκα” Μέσα να παρουσιάσουν ως φιάσκο του
ΠΑΟΚ ότι είχε ανακοινώσει σχέδια ανάπτυξης του
PAOK TV και ξαφνικά είναι θετικός στην κεντρική διαχείριση. Η μία επιλογή όμως δεν συνδέεται με την άλλη και προς απογοήτευση των “παπαγάλων”, το PAOK
TV θα συνεχίσει να υφίσταται. Μία πολύ φρέσκια απόδειξη είναι μία σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή
με την εταιρεία που έχει αναλάβει να φτιάξει τη νέα
πλατφόρμα του καναλιού…»
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Σαββιδοτεχνείο: «Παντελονάτος»
ο Αλαφούζος, αλλά κρατάμε και
πισινή…
Πώς αλλάζουν οι καιροί!
Ο Αλαφούζος δεν ήθελε να βλέπει στα μάτια του τον Ιβάν μετά τη διαιτησία του Κύζα
στο 4-0 για το Κύπελλο, τον Απρίλη του
2017 στην Τούμπα, αλλά τώρα έγινε ξανά
το… άλλο του μισό.
Όσοι παρακολουθούν τις τηλεδιασκέψεις
της Super League διαπιστώνουν την απόλυτη σύμπνοια του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού με τον Μάκη Γκαγκάτση και
αντιλαμβάνονται ότι πλέον ο Αλαφούζος είναι στο ίδιο μπλοκ με τον
Σαββίδη.
Η «FORZA» (το όργανο του ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα) ήλθε να επιβεβαιώσει με δημοσίευμά της αυτό που όλοι έχουν… τούμπανο και αυτοί…
κρυφό καμάρι. Έγραψε η «Πράβντα» του ΠΑΟΚ για τον Αλαφούζο «…ότι
πλέον έχει απομακρυνθεί πολύ από την κόκκινη πλευρά και πέρασε απέναντί
της» παρ’ ότι είναι «κυβερνητικός» λόγω της ανακοίνωσης κατά του Αυγενάκη.
Και κατέληξε κρατώντας και μια… πισινή: «Αυτή την εποχή, η αλήθεια είναι
ότι κρατά “παντελονάτη” στάση. Στο μέλλον, θα δούμε…»

Aνέκδοτο: Ο Ρόκα
περιμένει να μάθει
το… μπάτζετ από
τον Αλαφούζο!
Φροντίζουν
για τη… διασκέδασή μας
τα ρεπορτάζ
στον Παναθηναϊκό!
Όπως αυτό
που γράφτηκε
ότι ο Ρόκα ως
τεχνικός διευθυντής θα κάνει τη μεταγραφική προεργασία και θα ενημερώσει τον
προπονητή για τις επιλογές του, όπως γίνεται πάντα, και κατόπιν θα γίνει η ιεράρχηση για τις μεταγραφικές κινήσεις.
Όμως –συνεχίζει το ρεπορτάζ – το πρόβλημα έγκειται στο ότι ο Καταλανός διευθυντής του Παναθηναϊκού δεν μπορεί εκ
των πραγμάτων να προχωρήσει σε αυτό
το στάδιο. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από
το γεγονός ότι δεν γνωρίζει το ακριβές ύψος του… μπάτζετ από τον Αλαφούζο!
Ο Ρόκα περιμένει τη σχετική… ενημέρωση από τον μεγαλομέτοχο της «πράσινης»
ΠΑΕ…

Ξένους διαιτητές
στη ζούλα φέρνει
ο Περέιρα
Για να το ψιθυρίζουν τα «παπαγαλάκια» του Σαββιδοτεχνείου, το θέμα έχει… βάθος.
Λέγεται λοιπόν ότι γίνονται προσπάθειες από τον Μέλο Περέιρα να φέρει
η ΚΕΔ μια τριάδα ξένων διαιτητών για
τις ανάγκες των πλέι-οφ.
Θα τους φέρουν (στη ζούλα) τους τρεις
ξένους διαιτητές στην Ελλάδα για να
μπουν σε καραντίνα 14 ημερών, ώστε
να είναι έτοιμοι να σφυρίξουν στους αγώνες, που θα διεξαχθούν στα μέσα Ιουνίου.
Αλλά το κρατάνε μυστικό μέχρι να τους
βρούνε, για να μην τους πάρουνε στο
ψιλό…

