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Τον… Τσιόδρα των
οικονομολόγων
αναζητά
το Μαξίμου
• Επιτροπή «σοφών» θέλει να
φτιάξει ο πρωθυπουργός,
προκειμένου να αντιμετωπίσει με
επιτυχία και την οικονομική κρίση
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Η «Καταιγίς»
που αναβλήθηκε
και η καταιγίδα
που φουσκώνει

▶ ΣΕΛ. 5

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΕΚΛΟΓΕΣ
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• Σοβαρές
καταγγελίες
του πρώην επόπτη
της ανάκρισης για
Ξένη Δημητρίου,
Ελένη Τουλουπάκη
και Παναγιώτη
Μπρακουμάτσο
▶ ΣΕΛ. 3
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ε ανύποπτο χρόνο –το συνηθίζουμε σε αυτή την εφημερίδα να είμαστε προ και όχι μετά Χριστόν προφήτες– γράφαμε
ότι τα κενά αέρος που υπάρχουν στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κακό μας γείτονα την Τουρκία δεν είναι
για γαλανόλευκους πανηγυρισμούς. Εξ ου και υπογραμμίζαμε ότι η Ελλάδα πρέπει να κρατά χαμηλά τον πήχη των
προσδοκιών της και να μην ονειρεύεται ευρύχωρες συμμαχικές αγκάλες που θα τη σώσουν, αν οι Τούρκοι αποτολμήσουν ένα στρατιωτικό απονενοημένο διάβημα.
Λίγοι μας άκουσαν, ακόμη λιγότεροι πείστηκαν. Υπήρξαν δε κι εκείνοι που επέμεναν ότι η ελληνική διπλωματία έχει πάρει κεφάλι από την αντίστοιχη τουρκική, επικαλούμενοι πότε την αμερικανο-τουρκική διένεξη για τα F-35 και τους ρωσικούς S-400 και πότε τα (φαινομενικά) ισχυρά μηνύματα που έστελνε η Ουάσινγκτον στην Άγκυρα, με φόντο το «αμίμητο»
deal του Ερντογάν για κοινή ΑΟΖ της χώρας του με τη Λιβύη.
Τα παραπάνω, ειδικά το τελευταίο μοιάζει να έχει συμβεί αιώνες πίσω λόγω της επέλασης του κορωνοϊού που «ρούφηξε» τη φαιά ουσία πολλών εξ ημών. Είναι όμως… χθες, τον φετινό Γενάρη, που η χώρα μας στεκόταν στο πλευρό του
στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, του επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον υποδεχόταν στην Ελλάδα και πόνταρε πάνω του τα ρέστα της, αφού ήταν το αντίπαλο δέος του Φαγέζ Αλ-Σάραζ, πρωθυπουργού της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και συμμάχου του «σουλτάνου» Ερντογάν.
Κι από ’κεί που νιώθαμε τρόπον τινά (κατ)οχυρωμένοι, ο γεωπολιτικός άνεμος «γύρισε», οι χθεσινοί νικητές άρχισαν να
ηττώνται και οι… προχθεσινοί «μαλωμένοι» ξαναφιλιώνουν. Κάθε μέρα που περνάει ο Σάραζ με τη στρατιωτική συνδρομή της Τουρκίας από αέρος, στεριάς και
θάλασσας καταγράφει κομβικές πολεμικές νίκες που μεταφράζονται σε κατακτήσεις εδαφών που ήλεγχε ο Χαφτάρ. Σαν
να μην έφτανε αυτό, η Ουάσινγκτον ακολουθώντας το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού
μου φίλος μου» στέλνει πλέον σήματα
προσέγγισης στην πλευρά Σάραζ, θεωρώντας ότι ο Χαφτάρ έχει πυκνώσει επικινδύνως τους δεσμούς του με τη Μόσχα. Υπήρξε, μάλιστα, και μία σχετική ανορθογραφία εξαιτίας μίας δήλωσης του
γ.γ. του ΝΑΤΟ ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να στηρίξει την κυβέρνηση Σάραζ.
Έστω κι αν η Ελλάδα δημοσιοποίησε
αρμοδίως την ενόχλησή της και ακολούθησε η γνωστή σε αυτές τις περιπτώσεις
διευκρίνιση «δεν είναι αυτό που νομίζεται», η ουσία των πραγμάτων δεν αλλοιώνεται. Τα καταιγιδοφόρα σύννεφα στην περιοχή σκοτεινιάζουν από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας (τουρκικές ΜΚΟ ζητούν να επιστραφεί στην Τουρκία
η Κρήτη(!!!) και ο Τούρκος υπουργός Ενεργείας προαναγγέλλει την έναρξη σεισμικών ερευνών στην τουρκο-λιβυκή ΑΟΖ),
αλλά η δική μας «ΚΑΤΑΙΓΙΣ» εφαγώθη από το μαύρο σκοτάδι.
Ο λόγος, φυσικά, για την ομώνυμη στρατιωτική άσκηση που, όπως εξήγησε ο υπουργός Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ», σχεδιάστηκε κανονικά, δεσμεύτηκαν οι ναυτικές ζώνες κατά τα προβλεπόμενα, «πλην όμως, σε κάποια συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου, καταλήξαμε στο να την αναβάλουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι έπρεπε να μπούμε σταδιακά στην αποκλιμάκωση των μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού».
Όλο τα παραπάνω λέγονται και διπλωματία της ειρήνης και της συνεννόησης. Άλλοι πάλι τα χαρακτηρίζουν «στρατηγική του κατευνασμού» που δεν πετυχαίνει τίποτα περισσότερο από το να αποθρασύνει τον αντίπαλο. Διαλέγετε και παίρνετε. Αρκεί να μην πάρει το ποτάμι τα εθνικά συμφέροντα…
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που αναβλήθηκε
και η καταιγίδα
που φουσκώνει
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Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: «Στο φως
τα έγγραφα του FBI
– Δεν είναι απόρρητα»

Η

κατάθεση της Ξένης Δημητρίου
στην Προανακριτική Επιτροπή της
Βουλής έκρυβε
πολλές εκπλήξεις. Η εν λόγω
πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου υπέπεσε σε
πλήθος αντιφατικών απαντήσεων, σχετικά με τη στάση που κράτησε στην υπόθεση Novartis, όταν αρνήθηκε να προβεί και να
δρομολογήσει ενέργειες ως εκ
της ιδιότητάς της.
Κατ’ αρχάς, «έκλεισε τα μάτια»
σε πλήθος δικονομικών παραβάσεων, αλλά και ποινικώς ελεγκτέων, στην περίπτωση των ενεργειών της κας Τουλουπάκη εις βάρος του πρώην προστατευομένου
μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη,
που ήταν εκείνος που αν και εκβιαζόμενος αρνήθηκε να συμπράξει, ώστε καταθέτοντας ψευδή και ανακριβή στοιχεία που του
υπεδείχθησαν από την κα Τουλουπάκη και τους επίκουρους
εισαγγελείς να στοιχειοθετηθούν
κατηγορίες εις βάρος των δέκα
πολιτικών προσώπων.
Με τη στάση της αυτή, η κα Δημητρίου ουσιαστικά λειτούργησε
ως συνεργός, σε ένα τελεσθέν τελικώς αδίκημα, αυτό της εκβίασης
του μάρτυρα, σύμφωνα με δηλώσεις και γραπτά υπομνήματα του
μάρτυρα Μανιαδάκη που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με πλήρες ρεπορτάζ και αποδείξεις που «βγάζουν μάτια».

Δεν είναι απόρρητα
τα έγγραφα
αλληλογραφίας
με το FBI
Κατά τη διάρκεια όμως της καταιγίδας των ερωτήσεων από τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, η κα Δημητρίου, είτε γιατί
«θόλωσε», είτε για να βγάλει την
ουρά της απ’ έξω, ούτε λίγο ούτε
πολύ κατέθεσε ότι: «Επειδή δεν
τηρήθηκε η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω δικαστικής συνδρομής, όλες οι συναντήσεις των εισαγγελέων Διαφθοράς στο εξωτερικό, και όλη η αλ-

• Σοβαρές καταγγελίες του πρώην επόπτη της ανάκρισης για
Ξένη Δημητρίου, Ελένη Τουλουπάκη και Παναγιώτη Μπρακουμάτσο

ληλογραφία με το FBI, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ».
Με τη δήλωση αυτή ενώπιον
της Προανακριτικής Επιτροπής
από την προϊσταμένη της κας
Τουλουπάκη, σε συνδυασμό με
την ανεξήγητη άρνηση της εισαγγελέως Διαφθοράς να αποστείλει
στη Βουλή και στην ανάκριση του
Αρείου Πάγου τα έγγραφα του
FBI –άρνηση η οποία συνοδεύεται από περισσό θράσος, αφού
μέχρι σήμερα στηριζόμενη σε
πλάτες του σημερινού γκουβέρνου παραμένει ακλόνητη στη θέση της– οι υπόνοιες για «κατάχρηση εξουσίας» εκ μέρους της έχουν πλέον «βαρύνει» πολύ…
Σήμερα, η «Α» αποκαλύπτει ότι ο πρώην επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αντεισαγγελέας
ΑΠ, Γιάννης Αγγελής, με έγγραφό του προς τον διάδοχό του επόπτη αντεισαγγελέα Παναγιώτη Μπρακουμάτσο, μέσω του
εισαγγελέα ΑΠ, Βασίλη Πλειώτα, και με συνημμένο φάκελο με
όλη την αλληλογραφία μεταξύ
FBI και κας Τουλουπάκη, ζητάει
από τους προαναφερθέντες να
διαβιβάσουν τον προαναφερόμενο φάκελο στην Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής και στους
διενεργούντες την ανάκριση εισαγγελείς κ.κ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη.

Έκλειναν τα μάτια
οι προϊστάμενοι
της κας Τουλουπάκη
Το ερώτημα που προκύπτει –ερώτημα που αποτελεί πλέον ράπισμα στα πρόσωπα όλων των εμπλεκομένων ιεραρχικά δικαστικών λειτουργών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης (πρώην και νυν)
μέχρι τον οποιοδήποτε εισαγγελέα κατώτερου βαθμού– είναι αν
έπρεπε να περάσουν δύο περίπου χρόνια και η επισήμανση
του εισαγγελέως Γιάννη Αγγελή
για να «ενημερωθούν» ότι η αλληλογραφία του FBI με την Εισαγγελία Διαφθοράς δεν είναι
απόρρητη, αφού δεν έχει εν-

δυθεί με τον μανδύα της δικαστικής συνδρομής.
Φυσικά το ερώτημα έχει ρητορικό χαρακτήρα, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι ανώτεροι και ανώτατοι εισαγγελείς ήξεραν πολύ
καλά τις διατάξεις που χαρακτηρίζουν ως απόρρητο ένα έγγραφο, αλλά έκλειναν τα μάτια στις
προκλητικά αρνητικές απαντήσεις της κας Τουλουπάκη, η οποία αρνείτο και αρνείται μέχρι
σήμερα να διαβιβάσει την αλληλογραφία αυτή στη Βουλή.
Είναι προφανές ότι, μέσα από
την αλληλογραφία αυτή, τα πρωτοσέλιδα του «Documento», της
«Αυγής» και τα «καυτά» ρεπορτάζ
του «Kontra Channel» για αργυρώνυτους πολιτικούς για τους οποίους το FBI είχε –δήθεν– ακράδαντα στοιχεία χρηματισμού,
θα κατέληγαν στον κάλαθο των αχρήστων και βεβαίως θα αποτελούσαν μια πολύ δυνατή απόδειξη για το σύμπλεγμα εισαγγελέων
και εκδοτών, όπου οι μεν πρώτοι
διέρρεαν μια είδηση, οι δεύτεροι
την έκαναν πρωτοσέλιδο, και μετά από τη δημοσιοποίηση της είδησης πάλι οι πρώτοι –δηλαδή
οι εισαγγελείς– έδιναν εντολή για
τη διενέργεια έρευνας επί του θέματος(!!!).
Και ναι μεν οι κ.κ. εισαγγελείς
Δασούλας και Μπρακουμά-

τσος, που σε 20-25 ημέρες συνταξιοδοτούνται, δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν πειθαρχικά,
το ίδιο και η κα Δημητρίου όπως
και ο κ. Πεπόνης που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, αλλά μετά
τις παραπάνω αποκαλύψεις οι
αρμόδιοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου και άλλων υψηλοτάτων δικαστικών βαθμίδων δεν αντιλαμβάνονται ότι με την αδράνειά τους να παρέμβουν, το κύρος της Δικαιοσύνης καθημερινά καταρρακώνεται;
Είναι προφανές ότι η ρήση «τα
στερνά τιμούν τα πρώτα» έχει στις
μέρες μας υποτιμηθεί…

Η μπάλα στο γήπεδο
της Προανακριτικής
Το ερώτημα πλέον είναι: Τι ακριβώς θα πράξει η Προανακριτική
Επιτροπή της Βουλής;
Ως έχουσα την αρμοδιότητα, η
Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον
κ. Γ. Αγγελή να καταθέσει ενώπιόν της τον φάκελο με τα έγγραφα του FBI και όλα τα στοιχεία
που αναφέρονται στην επιστολή
του, στοιχεία τα οποία επί έναν
περίπου χρόνο οι διενεργούντες
την ανάκριση για τα ενδεχόμενα
πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα της κας Τουλουπάκη, δεν
φαίνεται να είχαν την πρόθεση
να καλέσουν την εν λόγω εισαγγελέα για «καφεδάκι» ενώπιόν
τους…
Θα προχωρήσει λοιπόν η Επιτροπή σε έλεγχο και καταλογισμό
ευθυνών, ή θα συνεχίσει να απευθύνει έγγραφα ερωτήματα
στους προϊσταμένους της κας
Τουλουπάκη, οι οποίοι μέχρι
σήμερα καλύπτουν πλήρως –για
γνωστούς και αγνώστους λόγους– την εν λόγω εισαγγελέα;
> Η πλήρης επιστολή του Γιάννη
Αγγελή βρίσκεται στον ιστότοπο
«www.iapopsi.gr».

4 | Η ΑΠΟΨΗ
Ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται
για πολλά, αλλά οι πλέον αντικειμενικοί παρατηρητές για ένα
πράγμα συμφωνούν: ότι δεν το
έχει με τις προβλέψεις. Σπάνια
πέφτει μέσα, ειδικά σε ό,τι αφορά
την οικονομία. Κάτι πολύ λογικό,
καθώς στον συγκεκριμένο τομέα
οι γνώσεις του είναι λίγο καλύτερες από ενός κοινού θνητού.
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• Τον… Τσιόδρα των οικονομολόγων αναζητά
το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να
αντιμετωπίσει με επιτυχία και την οικονομική
κρίση, χρησιμοποιώντας και τα προσφερόμενα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τσι η κριτική που άσκησε στην
κυβέρνηση και η ατάκα που είπε σε εκδήλωση του isyriza με
τους νέους του κόμματός του, εκτιμώντας πως «έχουν στόχο την
ανοσία της αγέλης στην οικονομία και την περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας», στο Μαξίμου την αντιμετώπισαν ως άλλη μία κορώνα. Την ανοσία της αγέλης στην υγειονομική κρίση ακολουθεί πιστά η Σουηδία,
η οποία ήδη μετράει περισσότερους από
3.500 νεκρούς, ενώ η Βρετανία την παράτησε άρον-άρον, ειδικά μετά και την περιπέτεια του Μπόρις Τζόνσον με τον κορωνοϊό. Στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθησε τις
συμβουλές των επιστημόνων, οι οποίοι απέρριψαν το σουηδικό μοντέλο και τις
προτάσεις των Βρετανών, τονίζοντας ότι η
ανοσία της αγέλης επιτυγχάνεται με σιγουριά μόνο όταν είναι εμβολιασμένα όλα τα
μέλη της κοινότητας.
Αυτή την πρόταση των επιστημόνων της
υγείας επιθυμεί να μεταφέρει και στην οικονομία η κυβέρνηση. Στο Μαξίμου έχουν
γίνει πολλές ασκήσεις επί χάρτου σχεδόν
από το πρώτο δεκαήμερο του lock down.
Από την εποχή που με αλλεπάλληλα διαγγέλματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότρυνε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις
συμβουλές, ταυτόχρονα με τα μέτρα που ανακοίνωνε ώστε να χρηματοδοτηθούν οι
πληγέντες. Έτσι, μετά από 50 και πλέον ημέρες καραντίνας, ο πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε όλες τις συσκέψεις σίγουρος ότι η ύφεση θα είναι προσωρινή και
ότι η χώρα θα ξεπεράσει και αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα, η αισιοδοξία
του κ. Μητσοτάκη κάνει ακόμη και τους
πιο ακραίους πεσιμιστές να ανακτούν τις
ελπίδες τους.

Ειδική ομάδα κρούσης
Ένα από τα πλάνα του πρωθυπουργού είναι
να μεταφέρει και στην οικονομία το πείραμα με την υγειονομική κρίση. Για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του Covid-19, η
κυβέρνηση δημιούργησε μία επιτροπή ειδικών λοιμωξιολόγων, ιολόγων και άλλων
ειδικών επιστημόνων υπό τον Σωτήρη
Τσιόδρα, η οποία όχι μόνο κατάφερε να
πείσει τους πολιτικούς για το μέγεθος της
υγειονομικής κρίσης, αλλά έπεσε μέσα και
στις προβλέψεις της, σε ό,τι αφορά τον
τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί η
πανδημία.
Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες απέδειξαν
στην πράξη ότι δεν ήταν αποστειρωμένοι
στη σκέψη. Τουναντίον είναι άνθρωποι
που ζουν και μετέχουν στην κοινωνία και
μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των

κών, υπάρχει πληθώρα εξαίρετων επιστημόνων. Κάποιοι είναι πιο προβεβλημένοι,
όπως ο κ.κ. Τσαλκόγλου, Λυμπεράκη,
Γκλεζάκος. Ή ακόμη και πολλοί Έλληνες
οι οποίοι διακρίνονται ως καθηγητές σε ξένα πανεπιστήμια. Ας μην ξεχνάμε ότι το
καλοκαίρι του 2015 τριάντα (30) διακεκριμένοι καθηγητές οικονομικών είχαν υπογράψει για την παραμονή της Ελλάδας
στο ευρώ, προτείνοντας στους Έλληνες να
ταχθούν με το «ναι» στην τρισάθλια ενέργεια του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσει
δημοψήφισμα παίζοντας την τύχη της χώρας στα ζάρια.
Μεταξύ των καθηγητών οικονομίας που
είχαν υπογράψει ήταν οι Μάριος Αγγελέτος (ΜΙΤ), Κώστας
Αζαριάδης
(Washington University at St Louis), Δημήτρης Βαγιανός (London School of
Economics), Μανώλης Γαλενιανός (Royal
Holloway, University of London), Γιάννης
Ιωαννίδης (Tufts University), Κώστας
Μεγήρ (Yale University), Χάρης Ντέλλας
(Universitat Bern), Ηλίας Παπαϊωάννου
(London Business School), Δημήτρης Παπανικολάου (Northwestern University),
Εύη Παππά (European University
Institute) και άλλοι. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να αποδεχθεί μία πρόταση
και ο Κύπριος νομπελίστας Χριστόφορος
Πισσαρίδης.

Η πρόταση Μέρκελ-Μακρόν
και τα οφέλη

Και επιτροπή
«σοφών» για
την οικονομία
φτιάχνει
ο Κυριάκος
απλών ανθρώπων. Και φυσικά η επιτυχία
των επιστημόνων αντανακλά και στην πολιτική ηγεσία, που τους επέλεξε.
Τώρα πλέον η επιτροπή των επιστημόνων υγείας δεν διαλύεται, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει, να μελετά τα επιδημικά
φαινόμενα και εάν χρειαστεί να κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου. Όμως στο Μαξίμου
εκτιμούν πως πλέον το επιτυχημένο πείραμα με την επιτροπή επιστημόνων υγείας,
πρέπει να ακολουθηθεί και στην οικονομία, που είναι πλέον το δύσκολο παζλ, που
θα κληθεί να επιλύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οπότε ο πρωθυπουργός, όπως έχει εκ-

μυστηρευθεί στους στενούς συνεργάτες
του, είναι να υπάρξει και μία επιτροπή από
έγκριτους καθηγητές των οικονομικών, οι
οποίοι θα αναλύουν τις εξελίξεις και θα εισηγούνται στην κυβέρνηση μέτρα και δράσεις για να αντιμετωπιστεί η ύφεση, η οποία είναι πιθανόν να προκαλέσει απότομη αύξηση της ανεργίας.
Η επιτροπή των σοφών της οικονομίας
θα είναι αφενός μεν αρωγοί του οικονομικού επιτελείου, αφετέρου δε με τις συχνές
τηλεοπτικές εμφανίσεις τους θα μπορέσουν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη
ως προς το ευνοϊκότερο για την κυβέρνηση. Και όσον αφορά καθηγητές οικονομι-

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι μία επιτροπή
σοφών σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και τα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία θα αποτελέσουν
τα ισχυρά όπλα για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης, η οποία έτσι κι αλλιώς θα πλήξει όλη την Ευρώπη. Η Αθήνα
είδε με πολύ καλό μάτι την πρόταση του
Γαλλογερμανικού άξονα και θεωρεί ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις (ήδη ο Αυστριακός καγκελάριος Κουρτς ήταν αρνητικός)
θα περάσει και το Ταμείο Ανάκαμψης θα
μπει σε λειτουργία μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Όπως εξηγούσαν από το Μαξίμου περιμένουν να δουν ποια θα είναι τα κριτήρια
για τη χρηματοδότηση. Αν τα κριτήρια που
θα επικρατήσουν θα είναι το ύψος της ανεργίας, η έκθεση της χώρας στην παροχή
υπηρεσιών (δηλαδή, στην εστίαση και
στον τουρισμό που αναμένεται να πληγούν
περισσότερο), αλλά και η έκταση της ύφεσης, τότε το ποσό που θα αναλογεί στη χώρα θα είναι σημαντικό. Ουδείς προς το παρόν διακινδυνεύει ασφαλή πρόβλεψη για
ποσά, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο
για ποσά άνω των 5 δισ. ευρώ. Αυτό που
φαίνεται να έχει αποφασιστεί είναι ότι οι
υποχρεώσεις που θα αναλάβει η κάθε χώρα δεν θα είναι συνάρτηση του ύψους της
βοήθειας, αλλά και της συμμετοχής στον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. Δηλαδή, οι πιο
αδύναμες χώρες –μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα– μπορούν να βγουν σαφώς κερδισμένες.
Για το πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα
και ποιοι θα είναι όροι, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και αναμένεται να
διαρκέσουν πολλές εβδομάδες. Φαίνεται
όμως ότι ο στόχος είναι η τόνωση των επενδύσεων, κάτι που προκύπτει και από
το κοινό ανακοινωθέν Βερολίνου και Παρισιού.
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Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πώς ο κ. Μητσοτάκης δεν
θα ρισκάρει μεγαλύτερη ύφεση
με την περιπέτεια διπλής εκλογικής αναμέτρησης
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• Οικονομική ύφεση και απλή αναλογικοί οι υπέρ
• Δεύτερο κύμα Covid-19 και ευρωπαϊκά κονδύλια, οι αντίθετοι

Του Μιχάλη Κωτσάκου
ι θα κάνει τελικά ο κ. Μητσοτάκης; Θα πάει σε εκλογές, όπως
διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους
παραδοσιακοί δεξιοί και ο ΣΥΡΙΖΑ, που καίγεται να τις αποφύγει; Ή θα προχωρήσει μόνος του και με
έναν ανασχηματισμό θα προσπαθήσει να
βγάλει τη χώρα από την κρίση;
Αυτά τα ερωτήματα κυκλοφορούν ευρέως στην πολιτική πιάτσα από την Τετάρτη
το απόγευμα, μετά το τελευταίο διάγγελμα
του πρωθυπουργού και το οικονομικό
πρόγραμμα-μπαζούκας που ανακοίνωσαν
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Κι όπως ισχυρίζονται δεξιοί και αριστεροί, «παρά το γεγονός ότι στην κυβέρνηση διαψεύδουν κατηγορηματικά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες,
το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί… μυρίζει
εκλογές».
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Όντως το
οικονομικό πρόγραμμα ανάκαμψης οδηγεί στις κάλπες, ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε απόφαση να πάρει πάνω του
την οικονομική κρίση για να την αντιμετωπίσει, ποντάροντας τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης που ανακοίνωσαν Μέρκελ και
Μακρόν, αλλά και στην εμπιστοσύνη των
πολιτών στο πρόσωπό του και στις δομές
εξουσίας που απέκτησαν οι πολίτες κατά
τη διάρκεια της κρίσης;
Αυτή την εποχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρκετές εισηγήσεις. Άλλες που
του προτείνουν να πάει σε εκλογές με στόχο να ανανεώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τελειώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς άλλη μία ήττα θα προκαλέσει τεκτονικές δονήσεις στην Κουμουνδούρου. Ταυτόχρονα οι υπέρμαχοι των πρόωρων εκλογών θεωρούν πως έτσι θα ξεμπερδέψει και με την παγίδα που του έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την απλή αναλογική.

Τ

Πολλά κενά
Όμως η εισήγηση για πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες έχει πολλά κενά, τα οποία συνδέονται και με την οικονομία και ειδικά με
το μέγεθος της ύφεσης, για την οποία ουδείς βάζει το χέρι του στο ευαγγέλιο για το
πού καταλήξει στο τέλος του 2020. Με βάση τα τωρινά δεδομένα και με την ελπίδα
ότι και ο τουρισμός θα κινηθεί και θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον
πέντε με έξι δισεκατομμύρια ευρώ, τότε η
ύφεση θα κινηθεί πέριξ του 7%. Διαφορετικά, δεν γλιτώνουμε το 10%.
Εάν, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αποφασίσει να πάει σε πρόωρες εκλογές,
αυτές θα γίνουν το νωρίτερο σε 25 ημέρες
από την προκήρυξή τους με βάση το Σύνταγμα της χώρας. Οι πρόωρες εκλογές θα
διεξαχθούν με απλή αναλογική, οπότε ακόμη και εάν η Ν.Δ. λάβει ένα ποσοστό πέ-

Ανασχηματισμός
ή εκλογές
Δύο εισηγήσεις
στον Κυριάκο

ριξ του 43% που της δίνουν αυτή την εποχή όλες οι δημοσκοπήσεις, τότε στη νέα
Βουλή που θα σχηματισθεί θα έχει εκλέξει
130 βουλευτές περίπου.
Δηλαδή, σχεδόν 30 λιγότερους από όσους έχει σήμερα, παρά το γεγονός ότι θα
λάβει υψηλότερο ποσοστό. Με βάση το
Σύνταγμα, θα υπάρξουν τρεις εντολές για
τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η πρώτη θα
πάει στη Ν.Δ., η οποία αναμένεται να την επιστρέψει άμεσα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όμως έχουν δικαίωμα να λάβουν εντολές για τον σχηματισμό κυβέρνησης και το
δεύτερο κόμμα και το τρίτο. Και το Σύνταγμα τους επιτρέπει να την κρατήσουν επί
τριήμερο ο καθένας.
Εν συνεχεία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί σύσκεψη αρχηγών για να
σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Είναι βέβαιο ότι η σύσκεψη θα αποτύχει,
καθώς η Ν.Δ. έχοντας αέρα θα επιδιώξει

για άμεσες δεύτερες εκλογές. Όμως θα έχουν ήδη περάσει τουλάχιστον 10-15 ημέρες με αυτές τις διαδικασίες. Τότε θα
σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα έχει την ευθύνη να οδηγήσει μετά
από έναν περίπου μήνα τη χώρα σε νέες εκλογές με νέο εκλογικό σύστημα, αυτό της
ενισχυμένης αναλογικής και του μπόνους
στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή, η Ελλάδα θα
αποκτήσει ισχυρή κυβέρνηση μετά από 75
με 80 ημέρες από την προκήρυξη των
πρώτων εκλογών.