Κοροϊδεύουν
στον ΠΑΟΚ
με τις
προπονήσεις,
θα βάλουν
βέτο να μη
γίνουν τα
πλέι οφ
Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να
κατέβει στα πλέι-οφ
και θα φέρνει συνεχώς
δικαιολογίες για να
μην γίνουν τα ματς.
Αυτό φάνηκε στις τηλεδιασκέψεις της Super
League και επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι ζήτησε από τον Λ.
Αυγενάκη… πρόσθετη
ασφάλεια για τους παίκτες λόγω κορωνοϊού.
«Δεν θα κατεβεί να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στα πλέι
οφ», λένε όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα, μεταφέροντας την απόφαση του
Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος
με πρόσχημα τον κορωνοϊό προσπαθεί να αποφύγει την αγωνιστική περιπέτεια για την
ομάδα του.
Το ρεπορτάζ λέει μάλιστα ότι στο… κόλπο είναι και οι παίκτες, καθώς γράφονται δημοσιεύματα περί… ανησυχίας τους, ενώ ο προπονητής Αμπέλ Φερέιρα
τους έχει μόνιμα σε…
ρεπό και ασκήσεις από
το σπίτι!
Η απόλυτη κοροϊδία μέχρι να τα τινάξουν όλα
στον αέρα…
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ιαβάζεις
π ρ ω ί πρωί στο
Σαββιδοτεχνείο, ιστορική μέρα,
σου λέει. Σαν σήμερα 12
Μαΐου το 2015 ο Ιβάν με
νταούλια και βιολιά να βαράνε και κάμερες, βέβαια,
πήγε στη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
και έσκασε 10.886.000 ευρώ
για τη λευτεριά του ΠΑΟΚ.
Βγαίνει έξω μετά ο γίγας Ιβάν
και τι δηλώνει; Ότι ήπιε ένα
τσάι αξίας 11 εκατ. ευρώ.
Καλαμπούρι και καλά ο Ελ Σιντ
του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μαγκιά και
καλά. Τι να έλεγε, δηλαδή, ότι η
Βαλαβάνη η Νάντια, αριστερή κι
αυτή μέχρι κόκαλο, όπως έλεγε, τι
έκανε, μαζί με Αλέξη, Βαρουφάκη; Ρύθμιση 100 δόσεων των χρεών του ΠΑΟΚ στις 17 Απριλίου
του 2015. Έδωσε τη δυνατότητα
στον Ιβάν να πληρώσει τα χρέη
και να καθαρίσει. Το χρέος που
πλήρωσε ο Ιβάν ήτανε 10,4 εκατ.
ευρώ και άλλα 400.000 ευρώ για
άλλα χρέη.
Πάμε παρακάτω, γιατί στο διαδίκτυο βρίσκεις τα πάντα. Αυτό το
καλό έχει. Ότι τα γραπτά μένουν
και μ’ ένα κλικ, τα βρίσκεις όλα.
Πόσο ήταν το χρέος του ΠΑΟΚ;
Αυτό που πλήρωσε ο Ιβάν; Όχι βέβαια. Όπως γράφει ο άλλοτε διευθυντής της ΕΠΟ Χρήστος Υφαντής στο fws.gr το συνολικό χρέος της ΠΑΕ προς το δημόσιο ήταν
31 εκατ. ευρώ. Και δημιουργήθηκε
από το πρωτογενές χρέος
10.357.849,31 ευρώ, κατά τον έλεγχο της περιόδου 2000/2006,
ενώ υπήρχε και ένα ακόμη ποσό
1,9 εκατ. ευρώ από την περίοδο
Μπατατούδη που είχε ρυθμιστεί
ξεχωριστά.
Συνεχίζουμε. Ο έλεγχος του
2009 πρόσθεσε στο αρχικό κεφάλαιο
της
οφειλής
άλλα
10.403.170,97 ευρώ κι εκτινάχθηκε στα 31 εκατ. ευρώ τις δύο επόμενες χρονιές. Το δε 2014 η τότε
κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου
είχε διευθετήσει κι άλλο χρέος, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, το οποίο με
τις προσαυξήσεις και τους τόκους
είχε φτάσει τα 11 εκατ. ευρώ. Εκείνο τον καιρό, όπως τόνισαν οι γνωρίζοντες, το χρέος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
έφτανε τα 41 εκατ. ευρώ! Για εκείνη την οφειλή των 11 εκατ. ευρώ,
ο Ιβάν την έβγαλε με ένα εξακοσάρι χιλιάρικα ευρώ.
Κι εδώ, μπαίνει ένα ερώτημα,
μάστορα. Πώς όλα αυτά τα χρόνια
ο ΠΑΟΚ έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα; Πώς έπαιρνε αδειοδοτήσεις; Πώς έπαιζε στην Ευρώπη; Ο
Βασιλομπίλαρος Γκαγκάτσης
ήταν γενικός γραμματέας στην Ε-

Δ

Άλλ’ αντ’
άλλα
ο Δουξ της
Μενεμένης
Έχει κι ένα ωραίο ντεσού, ρε φίλε, με τα χρέη
του ΠΑΟΚ. Το έγραψε ο
Δουξ της Μενεμένης
Λευτεράκης το 2018, όταν δούλευε στο
to10.gr του Μαρινάκη.
Έγραψε ένα θέμα για
τις ΠΑΕ που χρωστούσανε και λέει: «Αυτοί είναι οι κορυφαίοι μπαταξήδες του Δημοσίου, σε
επίπεδο συλλόγων-αθλητικών εταιριών, σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μερικές ημέρες πριν. Περιττό να επισημάνω πως αν κατά
λάθος χρωστούσε κάνα
σεντ ο ΠΑΟΚ, θα είχαν
ανακληθεί οι άδειες όλων των εργαζομένων
στο Σκάι και ο σαγόνιας
θα λάνσαρε τη νέα μόδα, summer 2018 βατραχοπέδιλα με βάτες».
Ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει
τίποτα, σου λέει ο
Δουξ, τα χώνει και στον
Θωμαΐδη. Και το καλό
του Λευτεράκη: «Ο ΠΑΟΚ είχε χρέη στο δημόσιο και μετά τη λαίλαπα
Μπατατούδη-Γούμενου,
ήταν στρατηγική επιλογή να επικεντρωθεί η
ΠΑΕ στις υποχρεώσεις
σε τρίτους και να αφήσει στη μπάντα αυτά στο
δημόσιο, παγώνοντάς
τα, δικαστικά». Και καθάρισε, και από τότε
βαράει παλαμάκια στον
Ιβάν…

Για την «ιστορική» μέρα 12 Μαΐου 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ
που ο ΠΑΟΚ ξεχρέωσε, ο Ρωσοπόντιος «σωτήρας» του ΠΑΟΚ
βρήκε μπροστά του ένα πτωχευμένο κράτος από τα μνημόνια
και με εκβιασμούς το εκμεταλλεύτηκε, όπως και
με τα πρόστιμα της ΣΕΚΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ στον ΟΛΘ

Ιβάν Σαββίδης
Ο «πατριώτης»
που καθάρισε
με 10.886.000 χρέη
41.000.000 ευρώ

ΠΟ από το 1997 μέχρι το 2001,
και από τότε μέχρι το 2008 πρόεδρος της ομοσπονδίας. Μπας και
θυμάται τίποτα ή έπαθε αμνησία;
Φυσικά, τα πάντα όλα ήξερε ο Βασίλης. Γνώριζε ότι ο ΠΑΟΚ στην
ουσία ήταν πτωχευμένος, αφού το

ίδιο το κράτος είχε αποφασίσει να
«παγώσει» τα χρέη του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, καλύτερα να
μας το εξηγήσει ο ίδιος ο Ιβάν. Ή
όποιος άλλος που χρωστάει στο
κράτος, να μας πει αν το κράτος
του τα έχει «παγώσει». Τα χρέη.
Για να κάνουμε ταμείο. Για ένα
χρέος 41 εκατ. ευρώ ο σωτήρας
Σαββίδης την έβγαλε με