Κίνδυνος
Και βέβαια όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι γι’ αυτές τις 75-80 ημέρες τίποτα δεν
θα λειτουργεί στη χώρα, λόγω προεκλογικής περιόδου, ουδείς θα πληρώνει τις υποχρεώσεις του στο δημόσιο, όπως γίνεται
πάντα στην Ελλάδα σε προεκλογική περίοδο. Και φυσικά μετά το τέλος της περιπέτειας των διπλών εκλογών δεν θα μιλάμε

για ύφεση7-10%, αλλά για μεγαλύτερα ποσοστά.
Εάν, λοιπόν, στο ίδιο διάστημα έχουμε
και δεύτερο κύμα της πανδημίας του covid19, τότε θα έχουμε στην αυλή μας το χειρότερο δυνατό σενάριο. Εδώ θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι η Αμερικανική Επιτροπή Υγείας ισχυρίζεται ότι το δεύτερο κύμα
της πανδημίας το φθινόπωρο θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο και περισσότερο θανατηφόρο.
Για δεύτερο κύμα κάνει λόγο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, αλλά αποφεύγει τις
προβλέψεις για περισσότερους θανάτους.
Εάν ισχύσει το αμερικανικό σενάριο, τότε
πώς θα προκηρυχτούν εκλογές; Διότι τουλάχιστον όσοι μιλούν για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες τις προσδιορίζουν περί
τα τέλη Σεπτεμβρίου με τα μέσα Οκτωβρίου.
Ήδη από κυβερνητικές πηγές γίνεται
λόγος ότι η χώρα δημοσιονομικά δεν αντέχει και νέο lock down. Το πολύ-πολύ
να υπάρξουν περιοριστικά μέτρα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αν το
φθινόπωρο εκδηλωθεί δεύτερο κύμα της
πανδημίας, δεν πρόκειται να μείνουμε σπίτι. «Γι’ αυτό και η κυβέρνηση απλώνει τα πόδια
της μέχρι εκεί που φθάνει το πάπλωμα», μας έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, αναφερόμενος στις παροχές προς εργαζομένους κι επιχειρήσεις.
Εξάλλου, και το οικονομικό πρόγραμμα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στηρίζεται
εν πολλοίς στα ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένοντας φυσικά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης περί του τέλους του έτους για
να περάσουμε στον τρίτο άξονα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Εξάλλου με ένα ποσό ύψους άνω των
15 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα με το
σχέδιο Μέρκελ-Μακρόν προσφέρει στη
χώρα μας τον ιδανικό βατήρα για να εκτιναχθεί η ανάπτυξη το 2021. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μας επισήμαναν από το Μαξίμου ότι ήταν η αιτία που τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι επί της ουσίας εμπροσθοβαρή κι έχουν ως ορίζοντα
τον Οκτώβριο.
Αλλά και το θέμα του ανασχηματισμού
μάλλον πάει πίσω. Και το λέμε διότι, όπως
τονίζεται, εάν ο ανασχηματισμός γίνει στις
αρχές Ιουνίου, όπως υπάρχει η εισήγηση
στο πρωθυπουργικό γραφείο, τότε οι νέοι
υπουργοί που θα επιλεγούν ώσπου να ορκισθούν, να αναλάβουν, να ενημερωθούν
και να πάρουν μπρος, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί ο Ιούνιος, ο οποίος θεωρείται μήνας-κλειδί.
Οπότε, εάν τελικά επιλεγεί ενίσχυση και
ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος θα
πρέπει να την περιμένουμε είτε στα μέσα
Ιουλίου, είτε προς το τέλος του καλοκαιριού. Και φυσικά οι περισσότεροι συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν
πως ο πρωθυπουργός αποκλείεται να επιλέξει και τα δύο. Δηλαδή, και ανασχηματισμό και πρόωρες εκλογές.
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Το περασμένο Σαββατοκύριακο η «Α» δεν διάλεξε τυχαία να προτάξει στο
πρωτοσέλιδό της την δύσκολη άσκηση ισορροπίας στην οποία επιδίδεται η κυβέρνηση ανάμεσα
στη δημόσια υγεία και την
εθνική οικονομία. Αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο.
Όχι μόνο γιατί τα παράδοξα που εντοπίσαμε συνεχίζονται, αλλά και γιατί
όπως προκύπτει από τα
κυβερνητικά συμφραζόμενα στόχος είναι πλέον
η… ανοσία της οικονομίας. Κι αυτό φέρνει τις
πρώτες γκρίνιες στους
ανθρώπους της αγοράς
Του Νίκου Τσαγκατάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23/24 ΜΑΪΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

1 Τις τελικές –πρακτικές– διευκρινήσεις των κυβερνητικών μέτρων
περιμένουν οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες προκειμένου να κατασταλάξουν
αν τους συμφέρει να ανοίξουν τις τουριστικές επιχειρήσεις τους

Η υγειονομική πυξίδα
και όχι το χρήμα
«καίει» την αγορά

T

ο απόγευμα της Τετάρτης (20/5) οι πολίτες και κυρίως οι
εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου
στήθηκαν στις τηλεοράσεις τους
για να πληροφορηθούν –όπως
και έγινε– δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκης αλλά και των
αρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και
Τουρισμού, το κυβερνητικό σχέδιο αναφορικά με την προστασία
του τουρισμού, των εργασιακών
σχέσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα από την επέλαση
του κορωνοϊού. Σοφότεροι δεν έγιναν. Το θέμα είναι αν μετά από
τις εξαγγελίες το ποτήρι θα αποδειχτεί ικανοποιητικά γεμάτο ή επικίνδυνα άδειο στη προσπάθεια
να αναχαιτιστεί το υφεσιακό κύμα που έρχεται.

Οι δύο αστερίσκοι
Αυτή την αβεβαιότητα επιτείνουν
οι δύο αστερίκοι που μπαίνουν
στην εξίσωση. Τον πρώτο τον βάζουν όπως προαναφέρθηκε οι
άνθρωποι της αγοράς και κυρίως
αυτοί της εστίασης και του τουρισμού. Σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, το πακέτο των 24 δισ.
ευρώ (σ.σ. αθροιστικά με τις παρεχόμενες από την Ευρώπη χρηματοδοτικές ενέσεις που προωθούνται ειδικά μετά από τη συμφωνία Μέρκελ - Μακρόν) που ανακοινώθηκε από το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, κρίνεται εκ πρώτης όψεως γενναίο, παρά τις όποιες παραδοσιακές
μουρμούρες της αντιπολίτευσης.
Όσο όμως οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές έχουν βγάλει ήδη τα μολύβια τους και αξιολογούν το αν και κατά πόσο το δίχτυ ασφαλείας που δημιουργεί η
κυβέρνηση θα κρατήσει εν ζωή
το ελληνικό τουριστικό προϊόν,

οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι άνθρωποι της τουριστικής αγοράς,
περιμένουν με αυξημένο ενδιαφέρον κάτι άλλο. Αυτός ο άγνωστος Χ είναι όπως λένε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν και τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Αυτό, συμπληρώνουν, είναι ο καταλύτης που θα κρίνει το επιτυχές
ή όχι άνοιγμα του τουρισμού, και
όχι το πόσο ευνοϊκή θα είναι η

χρηματοδότηση που θα τους παρασχεθεί.
Ήδη στην εστίαση άρχισαν οι
πρώτες γκρίνιες ότι η μείωση του
ΦΠΑ στο 13% υπήρχε από πέρσι
κι ότι η μετάβαση στον ίδιο χαμηλό συντελεστή της… πορτοκαλάδας και της γκαζόζας και όχι του
οίνου (σ.σ. οι ελληνικοί αμπελώνες έχουν προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια) δεν θα συντηρήσει την του-

ριστική κίνηση. Χαρακτηριστικές
είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις
της Πανελλήνιας Ένωσης Καταστημάτων Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, που τονίζουν ότι ο ΦΠΑ στην εστίαση παρέμεινε στο 13% την ώρα που
στις ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα τουριστικές χώρες της Μεσογείου ο αντίστοιχος φόρος είναι μονοψήφιος. Μάλιστα από
τον συνδικαλιστικό φορέα του

συγκεκριμένου κλάδου υποσημειώνεται ότι η μείωση του ΦΠΑ
σε μονοψήφιο επίπεδο θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδικά για τη
φετινή χρονιά που η αγορά θα
στηριχθεί από τον Έλληνα τουρίστα και όχι τον αλλοδαπό.
Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος και οι ξενοδόχοι που αγωνιούν να μάθουν όχι μόνο αν θα επιδοτηθούν οι θέσεις εργασίας,
αλλά με τι πληρότητα θα τους επιτραπεί να ανοίξουν τα καταλύματά τους. Εξηγούν για παράδειγμα ότι αυτό που θα τους κάνει να αποφασίσουν το άνοιγμα
των ρεσεψιόν τους είναι το τι θα
προβλέπουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για την οροφοκομία
και τον καθαρισμό των δωματίων, τι θα προβλεφθεί για τις κεντρικές μονάδες κλιματισμού. Ακόμη και η επιβεβαίωση της μέχρι πρότινος θολής πρόβλεψης
ότι οι ξενοδόχοι δεν θα έχουν αστικές ευθύνες αν εμφανιστεί
κρούσμα κορωνοϊού σε έναν πελάτη του ξενοδοχείου τους, δεν
αναιρεί τον κίνδυνο να τεθεί μια
τουριστική περιοχή σε μία καραντίνα αν εμφανιστούν αυξημένα
κρούσματα της νόσου COVID19.
Και μια και ο λόγος για καραντίνα, αυτό μας πάει στον δεύτερο
αστερίσκο.
Αυτό που λέει ότι η αγορά στο
σύνολό της θα χρειαστεί να συνεχίσει τη λειτουργία της αγκαλιά με
τον κίνδυνο του κορωνοϊού και
της έλευσης ενός δεύτερου κύματος το ιού. Σε αυτή την περίπτωση γενικευμένο lockdown δεν
πρόκειται να ξαναδούμε στο μέλλον όπως μάλιστα επιβεβαίωσε
και σε τηλεοπτικές δηλώσεις του
την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.
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«ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ» ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τύφλα να ’χει ο… Αυλωνίτης
• Αλλεπάλληλα τα πλήγματα που δέχεται η Κουμουνδούρου από τις εξελίξεις με τον Παπαγγελόπουλο
αλλά και το real estate του Παπαδημούλη
Τι σχέση μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τεράστιο Έλληνα κωμικό,
τον Βασίλη Αυλωνίτη; Πολλοί θα απαντήσουν, λόγω της κόρης του
Ελένης Αυλωνίτη, η οποία ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ενεργό
στέλεχος του κόμματος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

άποιος, όμως, πιο προσεκτικός θα διαπιστώσει πως πολλές από τις ατάκες του τεράστιου Έλληνα ηθοποιού, αλλά και
οι ρόλοι του στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, με τους οποίους μεγάλωσαν γενιές και γενιές, αποτυπώνουν
όλα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως
για παράδειγμα όταν ακούς τον ΣΥΡΙΖΑ
και την ηγετική του ομάδα να κάνει λόγο
για στροφή στη σοσιαλδημοκρατία και την
οικολογία σου έρχεται στο μυαλό ο καταπληκτικός ρόλος του Αυλωνίτη στη «Σωφερίνα» (1964), όπου κάνει τον Σπανοβαγγελοδημήτρη και στο δικαστήριο συστήνεται ως Γύλος, όπως είναι το παρατσούκλι του. Εκεί ο Αυλωνίτης κάνει τον
αλλήθωρο και μπλέκει τους δικαστές (πρόεδρος ο Παπαγιαννόπουλος), καθώς
κοιτάζει αλλού και αλλού απευθύνεται. Κάπως έτσι ήταν και η κυβερνητική του θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα. Κοίταζε προς τα αριστερά, αλλά συνεργάστηκε άψογα με τη δεξιά και τον Πάνο Καμμένο.
Ακόμη και τώρα ο Γύλος (ας υποθέσουμε
ότι είναι ο κ. Τσίπρας) κοιτάζει προς τη
Φώφη Γεννηματά, αλλά δίνει μάχη για να
σώσει τον Παπαγγελόπουλο.
Ας πούμε, για παράδειγμα, ο σύλλογος
«Πνεύμα και Ηθική» που προήδρευε ο Αυλωνίτης ως Ζάχος Μάρκας στην ταινία
«Η ωραία των Αθηνών», όπου από τη μία φαινόταν άμεμπτος και από την άλλη κυνηγούσε κοριτσόπουλα και με δολοπλοκία προσπάθησε να κερδίσει την κληρονομιά. Κάπως έτσι συμπεριφέρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και
στην υπόθεση Novartis. Από τη μία στοχοποίησε πολιτικούς αντιπάλους και από την
άλλη εντός του Μαξίμου κανόνιζαν ο Παππάς με τον Παπαγγελόπουλο ραντεβού
μεταξύ επιχειρηματιών για να επιλυθούν
διαφορές, οι οποίες είχαν ήδη πάρει τη δικαστική οδό. Προφανώς οι υποσχέσεις
που έδιναν οι δύο υπουργοί αναδείκνυαν
το «Πνεύμα και Ηθική» του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πόθεν έσχες Παπαδημούλη μάς
φέρνει στο μυαλό μία άλλη ιστορική ατάκα του Βασίλη Αυλωνίτη, το «φάτε, φάτε».
Προφανώς και η αγορά οκτώ ακινήτων και

η άμεση ενοικίαση τριών εξ αυτών σε
ΜΚΟ για την εγκατάσταση προσφύγων με
τα χρήματα απόλυτα εξασφαλισμένα από
τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
καθ’ όλα νόμιμες– είναι άλλη μία απόδειξη
του «Πνεύματος και Ηθική».
Όμως σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Παπαδημούλη και τα όσα είπε σε κομματική
διαδικτυακή εκδήλωση προ ολίγων 24ώρων, που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία μελών ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Αθήνας και
την Κίνηση Ανατολικής Αττικής «για Δημοκρατικό και Αριστερό ΣΥΡΙΖΑ», με θέμα
«Ο ΣΥΡΙΖΑ στις νέες συνθήκες. Με ποιο πρόγραμμα; Με ποιες συμμαχίες; Με ποιο κίνημα; Και πώς;», ταιριάζει η ατάκα του Βασίλη
Αυλωνίτη «Ωρέ πού πάμε, ωρέ πού πάμε».
Διότι όταν ένας ευρωβουλευτής της αριστεράς αγοράζει με 300.000 ευρώ οκτώ
διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας σίγουρα δεν μπορεί να μιλά για «αυτοκριτική
αξιολόγηση», ή να υποστηρίζει «Τολμηρά
πρέπει να δούμε λάθη και παραλείψεις». Και
να καταλήγει ότι «πρέπει να επιμείνουμε σε αριστερό κόμμα».
Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την

είναι ότι στην Αριστερά έχει ξεκαθαρίσει, ό,τι
είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».

Καρικατούρα η νεολαία

πολιτική εδώ και χρόνια μας θυμίζουν τις
ρήσεις και τα έργα του Τσοχατζόπουλου.
Όταν στην τεράστια κόντρα που είχε αναπτυχθεί τη δεκαετία του ’90 κατηγορούσε
τον Σημίτη για στροφή προς τα δεξιά και
έκανε λόγο για αριστερό ΠΑΣΟΚ. Τότε ήταν που με τις μίζες απέκτησε ένα σωρό
σπίτια και κτήματα, μεταξύ των οποίων και
το σπίτι στην Διονυσίου Αεροπαγίτου απέναντι από την Ακρόπολη για να στεγάσει τον έρωτά του με τη Βίκυ Σταμάτη.
Προς Θεού, δεν λέμε ότι ο κ. Παπαδημούλης αγόρασε τα σπίτια με τον τρόπο
του Άκη Τσοχατζόπουλου, αλλά όπως
τον κάρφωσε και ο σύντροφός του Στέλιος Κούλογλου «δεν μπορεί να πάμε στη
λογική το μη χείρον βέλτιστον και το άλλο θέμα

Φυσικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι
στην κομματική εκδήλωση όπου ο Παπαδημούλης, αποφάσισε να πάει με την εσωκομματική αντιπολίτευση κόντρα στον
Αλέξη Τσίπρα για να δείξει την αριστεροσύνη του τα πραγματικά σημαντικά ακούστηκαν από τον Νίκο Βούτση. Ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε ως «καρικατούρα» τη συμπεριφορά της κομματικής νεολαίας να βγαίνει πιο... προωθημένα σε ζητήματα της επικαιρότητας (με πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα την κρίση
στον Έβρο), ενώ ήταν ιδιαίτερα καυστικός
και απέναντι σε φαινόμενα αλαζονείας και
ύφους στο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία καταγράφηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης.
Όμως και ο Σπύρος Δανέλλης άφησε
αιχμές για τον Παύλο Πολάκη μιλώντας
για το ήθος της Αριστεράς. Μάλιστα είπε
ότι «πολύς κόσμος στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένοιωθε προσβεβλημένος». Ο κ. Δανέλλης ξεκαθάρισε από πλευράς του ότι
άλλο «πρωτόγνωρη μαχητικότητα από στελέχη
του κόμματος και άλλο πολιτικός τραμπουκισμός». Εξίσου αυτοκριτικός υπήρξε ο κ.
Δανέλλης, αναφερόμενος στη «σχέση μας
(σ.σ. ΣΥΡΙΖΑ) με το μαύρο χρήμα», καθώς έκανε λόγο για «φαινόμενα νομότυπης διαχείρισης μαύρου χρήματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», φέροντας ως παράδειγμα τη «δημιουργία περιφερειακών εργολάβων που ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα, ακόμη και όταν
κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ». Κάτι για το οποίο αξίζει
να ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας.
Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση
του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος ζήτησε νέα σχέση στο τρίπτυχο κίνημακόμμα-ηγεσία. Και αυτό γιατί, στην ανάλυση του κ. Δραγασάκη «πρέπει να ξαναανακαλύψουμε το κόμμα. Πιστέψαμε ότι τα κινήματα ή ένας φωτεινός ηγέτης μπορεί να υποκαταστήσει το κόμμα» υποστήριξε με αυτοκριτική διάθεση και τάχθηκε υπέρ ενός λεπτομερούς απολογισμού της δράσης της
Κουμουνδούρου.
Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό, ακόμη
και στους πλέον αδαείς στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ετοιμάζουν ένα σύγχρονο ριμέικ με
αποσπάσματα από επιθεωρήσεις του Βασίλη Αυλωνίτη. Μπορεί να μην έχει τη
χάρη του πρωτότυπου χιούμορ, όμως σίγουρα θα ευθυμήσει το φιλοθεάμον κοινό.
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Τα υποτιμητικά σχόλια
του Πρετεντέρη για τη
Γεννηματά έδωσαν τροφή για σκέψη στη Χαριλάου Τρικούπη
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• Αποφασισμένοι στην Χαριλάου Τρικούπη να εκμεταλλευτούν
στο έπακρο τη συνάντηση Παππά-Παπαγγελόπουλου-Μιωνή

Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

νέα... επίθεση «φιλίας», που δέχθηκε το Κίνημα Αλλαγής με αφορμή
την υβριστική αναφορά του Γιάννη Πρετεντέρη
προς την κα Γεννηματά, αναμφίβολα προκάλεσε προβληματισμό
στη Χαριλάου Τρικούπη. Η φράση του δημοσιογράφου «η Φώφη
μπορεί να είχε και κομμωτήριο» ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών,
αλλά και τροφή για σκέψη στους
ψαγμένους. Οι απαντήσεις, τόσο
από την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, όσο και από άλλα στελέχη του κόμματος, ανάγκασαν τον Πρετεντέρη να ζητήσει μισή συγγνώμη,
παρά το γεγονός ότι ο τρόπος που
αναφέρθηκε στην κα Γεννηματά
ήταν υποτιμητικός για την προσωπικότητά της. Το μόνο που δεν
έκανε ο δημοσιογράφος είναι να
πει το «πήγαινε να πλύνεις κάνα
πιάτο, κυρά μου».
Όμως στη Χαριλάου Τρικούπη
αυτό που αναζητούν είναι το ποιος κρύβεται πίσω από τον Πρετεντέρη. Θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δεν είναι αυτόφωτος, αλλά ετερόφωτος. Οπότε και η συγκεκριμένη
συμπεριφορά κάποιον εξυπηρετούσε. Και μάλιστα το ατόπημά
του έδειξε να εξυπηρετεί και την
κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.
Στην κυβέρνηση, ναι ζουν και
αναπνέουν με βάση την τεράστια
δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης που έρχεται γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα πάντα είναι ρευστά. Εξάλλου, από το
2010 που η χώρα εισήλθε στο
πρώτο μνημόνιο έως σήμερα έχει στην κυριολεξία αλλάξει ο κόσμος. Οπότε σε καμία περίπτωση
δεν επιθυμούν τη δημιουργία μετώπου της αντιπολίτευσης. Κι όταν μιλάνε για μέτωπο, δεν εννοούν το ΜέΡΑ 25 και το ΚΚΕ, αλλά
τη συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ.
Διότι ένα τέτοιο μέτωπο ναι μεν
δημοσκοπικά υπολείπεται της
Νέας Δημοκρατίας, όμως περιλαμβάνει και δύο πολιτικούς χώρους που ενδιαφέρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή του μεταρρυθμιστικού κέντρου και της
νέας σοσιαλδημοκρατίας.
Έτσι θεωρούν ότι είτε ο Πρετεντέρης βρισκόταν σε αποστολή, όπως υπονοούν άνθρωποι
που βρίσκονται πιο κοντά στον
Γιώργο Παπανδρέου, όπως ο
Χάρης Καστανίδης και ο Γιώρ-

ΚΙΝΑΛ: Το δήθεν
ηθικό πλεονέκτημα
του ΣΥΡΙΖΑ και
ο Πρετεντέρης
γος Ελενόπουλος, ή «ήθελε να
γίνει πιο αρεστός στο Μαξίμου ελπίζοντας σε αξιοποίηση, κάτι που
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει», όπως
εκτιμούν νεότερα στελέχη του ΚΙΝΑΛ. Ή όπως λένε οι πιο ψαγμένοι, ο Πρετεντέρης είχε διττό
στόχο. «Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια», όπως λέει και η παροιμία,
Ο Χάρης Καστανίδης έδωσε
τη δική του απάντηση μέσω του
Twitter: «Ο Πρετεντέρης μου απέδωσε έλλειψη ευαισθησίας. Το λέει
για τον υπουργό Δικαιοσύνης της
κυβέρνησης που θεσμοθέτησε όλο
το πλαίσιο κατά της διαπλοκής και
υπέρ της διαφάνειας. Ο κ. Πρετεντέρης! Ο Πρετεντέρης ζητούσε την παραίτησή μου, όταν τον Ιούλιο του
2010 ζητούσα νέα δημοκρατική εντολή με εκλογές. Πρωτοστατούσε σε
επιθέσεις κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου, καθύβριζε τους εμπνευστές του ματαιωμένου δημοψηφίσματος του 2011. Επιτίθεται απρεπώς κατά γυναίκας Προέδρου. Ιδού!»
Όμως και ο πιο στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου και Συντονιστής στο ΚΙΔΗΣΟ,

ο Γιώργος Ελενόπουλος, έδωσε τη δική του εξήγηση για τον
Πρετεντέρη: «Είναι οι κολλητοί
της γνωστής ελίτ, που οδήγησε τον
τόπο μια ανάσα από μια εθνική καταστροφή. Οι πάντα απόντες μα πάντα κρίνοντες».

Και ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη
γνωρίζουν τις κινήσεις Μητσοτάκη, όπως επίσης και συνεργατών του που προσεγγίζουν στελέχη του Κινήματος Αλλαγής. Οι κινήσεις αυτές λίγο-πολύ έχουν δει

το φως της δημοσιότητας, οπότε
και στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να αμυνθούν, καθώς
γνωρίζουν ότι η δυναμική μίας υπουργικής καρέκλας είναι απείρως μεγαλύτερη από την μπροστινή θέση στο τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα, παρά το γεγονός
ότι διαθέτει ιστορία και φήμη.
Όμως αυτό που παραξένεψε
τους ανθρώπους του ΚΙΝΑΛ είναι ότι στη διαμάχη με τον Πρετεντέρη έτρεξαν να τους συμπαρασταθούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σε πρωτοσέλιδο κτύπημα η «Αυ-

γή» έχει τίτλο «Η Γεννηματά, τα παπαγαλάκια της Ν.Δ. και ο Πρετεντέρης». Κάτι που δεν προξένησε εντύπωση σε κανέναν στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς εκτιμούν
πως με επίθεση φιλίας θα προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για τον
τρόπο που θα πορευθεί το ΚΙΝΑΛ το επόμενο διάστημα.
«Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πως το
επόμενο διάστημα το ΚΙΝΑΛ δεν θα
τους αφήσει σε χλωρό κλαρί μετά τις
αποκαλύψεις ότι επί κυβέρνησης
Τσίπρα, οι Παππάς και Παπαγγελόπουλος έστηναν συναντήσεις με επιχειρηματίες για τη διευθέτηση δικαστικών τους αποφάσεων», μας έλεγε αξιόπιστη πηγή του Κινήματος Αλλαγής, προϊδεάζοντάς μας
ότι το πεδίο που θα κινηθεί το ΚΙΝΑΛ είναι να γκρεμίσουν το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Διότι τόσο ο κ. Παπαγγελόπουλος, όσο και ο κ. Παππάς αποδέχθηκαν τη συνάντηση
με τον Σάμπυ Μιωνή στο Μέγαρο Μαξίμου και το ότι συζήτησαν
για το πώς θα διευθετηθούν οι
δικαστικές διαμάχες που είχε ο επιχειρηματίας με τον φίλο του
πρώην αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης, τον εκδότη Γιάννη
Φιλιππάκη.
«Άραγε οι σύντροφοι της Αυγής
θα ασκήσουν κριτική και για όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας,
ή θα καταπιούν την είδηση;» αναρωτήθηκε συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, ο οποίος πολύ
λογικά έθεσε κάποια ερωτηματικά για το ραντεβού που έγινε στο
Μαξίμου. «Ο κ. Τσίπρας γνώριζε
κάτι για τη συνάντηση; Ή έλαβε χώρα κάτω από τη μύτη του; Δηλαδή
είχε αυτονομηθεί το δεξί του χέρι, ο
κ. Παππάς. Αν, λοιπόν, δεν γνώριζε
τίποτα ο κ. Τσίπρας, τότε μάλλον δεν
ήταν σε θέση να ελέγξει την κυβέρνησή του. Εκτός εάν γνώριζε και γι’
αυτό έχει πρεμούρα να στηρίξει τον
Παπαγγελόπουλο, τον οποίο δεν θέλουν ούτε να τον γνωρίζουν οι μισοί
εντός ΣΥΡΙΖΑ». Για να καταλήξει:
«Πάλι καλά που η συνάντηση Παππά-Παπαγγελόπουλου-Μιωνή δεν έγινε και στο γραφείο του κ. Τσίπρα
στο Μαξίμου».
Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η υπόθεση Μιωνή έχει
πολύ ζουμί. Και δεν τη θεωρούν
ως αυτόνομη υπόθεση. Τουναντίον εκτιμούν πως έχουν γίνει
και άλλες συναντήσεις του διδύμου και με άλλους επιχειρηματίες
που είχαν ανοιχτές υποθέσεις
στη Δικαιοσύνη. Κι αυτές είναι
που θα προσπαθήσουν να αποκαλύψουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κι όπως μας έλεγε στέλεχος του ΚΙΝΑΛ: «Εδώ δεν είχαν
κανέναν ενδοιασμό να κατηγορήσουν δέκα πολιτικά πρόσωπα χωρίς
ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, θα
είχαν πρόβλημα για να διευθετήσουν υποθέσεις επιχειρηματιών;»

Άπατο
το πρόγραμμαγέφυρα

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Του το
απαγόρευσε;

Πώς είπε, ρε μάγκες, ο Θεοχάρης ότι
λέγεται στα αγγλικά το «Καλώς τα τα
τουριστάκια τα ζουμπουρλούδικα»;

Με το… κας στο χέρι
(=κασέρι) κι εξασφαλισμένα
τα ενοίκια
Ως ευρωβουλευτής ο Μήτσος της Αριστεράς, κατά κόσμον Δημήτρης
Παπαδημούλης, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ,
αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ μου σφύριξαν την κακή αξιολόγηση που του έχουν κάνει. Αυτό, όμως, που αναγνωρίζω στον Παπαδημούλη είναι το
επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Πήγε ως γνήσιος καπιτάλας με το… κασέρι (λεφτά κας) στο χέρι και αγόρασε οκτώ διαμερίσματα στην κυριολεξία μπιρπαρά (που λέει και ο λαός μας) και, όπως παραδέχθηκε ήδη,
τα τρία από αυτά τα μίσθωσε σε ΜΚΟ για τη φιλοξενία προσφύγων και
μεταναστών, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ». Και εισπράττει
5,5 ευρώ το τετραγωνικό. Έτσι πέτυχε με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, δηλαδή και την αλληλεγγύη του στο προσφυγικό δράμα, αλλά και την ενίσχυση των οικονομικών του απολαβών, με εξασφαλισμένα τα ενοίκια.
Έτσι αποφάσισα να του αλλάξω πλέον παρατσούκλι, και από «Μήτσος
της Αριστεράς» θα τον αποκαλώ «ο άρχοντας του real estate».

Η Σακελλαροπούλου,
όπως αναμενόταν, ως
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έκανε
δήλωση την προηγούμενη
Κυριακή υπέρ των
ΛΟΑΤΚΙ, καθώς ήταν η
παγκόσμια ημέρα κατά
της ομοφοβίας. Ο
λαλίστατος Προκόπης
Παυλόπουλος, που από
την ημέρα που
συνταξιοδοτήθηκε δεν
έχει βάλει γλώσσα μέσα,
γιατί δεν έκανε δήλωση
κατά της ομοφοβίας; Του
το απαγόρευσε ο
Παπαγγελόπουλος;

Λέει τη γνώμη του,
θα φάει
το κεφάλι του…
Όπως πάει ο Ανδρέας
Ξανθός, πρώην υπουργός
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα το
φάει το κεφάλι του. Πήγε
κι έγραψε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
«εξαίρετος και
προοδευτικός ο
Τσιόδρας». Και ήδη έχουν
πιάσει δουλειά οι
γιατροί, καθώς
αυξήθηκαν τα αλλεργικά
σοκ από την ανάρτηση
του Ξανθού

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ένα κόμμα και δη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε
με πομπώδη τρόπο ένα οικονομικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που
ακολουθεί της υγειονομικής κρίσης. Κι όμως για το πρόγραμμα
του ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολήθηκε κανένας. Η δικαιολογία εκ μέρους
της Κουμουνδούρου ήταν ότι
δεν υπήρξε καμία προβολή από
τα ΜΜΕ. Προφανώς δεν υπήρχε
κι ενδιαφέρον από το κοινό. Κάτι
που οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται να το πιστέψουν. Τώρα ετοιμάζονται να βγάλουν από το βυθό της ανυποληψίας το άπατο πρόγραμμα για να το μετονομάσουν σε
κοινωνικό συμβόλαιο. Αδιαφορώντας εάν ο όρος είχε ειπωθεί από
την κ. Γεννηματά δέκα ημέρες νωρίτερα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι να δείξουν ότι έχουν και πάλι
λεφτόδεντρα.

Αντί για Σεφερλή
και Δελφινάριο θα
αρκεστούμε στη Μυρσίνη
Κι έλεγα, αυτό το κορίτσι πότε θα επιστρέψει. Είχα μία
αγωνία, αλλά τελικά όλα καλά. Το τιτανοτεράστιο μέγεθος της ελληνικής πολιτικής, η Μυρσίνη Βουνάτσου,
αποφάσισε να επιστρέψει στα κοινά. Και φυσικά κάποιοι κακεντρεχείς θα αναρωτηθούν ποια είναι η Μυρσίνη Βουνάτσου. Είναι αυτή που είχε κάνει αναρτήσεις για τους νεκρούς στο Μάτι και τα θύματα του κορωνοϊού. Τώρα που πλάκωσαν οι ζέστες το πήρε απόφαση και το ανακοίνωσε: «Φύση και θέση μαχήτρια μόλις
ενημέρωσα τον γραμματέα της Νομαρχιακής Λέσβου ότι αίρω την αναστολή κομματικής ιδιότητας και επιστρέφω στην
ενεργό δράση ως μέλος του Σύριζα Λέσβου». Ευτυχώς, λέω
εγώ. Λόγω κορωνοϊού δεν βλέπω να ανεβάζει παράσταση στο Δελφινάριο ο Σεφερλής, οπότε θα έχουμε τη
Μυρσίνη, θα κάνει αναρτήσεις και θα γελάμε. Να περάσει λίγο ευχάριστα το καλοκαίρι.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Επιβεβαίωση μέσω διάψευσης
Η διάψευση του Γιάννη Μανιάτη ότι δεν θα ανταποκριθεί σε πιθανό κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνει το αποκλειστικό ρεπορτάζ
της iapopsi.gr για αξιοποίησή του στον επόμενο ανασχηματισμό. Ο κ. Μανιάτης έγραψε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης πως «αυτή την εποχή ασχολείται με τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα και τους μαθητές του». Προφανώς όταν έλθει η ώρα του ανασχηματισμού θα
ασχολείται με άλλα πράγματα.

Πρώτος στο
σκονάκι ο Τσίπρας

Στους διαδρόμους
Είχαν πάρει φόρα την περασμένη εβδομάδα ο
Γιάννης Ραγκούσης και ο
Χρήστος Γιαννούλης και
τα έχωναν στον Πάνο
Σκουρλέτη στους διαδρόμους της Βουλής χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις, όπως «αχάριστος»
και «τοξικός». Προφανώς, για να τα έχουν καλά με τον Βαξεβάνη.

Θα βάλει τάξη ο Τσίπρας στον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Ψωμιάδης
που θα έφερνε τον Σαμπόνις
Τζάμπα πήγε η βόλτα του Τσίπρα προ δέκα περίπου ημερών στο εμπορικό κέντρο των Αθηνών και η ψιλοκουβέντα που έπιασε με εμπόρους στην Αιόλου, την Αγίου Μάρκου και τα γύρω στενά, προκειμένου να μάθει τα προβλήματά τους.
Όλοι κατάλαβαν ότι το σουλάτσο έγινε για να δείξουν στους αδαείς
ότι όλα πάνε καλά στον ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτόν τον λόγο ήταν μαζί του ο
Σκουρλέτης, ο Παππάς, μέχρι και ο ξεχασμένος από τον Θεό Βερναρδάκης. Έλα όμως που το κόλπο δεν έπιασε και γι’ αυτό ο πρόεδρος Τσίπρας βγήκε στην «Αυγή» την περασμένη Κυριακή και απείλησε ότι «δεν θα ανεχτώ άλλο ναρκισσισμούς, προσωπικές στρατηγικές,
άγονες ομαδοποιήσεις». Και φυσικά, όλοι έκαναν πάνω τους το πιπί
τους από την τρομάρα τους.
Προφανώς ο Τσίπρας κοροϊδεύει και τον εαυτό του. Διότι όλα αυτά επιλύονται με έναν απλό τρόπο. Διαγράφεις ένα, δύο, άντε και τρεις
και καθάρισες. Έλα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μάθει να διαγράφει.
Δεν είναι στο πολιτικό τους dna. Οπότε όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί
του Τσίπρα θυμίζουν την αλήστου μνήμης δήλωση του συγχωρεμένου του Μάκαρου του Ψωμιάδη, όταν σαν πρόεδρος της ΑΕΚ στο
μπάσκετ είχε δηλώσει μετά τη νίκη της
ΑΕΚ στο ΣΕΦ επί της Ζαλγκίρις Κάουνας
(το 1989 με 109-95), ότι είχε κάνει πρόταση για να φέρει στην Αθήνα το θαύμα
της φύσης, τον Άρβιντας Σαμπόνις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ κοντά να φέρουμε αυτόν τον μεγάλο μπασκετμπολίστα του μπάσκετ»! Ο Σαμπόνις δεν
ήλθε ποτέ στην ΑΕΚ, και στον ΣΥΡΙΖΑ
ποτέ δεν θα επιβάλει τάξη ο Τσίπρας.

«Χορηγός
του Μητσοτάκη
ο Πολάκης»
Ο Θόδωρος Μαργαρίτης
είναι από αυτούς, οι οποίοι βλέπουν με καλό μάτι
τη συμπόρευση του
ΚΙΝΑΛ με ένα μέρος του
ΣΥΡΙΖΑ, όχι φυσικά με
τύπους σαν τον Πολάκη,
τον οποίο χαρακτήρισε
χορηγό του Μητσοτάκη.
Σχολιάζοντας ο Θόδωρος
Μαργαρίτης την αήθη επίθεση του Πολάκη κατά
δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ
έγραψε: «Ρε παίδες, εκεί
στον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε φορά
που βγαίνει ο Πολάκης, ανεβάζετε τα ποσοστά της
Ν.Δ. Έχει γίνει μέγας χορηγός του Κυριάκου.
Αμάν πια».

Ο Παναγιώτης Βλάχος, τομεάρχης Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει copy paste στο πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Όμως, όπως αποδείχθηκε και
στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τσίπρας
στην «Αυγή», ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί όρους που έχει χρησιμοποιήσει η Γεννηματά. Έτσι ξαφνικά ο Τσίπρας έκανε λόγο στη συνέντευξη (17
Μαΐου) για «νέο κοινωνικό συμβόλαιο για
να μείνει η κοινωνία όρθια». Μόνο που τον ίδιο όρο είχε χρησιμοποιήσει η Γεννηματά
στο μήνυμά της για την Πρωτομαγιά. Τότε
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είχε πει: «Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο χρειάζεται διαρκή αγώνα». Είπαμε, ρε συντρόφια στον ΣΥΡΙΖΑ,
βάλτε και λίγο το μυαλό σας να δουλέψει.
Το σκονάκι το σταματήσαμε στο λύκειο…

Και νέο μήνυμα προς
τη Χαριλάου Τρικούπη
ο Γερουλάνος

Ο Παύλος Γερουλάνος δεν αρκείται μόνο στην ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου της Αθήνας –έστω και
ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης– και το δείχνει
με κάθε ευκαιρία. Ως πρώην υπουργός Τουρισμού έδωσε το «παρών» σε τηλεδιάσκεψη υπό τον τίτλο
«Rebuilding Travel», στην οποία μετείχαν συνολικά
150 υπουργοί και πρώην υπουργοί από όλο τον κόσμο, υπό την ηγεσία του πρώην Γενικού Γραμματέα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων
Εθνών, Δρ. Τάλεμπ Ριφάι. Στόχος ήταν να εκτιμηθεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέγεθος της ζημιάς
που έχει γίνει διεθνώς και να εξεταστεί ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να παρθούν για τη διόρθωσή της. Ο
ίδιος έκανε λόγο «για μία πρωτοβουλία καινοτόμα και ριζοσπαστική» και υπόσχεται ότι θα υπάρξει συνέχεια...
Μάλλον προς τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν το τελευταίο
μήνυμα.

www.iapopsi.gr
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«Α» επανέρχεται
σήμερα
στο θέμα της εξαγοράς της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός, στο κονσόρτσιουμ κινέζικων εταιρειών και δημοσιοποιεί μερικά από τα επόμενα στάδια
της διαδικασίας και τα σχέδια
των υποψηφίων αγοραστών.
Το project των Κινέζων επενδυτών προβλέπει κατασκευή νέου
υπερσύγχρονου γηπέδου στον Βοτανικό στα πλαίσια της διπλής ανάπλασης. Θα προσαρτηθεί το
Μall του Βωβού με εξαγορά του
από τις τράπεζες Alpha και Πειραιώς. Θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες άδειες της θυγατρικής
ΓΗΠΕΛ (άδειες του 2010) φυσικά
μετά από ανανέωσή τους. Για να
μην υπάρξουν προβλήματα με το
ήδη υπάρχον Π.Δ. θα βαδίσουν κατασκευαστικά στις ίδιες γραμμές
με τον βασικό σχεδιασμό, με μοναδικές αλλαγές στο γενικότερο
design του σχεδίου. Με την έναρξη όλων των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών οι επενδυτές θα
προσεταιριστούν όμορα οικόπεδα
για τη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου κτιρίου-διοικητηρίου
της ΠΑΕ. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει η δημιουργία-κατασκευή νέου
προπονητηρίου (όχι στο Κορωπί),
το οποίο μετά την παράδοσή του
θα φιλοξενεί κατά τη διακοπή Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η συνολική επένδυση ανάγεται στα
400.000.000€.

Η

Κινέζοι και ΠΑΟ

Γήπεδο στον Βοτανικό.
400 εκατ. ευρώ
για αρχή…
Υπερσύγχρονο γήπεδο, εξαγορά του Μall, όμορα οικόπεδα
για διοικητήριο και νέο προπονητικό κέντρο περιλαμβάνουν τα
σχέδια των Κινέζων
Σημαντικές συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, θα
πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου στην Σαγκάη,
και αρχές Ιουλίου στο Πεκίνο.
Η «Α» έχει ήδη συλλέξει πληροφορίες για τις τρεις από τις πέντε εταιρείες που θα συγκροτούν
το κονσόρτσιουμ. Πρόκειται για επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι ήδη έχουν συμμετοχή στις ιδιοκτησίες μεγάλων ευρωπαϊκών

ομάδων.
Σεβόμενη όμως την προσπάθεια της σημερινής ιδιοκτησίας, να
εξασφαλίσει μια καλύτερη μέρα
για το «τριφύλλι», και κατανοώντας απολύτως τη μυστικότητα
των διαπραγματεύσεων και των υ-

παρχουσών ρητρών εχεμύθειας,
δεν γνωστοποιεί σήμερα τα ονόματα των κινέζικων εταιρειών,
των… μεσολαβητών, των δικηγόρων και άλλων εμπλεκομένων στο
θέμα. Εν καιρώ και εφόσον πρέπει,
όλα θα γίνουν γνωστά.

Το σχέδιο για την Διπλή Ανάπλαση,
τα γήπεδα και τα εμπορικά κέντρα
o πρότζεκτ του Βοτανικού μετρά ήδη 14 χρόνια ζωής. Μπλεγμένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας παρέμεινε …σχέδιο επί χάρτου παρά τις κατά καιρούς
προσπάθειες διαφόρων παραγόντων του Παναθηναϊκού να βρουν μια λύση
και να αποτελέσει την έδρα των «πράσινων» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Ο νυν δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης συναντήθηκε (πέρσι τον Ιούλιο)
με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και συμφώνησαν να βάλουν κάτω όλο το σχέδιο
για την διπλή ανάπλαση.
«Είναι ένα μεγάλο έργο και ανήκει στα έργα «κλειδιά» για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της πόλης. Και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση. Συστατικά που είναι ήδη δεδομένα. Θέλει σοβαρές αποφάσεις και καλά σχεδιασμένες κινήσεις που θα διασφαλίζουν το έργο αυτό σε όλα τα επίπεδα. Εδώ δεν
μιλάμε για μία παρέμβαση εικόνας, αλλά ουσίας. Έχουμε καταφέρει να είμαστε όλοι
σε μία διαρκή επικοινωνία για να μπορέσουμε να ορίσουμε τα επόμενα βήματά μας»
είχε πει ο δήμαρχος Αθηναίνων και εξήγγειλε την δημιουργία ομάδων εργασίας με
τον Παναθηναϊκό για να φρεσκαριστεί ο φάκελος.
Οι ομάδες εργασίας του Δήμου Αθηναίων και του Παναθηναϊκού συνεδρίασαν πέρσι το καλοκαίρι και προχώρησαν στην ολοκλήρωση του σχεδίου που περιλαμβάνει τα
εξής:
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου να έχει χωρητικότητα περίπου 32.000 θέσεις.
• Ο χώρος που προβλεπόταν για τον Δήμο Αθηναίων να παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό για τις ανάγκες του.

T

• Να παραμείνει στο επίπεδο που απαιτεί ο υπάρχον νόμος ο συντελεστής ισορροπίας δόμησης-πρασίνου.
Με αυτές τις διαφοροποιήσεις, ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο τελικό του σχέδιο που εκτός του ποδοσφαιρικού γηπέδου που προαναφέρθηκε θα περιλαμβάνει:
• Γήπεδο μπάσκετ 14.000 θέσεων που θα περιλαμβάνει 4 βοηθητικά γήπεδα.
• Μουσείο του συλλόγου
• Εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη με κλειστό χωρητικότητας έως 1500 θέσεων.
• Κτιριακές εγκαταστάσεις-γραφεία του συλλόγου.
Επί της ουσίας, υπήρχε μια σημαντική μετακίνηση: Στη παραπάνω μακέτα που ετοίμασε το SDNA μπορείτε να δείτε την πληροφορία οπτικοποιημένη.
Η αναβίωση του σχεδίου της περίφημης “Διπλής Ανάπλασης” Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προκρίνεται ως η μοναδική ρεαλιστική επιλογή για την κατασκευή
του νέου γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και την στέγαση των
τμημάτων του Ερασιτέχνη.
Παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 80 κι 100 εκατ. ευρώ, στις “ράγες” της υλοποίησης θα “τροχιοδρομήσει” και η ολοκλήρωση και λειτουργία του εμπορικού κέντρου στην ίδια περιοχή.
Άλλωστε, βάσει του νόμου της Διπλής Ανάπλασης δεν γίνεται να δημιουργηθεί το γήπεδο, χωρίς και το εμπορικό κέντρο.
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ΘΕΜΑ
Τρίτος και
καταϊδρωμένος
Την τελευταία αγωνιστική
των πλέι οφ, έτυχε ο Ολυμπιακός να υποδέχεται την
ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης»,
ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον
Άρη στην Τούμπα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ πιθανό να κρίνουν τη δεύτερη θέση που προσφέρει το
δεύτερο εισιτήριο για το
Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» ως
πρωταθλητές θα έχουν ετοιμάσει φιέστα. Η διαφορά των 14 βαθμών από τον
ΠΑΟΚ και των 15 από την
ΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουν και καλύτερη ομάδα,
δεν καλύπτεται με… τίποτα.
Στο πανηγυρικό κλίμα που
θα υπάρχει στον Πειραιά,
ίσως το μυαλό των παικτών δεν είναι απόλυτα
συγκεντρωμένο στις απαιτήσεις του παιχνιδιού στον
αγωνιστικό χώρο. Εκ των
πραγμάτων μετά και την
πίεση που υπάρχει λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και του γεγονότος ότι θα παίζουν μέσα
στο κατακαλόκαιρο, οι
παίκτες θα έχουν χαλαρώσει. Ειδικά όταν δεν υπάρχει ο απόλυτος στόχος. Οι
«Ενωσίτες» μπορεί να το
εκμεταλλευτούν αυτό.
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις κερκίδες δεν θα υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού, ώστε ν’ ασκήσουν περαιτέρω πίεση για
νικηφόρο αποτέλεσμα. Ίσως μια ήττα που θα αφήσει τον ΠΑΟΚ στην τρίτη
θέση και στα… χαμηλά του
Europa League να είναι
γλυκιά.
Από την άλλη, η κόντρα σε
όλα τα επίπεδα που υπάρχει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και
Άρη, μπορεί να προκαλέσει
φουρτούνες στον «δικέφαλο του βορρά». Εξάλλου, ο
Άρης έχει πάρει τον αέρα
του συμπολίτη του, ακόμη
και μέσα στην Τούμπα. Ειδικά χωρίς την παρουσία
φιλάθλων, οι «κίτρινοι»
μπορεί να ταπεινώσουν
την ομάδα του Σαββίδη και
να της κάνουν ζημιά.
Την τελευταία αγωνιστική
με βάση το πρόγραμμα, αν
ο ΠΑΟΚ υπό φυσιολογικές
συνθήκες ήταν μπροστά από την ΑΕΚ, είχε το πάνω
χέρι να βγει δεύτερος. Όπως έχει… στρώσει όμως
μπορεί να κοιμηθεί. Στραβά. Και να μείνει τρίτος και
καταϊδρωμένος.

Δεν σου κάνω για πρόεδρος, ρε;
Το χατίρι μόνο στον Ιβάν
Ο διεθνής ρέφερι Γιώργος Κομίνης (Θεσπρωτίας) είναι ο
πλέον αγαπημένος διαιτητής του Περέιρα. Στη θητεία του
Πορτογάλου προέδρου της ΚΕΔ έχει τους περισσότερους
ορισμούς. Ποιος ξεχνάει το Κύπελλο που προσέφερε πιάτο
στον ΠΑΟΚ στον τελικό με την ΑΕΚ στον Βόλο
Ο Κομίνης έχασε τη λάμψη του, όταν τον στοχοποίησε ο
ΠΑΟΚ στο περίφημο ματς της Τούμπας με την ΑΕΚ, που
στιγματίστηκε από το ντου του οπλοφόρου Ιβάν Σαββίδη
στον αγωνιστικό χώρο. Τότε που με το «έτσι θέλω» έπρεπε
να πάρει το πρωτάθλημα ο «δικέφαλος του βορρά». Ο Κομίνης κυνήγησε τον Ολυμπιακό σε
πολλά παιχνίδια, όπως και άλλες ομάδες που δεν θέλουν να τον βλέπουν. Βέβαια ο Περέιρα σε
έναν έκανε το χατίρι να μην τον ορίζει στους αγώνες του. Στον ΠΑΟΚ. Η επιθυμία του Σαββίδη
είναι διαταγή για τον Πορτογάλο. Έτσι ο Κομίνης οριζόταν σε όλες τις άλλες ομάδες που δεν
τον ήθελαν, εκτός από τον ΠΑΟΚ. Η UEFA αν και είναι διεθνής τον έχει… ξεχάσει στους ορισμούς
της και το καλοκαίρι οδηγείται εκτός πινάκων, καθώς Περέιρα δεν θα υπάρχει.

Επειγόντως ο Τσιόδρας της ψυχιατρικής
στο Σαββιδοτεχνείο
Ας ευθυμήσουμε λόγο. Ο Ολυμπιακός ζήτησε τον φάκελο
του ΠΑΟΚ για την προσφυγή στο CAS. Η ΕΠΟ δεν την έδωσε, ως όφειλε, αυτό έλειπε. Γράφει, λοιπόν, το Μαρινακέικο ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον φάκελο από το ίδιο το
CAS. Και τι γράφει το Σαββιδοτεχνείο, ρε φίλε: Άκου: «Για
την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός εισέπραξε αρνητική απάντηση,
κάτι που αφήνει ικανοποίηση στις τάξεις του Δικεφάλου, θεωρώντας πως αυτήν την φορά ‘συνυπάρχουν’ σε κανονικό δικαστήριο που δεν λυγίζει στις επικοινωνιακές τους πιέσεις. Το CAS δεν λυγίζει από επικοινωνιακές πιέσεις». Το τερμάτισαν, δεν πάει άλλο. Μόλις σηκώνονται το πρωί αυτοί οι δικαστές του CAS, τρέχουν κατ’ ευθείαν στα Μέσα του Μαρινάκη, για να δούνε τι γράφουν. Το πράγμα έχει ξεφύγει, χρειάζεται ο Τσιόδρας
της ψυχιατρικής.

Νεκρική σιγή
Σαββιδοτεχνείου για
την αφίσα «Δικαιοσύνη
για Τόσκο»
τη Θεσσαλονίκη γέμισαν οι κολόνες με
συνθήματα, «Δικαιοσύνη για τον Τόσκο». Να
θυμίσουμε ότι ο Τόσκο Μποτζατζίσκι είναι ο Βούλγαρος οπαδός του Άρη, που έχασε τη
ζωή του από επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ, μετά
τον αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Υπάρχει
αναβρασμός στους οπαδούς του Άρη, ότι η Δικαιοσύνη κινείται αργά, όπως αργά κινείται για
τη δίκη του «ευεργέτη» Ιβάν Σαββίδη, που αναβλήθηκε για τέταρτη φορά, για την μπούκα με
το σιδερικό στο ματς με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
Φυσικά, το Σαββιδοτεχνείο, που κάνει «δημοσιογραφία», δεν ανέφερε κουβέντα για τις αφίσες
στις κολόνες. Ούτε ο instaGiorgis έγραψε κάτι,
φυσικά. Ούτε όταν αφέθηκε ελεύθερος ο βασικός κατηγορούμενος, πληρώνοντας εγγύηση
3.000 ευρώ.

Σ



Αρκετά χρόνια
πριν από την
εμφάνιση του
ΠΡΟ-ΠΟ, η
«Αθλητική Ηχώ»
είχε εμφανίσει το
Δελτίον
Προγνωστικών με
δύο στήλες. Αυτός
που έβρισκε τα
περισσότερα
σωστά
αποτελέσματα
(1,2,Χ) είχε τη
χαρά να δει
δημοσιευμένο το
όνομά του στην
εφημερίδα. Εδώ το
Δελτίον της 29ης
Νοεμβρίου 1953.

Σανό, ότι ο ΠΑΟΚ… δέχτηκε
τη συνεκδίκαση με τον
Ολυμπιακό
Το Σαββιδοτεχνείο-σανοτεχνείο του ΠΑΟΚ φλόμωσε στο χόρτο τον
λαό της ομάδας με το CAS. Γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ… δέχθηκε την απόφαση του CAS για συνεκδίκαση της υπόθεσης με την προσφυγή του
Ολυμπιακού. Τη δέχτηκε. Δηλαδή, θα μπορούσε και να την… απορρίψει, ας πούμε; Σανόχορτο. Δεν θα μπορούσε. Ύστερα, το Σαββιδοτεχνείο-σανοτροφείο επινόησε άλλα πράγματα. Δέχτηκε, λέει, τη συνεκδίκαση, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε να τραβήξει προς τα πίσω την υπόθεση, να μην έβγαινε περί τα τέλη Ιουλίου. Αφού είναι έτσι, γιατί ο
Ολυμπιακός επέμενε ευθύς εξ αρχής για συνεκδίκαση; Η «Α» και η
iapopsi.gr το έγραψαν από την πρώτη στιγμή, ότι δεν γίνεται το
CAS να κάνει δύο δίκες για το ίδιο πράγμα. Κάποτε ένας Ισπανός επικοινωνιολόγος μου είπε το εξής, ότι στην επικοινωνία, την προπαγάνδα, την πολιτική και τη δημοσιογραφία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα.