10.886.000. Μαγκιά του. Και του
δημοσίου, βέβαια, διότι ήθελε λεφτά. Στα μνημόνια ήτανε η Ελλάδα, ο Σαββίδης εκβίαζε απειλώντας να μην επενδύσει στη Θέρμη,
και κατάφερε να το πετύχει, να
πληρώσει σχεδόν το ένα τέταρτο
των χρεών του ΠΑΟΚ. Και το δημόσιο που έψαχνε τα φράγκα με τη
σφεντόνα, πήρε ό,τι μπορούσε. Όχι ότι ο Ιβάν εκμεταλλεύτηκε τα
μνημόνια και πλήρωσε ψίχουλα.
Αγαπάει την πατρίδα, γι’ αυτό το έκανε.
Μία με τον ΠΑΟΚ, μία με τη ΣΕΚΑΠ το 2017 που του χάρισαν
πρόστιμο 35 εκατ. ευρώ στον
Σαββίδη, μία που το ελληνικό δημόσιο τον απάλλαξε από τον ΕΝΦΙΑ στον ΟΛΘ τον Φεβρουάριο
του 2018, όπως έγραψε η
kathimerini.gr, ποια είναι η ομάδα
του δημοσίου; Διότι οι Σαββιδοτέχνες πιπιλάγανε συνέχεια την καραμέλα για τον Ολυμπιακό, όταν ο
Μαρινάκης διαπραγματευότανε
ν’ αγοράσει τη Nova. Με τις τράπεζες διαπραγματευότανε, όχι με
το ελληνικό δημόσιο. Χάλασαν τον
κόσμο. Η ΑΕΚ έπεσε στη Γ΄ Εθνική, γιατί κανένας δεν ήθελε να
πληρώσει τόσα χρέη. Αυτά τα λεφτά πού χάθηκαν, αφού δεν τα
πλήρωσε ο σωτήρας Σαββίδης,
τίνος ήτανε; Των Ελλήνων φορολογουμένων ήτανε. Άσε που αρκετά από αυτά πήγανε στο Ζάγκρεμπ για κάτι μερεμέτια το 2010.
Μεγάλη μπάλα είχε παίξει τότε ο
ΠΑΟΚ, 1-0 στους ομίλους του
Europa League με γκολ του Σαλπιγγίδη. Αυτά και χρόνια πολλά,
να έχουνε υγεία όλοι στον ΠΑΟΚ
για να μαθαίνουνε τι έγινε εκείνα
τα χρόνια. Όλα τα ξέρει ο Ζαγοράκης.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός,
Άρης, και ΕΠΟ
στο CAS, με τη FIFA να
«ψάχνεται»
Δικαίωση του Άρη, απόρριψη των προσφυγών ΠΑΟΚ και
Θρύλου, και «τρέμουλο» της FIFA για προσφυγές στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ο τελευταίο δεκαπενθήμερο οι διάφοροι αθλητικοί μυαλοπώληδες δημοσιογράφοι κάποιων ΜΜΕ, αναφερόμενοι στις
προσφυγές στο CAS των ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και Άρη,
γράφουν μία μπαρούφα, γεμίζουν τη σελίδα και ευτυχείς στο
τέλος του μηνός θα πάνε στο
ταμείο να πληρωθούν…
Σπάνια θα διαβάσει κανείς σε
κάποιο site ή σε έντυπη έκδοση
μια σοβαρή ανάλυση για το τι ακριβώς προβλέπεται για προσφυγές αυτής της μορφής από τους
κανονισμούς (διεθνείς και εγχώριους) αλλά και από τη νομοθεσία
της χώρας μας που ως Εθνικό Δίκαιο υπερισχύει κάθε διάταξης
FIFA, UEFA και CAS, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τις καταστατικές διατάξεις των διεθνών ομοσπονδιών και του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS).
Σήμερα θα κάνουμε… πενηνταράκια τα ισχύοντα ώστε οι οπαδικές απόψεις κάποιων ποδοσφαιρικών παραγόντων, αλλά και δικηγόρων που λένε άλλα αντ’ άλλων
–προφανώς, για να δικαιολογήσουν την παχυλή αμοιβή τους– να
μην αποτελούν το «σανό» για την
«τροφή» των φανατικών φίλων
της ομάδας τους.
Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν:
Ως γνωστόν, οι κατατεθείσες
προσφυγές στο CAS είναι οι εξής:
1] Η προσφυγή του ΠΑΟΚ
κατά της ΕΠΟ, λόγω της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων
να αφαιρέσει 7 βαθμούς από
τον πίνακα βαθμολογίας που αφορά την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.
2] Η προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της ΕΠΟ, λόγω
της μη απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων να υποβιβάσει
τον ΠΑΟΚ, αφού απεδείχθη
σχέση πολυϊδιοκτησίας.
3] Η προσφυγή του Άρη κατά της FIFA για απαγόρευση
μεταγραφών.
• Η απόφαση που αφορά την
πρώτη περίπτωση στηρίχτηκε σε
προηγούμενη απόφαση –και όχι
εισήγηση– της ΕΕΑ, οι διατάξεις
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μο του χρήματος –
που χάραξαν οι αξιότιμοι
κ.κ. Πλατινί, Μπλάτερ
και Ζερόμ Βαλκ, που πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη–, και για επικοινωνιακούς
λόγους αναπέμψουν τις υποθέσεις εκ νέου στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ –όπως προανήγγειλε ως ενδεχόμενο ο νομικός γίγαντας και μέλος του CAS, Σοφοκλής Πιλάβιος–, το αποτέλεσμα
θα είναι το ίδιο, αφού οι τακτικοί
δικαστές εν ενεργεία της Επιτροπής Εφέσεων δεν είναι δυνατόν να
παρακάμψουν την τροπολογία Γεραπετρίτη, και τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, αφού στην
περίπτωση αυτή θα έπαιρναν τον
δρόμο για τα σπίτια τους μετά από
παρέμβαση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Το (ενδεχόμενο) Grexit
της οποίας αποτελούν μέρος του
Εθνικού Δικαίου της χώρας μας,
και βεβαίως όχι αντικείμενο διαιτησίας για να επιληφθεί το CAS.
Συμπέρασμα: Η προσφυγή
του ΠΑΟΚ θα απορριφθεί.
• Η απόφαση που αφορά τη δεύτερη περίπτωση επίσης στηρίχτηκε σε νόμο –τη γνωστή τροπολογία Γεραπετρίτη– και βεβαίως όπως και στην πρώτη περίπτωση το
CAS δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει διάταξη του Εθνικού Δικαίου.