Στη Βουλγαρία έγινε ολόκληρη πορεία για τον
αδικοχαμένο οπαδό της Πλόβτιβ, Τόσκο Μποτζατζίσκι,
που έχασε τη ζωή του από κυνηγητό των οπαδών του
ΠΑΟΚ, μετά το παιχνίδι στου Χαριλάου. Φυσικά, στον
ελληνικό Τύπο δεν ασχολήθηκε κανένας. Ούτε μια
«συγγνώμη» από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Η Αστυνομία
έκανε τρεις συλλήψεις. Περιμένουμε…

Τεχνικός διευθυντής
κάλυψη στον Γιώργη
Αν για κάτι φημίζεται ο Ιβάν, αυτό είναι η σταθερότητα της φιλοσοφίας του
για το ποδόσφαιρο. Μπορεί σε επίπεδο στελεχών
να ‘χει εκφράσει ποικιλοτρόπως την πλήρη εμπιστοσύνη του στη Μαρία
Γκοντσάρεβα, στον Χρυσόστομο Γκαγκάτση, τον Κυριάκο Κυριάκο, τον Μάλαμα Τεβεκέλη, τον Δημήτρη
Σαραϊδάρη και πάει λέγοντας, όμως στα άλλα πόστα, οι αλλαγές του ξεπερνούν κι εκείνες που γίνονται στο χάντμπολ. Ο Σαββίδης έχει συνεργαστεί με τους Γκέρμαν Τσιστιακόφ, τον Φρανκ Άρνεσεν, τον Μάριο Μπράνκο, τον Τζακ Αγγελίδη, τον Ζήση Βρύζα, τον Λούμπος Μίχελ, ακόμα και με τον
Ζβόνιμιρ Βούκιτς! Τώρα, οι Ιταλοί του στέλνουν για τεχνικό διευθυντή τον Όλαφ Ρέμπε. Ο Γερμανός δούλεψε στη Βόλφσμπουργκ και είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Πολ Κουτσολιάκο. Αν και κάποιοι λένε ότι την τελευταία τριετία τα έσπασαν ο Ρέμπε και ο συμπατριώτης μας. Αλλού, όμως, είναι το θέμα. Στη σταθερότητα του Ιβάν, ο οποίος παίρνει στελέχη για να
κάνουν κουμάντο ο γιος και ο ανιψιός! Οι Γερμανοί, όμως, δύσκολα δέχονται το καπέλωμα. Οπότε ας μη θεωρήσουμε δεδομένη την ολοκλήρωση της αρχικής συμφωνίας τους…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Στο μυαλό
του οι
Έλληνες
Το Σάββατο 6 Ιουνίου
αναμένεται η σέντρα
στη Super League 1 με
τους αγώνες των πλέι
οφ και πλέι άουτ. Ακόμη και πριν από την κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού, ο αρχιδιαιτητής Βίτορ Μέλο Περέιρα είχε θέσει ζήτημα
με τους ξένους διαιτητές που απαιτούν οι ομάδες, καθώς δυσκολευόταν να βρει για να
καλύψει τις ανάγκες όλων των αγώνων.
Τώρα με την πανδημία,
θα βρει το… πάτημα που
αναζητούσε, προκειμένου να καλύψει την ανικανότητά του. Σύντομα θα κληθεί η ΚΕΔ ν’
ανοίξει τα χαρτιά της,
αν και όλα δείχνουν ότι
οι Έλληνες διαιτητές
πρέπει να ετοιμάζουν
τις σφυρίχτρες τους.
Μάλιστα, λέγεται ότι σε
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, όταν ο διεθνής ρέφερι Τάσος Σιδηρόπουλος έθιξε το θέμα, μετά
από παραίνεση του
Σταύρου Τριτσώνη, υπεύθυνου της Ακαδημίας Διαιτησίας, ο Ισπανός Χουάν Μάριν έστειλε το μήνυμα πως
υπάρχουν προβλήματα
λόγω της κατάστασης
που επικρατεί.
«Τα πλέι οφ θα τα διευθύνετε εσείς. Οι Έλληνες διαιτητές», είπε χαρακτηριστικά, κάτι που
συνεπάγεται πως έρχονται… μεγάλες εντάσεις
αν επισημοποιηθεί κάτι
τέτοιο.
Οι Έλληνες πάντως
προετοιμάζονται, ώστε
να είναι έτοιμοι όταν
χρειαστεί να καλύψουν
τα κενά των αγώνων.
Και όπως όλα δείχνουν,
θα είναι πολλά. Πάρα
πολλά.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

«Λευκό» ο Αντωνίου (της ΕΠΟ), στην
απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων
(της ΕΠΟ)!!!
Λευκό ψήφισε ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ στη Σούπερ Λίγκα κατά την ψηφοφορία για την αφαίρεση
βαθμών από την Ξάνθη! Μιλάμε ότι πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία. Αν και η ψήφος του έχει
επικουρικό χαρακτήρα, ο Αστέριος ή Στέργιος για τους φίλους, κατάφερε και πήγε κόντρα στην Ομοσπονδία, καθώς σε αυτήν υπάγεται η Επιτροπή Εφέσεων που επέβαλε την ποινή στην Ξάνθη.
Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντωνίου εκπλήσσει τους πάντες με την ψήφο του. Όταν συζητήθηκαν οι κυρώσεις για την αδειοδότηση, μέσα σε τρεις ώρες ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ πήρε
διαφορετικές θέσεις στη λίγκα και στην ομοσπονδία. Αρχικά ψήφισε λευκό στην τηλεδιάσκεψη του
συνεταιρισμού και μετά στην Εκτελεστική Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της αφαίρεσης 3 βαθμών!

Ετοιμάζεται ο Αλεξίου
για τη Λίγκα
Καψόνια
του
Αλαφούζου
στον Δώνη
Οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, γράφουν και
ξαναγράφουν ότι δεν
είναι και σίγουρο πως
θα παραμείνει ο Γιώργος Δώνης και την επόμενη χρονιά στους
«πράσινους».
Ένας από τους υπαλλήλους του Αλαφούζου έγραψε ότι «…δεν έχει
δώσει το πράσινο φως η
διοίκηση για να μιλήσει
ο Ρόκα με τον Δώνη» .
Κι ένας άλλος είπε ότι
«δεν προκύπτει από
πουθενά ότι είναι βέβαιη η παραμονή του
Δώνη…»
Ο Αλαφούζος δεν μπορεί να κρατήσει τον …μικρό τον Βαγιαννίδη και
θα χάσει τον Χατζηγιοβάννη, αλλά το παίζει
«σκληρός» για τη παραμονή του Δώνη…

λείνει ο κύκλος του Μηνά Λυσάνδρου στην προεδρία της
Σούπερ Λίγκα και απλά η πιάτσα αναρωτιέται για το αν
τελικά ο δικηγόρος θα μετακομίσει μόνιμα στην ΕΠΟ για
να κάτσει στη θέση του Βαγγέλη Γραμμένου. Αλλά ακόμα και
αν δεν πάρει ο Λυσάνδρου το χρίσμα για την κορυφαία καρέκλα
της ομοσπονδίας, η παραμονή του στον συνεταιρισμό θα ‘ναι
εκ των πραγμάτων αδύνατη. Πώς θα κάτσει να ακούει τους διαδόχους του; Μόνο ο Γιώργος Στράτος το έκανε αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι αποχώρησαν όταν έχασαν την προεδρία. Άρα, και ο
Μηνάς λογικά θα σταματήσει τις εμφανίσεις του στη Σούπερ
Λίγκα. Γι’ αυτό και προετοιμάζουν στην ΑΕΚ τη διαδοχή του.
Πρόκειται για τον Αλέξη Αλεξίου, τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής και πλέον μέλος της ΠΑΕ. Οι πληροφορίες από το Μαρούσι
θέλουν τον έναν δικηγόρο να αποτελεί την απαλλαγή του άλλου
από τη διοργανώτρια αρχή. Για να δούμε, θα υλοποιηθεί η σκέψη
ή θα μεταχρονολογηθεί η δημόσια εμφάνιση του Αλεξίου;

Κ

Αν χάσει ο ΠΑΟΚ στο CAS θα φταίει
ο Θόδωρος;
Εν όψει CAS, ο ΠΑΟΚ φοβάται μην πέσει θύμα
παρασκηνιακών παρεμβάσεων. Θεέ και Κύριε,
δηλαδή, τι άλλο θ’ ακούσουμε. Το γράφει ο
Μπούζας, εκλεκτό στέλεχος του Σαββιδοτεχνείου. Διότι, λέει, μπορεί το CAS να μην έχει
σχέση με την UEFA, αλλά όπως εκτιμάει, επηρεασμοί, γίνονται, γιατί σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ των στελεχών των δυο οργανισμών. Θέλει να πει ότι ο Θόδωρος μπορεί να
παίξει ρόλο.Ισχύει; Ούτε κατά διάνοια. Ο Τεό
δεν ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οπότε, έτσι και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, τον βρήκαμε το φταίχτη και κρατείστε ημερομηνία. Ύστερα, αν γίνονται τίποτα «προσεγγίσεις», ας
γκουγκλάρει το δημοσίευμα της «Α» και της
iapopsi.gr για τις «κινήσεις» του Ιβάν.

ΠΑΟΚ:
Ούτε να
βλέπει τον
Ουάρντα
ο Φερέιρα
Ουάρντα γύρισε στην Θεσσαλονίκη, φωτογραφήθηκε στον Λευκό Πύργο, αλλά στον ΠΑΟΚ μαζί με την ομάδα
δεν πρόκειται να κάνει προπονήσεις.
Ο Φερέιρα δεν θέλει να τον βλέπει στα μάτια του.
Γι αυτό το λόγο του απαγόρευσε
να κάνει προπονήσεις με τους άλλους και τον έστειλε να προπονείται μόνος του σε διαφορετικές ώρες.
Ούτε να τον βλέπουν, ούτε να τους
βλέπει…
Η πλάκα είναι ότι το συμβόλαιο
του Αιγύπτιου λήγει το Δεκέμβριο
και ο ΠΑΟΚ από τώρα ή θα πρέπει
να του το ανανεώσει ή να βρει ομάδα να τον πουλήσει.
Ο Αιγύπτιος τα βλέπει ολ αυτά και
είναι έτοιμος για μεγάλη έκρηξη,
αλλά και για μεγάλη απόφαση…

Ο
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Τι γίνεται με το προπονητικό
κέντρο της Εθνικής στα Σπάτα;
Αργεί;
Ένας «πονηρός» στην ΕΠΟ (όχι ο Βρακάς που έφυγε), διάβασε το ρεπορτάζ της «Α» και της iapopsi.gr ότι μόλις μπουν οι μπουλντόζες στο Ελληνικό, οι εθνικές ομάδες θα ψάχνουν για προπονητικό κέντρο, και γελούσε.
Γιατί, λέει, η Εθνική βρήκε έκταση στα Σπάτα. Ωραία. Αυτό έγινε πριν από
κάνα χρόνο. Μήπως μπορεί να μας πληροφορήσει ο Βάγγος ο Γραμμένος, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με τον δήμαρχο Δημήτρη
Μάρκο; Απρίλιο μήνα του ’19 πάρθηκε απόφαση του δήμου. Έχουν προχωρήσει τα έργα ή υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και μεμονωμένες περιπτώσεις κατοίκων;

Ποντιακό
«καρφί»:
«Αν ήθελε
ο Ιβάν, στην
ευρωλίγκα
ο ΠΑΟΚ»

Ένα τηλεφώνημα
Αλαφούζου στον Ιβάν και
θα έμενε ο Βαγιαννίδης
Ο Αλαφούζος κάλεσε έναν παίκτη 18 χρονών, τον
Βαγιαννίδη, στο γραφείο του, για να συμφωνήσει
μαζί του να τον κρατήσει στον Παναθηναϊκό. Κι ο πιτσιρικάς δεν πήγε καν! Πήρε ένα τηλέφωνο και του
είπε ότι δεν θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Επαγγελματικό συμβόλαιο στα 14 υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό και του λέει του Αλαφούζου ότι φεύγει και
πάει στο εξωτερικό. Και γράφουνε μετά οι Αλαφουζοτέχνες ότι δεν θα χαθεί ο Παναθηναϊκός επειδή φεύγει ο Βαγιαννίδης. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή, κι όχι ότι ο νεαρός «έγραψε» κανονικά ολόκληρο ιδιοκτήτη, ολόκληρου Παναθηναϊκού. Λέγεται,
τώρα, ότι του πιτσιρικά του πήρε τα μυαλά ο Ζήσης Βρύζας, που έχει άκριες με την Ίντερ. Και γιατί δεν
έπαιρνε ο Αλαφούζος ένα τηλέφωνο στον «κολλητό» του τον Ιβάν, να καθαρίσει και να μείνει ο Βαγιαννίδης; Στα δύσκολα δεν είναι οι φίλοι;

Βάγγο, τόλμα το, τελικός
του Champions League στην Αθήνα
Ο Βάγγος ο Γραμμένος έχει την ευκαιρία της ζωής του, τώρα με τον κορωνοϊό. Να φέρει στην Αθήνα
και τα τελικά του Champions και του League Europa League. Στην Κωνσταντινούπολη και το Γκνασκ
της Πολωνίας έχουν προγραμματιστεί. Κι άντε, στην Πολωνία, δεν την άγγιξε η πανδημία. Στην Τουρκία, όμως, «θερίζει». Τώρα να στείλει μία επιστολή ο Βάγγος, ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, έχουμε
μείωση των κρουσμάτων και τους λιγότερους θανάτους, και γι’ αυτό φέρτε μας τον τελικό. Κι όχι μόνο
τον τελικό, αλλά η UEFA εξετάζει το
ενδεχόμενο να γίνει final-4. Το ελληνικό κράτος δίνει διαβεβαιώσεις, ότι
μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Θα τολμήσει ο Βάγγος να στείλει επιστολή
για να κάνει περήφανη την Ελλάδα,
την ΕΠΟ και τον εαυτό του; Να το κάνει ο ίδιος, γιατί το «κολλητάρι» του, ο
διόπτρας Χέρμπερτ Χούμπελ, δεν
θα βοηθήσει. Έχει τύχει να γίνει στην
Αθήνα. Γιατί δεν το κάνει ο Βάγγος ο
Γραμμένος; Γιατί έχει δει το καλάθι
των αχρήστων του Θόδωρου, που είναι μεγάλο και φοβάται. Α, και τα
spam στα mail...

Φιλ Τζάκσον
ο Λουτσέσκου,
Τζόρνταν
ο Εσίτι, ζήτω
ο ποιητής
Φανφάρας
Δεν υπάρχει. Απλά, δεν υπάρχει.
Ο «στοχαστής» Κόλκας, εκλεκτό
μέλος του Σαββιδοτεχνείου, είδε
το ντοκιμαντέρ «Last Dance» με
πρωταγωνιστή τον θρύλο του
μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, και
το παραλλήλισε με τον ΠΑΟΚ και
τον Λουτσέσκου! Διαβάστε και
κλάψτε, από τα γέλια: «Πολλές
φορές με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία
χρόνια βλέπω πως δεν τηρούνται
αυτοί οι κανόνες. Και κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου
που ήταν μετρ σε ρόλο Φιλ Τζάκσον, ίσως να είχαμε καταφέρει πολύ λιγότερα πράγματα». Σανοτροφή εκλεκτής ποιότητας από το
πάνω ράφι στο χωράφι. Όπως ο
Φιλ Τζάκσον είχε να διαχειριστεί παίκτες-προσωπικότητες, έτσι κι ο Λουτσέσκου. Εγώ λέω ότι σε ρόλο Μάικλ Τζόρνταν να
μπει ο Εσίτι. «Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό τους πιο λειψό, σας ετρελάναν τα λεφτά, γεια
σου Φανφάρα φαφλατά»…

Ο Νίκος Κωνσταντινίδης, που τα βρόντηξε
από τον μπασκετικό
ΠΑΟΚ, γιατί παρά τις
διαβεβαιώσεις του Ιβάν Σαββίδη ότι θα
βοηθήσει, κάτι τέτοιο
δεν έγινε, έκανε δηλώσεις. Πολύ αποκαλυπτικές. Ξέρετε γιατί
ο Ιβάν δεν ανακατεύτηκε με τον ΠΑΟΚ και
τον άφησε να… πεθάνει; Διαβάστε: «Έχει
πολλά ανοικτά μέτωπα
στο ποδόσφαιρο και
δύσκολα θα αντιμετωπίσει ένα ακόμα. Αυτός
είναι ο βασικός λόγος.
Δεν είναι εύκολο το
μπάσκετ. Μια προσωπικότητα σαν τον Σαββίδη θα προκαλέσει μεγαλύτερες αντιπαλότητες, θα ανοίξει μέτωπα.
Αν ήθελε, θα έβγαζε σε
τρία χρόνια τον ΠΑΟΚ
στην Ευρωλίγκα».
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Και μετά, θα ψάχνει
ο Ιβάν τον Μελισσανίδη
για συμπόρευση στην ΕΠΟ
Θα ζηλέψει
ο Σεφερλής
με τον
Μπαλτάκο
Με όσα λέει και κάνει
(από την ώρα που ανέλαβε στο νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ) ο Τάκης Μπαλτάκος, μπορεί να γράψει κανείς
μια ολόκληρη επιθεώρηση. Τύφλα να ’χει ο
Σεφερλής και το «Δελφινάριο».
Ο Μπαλτάκος ήταν αυτός που προέβλεπε ότι
η προσφυγή του Ολυμπιακού στο CAS δεν
θα συνεκδικαστεί με εκείνη του ΠΑΟΚ, και το
Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο αποφάσισε
οι δύο υποθέσεις να…
συνεκδικαστούν. Όταν
το CAS αποφάσισε να
συνεκδικαστούν οι αποφάσεις ο (αθεόφοβος) Μπαλτάκος ισχυρίστηκε πως ήταν… αίτημα του ΠΑΟΚ για να
βγει γρηγορότερα η απόφαση και συγκεκριμένα πριν από τις 19 Ιουλίου, δηλαδή πριν
τελειώσει το πρωτάθλημα. Και πρόσθεσε:
«Το αν ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να έχει
συμμετοχή στη δίκη θα
κριθεί στη δίκη, όχι
πριν από αυτήν!»
Γίγαντα Τάκη! Μόνο εσύ μπορεί να ερμηνεύεις και να γυρίζεις τα
πράγματα «και έτσι
και… γιουβέτσι» για να
ταΐζεις σανό το κοινό
της Τούμπας…

Μπάλα είναι και γυρίζει. Πολύ θέλει, δηλαδή, να έλθει στην αποκάτω ο
ΠΑΟΚ και στην από πάνω η ΑΕΚ; Τόσο καιρό έχουν να παίξουν οι ομάδες.
Καμία σχέση μ’ αυτό που ξέραμε. Ένας βαθμός διαφορά είναι αυτός. Κι εκεί
απάνω στην τούρλα του κορωνοϊού, βρίσκονται παίκτες θετικοί. Τι θα γίνει
μετά; Θα ζητήσει ο ΠΑΟΚ διακοπή των play off; Κι αυτό το σενάριο το έχουν κατά νου οι «επιθεωρητές Κλουζώ» του ΠΑΟΚ. Θα ζητήσουν να θεωρηθούν ως μη γενόμενα τα play off και να ισχύσει η βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Και μετά, θα ζητήσουνε από τον Μελισσανίδη να πορευτούν μαζί στις εκλογές της ΕΠΟ. Έχει να πέσει πολύ γέλιο.

Ο τίμιος Κωστούλας
είχε πάρει διαβεβαιώσεις
όταν υποβιβάστηκε
Όταν μπήκε το θέμα σε ψηφοφορία της Super League1 για το
αν έπρεπε να της επιστραφούν οι πέντε βαθμοί στην Ξάνθη, δήλωσε… «παρών» ο ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ φυσικά, ο Αλαφούζος φυσικά, και ο… Κωστούλας ακόμη πιο φυσικά!
Ναι, ο Παναιτωλικός που έχει πλέον μόλις έναν βαθμό λιγότερο από την Ξάνθη και μπορεί να την προσπεράσει να γλιτώσει
το μπαράζ.
Ο Κωστούλας, όμως, είναι ηθικό στοιχείο. Όλα να κρίνονται
στο γήπεδο.
Κι όταν είχε υποβιβαστεί ο Παναιτωλικός το 2012, ο Κωστούλας, επειδή είχε… αηδιάσει, δήλωσε ότι τα παρατάει. Δεν
τα παράτησε, όμως.
Γιατί είχε πάρει κάτι διαβεβαιώσεις ότι θα επανέλθει. Από
τους παίκτες, βέβαια, όχι από κάποιον άλλον…

«Πάγωσαν» στον ΠΑΟΚ με το μήνυμα από το CAS
Στις 4 Μαΐου ο Τάκης Μπαλτάκος δήλωνε για την προσφυγή του ΠΑΟΚ στο CAS και το πότε αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση, ο οποίος τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στη διαδικασία….
«Θα πρέπει να ενημερωθεί η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Στο CAS δεν έχει τη
δυνατότητα να παρέμβει. Αυτό θα υποστηρίξουμε. Εφόσον απαντήσει η ΕΠΟ, θα πρέπει να οριστεί η δικάσιμος μετά από ένα με ενάμιση μήνα και έπειτα να βγει η απόφαση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχει βγει η απόφαση».
Δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει ο Ολυμπιακός, έλεγε τότε ο κ. Μπαλτάκος ως… ειδικός επί του πώς λειτουργεί το CAS.
Μόνο που το CAS λειτουργεί κάπως διαφορετικά, διότι 14 μέρες αργότερα αποφάσισε να… συνεκδικάσει την προσφυγή του Ολυμπιακού (με την οποία ζητά να τιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ με υποβιβασμό) με την αντίστοιχη του
ΠΑΟΚ που ζητά να μην ισχύσει η αφαίρεση
των 7 βαθμών από το πρωτάθλημα, όπως αποφάσισαν τα πειθαρχικά όργανα της χώρας.
Άλλη μια χαμένη δίκη για το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ έρχεται…

Ρόκα:
Ξεροκατάπιε
όταν έμαθε
το μπάτζετ του
ΠΑΟ
Για να έχετε μια εικόνα περί…
μπάτζετ στις ομάδες.
Στη Γ΄ Εθνική ένας προϋπολογισμός κυμαίνεται γύρω στα
300 χιλιάρικα. Στην Football
League ο μέσος όρος είναι 600
χιλιάρικα και στην Super League
2 ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ.
Μιλάμε για Απόλλωνα Αθηνών, ΠΑΣ Γιάννινα και τέτοια…
Στον Παναθηναϊκό (που είναι
στο Big-4) πόσο θα έπρεπε να είναι;
Ο Τσάβι Ρόκα επικοινώνησε
αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες με τον Γιάννη Αλαφούζο
και ο μεγαλομέτοχος τον ενημέρωσε σχετικά ότι το μπάτζετ του
Παναθηναϊκού θα κυμαίνεται κάπου ανάμεσα στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ…
Τέτοιο μπάτζετ είχαν πριν από
μερικά χρόνια ομάδες μικρομεσαίου βεληνεκούς στη Super
League όπως ο Λεβαδειακός…

Ο Βόλος γίνεται(;)
Ηρακλής(!!!), και
ο Γραμμένος τρέχει…
Κόντρα στο καταστατικό της ΕΠΟ που απαγορεύει
αγοραπωλησίες ΑΦΜ, αν Μπέος και Τομ Παπαδόπουλος
προχωρήσουν, τότε ο Γραμμένος θα τρέχει να κρυφτεί…
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«Καμία ΠΑΕ δεν δύναται
να δηλώσει και να αγωνίζεται
ως γηπεδούχος σε γήπεδο εκτός των ορίων της διοικητικής
περιφέρειας στην οποία βρίσκεται
η έδρα της».

Ο… Κυριάκος το ’χει
τούμπανο κι αυτοί
κρυφό καμάρι…

ς γνωστόν, τις προηγούμενες
ημέρες
προέκυψε ένας Γιάννης Τσιπανίτης για 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 πρόκειται για φίλο του Μπέου, είναι μια λεπτομέρεια. Ο Αχιλλέας πάντα ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου του. Και του ποδοσφαίρου,
φυσικά. Βάζει τον φίλο του,
τον Τσιπανίτη, στην ΠΑΕ και
τους… πουλάει όλους μαζί στον
Ηρακλή! Διότι αυτό ήταν το
σχέδιο. Παράνομο μεν, αλλά
αν ο Αχιλλέας ήθελε να προχωρήσει, σίγουρα θα έβρισκε
«παραθυράκι». Τώρα μπορεί να
βρει ανοικτό «παράθυρο» από
τον Βάγγο τον Γραμμένο.
Φυσικά, δεν ισχύουν αυτά που
λέγονται δεξιά κι αριστερά, ότι θα
σκάσουν «θέματα» του Βόλου με
τον Ιβάν Σαββίδη, όπως λέγεται,
γιατί ο Μαρινάκης την «ψάχνει»
τη δουλειά κι ο Αχιλλέας τρέχει
για να προλάβει. Ο Μπέος, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι είναι λάτρης
του ποδοσφαίρου και αγνός οπαδός του Βόλου.

Ω

Ο Τσιπανίτης, λοιπόν, είναι και
«αδελφός» με τον Τομ Παπαδόπουλο, του Ηρακλή. Ο οποίος
«θείος Τομ», από το Αμέρικα κι
αυτός, έκανε τις προηγούμενες ημέρες κρούση για την αγορά του
ΑΦΜ του Βόλου, μέσω του Χρόνη
Παπαβραμίδη. Υπό τις ευλογίες
του Ιβάν; (Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Ιβάν, ως γνωστόν…). Ωστόσο, θα μιλάμε για σκάνδαλο αν
γίνει η αγορά του ΑΦΜ του Βόλου
από τον Ηρακλή. Και θα εξηγήσουμε το πώς και το γιατί.
Να το πιάσουμε από την αρχή.
Μετά από συμφωνία του Αχιλλέα
Μπέου με τον πρόεδρο του συλλόγου «ΜΑΣ Πύδνα Κίτρους»,
Γιάννη Ντούμο, ο σύλλογος
Πύδνα Κίτρους από την Πιερία μετέφερε την έδρα του στην πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας το
καλοκαίρι του 2017. Ενεγράφη
στα μητρώα της ΕΠΣ Θεσσαλίας
και μετονομάστηκε σε «Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος». Ο
τότε πρόεδρος της ΕΠΟ της «Εξομάλυνσης» Γιάννης –«δεν είμαι
του τζάμπα»– Δρόσος άλλαξε, κατόπιν εορτής (όχι ότι έκανε «εξυπηρέτηση» ) το καταστατικό της ΕΠΟ, απαγορεύοντας αγοραπωλησίες ΑΦΜ. Η Νίκη Βόλου προσέφυγε σε δικαστήριο της Κατερίνης
και έχασε.

Στις 8 Ιουλίου 2018 στην επίσημη ανακοίνωσή του ο Τομ Παπαδόπουλος είχε μιλήσει ξεκάθαρα
ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται ν’ αγοράσει το ΑΦΜ του Βόλου, αναφέροντας ότι: «Η επικείμενη συμφωνία για εξαγορά του ΑΦΜ του
Βόλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».
Η «Α» είχε δημοσιεύσει εμπεριστατωμένο άρθρο, ότι οι αγοραπωλησίες ΑΦΜ Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών είναι παράνομες,
με βάση το καταστατικό της ΕΠΟ
(άρθρο 18, παρ. 4 και άρθρο 38,
παρ. 3) που επικυρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 από το Πρωτοδικείο.
Πιο συγκεκριμένα: Το άρθρο 18
παράγραφος 4, αναφέρει τα εξής:
«Ειδικότερα για τη διαφύλαξη
της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής
μορφής ή της εταιρικής δομής μίας
ομάδας προκειμένου να επιτύχει
την πρόκρισή της και να αποκομίσει
αθλητικά οφέλη και/ή τη λήψη άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αλλαγή έδρας, αλλαγή ονομασίας, ή μεταβίβαση μεριδίων-μετοχών μεταξύ ομάδων ή την με οποιοδήποτε τρόπο συγχώνευση ομάδων».
Πέραν αυτού, το άρθρο 38 αναφέρει στην παράγραφο 3:

Πριν δύο εβδομάδες η ιστοσελίδα
της εφημερίδας «Μακεδονία» δημοσίευσε ρεπορτάζ, σύμφωνα με
το οποίο ο Παπαβραμίδης θα έχει καθοριστική συνάντηση με τον
Αχιλλέα Μπέο, με αντικείμενο
την αγορά του ΑΦΜ του Βόλου,
μόλις επιτραπούν οι μετακινήσεις
εκτός νομού την προσεχή Δευτέρα, 18 του μήνα. Οι πρώτες συζητήσεις έγιναν κι ο Κυριάκος Θωμαΐδης μίλησε στην εκπομπή του
στο «Metropolis» για 1,2 εκατ. ευρώ πως θα στοιχίσει η «μετακόμιση».
Επισημαίνει, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, καθότι το ΑΦΜ
της Πύδνας Κίτρους ανήκει στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, άρα μπορεί να το αγοράσει ο
Ηρακλής και να επανέλθει στη
Super League1. Το καταστατικό
της ΕΠΟ, ωστόσο, είναι σαφέστατο. Θα μπορούσε ο Βόλος να μεταβιβάσει το ΑΦΜ στον Ολυμπιακό ή τη Νίκη Βόλου, όχι όμως εκτός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα
ακόμα περίεργο συμβάν. Το καταστατικό της ΕΠΟ είναι σαφές και
απαγορεύει τόσο την αλλαγή έδρας και ονομασίας, όσο και την εκτός ορίων της κάθε Περιφέρειας
μεταβολή.
Στον Ηρακλή και τον Βόλο, ωστόσο, λένε ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες. Τον λόγο, πλέον, έχει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Ευάγγελος Γραμμένος. Αν προχωρήσει το αλισβερίσι, τότε τον λόγο
θα έχει η πολιτεία, που μπορεί να
εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσής του για παραβίαση του καταστατικού.
Είναι γνωστό ότι ο Γραμμένος
που άγεται και φέρεται από τον Ιβάν Σαββίδη με τη συμπεριφορά
του σ’ αυτό το καραμπινάτο σκάνδαλο θα πυροδοτήσει σενάρια ότι
ο Ρωσοπόντιος επιχειρηματίας
γνωρίζει για όλες αυτές τις υπόγειες διαδρομές και ενδεχομένως
να τις εγκρίνει κιόλας. Λογικό είναι να ενδιαφέρεται για το ποιος
θα αγοράσει τον συμπολίτη Ηρακλή…
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Να φτιάξει
κόμμα…
μπουγάτσας
ο Σαββίδης
Όπως θα διαβάσετε
στη διπλανή στήλη, ο
Ιβάν Σαββίδης θα
φτιάξει κόμμα πολιτικό
κανονικά και με τον
νόμο. Μάλιστα. Και θα
ποντάρει στους
Πόντιους, βέβαια, γιατί
αυτή η πρόεδρος των
ποντιακών συλλόγων,
Χριστίνα Σαχινίδη, το
δήλωσε καθαρά και
χωρίς να ρωτήσει
κανέναν, ότι όλος ο
ποντιακός ελληνισμός
θα στηρίξει τον Ιβάν.
Μάλιστα. Και οι
Πόντιοι του Άρη τον
Ιβάν θα στηρίξουνε,
μόλις φτιάξει το
κόμμα; Και οι
Ηρακλειδείς το ίδιο; Τι
γράψανε στην
ανακοίνωση που
εξέδωσαν οι
Σουπεράδες του Άρη;
Αυτό: «Στην
Θεσσαλονίκη και στην
Μακεδονία αν σας
έπεισαν ότι κατοικούν
μόνο αυτοί και
ψηφίζουν μόνο αυτοί
κάνετε τεράστιο
λάθος... Αν σας έπεισαν
ότι θα χωρίσουν την
Ελλάδα στα 2 κάνατε
πάλι τεράστιο λάθος ...
Το μόνο που χώρισαν
στα 2 εδώ και χρόνια
είναι μια μπουγάτσα με
κρέμα, στην μισή
βάλανε άχνη, στην
άλλη μισή κανέλα, και
τσιμπολογάνε δεξιά
αριστερά αναλόγως με
την γεύση που τους
δίνουν οι εκάστοτε
κυβερνήσεις».

Ποντιακό κόμμα ο Ιβάν,
«καρφώθηκε»
το Σαββιδοτεχνείο
Ενώ οι Σαββιδοτέχνες απέσυραν σχετικό δημοσίευμα, η πρόεδρος των
ποντιακών συλλόγων Χριστίνα Σαχινίδου το δήλωσε καθαρά κι αυθαίρετα,
ότι όλοι οι Πόντιοι θα στηρίξουν τον Σαββίδη μόλις το προχωρήσει
έλει η πουτ@ν@ να
κρυφτεί κι η χαρά δεν
την αφήνει. Για τα
πάντα όλα έχει βρει
την άκρη αυτός ο λαός. Δεν υπάρχει τέτοια ράτσα στην Οικουμένη σαν τους Έλληνες. Ο
Ιβάν Σαββίδης είναι έτοιμος να
φτιάξει κόμμα. Ποντιακόν Κόμμα Ελλάδας. Και μην πει κανένας, τι μας λες, ρε μάστορα,
ποτέ δεν είπε ο Ιβάν ότι θα
φτιάξει κόμμα. Ο Σαββίδης
μπορεί να μην το είπε ο ίδιος,
αλλά το λένε οι πέριξ. Θα σ’ τα
πω, ένα-ένα, κάνε υπομονή,
μάστορα. Έτοιμο το ’χει. Και το
βγάζει σιγά-σιγά στην πιάτσα.
Για να έχει γίνει συνείδηση, όταν θα το ανακοινώσει. Άκου
προσεκτικά.
Στις 8 Μαΐου, μία ημέρα μετά
την τηλεδιάσκεψη της Super
League1, όπου ο Μαρινάκης είχε

Θ

αποκαλέσει Ρώσο τον Σαββίδη,
το sdna δημοσίευσε δηλώσεις από την πρόεδρο της πανελλήνιας
ομοσπονδίας ποντιακών συλλόγων, Χριστίνα Σαχινίδου, στο
ράδιο FOCUS 103,6. Κι αφού τα
έχωσε στον Μαρινάκη, ρωτήθηκε

για το αν ο Ιβάν θα φτιάξει πολιτικό κόμμα. Κι απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Μάλιστα. Το sdna ξέρεις τι τίτλο
είχε, όπως το βλέπεις; «Αν κάνει
κόμμα ο Σαββίδης, όλοι οι Πόντιοι
θα είμαστε μαζί του». Κι ας μην έ-

λεγε τίποτα η Σαχινίδου στο κείμενο του sdna.
Πάμε παρακάτω. Κάνω κοπτική
ραπτική στο κείμενο και το κρατάω
στην επιφάνεια εργασίας, αχρείαστο να ’ναι. Την περασμένη Τρίτη,
γκουγκλάρω να βρω το κείμενο με
τις δηλώσεις της Σαχινίδη στο
sdna. Πάπαλα. Πουθενά. Το sdna
που κάνει δημοσιογραφία και καλά, το απέσυρε, μάστορα. Λευκή
σελίδα. «Η σελίδα δεν βρέθηκε ή
δεν είναι διαθέσιμη», σου λέει. Τι έγινε, ρε, τη χακάρανε; Κανένας δεν
τη χάκαρε, μάστορα. Οι ίδιοι την απέσυραν. Για να μην καρφωθούνε.
Σ’ το προχωράω, γιατί έχει και
καλύτερο. Ξαναγκουγκλάρω και
πέφτω απάνω στο sfina.gr που
κάθε μέρα λιβανίζει τον Ιβάν. Μάλιστα. Και διαβάζω και παθαίνω
πλάκα: Άκου, μάστορα, τι είπε η
Σαχινίδου όταν ρωτήθηκε αν θα
κάνει κόμμα ο Σαββίδης: «Αυτά εί-
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ναι αστεία! Δεν έχει τέτοια πρόθεση ο Σαββίδης. Όταν παλιά έγινε μια
κουβέντα για τον Καποδίστρια και
είχε πει “εδώ τον Καποδίστρια που
ήταν φιλοΡώσος τον έφαγαν σε μια
νύχτα”. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του για το μέλλον»,
είπε αρχικά η κα Σαχινίδου, και
στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν κάνει
αυτό το βήμα και φτιάξει κόμμα, το
μόνο σίγουρο είναι όλοι οι Πόντιοι
θα είμαστε μαζί του, και αυτό το
γνωρίζει ο ίδιος πολύ καλά. Φτάνει
τόση λάσπη για τον Σαββίδη. Από
τον θεσμικό μου ρόλο, είμαι ενάντια
σε οποιονδήποτε αποδίδει τέτοιους
χαρακτηρισμούς».
Κατάλαβες τι παίχτηκε; Οι Σαββιδοτέχνες είχαν αφαιρέσει από το
κείμενο τη φράση της Σαχινίδου,
που έλεγε ότι αν κάνει κόμμα ο
Σαββίδης όλοι οι Πόντιοι θα είναι
μαζί του, αλλά ξέχασαν να το βγάλουνε κι από τον τίτλο. Γι’ αυτό άλλα έλεγε ο τίτλος και άλλα το κείμενο. Γι’ αυτό και το απέσυραν.
Μόνο που ξέχασαν οι Σαββιδοτέχνες πως αφού θεωρούν ότι το
Μαρινακέικο είναι της πλάκας
στην προπαγάνδα, με την «Α» και
την iapopsi.gr δεν κουλαντρίζουν εύκολα.
Πάμε παρακάτω, γιατί έχει πολύ
ψωμί ακόμα. Τον περασμένο Αύγουστο ο Μπάμπης Αποστολίδης, ποινικός δικηγόρος με τα σέα
του και τα μέα του, το δήλωσε καθαρά: «Πιστεύω ότι ο Ιβάν θα ιδρύσει αρχικά έναν πολιτικό φορέα και
αμέσως μετά ένα νέο πολιτικό κόμμα, γιατί είναι πολιτικός και δεν του
έχει φύγει ποτέ από το μυαλό η ιδέα να πολιτευθεί, όπως είχε κάνει
στη Βουλή της Δούμας της Ρωσίας».
Κι όχι μόνο ο Μπάμπης. Ο Παντελής Σαββίδης ξαναχτύπησε
στο δόξα πατρί. Σεβάσμιος στην
κοινωνία της Θεσσαλονίκης ο Παντελής, που είναι υπάλληλος της
ΕΤ3 και κονομάει από το κράτος
των Αθηνών. Πριν από κάνα-δυο
μήνες, είχε γράψει ότι πρέπει να ιδρυθεί πολιτικός φορέας στην Ελλάδα, για να πάψει να είναι ιδιοκτησία της Αθήνας. Μόλις του την
έπεσε η «Α» και η iapospi.gr, την
έκανε γυριστή και, για να τα μπαλώσει, έγραψε μετά ότι ο πολιτικός φορέας αυτός πρέπει να έχει

έδρα το Καστελόριζο. Μας έπεισε
ο κυρ-Παντελής.
Το πράγμα σοβάρεψε την περασμένη Δευτέρα από τον Παντελή
που κονομάει από το κράτος των
Αθηνών. Να τι πόσταρε στο
facebook: «Ο Μητσοτάκης μισεί τη
Θεσσαλονίκη. Φοβάται τον Τζιτζικώστα και απαξιώνει την πόλη. Αν
δεν υπάρξει πολιτικός φορέας πανελλαδικής εμβέλειας που θα επιδιώκει την ανάπτυξη όλης της Ελλάδας, πλην λεκανοπεδίου, για τα
επόμενα 30 χρόνια η πόλη και η ελληνική περιφέρεια έχουν τελειώσει.
Τα χαζοχαρούμενα, ή τα κομματικά
καθοδηγούμενα αφήστε τα. Ξυπνήστε». Κατάλαβες τι παιχνιδάκι παίζει ο κυρ-Παντελής; Να ξυπνήσουνε, λέει. Κι άμα ξυπνήσουνε οι
Θεσσαλονικείς και ρωτήσουνε,
γιατί δεν παραιτείται από την ΕΤ3
ο κυρ-Παντελής, αφού το παίζει
κατά του κράτους των Αθηνών, τι
θ’ απαντήσει ο κυρ-Παντελής; Ό-

τι είναι άλλο πράγμα η κονόμα, θ’
απαντήσει ο κυρ-Παντελής.
Κι όχι ότι είναι κακό να φτιάξει
κόμμα ο Σαββίδης. Όποιος θέλει,
φτιάχνει, δημοκρατία έχει η Ελλάδα. Εδώ μπορεί να φτιάξουνε κόμμα οι Πακιστανοί με τους Αφγανούς, και δεν θα φτιάξει ο Σαββίδης, πλάκα κάνουμε τώρα; Τυχαία
βγήκε και τα είπε αυτά η Σαχινίδου; Όχι βέβαια. Το δεξί χέρι του
Σαββίδη βγαίνει και λέει ότι άπαξ
και κάνει κόμμα όλοι οι Πόντιοι θα
τον στηρίξουν, πάει να πει ότι είναι
έτοιμο το πλάνο.
Πρώτη η «Α» και η iapopsi.gr
τον έγραψε «Μπερλουσκόνι της
Βόρειας Ελλάδας» τον Σαββίδη.
Και μετά το έκλεψαν οι Σαββιδοτέχνες κι αποκαλούσαν τον Μαρινάκη «Μπερλουσκόνι της Ελλάδας». Κανένα πρόβλημα. Την υγειά
μας να έχουμε, κι οι Σαββιδοτέχνες
να μας αντιγράφουν. Αλλού είναι
το θέμα μου. Για τη Σαχινίδου θα

σου μιλήσω, μάστορα. Η Χριστίνα
είναι πρόεδρος των
ποντιακών συλλόγων.
Μάλιστα. Με γεια της, με
χαρά της. Ρώτησε όλους
τους Πόντιους αν συμφωνούνε μαζί της όταν λέει ότι θα
στηρίξουμε τον Σαββίδη; Πολύ
σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχει εξουσιοδότηση το Χριστινάκι να μιλάει εξ ονόματος όλων των ποντιακών συλλόγων; Αν έχει και της είπανε ότι όλοι οι Πόντιοι στη Βόρεια Ελλάδα στηρίζουνε τον Ιβάν,
να βγει να το πει στα ίσια κι όχι να
κάνει την ντουντούκα του Σαββίδη σε ήχο πλάγιο.
Δηλαδή, οι Πόντιοι στα Σούρμενα, στην Καλλιθέα, στο Κερατσίνι και τον Κορυδαλλό είναι όλοι με
τον Σαββίδη; Πλάκα κάνουμε τώρα; Ο Μελισσανίδης θα στηρίξει
κι αυτός τον Σαββίδη άπαξ και
φτιάξει κόμμα; Κι ο Μαρινάκης,
που είναι Πόντιος από μάνα, θα
κατέβει με κανένα πλακάτ στον
Πειραιά, στηρίζουμε Σαββίδη; Αλλού είναι το θέμα. Ο Ιβάν, που έβγαλε τρεις σελίδες ανακοίνωση
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου, πάει να χωρίσει τους
Πόντιους. Αυτό σου λέω εγώ. Νταβατζηλίκι κάνει ο Ιβάν με την περήφανη ράτσα των Ποντίων. Κι ο
Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη κι αυτοί έβγαλαν ανακοινώσεις.
Όχι, όμως, προεκλογικές. Ο Ιβάν
το τράβηξε πολύ. Άπαξ και φτιάξει
κόμμα αύριο, θα γράψει τίποτα
διαφορετικό στο φυλλάδιο; Τα ίδια θα γράψει. Ότι ο Θεός είναι
μαζί μας και η πίστη μας και τα ρέστα.
Τώρα, μερικές φορές ο Θεός
κάνει τα στραβά μάτια όταν ο Ιβάν
πληρώνει 3,5 μίλιονς για να πάρει
τις εκλογές της ΕΠΟ, όταν παίρνει
Κύπελλο με γκολ οφ σάιντ, όταν
κάνει τον λαγό του Νικολάκη του
Παππά για να ανέβουν οι τιμές για
άδεια τηλεόρασης. Ή, όταν βάζει
το ανηψούδι τον Γιαννάκη τον
Καλπαζίδη ν’ αγοράσει την Ξάνθη. Όταν μαχαιρώθηκαν στην αερογέφυρα του Βόλου οι ΠΑΟΚτσήδες που την έπεσαν στους ΑΕΚτζήδες, ο Θεός θα έπινε καφέ.
Ή, όταν τα χουλιγκάνια σκότωναν
τον Βούλγαρο οπαδό του Άρη, τον
Τόσκο Μποτζατζίσκι κι ο ΠΑΟΚ
δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση,
ο Θεός είχε πάει βόλτα.
Έτσι είναι. Σφετεριστής της ποντιακής συνείδησης είναι ο Ιβάν
Σαββίδης. Γι’ αυτό και φτιάχνει
κόμμα. Κι όπως ο Χρυσοστομάκης Μάκης Γκαγκάτσης απείλησε να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο
και τώρα τον τρέχουνε στα δικαστήρια, ο Ιβάν το κάνει με νόμιμο
τρόπο. Με κόμμα.

Ο Φιγούρας
κυβερνητικός
εκπρόσωπος
Μόλις φτιάξει το
κόμμα του ο Ιβάν, θα
μοιράσει και τα πόστα
βέβαια. Ο Ζαγοράκης,
ας πούμε, θα παίξει
πρώτο τραπέζι πίστα
στη σκιώδη κυβέρνηση
για τη θέση του
Αυγενάκη.
Κυβερνητικός
εκπρόσωπος θα είναι ο
Φιγούρας Κυριάκος
Κυριάκος. Που έφυγε
από το ΚΙΝΑΛ, ο
Φιγούρας. Κι άπαξ
ρωτήσεις κανέναν
ΚΙΝΑΛίστα, γιατί την
έκανε ο Κυριάκος
Κυριάκος, σου λένε ότι
δεν είχε κανέναν λόγο
να την κάνει, γιατί τον
γούσταρε η Φώφη. Κι
άπαξ κι έφυγε ο
Φιγούρας, φως
φανάρι ότι τον
προορίζει για μεγάλα
πόστα ο Ιβάν. Το ’χει
το σπρέχεν ο
Κυριάκος. Μιλάει και
δεν λέει τίποτα. Ό,τι
καλύτερο, για ένα
κόμμα. Χρειάζονται
αυτοί όλοι. Έλεγε ο
Φιγούρας ότι ο
Σαββίδης δεν θα κάνει
περικοπές, αλλά ο Ιβάν
θα κάνει. Σάμπως θα
του ζητήσει κανένας
τον λόγο; Όχι βέβαια.
Έλεγε ο Φιγούρας ότι
ο Ολυμπιακός δεν θα
γίνει δεκτός στο CAS.
Μέσα έπεσε. Έλεγε ότι
δεν θα τιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ. Μία από τα
ίδια. Μια χαρά θα
είναι για το κόμμα του
Ιβάν.
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την Ελλάδα μπορεί
να υπάρχουν παράγοντες που κυνηγάνε το
ευρώ με το… ντουφέκι,
αλλά στην Αγγλία, ακόμη
κι εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, κινούνται ποσά που
προκαλούν ίλιγγο. Δισεκατομμυριούχοι εκτός Ευρώπης έχουν βαλθεί να τρελάνουν κόσμο, καθώς ρίχνουν πακέτα
που ζαλίζουν για να πάρουν
μια ομάδα ποδοσφαίρου.
Ποιος θα περίμενε ότι ο Μάικ
Άσλεϊ θα εισπράξει 400 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τη Νιούκαστλ
σε Σαουδάραβες. Μια ομάδα που
τις τελευταίες δεκαετίες είχε κάνει
γνωστή ο Άλαν Σίρερ, καθώς τελευταία φορά πήρε πρωτάθλημα
το… 1927 και Κύπελλο το 1955
κερδίζοντας στον τελικό 3-1 τη
Μάντσεστερ Σίτι. Η Νιούκαστλ βέβαια με τον Κέβιν Κίγκαν στο τιμόνι είχε πλησιάσει πολύ στο να
πάρει το πρωτάθλημα της σεζόν
1995-1996. Τότε, είχε ξεφύγει με
12 βαθμούς τον Φεβρουάριο, όμως στη συνέχεια κατέρρευσε και
πήρε τον τίτλο η Γιουνάιτεντ. Και
την επόμενη χρονιά η Νιούκαστλ
τερμάτισε πάλι δεύτερη, με τον
Κένι Νταλγκλίς τότε στον πάγκο.
Το 2007, ο μακροχρόνιος πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας
Φρέντι Σέφερντ πούλησε το μερίδιό του στην ομάδα στον Μάικ Άσλεϊ. Έπειτα από 13 χρόνια το αφεντικό υπερδιπλασιάζει τα χρήματά του (είχε αγοράσει την ομάδα αντί 134,4 εκατ. λιρών), με την πώληση στη σαουδαραβική Public
Investment Fund. Μια πόλη
274.000 κατοίκων, με οικονομία
που στηρίχτηκε στα ορυχεία άνθρακα, βλέπει να λάμπει από χρυσό και
οι «καρακάξες», όπως είναι το παρατσούκλι της Νιούκαστλ Γιουάιτεντ, να βάζουν πλώρη για τίτλους.
Η εξαγορά καθοδηγείται από
την Αμάντα Στάβελεϊ, η οποία είναι επικεφαλής της «PCP Capital
Partners», εταιρείας που στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της
με κεφάλαια της PIF, το μεγαλύτερο ταμείο κρατικών πόρων τον κόσμο, που ετοιμάζεται να κάνει πλέον δικό της το 80% των μετοχών
της Νιούκαστλ. Η Στάβελεϊ θα αποκτήσει το 10%, ενώ άλλο ένα
10% θα περάσει στην κατοχή των
Αδελφών Ρέουμπεν, μία από τις
πλουσιότερες οικογένειες στην
Αγγλία, με περιουσία που ανέρχεται στα 18 δισ. λίρες (έχουν στην
ιδιοκτησία τους τον ιππόδρομο
του Νιούκαστλ). Έτσι η ομάδα δεν
θα χάσει εντελώς το αγγλικό της
έρεισμα. Οι νέοι επενδυτές έχουν

Σ

Ζημιά ένα
δισ. ευρώ
Τρομάζουν τα νούμερα
των χρημάτων που
αναμένεται να χάσουν
οι αγγλικοί σύλλογοι,
εφόσον η νέα σεζόν
στην Premier League
διεξαχθεί χωρίς κόσμο
στις κερκίδες, σενάριο
που δεν θεωρείται
απίθανο.
Όπως αναφέρει η
«Daily Mail» σε
δημοσίευμά της, η
χασούρα των
αγγλικών ομάδων
αναμένεται να αγγίξει
και να ξεπεράσει το 1
δισεκατομμύριο ευρώ!
Η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ θα είναι η
ομάδα με τη
μεγαλύτερη ζημιά,
καθώς θα ξεπεράσει τα
160 εκατομμύρια
ευρώ, για να
ακολουθήσουν οι
Άρσεναλ, Τότεναμ και
Λίβερπουλ. Πιο
χαμηλά οι Τσέλσι και
Σίτι, με τις Σέφιλντ
Γιουνάιτεντ, Μπέρνλι
και Μπόρνμουθ να
χάνουν τα λιγότερα
χρήματα από κάθε
άλλη ομάδα, ανάμεσα
στα 10 και στα 15
εκατομμύρια ευρώ.

Η Νιούκαστλ γίνεται
η πλουσιότερη
ομάδα στον κόσμο
Περιουσία 360 δισ. ευρώ οι νέοι ιδιοκτήτες από τη Σαουδική
Αραβία. Οι Άγγλοι μένουν με το… 25% της Premier League.
Τεράστια κεφάλαια εν μέσω κορωνοϊού έρχονται εκτός
Ευρώπης και πέφτουν στο ποδόσφαιρο, όταν στην Ελλάδα
κυνηγάνε το ευρώ με το ντουφέκι

συγκεκριμένη στρατηγική επένδυσης, με στόχο να κάνουν μέσα
στην επόμενη διετία την αγγλική
ομάδα πρωταγωνίστρια στην
Premier League. Η Στάβελεϊ, ο
Τζέιμι Ρέουμπεν και ο Γιαζίρ ΑλΡαμαγιάν (επικεφαλής της PIF)
θα αναλάβουν τη διεύθυνση της
ομάδας, μαζί με άλλους δύο εκπροσώπους τού Αλ-Ραμαγιάν.