Συμπέρασμα: Η
προσφυγή του
Ολυμπιακού θα
απορριφθεί.
• Η κορυφαία περίπτωση αυθαιρεσίας της FIFA είναι η περίπτωση
του Άρη. Και εξηγούμεθα: Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, που ισχύει
από την ημέρα που επετράπη η σύσταση Ανωνύμων Εταιρειών, αν
μία Ανώνυμη Εταιρεία πτωχεύσει
και διαλυθεί, τα χρέη βαρύνουν τα
μέλη του ΔΣ που ευθύνονται για
την πτώχευση. Εν προκειμένω, η
νυν διοίκηση του Άρη δεν είχε καμία σχέση με τα χρέη της προηγού-

μενης διοίκησης.
Και επειδή η νομοθεσία
προβλέπει ότι το σήμα της ΠΑΕ επανέρχεται στο Ερασιτεχνικό σωματείο
που δημιούργησε την ΠΑΕ, η νυν
διοίκηση ως ΠΑΕ έκανε χρήση του
σήματος που της παραχωρήθηκε.
Έρχεται η FIFA και απειλεί την ΕΠΟ ότι, αν δεν εφαρμόσει την απόφαση για απαγόρευση των μεταγραφών στον Άρη, θα την αποβάλει από τη δύναμή της. Ερώτημα: Μπορεί;
Απάντηση: Όχι.
Αιτιολογία: Δεν μπορεί να
παρακάμψει τους κανόνες του
Εθνικού Δικαίου.
Συμπέρασμα: Το CAS θα δικαιώσει τον Άρη.

Οι υπόγειες διαδρομές
του CAS
Βεβαίως, αν κάποια μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου του CAS, οι
λεγόμενοι «επιδιαιτητές», αποφασίσουν να ακολουθήσουν τον δρό-

Πολλές φορές, η FIFA έχει απειλήσει την Ελλάδα με Grexit για παραβάσεις του Καταστατικού της.
Από την εποχή όμως της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
που αφορούσε τον Βέλγο ποδοσφαιριστή Μπόσμαν, που έφερε
τα πάνω κάτω στο ποδοσφαιρικό
γίγνεσθαι, αν υπάρχει ένα όργανο
που κυριολεκτικά η διεθνής Ομοσπονδία κυριολεκτικά «τρέμει» αυτό είναι το ενδεχόμενο μιας προσφυγής ενός κράτους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Έτσι, λοιπόν, αναγκάζεται πολλές φορές να κλείνει τα μάτια σε
σαφείς παρεμβάσεις κρατών στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Πρόσφατο παράδειγμα, η παρέμβαση του Ελληνικού Κράτους στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου
μέσω της τροπολογίας Γεραπετρίτη μεσούσης της ποδοσφαιρικής περιόδου, που έσωσε τον ΠΑΟΚ από τον υποβιβασμό.
Στην περίπτωση αυτή, η FIFA όχι μόνο έκλεισε τα μάτια, αλλά και
μέσω του αντιπροέδρου της κ.
Κλαρκ, που ένα μήνα μετά την ψήφιση της τροπολογίας επισκέφτηκε
την Ελλάδα, περιορίστηκε μόνο σε
ανταλλαγή φιλοφρονήσεων με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο και τον επιτελικό Γεραπετρίτη.
Συμπέρασμα: Όπως προαναφέραμε, οι προσφυγές ΠΑΟΚ
και Ολυμπιακού θα απορριφθούν, η προσφυγή του Άρη
θα ευδοκιμήσει και η FIFA θα
συνεχίσει τις α-λά καρτ παρεμβάσεις της και απειλές για αποβολή Ομοσπονδιών από τη
δύναμή της όπου τη βολεύει
και όπου δεν υπάρχει φόβος
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