Περιουσία 360 δισ. ευρώ
Η περιουσία των Σαουδαράβων
που ετοιμάζονται να αγοράσουν
τη Νιούκαστλ ξεπερνάει τα 360

δισ. ευρώ και θα καταστίσουν τις
«Καρακάξες» τον νέο μεγάλο παγκόσμιο παίκτη στο ποδόσφαιρο.
Πρόκειται για αστρονομικό ποσό,
εάν υπολογιστεί ότι ο σεΐχης Μανσούρ της Μάντσεστερ Σίτι έχει πίσω του 27 δισ. ευρώ.
Το «κονσόρτιουμ» από τη Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να κάνει
τη Νιούκαστλ την πλουσιότερη ομάδα όχι μόνο στην Premier
League, αλλά σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει ότι, με το που θα αποκτήσουν την ο-

μάδα οι Άραβες, θα διαθέσουν άμεσα πάνω από 300 εκατ. ευρώ
για μεταγραφές. Και κάπως έτσι η
Νιούκαστλ ετοιμάζεται να γίνει ο
επόμενος μεγάλος παίκτης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετά τις
Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι.
Οι οπαδοί της Νιούκαστλ είναι
ενθουσιασμένοι με τη νέα σελίδα
στον σύλλογο, μιας και ο νέος ιδιοκτήτης είναι ο πλουσιότερος
στην Premier League.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
επιδρομή στο Νησί, από επενδυτές
που ρίχνουν αμύθητα ποσά για να
πάρουν μια ομάδα.
Το μπάσιμο του πρωθυπουργού
των Εμιράτων Μανσούρ και του
City Football Group στη Μάντσεστερ Σίτι αποτέλεσε πρόκληση κι
έβγαλε από την αφάνεια τους
«Πολίτες». Στον Όμιλο δεν μετέχουν μόνο Άραβες, καθώς μετοχές
στην εταιρεία έχει η αμερικάνικη
Silver Lake (επένδυσε το 2009
στο Skype), και οι κινέζικες China
Media Capital και CITIC Capital,
εκτός από την Abu Dhabi United
Group, της οποίας ηγείται ο
49χρονος σεΐχης Μανσούρ μπιν
Ζαγέντ Ελ Ναχιάν.
Ο Μανσούρ είναι παράλληλα
πρωθυπουργός των Ηνωμένων Α-

ραβικών Εμιράτων και εξ αγχιστείας αδελφός του προέδρου της χώρας, Καλίφα μπιν Ζαγέντ Ελ
Ναχιάν.
Ο Μανσούρ απέκτησε τη Μάντσεστερ Σίτι το 2008 έναντι 210
εκατ. λιρών και σήμερα το club αξίζει πάνω από 2 δισ. λίρες, σύμφωνα με το έγκυρο «Forbes», ασχέτως αν ετησίως ο σύλλογος
μπαίνει… μέσα, καθώς οι δαπάνες
του ξεπερνούν τα έσοδα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η
UEFA να επιβάλει ποινή αποκλεισμού στη Σίτι. Στη Μάντσεστερ Σίτι, λοιπόν, ιδιοκτήτης κατά πλειοψηφία είναι ο Μανσούρ με τη
City Football Group.
Η City Football Group έχει επενδύσει σε συλλόγους σε όλο τον
κόσμο, προσέχοντας να μην…
μπλέξει όπως, παραλίγο, η Red
Bull όταν Λειψία και Σάλτσμπουργκ έπεσαν στον ίδιο όμιλο στο
Europa League.
H CFG κατέχει:
• Τη Μάντσεστερ Σίτι κατά
100% μέσω του σεΐχη Μανσούρ.
Παράλληλα έχει επενδύσει και
στην αντίστοιχη ομάδα γυναικών
του συλλόγου με στόχο να γίνει
world brand.
• Τη Νέα Υόρκη Σίτι κατά 80%.
Σύλλογος στις ΗΠΑ που ιδρύθηκε
το 2013, το άλλο 20% κατέχει η
Yankee Global Enterprises, ιδιοκτήτρια των Γιάνκις στο μπέιζμπολ.
• Τη Μέλμπουρν Σίτι κατά
100%. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2009
και αποκτήθηκε το ’14, πρόκειται
για την παλιά Μέλμπουρν Χαρτ.
• Τη Μοντεβίδεο Σίτι Τόρκε
κατά 100%. Ομάδα της Ουρουγουάης που ονομαζόταν Κλαμπ
Ατλέτικο Τόρκε και αποκτήθηκαν
οι μετοχές της το ’17, με στόχο να
εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στη
Λατινική Αμερική.
• Τη Μουμπάι Σίτι κατά 65%.
Γνωστή, πια, ομάδα στην Ινδία, ιδρύθηκε το ’14 και το υπόλοιπο
35% έχει η Bimal Parekh του γνωστού, στο Μπόλιγουντ, ηθοποιού
Ρανμπίρ Καπούρ.
• Την Τζιρόνα κατά 44,3%
(αλλά με πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο). Το deal επιτεύχθηκε το ’17 και ένα άλλο 44,3%
κατέχει η Girona Football Group,
ιδιοκτησίας Πέρε Γκουαρδιόλα, αδερφού του Πεπ.
• Τη Σιτσουάν Γιουνιού κατά
28%. Είναι ομάδα της China
League 2, ήτοι γ’ κατηγορίας, ιδρύθηκε το 2006 και αποκτήθηκαν οι μετοχές της το ’19, με την
China Sports Capital (θυγατρική
της μετόχου της CFG, China Media
Capital) να έχει το 54%.
• Τη Γιοκοχάμα Μαρίνος κατά
20%. Το deal για τη νυν πρωταθλήτρια Ιαπωνίας επιτεύχθηκε το
’14 και ήταν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας της City
Football Group με τη Nissan.
• Το 60% των μετοχών της
Λόμελ, της βέλγικης ομάδας που
πλέον μετέχει στη β΄ κατηγορία.

21
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
23/24 ΜΑΪΟΥ 2020

Η Red Bull έδειξε
τον δρόμο
Η CFG δεν έχει αφήσει… ήπειρο
που να μην επενδύσει ποδοσφαιρικά. Προφανώς θεώρησε πως
μπορεί ν’ ακολουθήσει τα βήματα
της Red Bull. Eπισήμως η αυστριακή εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια της
Λειψίας, αλλά στη Σάλτσμπουργκ
είναι μόνο… ο βασικός χορηγός, αν
και τα τελευταία χρόνια 19 παίκτες έφυγαν από τη Σάλτσμπουργκ για να πάνε στη Λειψία ή έκαναν το αντίστροφο δρομολόγιο.
Οι δύο ομάδες είναι συγκοινωνούντα δοχεία ιδιοκτησιακά, αλλά
η άτεγκτη UEFA επέτρεψε να συμβεί.
Πλέον το Αγγλικό πρωτάθλημα
έχει ξεμείνει από Άγγλους ποδοσφαιριστές, προπονητές αλλά και
από… ιδιοκτήτες. Από τις 20 ομάδες της Premier League, πόσες ομάδες έχουν ιδιοκτήτες επιχειρηματίες ή ομίλους που είναι… Άγγλοι; Από το γκρουπ των κορυφαίων, μόνο η Τότεναμ ιδιοκτησίας
της ENIC Group του Τζο Λιούις
παραμένει σε αγγλικά χέρια.
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει περάσει
σε… αραβοαμερικανοκινέζικη ιδιοκτησία. Σε Σαουδάραβες ανήκει από το 2013 η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
και συγκεκριμένα στον 55χρονο
Αμπντουλάχ μπιν Μουσάντ
μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ,

που είναι γιος πρίγκιπα της χώρας.
Σε αμερικάνικα χέρια ανήκουν
η Λίβερπουλ (στην Fenway Sports
Group των Τζον Χένρι και Τόμας
Γουέρνερ, από το 2010), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (στον αείμνηστο Μάλκομ Γκλέιζερ από το
2005, πλέον στους Τζόελ και Αβράμ Γκλέιζερ), η Άρσεναλ (στην
Kroenke Sports & Entertainment
του Σταν Κρόνκε από το 2007),
η Κρίσταλ Πάλας (στους Τζος Χάρις, Ντέιβιντ Μπλίτζερ, μετοχές
έχει και ο Άγγλος Στίβεν Πάρις)
και… κατά το ήμισυ η Άστον Βίλα,
στον Γουές Έντενς (συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς του
Γιάννη Αντετοκούνμπο) και το
άλλο 50% έχει ο Αιγύπτιος Να-

σέφ Σαουίρις.
Η Έβερτον ανήκει
από το 2016 στον Ιρανό Φαρχάντ Μοσίρι,
παλιό μέτοχο της Άρσεναλ, και η Λέστερ από το
2010 πέρασε στο consortium
Asian Football Investments
του αείμνηστου Ταϊλανδού Βιτσάι Σριβαντχαναπράμπχα.
Μετά τον απρόσμενο χαμό του, η
ομάδα πέρασε από πρόσωπο σε εταιρεία, στην King Power
International Group του γιου του,
Αϊγιαβάτ.
Σε Ασιάτη ανήκει και η Σαουθάμπτον, το 80% έχει ο Κινέζος Γκάο
Γισένγκ και το 20% η Ελβετίδα
Καταρίνα Λίμπχερ, ενώ η Γουλβς υπάγεται από το 2016 στη
Fosun International, μεγάλη κινέζικη επενδυτική.
Η Μπόρνμουθ από το 2011 πέρασε στα χέρια του Ρώσου Μαξίμ
Ντέμιν (που πούλησε αργότερα
το 25% στην αμερικάνικη ΡΕΑΚ6)
ακολουθώντας τα χνάρια της
Τσέλσι, την οποία αγόρασε (και γιγάντωσε) ο Ρομάν Αμπραμόβιτς
από το 2003.
Ο Ιταλός Τζίνο Πότσο πήρε το
2012 τη Γουότφορντ. Η οικογένειά του συνεχίζει να έχει υπό τη…
σκέπη της την Ουντινέζε, όπου
«μπροστάρης» είναι ο πατέρας της
φαμίλιας, Τζιαμπάολο Πότσο, ενώ ως το ’16 κατείχε και τη Γρανάδα προτού την πουλήσει στον Κινέζο Γιανγκ Λιζάνγκ.
Τι έμεινε για τους Βρετανούς
πέρα από την Τότεναμ; Η Μπράιτον έχει ιδιοκτήτη τον άλλοτε άσο
του… πόκερ Τόνι Μπλουμ, στην
Μπέρνλι ο Μάικ Γκάρλικ ηγείται
fund που συμπεριλαμβάνει άλλες
τρεις εταιρείες, η Νόριτς ως εταιρεία λαϊκής βάσης έχει επικεφαλής
τη γνωστή σεφ Ντέλια Σμιθ και
τον Ουαλό συγγραφέα Μάικλ
Γουίν-Τζόουνς και η Γουέστ Χαμ
τον Ουαλό Ντέιβιντ Σάλιβαν κατά 51% και τον Άγγλο Ντέιβιντ
Γκολντ κατά 35%.
Από τις 20, μόλις έξι παραμένουν σε βρετανικά χέρια και χάνεται και η Νιούκαστλ. Συνεπώς, οι
Άγγλοι θα έχουν το 25% των αγγλικών ομάδων.
Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν στην Championship, με ιδιοκτήτες Αμερικανούς (Μπάρνσλεϊ,
Μίλγουολ, Σουόνσι), Άραβες
(Τσάρλτον), Κινέζους (Μπέρμιγχαμ, Ρέντινγκ, Γουέστ Μπρομ, Γουίγκαν), Ινδούς (Μπλάκμπερν), Ταϊλανδούς (Σέφιλντ Γουένσντεϊ),
Μαλαισιανούς (Κάρντιφ, ΚΠΡ),
Πακιστανούς (Φούλαμ), Αιγύπτιους (Χαλ), Ιταλούς (Λιντς) και πλέον και Έλληνες με την αγορά από
τον Βαγγέλη Μαρινάκη της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μπέιλ,
Κουτίνιο
και…
Βλαχοδήμος
Την περασμένη σεζόν η
Νιούκαστλ έκανε μεταγραφές αξίας 60 εκατ.
ευρώ. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πενταπλασιάσουν το ποσό. Οι «ανθρακωρύχοι» είχαν
προχωρήσει στην απόκτηση του Ζοέλιντον από τη Χοφενχάιμ έναντι
του ποσού των 40 εκατομμυρίων λιρών. Το
ποσό αποτελεί ρεκόρ
στην ιστορία του συλλόγου, καθώς ξεπέρασε
κατά πολύ τα 25 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δαπανηθεί για να
επαναπατριστεί ο Μάικλ Όουεν την περίοδο
2005-2006.
Ο 22χρονος Βραζιλιάνος φορ που με τη φανέλα της Χοφενχάιμ σε
35 συμμετοχές είχε 11
γκολ και 9 ασίστ, υπέγραψε συμβόλαιο έως
το καλοκαίρι του 2025.
Πλέον η νέα Νιούκαστλ
με προπονητή τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος ξεκουράζεται τη
φετινή σεζόν μετά την
οικειοθελή αποχώρησή
του από τη Γιουβέντους
το περασμένο καλοκαίρι, μπορεί να έχει στις
τάξεις της τον Κουτίνιο
της Μπαρτσελόνα, τον
Μπέιλ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ντόνι Φαν Ντε
Μπεκ του Άγιαξ, αλλά
και τον… δικό μας Οδυσσέα Βλαχοδήμο της
Μπενφίκα.
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Toυ Γιώργου Σταυροκοπίδη
ιφνιδίασε αρκετό κόσμο το πρωί της περασμένης Κυριακής ο
Κώστας Βρακάς, όταν
δημοσιοποίησε στα social
media την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κυρίως
ξαφνιάστηκαν εκείνοι που
γνώριζαν τις κινήσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηπείρου για να διασφαλίσει την
παρουσία του στην Ομοσπονδία και μετά το φθινόπωρο. Το
τελευταίο δίμηνο ο Βρακάς είχε πυκνώσει τις επαφές του για
να πάρει το χρίσμα και να παραμείνει στη διοίκηση ακόμα
και μετά τις εκλογές. Όσες πόρτες κι αν χτυπούσε, όμως, τις έβρισκε κλειστές. Κυρίως, βέβαια, στο μπλοκ του Βορρά, όπου εντασσόταν έως τη μέρα
της αποχώρησής του.
Όσοι έχουν γνωρίσει διά ζώσης
τον Γιαννιώτη παράγοντα λένε ότι
και το αντικείμενο γνωρίζει και φιλοδοξίες έχει για να ανεβεί στην
ιεραρχία του ποδοσφαίρου. Η
διαρκής αμφισβήτηση του Γραμμένου, ακόμα και από τον Μάκη
Γκαγκάτση, φυσικά άνοιξε την όρεξη του Βρακά, ο οποίος θέλησε
να πάρει το χρίσμα από τον ΠΑΟΚ
για να διεκδικήσει την προεδρία
της ΕΠΟ. Με επιχείρημα ότι μέσω
του Τάκη Παπαχρήστου μπορούσε να βρει άκρη και στο μπλοκ
του Νότου, δηλαδή στις Ενώσεις
που δείχνουν μία αδυναμία στα κιτρινόμαυρα.
Οι επιτελείς του Ιβάν, ωστόσο,
είχαν αρχικά άλλους εκλεκτούς για
τη θέση του προέδρου. Χάρη και
στις επαφές του Αχιλλέα Μπέου,
ο Περικλής Λασκαράκης απέκτησε ένα προβάδισμα στις προτιμήσεις του Σαββίδη και των συνεργατών του. Κι αυτή η διαπίστω-

Α

Ψάχθηκε για
στήριγμα ο Βρακάς,
τα βρόντηξε όταν
έφαγε πόρτα!
ση όχι μόνο στενοχώρησε τον
Βρακά, αλλά τον οδήγησε και σε
επαφές που αποδείχθηκαν μοιραίες. Η αποκάλυψη του Τάκη Αγραφιώτη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την επίσκεψη του Γιαννιώτη παράγοντα
στον Βαγγέλη Μαρινάκη έκλεισε αμέσως όλα τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στα Ιωάννινα και
τη Θεσσαλονίκη.
Ο Βρακάς κατάλαβε ότι από
τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να τον στηρίξουν
στις επικείμενες εκλογές. Κι όταν
είδε κλειστή και την τελευταία
πόρτα, η απόφαση για ηρωική έξοδο αποτελούσε μονόδρομο.
Οι κακεντρεχείς, βέβαια, διέδιδαν την προηγούμενη Κυριακή άλλα πράγματα. Σύμφωνα με τις
διαρροές τους ο Βρακάς αποχώρησε τώρα, για να επιστρέψει αργότερα με άλλη σημαία. Έτσι, έλεγαν όσοι ήθελαν να τον αποδομήσουν και στήριζαν την επιχειρηματολογία τους στο μήνυμα που έστειλε προς τα αφεντικά των μεγάλων ομάδων. Στην ανάρτησή
του ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηπείρου
κάλεσε τους ισχυρούς του ποδοσφαίρου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να προτάξουν όσα τους ε-

νώνουν, που κατά τη γνώμη του
είναι περισσότερα από εκείνα που
τους χωρίζουν.
Ίσως και να ’χουν δίκιο. Ο Βρακάς ουδέποτε έκρυψε τη διάθεσή
του να παραμείνει στα πράγματα.
Να παίξει ενεργό ρόλο. Απλά το
τελευταίο οκτάμηνο είχε πάρει αποστάσεις από την καθημερινότητα της ΕΠΟ.

Απορίες για τον Φαν Σιπ
Ακόμα και από αγώνες της Εθνικής ομάδας απουσίασε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηπείρου. Επικαλέστηκε επαγγελματικές υποχρεώσεις και έχασε την προσπάθεια του
Τζον φαν Σιπ να πετύχει την επανεκκίνηση της Εθνικής, αν και ο λεγάμενος αποτελούσε προσωπική
επιλογή του και κατά γενική ομολογία με τη δουλειά του ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας κέρδισε
πολλούς πόντους στη συνείδηση
παραγόντων και φιλάθλων.
Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Βρακάς απέφυγε κάθε αναφορά στον Ολλανδό τεχνικό.
Στην ανάρτηση της αποχώρησής
του αναφέρθηκε μόνο στις επαφές
που είχε για την κατασκευή προπονητικού κέντρου, αλλά δεν έγραψε
λέξη για την Εθνική και τον Φαν

Σιπ. Έστω και αν 20 μέρες νωρίτερα είχε εμφανιστεί στην ΕΠΟ και
ζήτησε την καταβολή της νόμιμης
προμήθειας για τη συμφωνία με
τον ομοσπονδιακό προπονητή σε
μία άλλη εταιρεία ατζέντηδων.
Το περίφημο πλάνο για το προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, πάντως, αποτελεί το σημαντικό επικοινωνιακό χαρτί όσων θέλουν να
φράξουν τον δρόμο του Βρακά
προς την επιστροφή. Λένε ότι ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Ηπείρου τούς
έβαλε σε μία προεκλογική ιστορία
χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στη διαδικασία. «Γι’ αυτό και δεν
έχει γίνει ούτε καν μελέτη», τονίζουν για να αφαιρέσουν από τον
Βρακά κάθε επικοινωνιακό κέρδος από την προοπτική να αποκτήσουν οι Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου το δικό τους προπονητικό
κέντρο στα Μεσόγεια.
Αν τα καταφέρουν, θα μας δείξει ο χρόνος. Μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν αρκετοί μήνες για να
διαπιστώσουν όλοι τις πραγματικές προθέσεις του Βρακά, αλλά
και να αποδειχθεί η βιωσιμότητα
του πλάνου του για την έκταση
στα Σπάτα. Μέχρι τότε, όμως, οι
ψίθυροι για «ηρωική έξοδο» θα
πολλαπλασιάζονται…
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Έτρεξαν για νέα κοστούμια
περιμένοντας υπουργοποίηση
Με το καλημέρα που άνοιξαν τα εμπορικά μαγαζιά τη Δευτέρα 11 Μαΐου,
κάποια είχαν πολλή δουλειά. Ειδικά αυτά στα πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Και ομιλώ για μαγαζιά με σινιέ κοστουμάκια, παπουτσάκια
πανάκριβα ιταλικά και πάει λέγοντας. Τι συνέβη; Λόγω των σεναρίων
που φούντωσαν για ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, τουλάχιστον 20
βουλευτές της Ν.Δ. που αναμένουν υπουργοποίηση έτρεξαν να προκάμουν. Οι περισσότεροι βέβαια έκαναν τις παραγγελίες του τηλεφωνικώς.
Άλλοι έστειλαν τις συζύγους, ενώ οι τολμηροί πήγαν οι ίδιοι. Και όπως έλεγαν, συνδύασαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Κι έκαναν τις παραγγελίες τους και τους είδε το πόπολο πως ενδιαφέρονται για την αγορά.

Συγχαρητήρια
από Λιάκο σε Στουρνάρα
Όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό, ο Γιάννης Στουρνάρας δέχθηκε δεκάδες τηλεφωνήματα
για συγχαρητήρια επί της ανανέωσης της θητείας του στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Αναμενόμενο ότι επικοινώνησαν μαζί του ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος,
εκπρόσωποι των κομμάτων, υπουργοί και πολλοί βουλευτές.
Όμως ένα τηλεφώνημα ξεχώρισε ο ίδιος ο διοικητής της
ΤτΕ. Και ήταν αυτό του Δημήτρη Λιάκου, του πρώην υπουργού Επικρατείας της
κυβέρνησης Τσίπρα και εκ των απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού.
Μάλιστα, η επικοινωνία έγινε πάνω-κάτω την ίδια ώρα που η Κουμουνδούρου (εκφράζοντας και κάποιους «καραμανλικούς» φίλους της) εξέδιδε την ανακοίνωση κατά του κ. Στουρνάρα. Πάντως ο φίλος του, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, απέφυγε να του τηλεφωνήσει.

Η τιμή τιμή δεν έχει…
Ωραία φτιάξη έκανε, τελικά, ο Κώστας Μπακογιάννης στον Σταμάτη Κραουνάκη. Είδε κι απόειδε ο δήμαρχος Αθηναίων, που ο
συνθέτης δεν σταματούσε να του τα «χώνει», και σε αυτόν και στην
κυβέρνηση, για την εποχούμενη καντάδα της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στους… καραντινιασμένους Αθηναίους στις 25 Απριλίου,
και υπέκυψε στις εξώδικες οχλήσεις του καλλιτέχνη. Του έστειλε ένταλμα είσπραξης για ποσό €800 στο όνομα του Στ. Κραουνάκη
ως αποζημίωση για τα τραγούδια του συνθέτη που ερμήνευσε η
Πρωτοψάλτη δίχως ο ίδιος να έχει δώσει την έγκρισή του.
Μένει να δούμε πόσους από τους «πάσχοντες και αδυνατούντες
καλλιτέχνες δημιουργούς» θα καταφέρει να ικανοποιήσει ο καλλιτέχνης με την αποζημίωση που έλαβε. Διότι τη λαϊκή σοφία «η τιμή
τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει» την ικανοποίησε πλήρως ο
μέγας Σταμάτης…

Τα παραμυθένια
εγκαίνια Σπίρτζη
και με τον ΒΟΑΚ

Σας έχω πει πολλές φορές για την αγάπη που τρέφω για το άλλο τεράστιο μέγεθος της πολιτικής, τον
Χρήστο Σπίρτζη. Ο άνθρωπος ήταν μάγος. Χωρίς να
κάνει ούτε ένα έργο, έφυγε από το υπουργείο Υποδομών και νόμιζες ότι λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο εθνικός δρόμος Πατρών-Πύργου μέχρι και ο ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης). Έλα όμως που ο Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε ερώτηση για τον
ΒΟΑΚ και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, αποφάσισε να απαντήσει. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που ο Πολάκης άρχισε να διακόπτει τον υπουργό. Ο συνήθως ήπιος
Καραμανλής τα πήρε στο κρανίο και τη νύφη την
πλήρωσε ο Σπίρτζης.
Ο κ. Καραμανλής είπε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προβεί σε ένα επικοινωνιακό τερτίπι, παρουσιάζοντας ως διαγωνισμό τη διαδικασία προεπιλογής, δηλαδή εκδήλωσης προθυμίας συμμετοχής
εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό, ο οποίος δεν
έγινε όμως ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε έτσι να παραπλανήσει τους πολίτες που δεν είναι μηχανικοί και δεν
γνωρίζουν τις διαδικασίες. Όπως επίσης ότι είχε αποκρύψει το γεγονός ότι σύμβαση παραχώρησης
χωρίς διόδια δεν νοείται και στη συνέχεια είχε υποστηρίξει ότι θα έβαζε διόδια μόνο για τους τουρίστες
και όχι για τους Κρητικούς, κάτι όμως που δεν επιτρέπει η κοινοτική νομοθεσία. Προφανώς ο κ. Σπίρτζης δεν έκανε μόνος του τα παραμυθένια εγκαίνια
με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού. Ήξερε
και ο Τσίπρας και κορόιδευε κι αυτός.
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Ο πραγματικός στόχος του Σκέρτσου με την
ανάρτηση για την αγόρευση της εισαγγελέως
Εξέφρασα σε μία παλιά καραβάνα του ΠΑΣΟΚ την απορία πώς και ο Άκης Σκέρτσος υπέπεσε σε
τέτοια γκέλα, κατακρίνοντας την αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη για τη δολοφονία της Ελένης
Τοπαλούδη, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Και η εξήγηση
που μου έδωσε αποδεικνύει για ποιον λόγο το Μαξίμου αυτή την εποχή είναι πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Στόχος του υφυπουργού Επικρατείας ήταν να κανακέψει τους δικηγόρους,
oπότε η ανάρτηση δεν ήταν πολύ αθώα. Είχαν προηγηθεί οι πληροφορίες της Χαριλάου Τρικούπη,
ότι ο ΠΑΣΟΚος πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, αλληθώριζε το τελευταίο διάστημα
προς την Κουμουνδούρου. Όπως επίσης και το φιάσκο με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης. Οπότε
ο Σκέρτσος έκανε το πρώτο βήμα για να αναθερμανθούν οι σχέσεις με τους δικηγόρους και πολλοί
από τη συγκεκριμένη επιστημονική ομάδα πήραν το μέρος του υφυπουργού, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απομάκρυνσή του.

Μασκοφόρος και γενειοφόρος
Τον τελευταίο καιρό η ελληνική Βουλή δεν σφύζει –ελέω κορωνοϊού– από ζωή, με αποτέλεσμα να έχουν
μειωθεί και τα παραπολιτικά κους-κους που λάμβαναν
χώρα στα κοινοβουλευτικά πέριξ.
Σε αυτή την… ανία ήλθε να βάλει ένα τέρμα ποιος λέτε;
Ο Κώστας Καραμανλής, που με μία ξεχωριστή εμφάνισή του στη Βουλή, την Τετάρτη όπου ψηφιζόταν η
διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, άφησε έκθαμβους όλους όσοι τον είδαν.
Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο ο πρώην
πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας
φορώντας την κλασική μάσκα μίας χρήσης, αλλά όταν
έγιναν τα «αποκαλυπτήρια» ξεπρόβαλε από κάτω μια
τροφαντή γκρίζα γενειάδα!
Όσο κι αν έψαξαν, τα κοριουδάκια του Κίτσου δεν
κατάφεραν να μάθουν αν το new look Καραμανλή είναι πρόσκαιρο και αποτέλεσμα της καραντίνας ή αποτελεί νέα στυλιστική επιλογή τού πρώην…

Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός;
Με όχι και πολύ κόσμιο τρόπο είναι η αλήθεια προσπάθησε ο Κυριάκος Βελόπουλος να διασκεδάσει τις κάκιστες εντυπώσεις που προκλήθηκαν από τη διάψευση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ότι ουδέποτε
υπήρξε φοιτητής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος και δεν
έχει πάρει πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο από το εν λόγω πανεπιστήμιο!
Ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» επέμενε ότι είναι αληθής η σχετική αναφορά στο βιογραφικό του, αναρτώντας και φωτογραφία στο
twitter από τον μεταπτυχιακό τίτλο του. Παρακάμπτοντας τα «γαλλικά»
(«χοίροι της παραδημοσιογραφίας», «ξεφτίλες») που συνόδευσαν την οργίλη απάντησή του, χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για να διευκρινιστεί ότι τα πτυχία του ο Κ. Βελόπουλος τα πήρε από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και όχι από το «σκέτο» Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως αναφερόταν μέχρι τη στιγμή της αποκάλυψης στο βιογραφικό του
κ. Βελόπουλου και το οποίο είναι ΑΛΛΟ ίδρυμα. Την επομένη του…
τζέρτζελου και αφού το «ανοιχτό» ίδρυμα επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος
της «Ελληνικής Λύσης» ήταν σπουδαστής του, το βιογραφικό Βελόπουλου διορθώθηκε και όπου αναφερόταν ως ίδρυμα σπουδών το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπήκε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το ερώτημα, ωστόσο, δι’ ημάς τους χοίρους της παραδημοσιογραφίας, που δεν είμεθα και τόσο γραμματιζούμενοι, παραμένει: γιατί δεν έλεγε από την αρχή ο χριστιανός ότι έγινε ένα εκ παραδρομής λάθος
και αντ’ αυτού άρχισε το τσάμικο με βρισιές, κραυγές για κατασκευασμένες κατηγορίες και απειλές για δικαστήρια προς αυτούς που εντόπισαν το λαθάκι; Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, που έλεγε κι ο
αείμνηστος Τσαγανέας στο «Οι Γερμανοί Ξανάρχονται»…

Τα «γαλλικά» της Νάντιας
και ο μπελάς της Νίκης
Από τους υπουργούς με τα πολλά βάσανα είναι η Νίκη Κεραμέως. Δεν της έφταναν οι αρχικές ενστάσεις
των εκπαιδευτικών ότι το νομοσχέδιο για την παιδεία βγήκε στη διαβούλευση εν μέσω πανδημίας και
στη συνέχεια ο καβγάς με
την ΟΛΜΕ για τις κάμερες
στα σχολεία που θα χρησιμοποιούνταν στην τηλεκπαίδευση, ήρθε και το «στόλισμα» από την βουλευτή
του ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γαννακοπούλου, για να δέσει το
γλυκό.
Πέρα από τα «γαλλικά»
της Γιαννακοπούλου αναφερόμενη στην Κεραμέως
(σ.σ. τα μικρόφωνα της
Βουλής την έπιασαν να λέει
μιλώντας στο κινητό της ότι
«τα έχει κάνει σκ@τ@. Θα
γίνει χαμός. Θα τη σκίσω»),
η βουλευτής του Κινήματος
καταγγέλλει την υπουργό
Παιδείας για φωτογραφική,
όπως τη χαρακτηρίζει, εξαίρεση των Μαράσλειων πειραματικών δημοτικών σχολείων από την έως τώρα υφιστάμενη διασύνδεσή
τους με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών που
βρίσκεται στην Πλάκα, καθεστώς που ισχύει για τα
υπόλοιπα πειραματικά.
Σε καμία των περιπτώσεων η κα Γιαννακοπούλου
δεν υπερασπίζεται τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, επιμένει ωστόσο ότι την αδικία της κατάργησης
της διασύνδεσης που είχε αποφασιστεί επί θητείας
Γαβρόγλου στο υπουργείο Παιδείας, η κα Κεραμέως
διερρήγνυε τα ιμάτιά της και προεκλογικά και μετεκλογικά στη Βουλή ότι θα την αποκαταστήσει. Και
ο Κίτσος είναι σε ΑΠΟΛΥΤΗ θέση να γνωρίζει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως γνωρίζει κι ότι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα Μαράσλεια δημοτικά δεν είναι διατεθειμένοι να πέσουν αμαχητί,
γεγονός που θα φανεί ποικιλοτρόπως τις επόμενες
ημέρες.
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MYTILINEOS, ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΚΑΙ ΕΛ.ΠΕ. ΕΓΡΑΨΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΜΟΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ο να δημοσιοποιείς οικονομικά αποτελέσματα για το
τρίμηνο ενός έτους που έχει
σημαδευτεί από την παγκόσμια υγειονομική κρίση θέλει… κότσια, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύει και τις αντοχές κάθε εταιρικής οντότητας. Και τέτοιες αντοχές και
μάλιστα μεγάλες επέδειξαν μερικά από τα βαριά χαρτιά του ελληνικού επιχειρείν όπως είναι ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος ΟΤΕ-COSMOTE
και τα Ελληνικά Πετρέλαια.

T

MYTILINEOS: Ασπίδα
η ισχυρή ρευστότητα
Έστω κι αν τα lockdown που επέβαλαν
οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για λόγους υγειονομικής ασφάλειας ξεκίνησαν περίπου μετά από το πέρας του πρώτου 10ήμερου του Μαρτίου, αυτές οι 20 ημέρες ήταν αρκετές για
να επηρεαστούν οι εταιρικοί δείκτες κυρίως σε επίπεδο τζίρων.
Αυτό, όμως, δεν πτόησε βιομηχανικούς ομίλους όπως αυτόν του Ευάγγελου Μυτιληναίου, που όπως έδειξαν
τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ο κύκλος εργασιών δεν κάμφθηκε, αντιθέτως παρουσίασε αύξηση τη τάξης του
3,7% αναρριχόμενος στα 532,7 εκατ.
ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύγκριση με το αμέσως προηγηθέν διάστημα του δ’ τριμήνου του 2019, στο α’
τρίμηνο του τρέχοντος έτους η
MYTILINEOS κατάφερε να «γράψει»
αύξηση στα λειτουργικά αποτελέσματά
της (EBITDA) κατά 24%, στα 80,6 εκατ. ευρώ και ενίσχυση των καθαρών
κερδών της κατά 49,7%, στα 36,4 εκατ.
ευρώ.
Ανά κλάδο δραστηριότητας, τώρα, ο
τομέας της μεταλλουργίας της

«Αλεξίσφαιρα»
τα blue chips
του επιχειρείν
MYTILINEOS ήταν αυτός που κατά τη
διάρκεια ενός τόσο δύσκολου τριμήνου
επέδειξε εξαιρετική ανθεκτικότητα και
απόδοση, συνεχίζοντας απρόσκοπτα
τις δραστηριότητές του, με τα εργοστάσια αλουμίνας και αλουμινίου να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική
αλυσίδα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-coV-2.
Σημαντικό asset είναι, τέλος, για την
MYTILINEOS η ισχυρή ρευστότητα
που διαθέτει και η οποία το α΄ τρίμηνο
του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019 διαμορφώθηκε σε
1,5 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα
€700.000.000 είναι ταμειακά διαθέσιμα και τα υπόλοιπα €800.000.000 αντιστοιχούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες
γραμμές χρηματοδότησης. Αν σε αυτά
συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι ο καθαρός δανεισμός της MYTILINEOS
διαμορφώθηκε στα 530 εκατ. ευρώ
(σ.σ. στο 1,76 οδηγήθηκε ο δείκτη του
καθαρού δανεισμού προς EBITDA, με
βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες),
γίνεται αντιληπτό ότι ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος θα αντιμετωπίσει με
γεμάτη της φαρέτρα του την επερχόμενη ύφεση.

COSMOTE: Ανταπόκριση
σε δύσκολες συνθήκες
Ενδεικτική του πόσο ασύμμετρα «χτύπησε» η πανδημία της νόσου COVID19 τις επιχειρήσεις, όχι μόνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων αλλά συνολικά
στην καθημερινή λειτουργία τους, είναι μία περιγραφή του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου του ΟΤΕ,
Mιχάλης Τσαμάζ.
Με αφορμή την ανακοίνωση των επιδόσεων του τηλεπικοινωνιακού ομίλου τις πρώτες 90 ημέρες του 2020, ο
ισχυρός άνδρας του ΟΤΕ εξήγησε ότι
παρά το γεγονός ότι η πανδημία επέδρασε ελάχιστα την εικόνα των εταιρικών οικονομικών δεικτών, εντούτοις
άλλαξε ουσιωδώς τις λειτουργίες της εταιρείας. Κι αυτό διότι έπρεπε να δια-

σφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των
ανθρώπων και των πελατών του ομίλου, αλλά σε ένα περιβάλλον υπεραυξημένης ζήτησης (σ.σ. στην Ελλάδα η
ημερήσια κίνηση δεδομένων του ομίλου ΟΤΕ-COSMOTE αυξήθηκε κατά
50% στη σταθερή και σχεδόν διπλασιάστηκε στην κινητή) που δεν άφηνε
περιθώριο για μη απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Με τέτοιο… βιράζ τριμήνου ο όμιλος
ΟΤΕ «έγραψε» μεταξύ άλλων:
• Αύξηση των ενοποιημένων εσόδων του κατά 3,6% διαμορφούμενα σε
941,1 εκατ. ευρώ.
• Αύξηση της προσαρμοσμένης
κερδοφορία EBITDA (AL) 4,5% η οποία ανήλθε σε 322,1 εκατ. ευρώ, με
το προσαρμοσμένο περιθώριο
EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 34,2%,
αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης.
• Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους 157,5 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με τα κέρδη 133,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.
• Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (AL) 132,9 εκατ. ευρώ σε

σύγκριση με 35,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ποσό που αντανακλά την αύξηση στα κέρδη προ
φόρων καθώς και το σημαντικά βελτιωμένο κεφάλαιο κίνησης.

ΕΛ.ΠΕ.: Survivor
σε δύο κατρακύλες!
Στα διασταυρούμενα πυρά της κατρακύλας της ζήτησης για καύσιμα αλλά
και της καθόδου της τιμής του πετρελαίου παγκοσμίως που προκάλεσε η
πανδημία του φονικού ιού βρέθηκε ο
όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στη
διάρκεια του α’ τριμήνου. Κι όμως οι α-

ντοχές του ενεργειακού ομίλου αποδείχτηκαν… αλεξίσφαιρες όπως έδειξαν
τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος 2020.
Ειδικότερα, θετικό πρόσημο είχαν
τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA των
ΕΛ.ΠΕ. τα οποία ανήλθαν στα 128 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +4%,
καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη
που αυξήθηκαν κατά 18% διαμορφούμενα στα €44.000.000.
Η εικόνα γκριζάρει σε ό,τι αφορά
την αποτίμηση αποθεμάτων η οποία
κατέληξε σε ζημιές ύψους άνω του μισού δισ. ευρώ (€540.000.000), διαμορφώνοντας τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα στα -341 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται όμως για μία λίγο ως πολύ
αναμενόμενη εξέλιξη δεδομένου ότι το
τετράμηνο Δεκέμβριος 2019-Μάρτιος
2020 οι τιμές αργού και προϊόντων καταβαραθρώθηκαν στο -50% δηλαδή,
στο τιμολογιακό ναδίρ των τελευταίων
χρόνων. Σημειώνουν, μάλιστα, από τα
ΕΛ.ΠΕ. ότι η επίπτωση θα ήταν ακόμα
μεγαλύτερη αν ο Όμιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων, ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.
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Σύμπραξη
αλληλεγγύης
της ΑΒ
Βασιλόπουλος
με τη WIND
Η στήλη έχει ξαναγράψει
για την πρωτότυπη –για εταιρεία telecom– πρωτοβουλία τής WIND Ελλάς εν
μέσω πανδημίας να διεκπεραιώνει παραγγελίες με
ψώνια ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
(ηλικιωμένοι, άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες) αλλά
και σε μονογονεϊκές οικογένειες.
Η υπηρεσία που ξεκίνησε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη και
πρόσφατα «κατέβηκε» και
στην Αθήνα βρήκε… συμπαίκτη ένα μεγάλο όνομα του
ελληνικού λιανεμπορίου,
την ΑΒ Βασιλόπουλος. Όπως ανακοίνωσε η γνωστή
αλυσίδα super market, θα
συμμετέχει κι αυτή στην
πρωτοβουλία τής WIND
«Μείνετε Σπίτι – Θα σας φέρουμε εμείς τα ψώνια», εξυπηρετώντας τους κατοίκους
των δήμων Αθηναίων, Νίκαιας, Καλλιθέας, Νέας
Σμύρνης, Κορυδαλλού, Περιστερίου και Αιγάλεω.
Οι παραπάνω θα μπορούν
να καλούν μεταξύ 7:0011:00 το πρωί στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας οχημάτων ταξί «Κόσμος», δίνοντας τον κωδικό 180 και
τη διεύθυνση της κατοικίας
τους. Ένας από τους οδηγούς τής «Κόσμος» θα παραλάβει το συντομότερο τη
λίστα με ψώνια και το χρηματικό αντίτιμο, και στη συνέχεια θα μεταβεί στο πλησιέστερο κατάστημα ΑΒ, όπου με προτεραιότητα κατά
την είσοδο και με ευθύνη
στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη
διάρκεια των αγορών, θα
συλλέξει τα προϊόντα της
παραγγελίας και θα τα παραδώσει στον πελάτη την ίδια ημέρα, το αργότερο έως
τις 16:00.

ε πρωταθλητή των
διαδικτυακά διαφημιζόμενων τον κλάδο
των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών και αύξηση δαπάνης στο +4% συνολικά «έκλεισε» το 2019 η display διαφήμιση στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια αναφορά Adex Hellas 2019 που εκδίδει ο IAB Hellas, ο κλαδικός
φορέας των εταιρειών που ασχολούνται με όλες τις μορφές
του digital και interactive
marketing.
Η αυξητική τάση κρίνεται
ενθαρρυντική, αφενός για το
προφανές. Ότι δηλαδή έπειτα
από μία χρονιά κάμψης που
ήταν το 2018 με μείωση διαφημιστικής δαπάνης στο -3%,
την περασμένη χρονιά η
display διαφημιστική προβολή πήρε το ριμπάουντ καλύπτοντας ποσοστιαία ένα κενό
7 μονάδων από τα -3% στο
+4% και επανερχόμενη σε απόλυτους αριθμούς στα 64,6
εκατ. ευρώ, δηλαδή στις επιδόσεις του 2017.
Ενθαρρυντικά είναι εξάλλου τα μαντάτα, δεδομένου ότι
το φετινό report Adex Hellas
που εξέδωσε ο IAB Hellas α-

Μ

Ενθαρρυντική ανάσα
στην on line
διαφήμιση, αλλά…
ποτυπώνει τα διαφημιστικά έσοδα από 14 επιμέρους εκδότες (publishers) και δίκτυα
(network) έναντι 16 μελών
για την αντίστοιχη μελέτη του
2018. Πιο αναλυτικά, οι εκδότες και τα δίκτυα που παρείχαν στοιχεία στην έρευνα διαχειρίζονται 82 επιμέρους sites
την περσινή χρονιά, έναντι
107 sites το 2018 και 125 το
2017.
Υπάρχουν, ωστόσο, και τα
«αλλά». Για παράδειγμα, η αναφορά των φετινών πεπραγμένων της on line διαφήμισης
δεν περιλαμβάνει στα αποτελέσματά της τη διαφημιστική
δαπάνη σε Programmatic,
Google και Social media, η ο-

ποία αθροιζόμενη με το
Display παρέχει μια πιο πλήρη εικόνα της ψηφιακής επένδυσης στην Ελλάδα. θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί
ότι την αύξηση πυροδότησαν
τα ad hoc κονδύλια που δαπανήθηκαν το 2019 λόγω των
πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων και τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 2,35 εκατ.
ευρώ.
Σημειώνεται τέλος ότι το
video αθροίζει στο μερίδιό
του 7,2% (€4.677.473) και έχει συμβάλει σημαντικά στη
συνολική αύξηση, σε σχέση
με το 2018 στο οποίο η σχετική επένδυση ανήλθε στα
€3.236.691 (5,2%).

Οι top διαφημιζόμενοι
κλάδοι
Τα 64,6 εκατ. ευρώ που περιήλθαν στα ταμεία των ψηφιακών Μέσων διοχετεύθηκαν από 21 επιμέρους κατηγορίες διαφημιζομένων, με
προεξάρχουσα αυτή των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
που δαπάνησαν 9,8 εκατ. ευρώ (15,18%) για τη διαδικτυακή προβολή τους.
Ακολουθεί στη 2η θέση το
Λιανεμπόριο με 9,031 εκατ.
ευρώ (13,98%), το οποίο αναρριχάται από την τρίτη θέση στην οποία βρισκόταν το
2018. Τα ΜΜΕ και η Διασκέδαση επενδύουν 6,4 εκατ. ευρώ (9,98%), οι Τηλεπικοινω-

Μέχρι €5.000 επιδότηση σε κάθε
Μέχρι €5.000 για κάθε
πληττόμενο αγρότης και έως το ποσό των €50.000
για κάθε αγροτική επιχείρηση που επλήγη από την
πανδημία θα είναι η αρωγή
του κράτους στον κλάδο.
Αυτό δήλωσε πριν από μερικά 24ωρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης,
εξηγώντας ότι το συνολικό

ποσό αυτών των επιδοτήσεων θα ανέλθει σε περίπου €41.000.000 και θα αντληθεί από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια.
Ειδική μέριμνα θα υπάρξει
σύμφωνα με τον αρμόδιο
υπουργό και για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα
στηριχθούν από κρατικά
κονδύλια.
Όπως είπε ο κ. Βορίδης, η

τελική έγκριση για το παραπάνω πρόγραμμα θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον επόμενο μήνα.
Ειδικότερα μέχρι το τέλος
Ιουνίου οι δικαιούχοι αγρότες θα ξέρουν σε ποιες
διαδικασίες θα πρέπει να
προβούν οι αγρότες, προκειμένου να τύχουν της επιδότησης, ενώ η διεκπεραίωση θα γίνει ηλεκτρονι-
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Για άλλα δύο χρόνια χέρι-χέρι Τράπεζα Πειραιώς και YΠΕΘΑ
Την ανανέωση της συνεργασίας της για ακόμη δύο χρόνια με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Μέσω αυτής, το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικό και πολιτικό
(εν ενεργεία και μη) και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως και οι Εθνοφύλακες, απολαμβάνουν oλοκληρωμένα
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με ευνοϊκούς όρους.
Συγκεκριμένα, σε περίπου 200.000 ανθρώπους και
βάσει της συνεργασίας της συστημικής τράπεζας με το
συγκεκριμένο υπουργείο, η Πειραιώς προσφέρει προ-

νομιακούς όρους σε: α) Λογαριασμούς Μισθοδοσίας /
Σύνταξης, β) προθεσμιακές καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια, γ) Όλη την γκάμα των χορηγητικών προϊόντων
και τη νέα πιστωτική κάρτα MasterCard των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η Τράπεζα Πειραιώς
διαθέτει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της, για ενημέρωση αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρει.

ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ… ΥΓΙΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Νέο ψηφιακό
«πορτοφόλι» από
τη Eurobank

νίες 5,33 εκατ. ευρώ (8,26%),
ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η κατηγορία των
FMCG / προϊόντα περιποίησης
και ΜΗΣΥΦΑ με 4 κατ. ευρώ
(6,20%). Έπεται στην 6η θέση
η κατηγορία FMCG/Τρόφιμα με
3,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο
5,50%, στην 7η τα Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες με 3,54 εκατ. ευρώ (5,49%), στην 8η τα Προϊόντα Τεχνολογίας, Software/Ηλεκτρονικά Αναλώσιμα με 2,8
εκατ. ευρώ (4,35%), στην 9η η

Πολιτική Διαφήμιση με 2,35 εκατ. ευρώ (3,65%) και στη 10η
τα Αλκοολούχα ποτά με 2,3 εκατ. ευρώ (3,65%).
Στη 2η δεκάδα και στην 11η
θέση τοποθετούνται τα Ταξίδια
και ο Τουρισμός με 2,1 εκατ. ευρώ (3,28%), στη 12η τα Βοηθητικά Προγράμματα με 1,7 εκατ.
ευρώ (2,71%), στη 13η τα Μη
αλκοολούχα Ποτά με 1,6 εκατ.
ευρώ (2,48%), στη 14η θέση η
Εκπαίδευση με 1,5 εκατ. ευρώ
και μερίδιο 2,31%, στη 15η η

πληττόμενο αγρότη
κά μέσω πλατφόρμας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που λειτουργεί ήδη.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τους ανέργους οι οποίοι θα θελήσουν να δουλέψουν σε αγροτικές εργασίες συγκομιδής,
αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί
θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας,
παράλληλα με την αμοιβή
τους.

Βιομηχανία και οι Κατασκευές
με 922.228 ευρώ (1,43%), στη
16η το Business Service με
836.000 ευρώ (1,29%), στη
17η τα Καθαριστικά με 568.134
ευρώ (0,88%), στη 18η οι Λευκές Συσκευές με 559.752 ευρώ
(0,87%), στη 19η τα Έπιπλα και
Είδη Διακόσμησης με 491.765
ευρώ (0,76%), στην 20ή το
Real Estate με 244.900 ευρώ
(0,38%) και στην 21η η Αγορά
Εργασίας με 85.200 ευρώ
(0,13%).

Στη διάθεση των πελατών
της έχει θέσει από την αρχή της εβδομάδας η
Eurobank τη νέα υπηρεσία
πληρωμών «Eurobank
Wallet». Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Eurobank
Mobile app και δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Mastercard εκδόσεως Eurobank, να πραγματοποιούν
απολύτως ανέπαφα, πληρωμές μέσω του Android κινητού
τους, χωρίς χρήση της κάρτας στη φυσική της μορφή.
Η σημαντική λειτουργικότητα του Eurobank Mobile App
δεν συμβαδίζει απλώς με τη σχετική παγκόσμια τάση πληρωμών, αλλά εξασφαλίζει επιπρόσθετη υγειονομική προστασία στους χρήστες που λόγω πανδημίας επιζητούν απολύτως ανέπαφες συναλλαγές.
H πρόσβαση στη νέα υπηρεσία «Eurobank Wallet», μέσω κινητού με λειτουργικό Android, είναι μια πολύ απλή
και σύντομη διαδικασία. Ο πελάτης, μέσω του Eurobank
Mobile App, ενεργοποιεί την υπηρεσία και επιλέγει τις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Mastercard, εκδόσεως
Eurobank, που διαθέτει και θέλει να ψηφιοποιήσει, ενώ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναλλαγή αμέσως
μετά από την ψηφιοποίηση της κάρτας.
Οι συναλλαγές (π.χ. πληρωμές σε εμπορικά καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες και ΔΕΚΟ που διαθέτουν POS) ολοκληρώνονται χωρίς χρήση του πλαστικού της κάρτας,
χωρίς να αποχωριστεί ο πελάτης το κινητό του και με τη
δυνατότητα διενέργειας της συναλλαγής ακόμα και αν το κινητό δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης επιλέγει
την κάρτα, κάνει χρήση PIN ή δαχτυλικού αποτυπώματος
στο κινητό του για ταυτοποίηση κάθε συναλλαγής με οποιαδήποτε ψηφιοποιημένη κάρτα, για οποιοδήποτε ποσό και
απλά πλησιάζει το κινητό του στο POS για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής. Η νέα λειτουργικότητα αποτελεί την ηλεκτρονική αποτύπωση της φυσικής κάρτας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.
Σημειώνεται ότι το «Eurobank Wallet» εξασφαλίζει την
απόδοση ευρώ loyalty, για συναλλαγές σε εμπόρους που
συμμετέχουν στα προγράμματα loyalty που υποστηρίζει η
Eurobank (€πιστροφή & co-brands προγράμματα πιστότητας), με τα ευρώ επιβράβευσης να λαμβάνονται την επόμενη
εργάσιμη από την ημέρα ψηφιοποίησης των καρτών.
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Κενά αέρος με οσμή…
James Bond για
τον «Easy» Στέλιο

• Το χρονικό πίσω από την «κατάρα» της ανανέωσης του στόλου
της easyJet και η ασύμφορη συμφωνία της με την Airbus, που οδήγησε
τον δισεκατομμμυριούχο Kύπριο να προσφέρει μυθική αμοιβή
σε όποιον του δώσει πληροφορίες ικανές να ακυρώσουν το deal
Ο Στέλιος Χατζηιωάννου, ο
δισεκατομμυριούχος Kύπριος
επιχειρηματίας που στα 39 του
χρόνια απέκτησε τον τίτλο του
Σερ από τη βασίλισσα της Αγγλίας, επανήλθε πριν από μερικά 24ωρα στην επικαιρότητα με μια ανακοίνωση-βόμβα.
«Επίδικο»; Μια υπόθεση που
έχει μπόλικη επιχειρηματική ίντριγκα και για κερασάκι την
ιδιότυπη επικήρυξη μετά αμοιβής 5 εκατ. λιρών Αγγλίας (!!!)
για όποιον γνωρίζει πληροφορίες που μπορεί να ακυρώσουν τη συμφωνία της αεροπορικής εταιρείας easyJet με
την Airbus για την αγορά 107
αεροσκαφών, συνολικού κόστους £4.500.000.000.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ιστορία φαίνεται να έχει
αρχίσει πολλά χρόνια
πριν, όταν ο πολυπράγμων επιχειρηματίας μεταβίβασε στις αρχές του
2004 σε ασφαλιστικά ταμεία και επενδυτές ένα πακέτο 4.000.000 μετοχών
της easyJet, της αεροπορικής εταιρείας
που είχε ιδρύσει με τα αδέλφια του, τον
Πόλυ και Κλέλια Χατζηιωάννου. Ο
«Εasy» Στέλιος είχε βέβαια προνοήσει
να παραμένει στα χέρια της οικογένειας
το κρίσιμο 37,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που την καθιστούσε
έτσι τον ισχυρότερο μέτοχο. Διαθέτοντας όραμα αλλά και εμπειρία, ο ιδρυ-

Η

μπεριφοράς, και εξάλλου ακόμη και μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων πολλές χώρες θα θέλουν να κρατήσουν μακριά τους ξένους ταξιδιώτες.
Κατά συνέπεια, θεωρεί όχι απλά άσκοπη, αλλά και οικονομικά ασύμφορη την σύμβασης των 4,5 δισ. λιρών
με την Airbus, καθώς η εκτέλεσή της θα
θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ρευστότητα
της εταιρείας και θα καταρρακώσει την
αξία για όλους τους μετόχους και τους
ομολογιούχους. Η υγειονομική κρίση
επέφερε ισχυρό πλήγμα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και η easyJet είχε
ήδη δανειοδοτηθεί με περίπου 1,3 δισ.
λιρών από ομολογιούχους (συνταξιοδοτικά ταμεία) που θα πρέπει να εξοφληθούν πλήρως στα επόμενα 2-5
χρόνια, ενώ έλαβε και 600 εκατ. λίρες
με εγγύηση της βρετανικής κυβέρνησης
ως κρατική ενίσχυση των πληττομένων
από τον κορωνοϊό επιχειρήσεων, με ορίζοντα αποπληρωμής τον Μάρτιο του
2021. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Kύπριο επιχειρηματία, εάν η ρευστότητα
της εταιρείας διοχετευτεί στο «γαλλογερμανικό» μονοπώλιο της Airbus δεν
θα μπορέσουν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο
βρετανικό κράτος:
«Εάν έστω και μία δεκάρα της easyJet
πάει σε αυτόν τον μη βρετανικό προμηθευτή, ενώ η ίδια η εταιρεία αθετεί τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις στο μέλλον, τότε θα μηνύσω προσωπικά αυτούς
τους απατεώνες για παράβαση των καθηκόντων τους», κατέληξε.

«Επικήρυξε»
τους Γαλλο-γερμανούς

τής της easyJet διοίκησε μέχρι το 2010,
οπότε αποχώρησε λόγω ισχυρής διαφωνίας με τη στρατηγική της ανανέωσης του στόλου της εταιρείας με 135
νέα αεροσκάφη κόστους περίπου 12
δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη δεν άρεσε
στην αγορά που τα παν θωρά, με αποτέλεσμα οι μετοχές της easyJet εξαιτίας
της παραπάνω κόντρας να χάσουν το ένα τέταρτο της αξίας τους μέσα στο
2011.
Λίγα χρόνια μετά, το 2013 αντιτέθηκε ξανά στην αγορά νέων αεροσκαφών, αλλά η πλειοψηφία των μετόχων
την ενέκρινε. Kαι ερχόμαστε στο 2020
πάλι με το ίδιο ζήτημα. Μόνο που σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές,
η χρηματιστηριακή αξία της αεροπορικής εταιρείας κυμαίνεται γύρω στα 2
δισ. λίρες, η καθαρή λογιστική αξία
των στοιχείων ενεργητικού της (καθαρές υποχρεώσεις) ανερχόταν στις 30

Σεπτεμβρίου 2019 σε 3 δισ. λίρες Αγγλίας και η κρίση του κορωνοϊού έχει
καθηλώσει τα σκάφη στα αεροδρόμια.

«Δεν συμφέρει…»
Σχολιάζοντας την πρόβλεψη του χρηματιστή της easyJet, Neil Glynn, στην
Credit Suisse στις 2 Απριλίου ότι ο στόλος της εταιρείας θα επιστρέψει στους
αιθέρες τον Ιούνιο, επιφέροντας κερδοφόρα έσοδα ύψους 1,5 δισ. λιρών
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Στ.
Χατζηιωάννου τη χαρακτήρισε «καθαρή φαντασία», σημειώνοντας ότι όλες οι
ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους με αβέβαιη την επανεκκίνηση των αεροπορικών μετακινήσεων.
Ακόμα όμως και όταν συμβεί αυτό, τόνισε, κανείς δεν πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι για διεθνείς μετακινήσεις, καθώς ο φόβος είναι πλέον
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συ-

Με υπολογισμούς της ίδιας της διοίκησης αναμένονται απώλειες στο α΄ εξάμηνο μεταξύ 230 εκατ. και 255 εκατ.
δολαρίων, ήδη λιγότερες από την
προηγούμενη χρονιά όπου καταγράφηκαν απώλειες ύψους 343 εκατ. δολαρίων στο ίδιο διάστημα, αλλά οι αναμενόμενες ζημίες θα αγγίξουν τα 474
εκατ. δολάρια. Με βάση αυτά τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και το σκάνδαλο
της Airbus στη Μεγάλη Βρετανία, όπου
καταδικάστηκε με πρόστιμα δισεκατομμυρίων για δωροδοκία στελεχών αεροπορικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο, ο sir Χατζηιωάννου όχι μόνο ζητά από τους μετόχους την ακύρωση της
συμφωνίας, αλλά επικηρύσσει την γαλλογερμανική βιομηχανία αεροπλάνων
που δημοσίως χαρακτήρισε «μετρ της
δωροδοκίας» και τους διευθυντές της
easyJet «λωποδύτες»: «Όποιος διαθέτει
σχετικές πληροφορίες μπορεί να στείλει email με πλήρη εμπιστευτικότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση easyJet-Airbusscandal@stelios.com και ο Sir Στέλιος θα
αξιολογήσει τις πληροφορίες. Η σχετική
ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια καταγγελιών του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, ήδη
από το τέλος Μαρτίου 2020, σχετικά με τη
σχεδιαζόμενη αγορά νέων αεροσκαφών της
Airbus από την εταιρεία easyJet», καταλήγει η ανακοίνωση.
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με την Καίτη Νικολοπούλου

• Η Κατερίνα Κροτοπούλου μιλά στην «Α» με την ευκαιρία
της έκδοσης του πρώτου της βιβλίου «Μικροί Θεοί» από τις εκδόσεις
Πηγή, ένα ταξίδι για μικρούς και μεγάλους

«Αγνότητα, αυθεντικότητα, δημιουργία:
οι συνισταμένες των παιδιών»
αλλά αυτή είναι η τελευταία του και είναι σαν να της δίνει την
πνοή του φεύγοντας. Οι βασικοί του ήρωες είναι δυο μικρά παιδιά, που δεν είναι συνηθισμένα παιδιά, αλλά εγγόνια αρχαίων
θεών, της Αθηνάς και του Απόλλωνα, αντίστοιχα. Έχουν κληρονομήσει τα σημαντικότερα από αυτά που ξέρουμε για τους
δύο αυτούς θεούς, αλλά διαθέτουν και από μια εξαιρετική ικανότητα ο καθένας τους. Η Αθηνά μπορεί και διαβάζει, ακούει τις
σκέψεις έμβιων και μη, ενώ ο Απόλλων νιώθει και καταλαβαίνει
τα συναισθήματά τους. Αυτοί οι δύο μικροί θεοί, λοιπόν, θα
συναντηθούν κάποια στιγμή και έχοντας συνοδοιπόρους άλλα
παιδιά και εμάς τους αναγνώστες βέβαια, θα ταξιδέψουν προς
την ανακάλυψη του νοήματος της ζωής, το οποίο πριν το συναντήσουν, θα τους έχει δώσει αρκετά στοιχεία πρόγευσής του
κατά την πορεία τους, μέσα από εμπειρίες και γεγονότα που εκείνοι φυσικά θέλησαν να γευτούν και να αφομοιώσουν».

«Α

νώτερος είναι εκείνος που δεν χάνει την
παιδική του καρδιά», έλεγε ο Κινέζος φιλόσοφος Μένκιος. Και για να τη διατηρήσουμε, χρειαζόμαστε παιδεία, γνώση,
φιλοσοφία. Η Κατερίνα Κροτοπούλου
εμβάθυνε στην παιδική ψυχή, και δικαίως χαρακτήρισε
τα παιδιά «μικρούς θεούς». Τα πώς και τα γιατί, όμως, μας
τα εξηγεί στη συνέντευξη που μας παραχώρησε με τόση
ευγένεια, με την ευκαιρία της έκδοσης του πρώτου βιβλίου
της «Μικροί Θεοί» από τις εκδόσεις Πηγή.
• Κυρία Κροτοπούλου, πώς σκεφτήκατε τον τίτλο
«Μικροί Θεοί»;
«Γενικά, η έμπνευση προήλθε από την Αθηνά και τον Φοίβο
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από εκείνους ξεκίνησα
και έτσι όπως ενέπλεξα τα παιδιά στην όλη ιστορία, ήλθε μόνος
του ο τίτλος, αβίαστα. Και αυτό πιστεύω γιατί, μέσα μου, πάντα
έτσι ονόμαζα τα παιδιά και οτιδήποτε αληθινά παιδικό, υπό
την έννοια της αγνότητας, της αυθεντικότητας και της δημιουργίας».
• Θέλετε να μας δώσετε μια περιγραφή;
«Στο μυαλό και στην ψυχή ενός ιδιόμορφου για τον πολύ κόσμο
ανθρώπου, γεννιέται μια ιστορία ταξίδι, με προορισμό το νόημα
της ζωής. Συνηθίζει να φτιάχνει ιστορίες για να φτάσει κάπου,

• Ποια ήταν η πρώτη φορά που σκεφτήκατε ότι θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο; Το ερέθισμα που είχατε
σας παρακίνησε να ξεκινήσετε αμέσως τη συγγραφή
του;
«Ανέκαθεν ήμουν των ‘ιστοριών’. Από μικρή, έφτιαχνα σενάρια,
χωρίς να τα ονομάζω φυσικά έτσι. Όπως άλλωστε κάθε τι πηγαίο, εμείς δεν το ονομάζουμε, οι γύρω το καταλαβαίνουν και
μας το λένε. Είχαν αρχίσει λοιπόν να μου λένε κατά καιρούς ότι έχω μεγάλη φαντασία, σαν συγγραφέας, και έτσι μπήκε λίγολίγο στο μυαλό μου. Και αυτό το λίγο-λίγο και το σιγά-σιγά,
κράτησε πολύ καιρό, οπότε η ‘επίσημη’ συγγραφή, άργησε σχετικά. Τους ‘Μικρούς θεούς’ όμως, τους ξεκίνησα όντως αμέσως
μετά το ερέθισμα».
• Πώς είναι για έναν συγγραφέα η επόμενη ημέρα
της έκδοσης του βιβλίου;
«Νομίζω, ανάλογα με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα του.
Κάποιοι μπορεί να ενθουσιάζονται, κάποιοι μπορεί να είναι πιο
σιωπηλοί, κάποιοι άλλοι ίσως να το θεωρούν φυσικό και δεδομένο, σαν να ήταν πάντα έτσι. Εγώ –όπως κάνω γενικά βέβαια–
κυρίως το ζω κατά την προσμονή και, όταν συμβεί, παγώνω ευχάριστα για λίγο και μετά είναι σαν να υπήρχε πάντα. Όπως
και να έχει, είναι μια ‘γέννα’, μία έκθεση αλλά και μια επέκταση
και επικοινωνία, με ό,τι μπορεί να προκαλεί στον καθένα αυτό».
• Κατά τη διάρκεια της συγγραφής υπήρξαν εμπόδια
που σας έβαλαν προς στιγμήν σε αμφιβολία για την
ομαλή έκβασή του;
«Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, όχι. Γιατί αφενός κυλούσε
μόνο του και, αφετέρου, απλώς έγραφα, δεν σχεδίαζα την έκδοσή του τότε».
• Πού γράψατε το βιβλίο σας;
«Υπάρχει το τυπικό ‘πού’ και το ουσιαστικό. Το τυπικό ‘πού’ ήταν
η Θεσσαλονίκη. Σε πολλούς έχει συμβεί αυτό. Εμπνέει η Θεσσαλονίκη, μαζί βέβαια και με τη στιγμή του καθενός. Σε μένα αυτή η

πόλη λειτούργησε ως προς το γράψιμο, πολύ αφαιρετικά, δηλαδή
με μάζευε, με συγκέντρωνε στον εαυτό μου, στην ουσία. Δεν ξέρω,
άλλοι ξεσαλώνουν στη Θεσσαλονίκη. Εγώ συγκεντρώθηκα. Μάζεψα και τακτοποίησα ό,τι είχα ως εσωτερική συγκομιδή, από
ανθρώπους, συναισθήματα, τρόπους σκέψης και τόπους».
• Πώς θα χαρακτηρίζατε το βιβλίο σας με δυο λόγια;
«Κάτι που σε παίρνει από το χέρι, σαν γονιός, σαν αδελφός,
σαν δάσκαλος, σαν φίλος...»
• Ετοιμάζετε το επόμενό σας βήμα στον κόσμο της λογοτεχνίας;
«Υπάρχουν αρκετά γραπτά μου στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μου και αρκετά επίσης στον δικό μου ‘σκληρό’, υπό επεξεργασία όμως. Τα βασικά είναι τρία. Ένα μυθιστόρημα –κι αυτό γραμμένο στη Θεσσαλονίκη– το οποίο θέλω να αναπροσαρμόσω, μία σχεδόν έτοιμη σειρά διηγημάτων μου, και το πιο τολμηρό, ένα δεύτερο μυθιστόρημα, για το οποίο δεν έχω γράψει
ούτε μία λέξη ακόμα, αλλά βρίσκεται μέσα μου. Θα βασίζεται
στην κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη ζωή του πρόσφυγα παππού
μου. Αυτήν τη συγγραφή τη νιώθω σαν ανάγκη, σαν ευγνωμοσύνη προσωπική, σαν μεγάλη προίκα που οφείλω να μοιραστώ. Και ίσως το βάρος και το μέγεθός της, να με έχει κάνει να
την αφήνω για αργότερα, να τη ‘ζεσταίνω’ τόσον καιρό, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Ρουλέτα η ημερομηνία των εκλογών στα Σκόπια
Η πανδημία του κορωνοϊού δεν παρέσυρε στο
διάβα της μόνο υγειονομική-κοινωνική κανονικότητα, αλλά άλλαξε σε κάποιες περιπτώσεις και
τη ροή των πολιτικών εξελίξεων. Τρανό παράδειγμα τα Σκόπια, που ενώ το πολιτικό καλεντάρι
όριζε ότι στις 12 Απριλίου θα είχαν στηθεί εθνικές κάλπες, η έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας
αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω του κορωνοϊού
και τώρα που φαίνεται να καταλαγιάζει η υγειονομική κρίση τα επτά μεγαλύτερα κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας
δεν βρίσκουν κοινό έδαφος συμφωνίας για το πότε, τελικά, θα διεξαχθούν οι εκλογές. Από την πλευρά του ο Ζόραν
Ζάεφ, επικεφαλής του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος, ζητά οι κάλπες να στηθούν στις 21 Ιουνίου, ενώ

ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αρχηγός του VMRODPMNE, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, προτείνει οι εκλογές να διεξαχθούν στα
τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Οι αντίπαλοι επικαλούνται και οι δύο την πανδημία έστω και υπό διαφορετικό πρίσμα. Ωστόσο η… ημερολογιακή διαφωνία τους σχετίζεται με το πολιτικό διακύβευμα: ο μεν Ζάεφ θέλει να εξαργυρώσει στην κάλπη την επιτυχία της ένταξης των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ και το ΟΚ των Βρυξελλών για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ο δε Μίτσκοσκι ποντάρει στην
μεταπανδημική ύφεση ελπίζοντας ότι η κρίση θα ροκανίσει
το πολιτικό κεφάλαιο του Ζάεφ και θέλει να το καθυστερήσει ώστε να γιγαντωθεί η λαϊκή δυσφορία.

• Πώς η Florence Nightingale άνοιξε τον δρόμο για το ηρωικό έργο
των νοσοκόμων που σήμερα χειροκροτεί ολόκληρη η υφήλιος

Η «Κυρία με το Φανάρι» που
έκανε είδωλα τις νοσοκόμες
Η 12η Μαΐου τιμήθηκε
σε όλο τον κόσμο, και
μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις με μηνύματα από τους ανώτατους άρχοντες κάθε χώρας. Εύλογο να σκεφτεί κανείς
ότι η φετινή Παγκόσμια
Ημέρα Νοσηλευτή συνέπεσε νε την πανδημία
του φονικού κορωνοϊού.
ε αφορμή αυτή
την ημέρα, λοιπόν, το περιοδικό «TIMES» δεν
απευθύνθηκε
σε κάποιον από τους σύγχρονου
ήρωες με τις υγειονομικές στολές και τις μάσκες, αλλά δημοσίευσε τη συνέντευξη της Βρετανίδας Γκρέτα Γουέστγουντ, η
οποία αν και συνταξιούχος νοσοκόμα επέστρεψε στο τοπικό
νοσοκομείο στο Πόρτσμουθ,
στη νότια Αγγλία, για να συνδράμει στον αγώνα ενάντια στον
κορωνοϊό. Από αυτή την κουβέντα με την κυρία Γουέστγουντ,
προέκυψε το όνομα μίας άλλη
«μεγάλης» γυναίκας που έγινε

M

φάρος και για την Γκρέτα Γουέστγουντ –εξήγησε πώς ένα βιβλίο που διάβασε όταν ήταν 5 ετών για τη βικτοριανή νοσοκόμα Florence Nightingale την
οδήγησε στη ζωή της– και για
άλλες νοσοκόμες. Ποια ήταν όμως η «Κυρία με το Φανάρι» που
πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη
γέννησή της;

Ο Θεός και ο πόλεμος
της Κριμαίας
Η Nightingale γεννήθηκε στις
12 Μαΐου 1820, σε μια πλούσια

αριστοκρατική οικογένεια Άγγλων που κατοικούσαν στην Ιταλία και μεγάλωσε στην Αγγλία.
Ως έφηβη πίστευε ότι είχε κληθεί από τον Θεό να βοηθάει τους
άρρωστους και τους φτωχούς,
αλλά η οικογένειά της της απαγόρευσε να σπουδάσει νοσηλευτική (καθόλου αξιοσέβαστη
δουλειά εκείνη την εποχή), καθώς σύμφωνα με τις βικτοριανές κοινωνικές συμβάσεις οι
πλούσιες γυναίκες δεν εργάζονταν. Ωστόσο, στα 30 της χρόνια και έχοντας ήδη αποφασίσει
να μην κάνει οικογένεια, παρά

την αποδοκιμασία της οικογένειάς της, εκπαιδεύτηκε σε ένα
Λουθηρανικό ίδρυμα για τους
φτωχούς στη Γερμανία. Με την
είσοδο της Βρετανίας στον πόλεμο της Κριμαίας τον Μάρτιο
του 1854 και με τα νοσοκομεία
σε ζοφερή κατάσταση, ο υπουργός Πολέμου Σίντνεϊ Χέρμπερτ
διόρισε τη Nightingale επικεφαλής μιας ομάδας 38 εθελοντών νοσοκόμων σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Σκουτάρι της Κωνσταντινούπολης, όπου η κατάσταση ήταν εφιαλτική: Περισσότεροι στρατιώτες

πέθαναν από τύφο, χολέρα και
δυσεντερία παρά από πληγές
μάχης, και οι θάλαμοι του νοσοκομείου ήταν γεμάτοι από αρουραίους και ψείρες. Παρ’ όλα αυτά δεν πτοήθηκε, με αστείρευτη
συμπόνια στεκόταν ακόμα και τα
βράδια πάνω από τα κρεβάτια
των ασθενών κρατώντας το διάσημο φανάρι της, είτε φροντίζοντάς τους είτε γράφοντας γράμματα στις οικογένειές τους, κάτι
που εφάρμοσαν και οι σημερινοί νοσηλευτές κατά τη διάρκεια
της κρίσης COVID-19, που
φρόντιζαν ώστε οι συγγενείς να
μπορούν να επικοινωνούν διά
μέσω κινητών με τους αγαπημένους τους. Παρά τις αντιδράσεις
των ανδρών γιατρών και νοσηλευτών, ήταν η Nightingale
που ανέπτυξε καινοτομίες για τη
βελτίωση της υγιεινής στο νοσοκομείο, όπως πλύσιμο σεντονιών και πετσετών και έμφαση
στο πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, καθόλου διαδεδομένο
την εποχή εκείνη, τακτική που
υπερασπίστηκε σθεναρά επιστρέφοντας στην Αγγλία και την
κατέστησε εθνικό ήρωα όταν αποδείχθηκαν σωτήρια τα αποτελέσματά της.
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ΗΠΑ: Μάθετε μπαλίτσα από τους άρχοντες του σεξ
Με την πανδημία του κορωνοϊού να σαρώνει κάθε παραγωγικό κλάδο στις ΗΠΑ, ο κόσμος του κινηματογραφικού θεάματος με τα υψηλά κασέ προσπαθεί να παραμείνει ζωντανός. Κι αν το Χόλιγουντ φαντάζει με πρωτόβγαλτο μαθητούδι στην αντιμετώπιση της κρίσης, βρήκε μία απρόσμενη αλλά
πρόθυμη «δασκάλα» να του διδάξει τα… προκαταρκτικά. Ο
υπαινιγμός όχι μόνο ακούγεται αλλά όντως είναι σόκιν, αφού οι εκπρόσωποι της «χαροκαμένης» –παλαιόθεν λόγω
AIDS– βιομηχανίας του πορνό στο Λος Άντζελες δηλώνουν
πρόθυμοι να διδάξουν στους «ορθόδοξους» συναδέλφους
τους το knowhow των απαιτούμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για να μην καταρρεύσουν οι κινηματογραφικές
παραγωγές.
Μπορεί το είδος και η μεταδοτικότητα της σημερινής παν-

δημίας να έχει σαφείς διαφορές από τη μάστιγα του ιού HIV
που χτύπησε τα ροζ… λημέρια της Μέκκας του κινηματογράφου στη δεκαετία του 1990, ωστόσο η εν λόγω βιομηχανία έχει επινοήσει από τότε το δικό της σύστημα εξετάσεων με μια
βάση δεδομένων προκειμένου να προστατεύονται οι «εργάτες της τέχνης». Μάλιστα, η αμερικανική βιομηχανία πορνό
χρησιμοποιεί και σήμερα την ίδια τεχνογνωσία ώστε να αναπτύξει πρωτόκολλα και να καταστήσει εφικτή την παραγωγή ταινιών πορνό στους καιρούς του κορωνοϊού.
Μία παρόμοια «γνώση» αναζητά ο κόσμος του θεάματος
στις ΗΠΑ (κινηματογραφικά στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα, ενώσεις ηθοποιών και σκηνοθετών, συνεργεία, μακιγιέζ κ.λπ.),
ώστε να επανεκκινήσουν οι… μπομπίνες με τρόπο υγειονομικά ασφαλή για όλους τους εμπλεκόμενους.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Για τα επόμενα 50 χρόνια της
ζωής της, έδωσε προτεραιότητα
στην καθιέρωση της νοσηλευτικής ως σεβαστού επαγγέλματος,
το βιβλίο της το 1859 «Notes on
Nursing» θεωρείται ακόμα πρωτοποριακό κείμενο που γράφτηκε
σε απλή γλώσσα ώστε να το κατανοήσουν οι γυναίκες που έμεναν
στο σπίτι, και το 1860 ίδρυσε την
πρώτη στον κόσμο σχολή εκπαίδευσης νοσοκόμων που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η Florence

Nightingale αλληλογραφώντας
με άλλα νοσοκομεία σε όλο τον
κόσμο, από το Σίδνεϊ έως τη Νέα
Υόρκη, μοιράστηκε τις γνώσεις
της και τους πόρους των
«Nightingale Nurses» που είχαν
εκπαιδευτεί στο σχολείο της, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία
και οπτικοποιήσεις δεδομένων
που ήταν εύκολα κατανοητά για
να δείξει τις επιπτώσεις των ποσοστών μόλυνσης και θνησιμότητας στον πόλεμο της Κριμαίας.

«Ήταν η πρωτοπόρος στο πρώτο γράφημα
πίτας», δήλωσε η
Westwood στους «ΤΙMES», «όταν
ο πρωθυπουργός ή ο εκπρόσωπος ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας
κάνουν τις ενημερώσεις τους για τον
κορωνοϊό σήμερα, βλέπουμε αυτά τα
δεδομένα να δημοσιεύονται ως
infographics. Η Nightingale κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβαιναν τα δεδομένα, εκτός αν τα
έκαναν σαφή και αναμφισβήτητα».
Ενώ η κληρονομιά της έχει αντέξει ήδη δύο αιώνες αργότερα,
η επέτειος από τη γέννησή της έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για
τους νοσηλευτές της πρώτης γραμμής και σε μια στιγμή οικονομικής
πρόκλησης για το μουσείο αφιερωμένο στη μνήμη της. Για το Ίδρυμα Florence Nightingale, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 για να υπενθυμίζει την κληρονομιά της
και να υποστηρίζει ενεργά τις νοσοκόμες και τις μαίες μέσω προγραμμάτων υποτροφιών, ο συνηθισμένος εορτασμός των γενεθλίων της προσαρμόστηκε στην
κατάσταση καραντίνας: με μια καμπάνια αγοράς ενός ηλεκτρονικού
λευκού τριαντάφυλλου, τα έσοδα
της οποίας θα διατεθούν στου νοσηλευτές της πρώτης γραμμής, ενώ κάθε τριαντάφυλλο που αγοράστηκε θα αποτελέσει μέρος μιας
πραγματικής έκθεσης λουλουδιών στο Westminster Abbey του
Λονδίνου μόλις τελειώσει η βρετανική καραντίνα, για να τιμηθεί
η συμβολή των νοσοκόμων και
των μαιών παντού.
«Οι γιορτές είναι μια περίεργη λέξη
αυτή τη στιγμή, επειδή είναι γεμάτη
με θλίψη – τόσες πολλές νοσοκόμες έχουν πεθάνει και δεν πρέπει να το ξεχνάμε», λέει η Westwood. «Αλλά η
Florence Nightingale θα ήταν τόσο περήφανη για αυτό που κατάφεραν να
πετύχουν οι νοσοκόμες κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας».

Στην… εντατική η δημοφιλία
του Μπολσονάρου
λόγω κορωνοϊού
Με περισσότερα από 240.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου COVID-19 και έχοντας ξεπεράσει τους 16.000 νεκρούς, η Βραζιλία γίνεται το next big dangerous thing, ο επόμενος μεγάλος ασθενής του κορωνοϊού παγκοσμίως, έχοντας μάλιστα προσπεράσει στην επιδημειολογική κατάταξη χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία που θρήνησαν κι αυτές
πολλές χαμένες ζωές. Με την πανδημία, λοιπόν, να κορυφώνεται και τους ειδικούς να εικάζουν ότι τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα
στη χώρα του καφέ είναι μάλλον η πολιτική ηγεσία της. Κι
αυτό διότι ο Βραζιλιάνος
πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου επιμένει σε… ψεκασμένες
συμπεριφορές που αναδεικνύουν ως πρώτη προτεραιότητά του τη διάσωση της οικονομίας και όχι των ζωών
των συμπολιτών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα τέλη
Φεβρουαρίου όταν είχε παρατηρηθεί στην Βραζιλία ξέσπασμα της καμπύλης εισαγωγών στα νοσοκομεία, ο Μπολσονάρου δήλωνε ότι δεν ανησυχεί επειδή «οι Βραζιλιάνοι δεν
κολλάνε ποτέ τίποτα». Από τότε έχουν περάσει σχεδόν τρεις
μήνες, έχουν παραιτηθεί δύο υπουργοί Υγείας (σ.σ. οι εισηγήσεις τους δεν φαίνεται να εισακούστηκαν) και ο ακροδεξιός ηγέτης της χώρας επιμένει να τα βάζει με τους κυβερνήτες των ομόσπονδων πολιτειών (estados) της Βραζιλίας επειδή εφαρμόζουν μέτρα καραντίνας σε σχολεία, καταστήματα και εστιατόρια, φτάνοντας στο σημείο να καλεί τους επιχειρηματίες να σπάσουν τα περιοριστικά μέτρα.
Σε ένα τέτοιο κλίμα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δεν βλέπει
μόνο τους συμπατριώτες του να αποδεκατίζονται από τον
φονικό κορωνοϊό αλλά και τη δημοφιλία του να βρίσκεται
στην… εντατική. Ήδη το ποσοστό των Βραζιλιάνων ψηφοφόρων που θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μπολσονάρου έχει διαχειριστεί την κρίση της πανδημίας με τρόπο κακό ως και απαράδεκτο έχει αναρριχηθεί στο 43,4%. Όσο δε για το ποσοστό αποδοχής του ίδιου του προέδρου, αυτό έχει κατρακυλήσει στο 39,2% από 47,8% που ήταν τον Ιανουάριο, με το αντίστοιχο ποσοστό αποδοκιμασίας προς το πρόσωπό του να
έχει αυξηθεί το ίδιο διάστημα σε 55,4% από 47%. Και πώς
να είναι δημοφιλής ο ομοφοβικός Μπολσονάρου, που δεν
χάνει ευκαιρία να υμνεί τη δικτατορία και την οπλοκατοχή όταν η χώρα του αποδεκατίζεται από τον κορωνοϊό κι εκείνος
εμφανίζεται αμέριμνος να κάνει τζετ σκι στη λίμνη Παρανόα
συνομιλώντας και βγάζοντας selfie με υποστηρικτές του;
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Κινέζοι και ΠΑΟ
 
▶ ΣΕΛ. 20-21




Γήπεδο στον Βοτανικό.
400 εκατ. ευρώ για αρχή…
• Υπερσύγχρονο γήπεδο, εξαγορά του Μall, όμορα οικόπεδα για
διοικητήριο και νέο προπονητικό κέντρο περιλαμβάνουν τα σχέδια
των Κινέζων



▶ ΣΕΛ. 22


 


▶ ΣΕΛ. 15

Ποντιακό κόμμα ο
Ιβάν, «καρφώθηκε»
το Σαββιδοτεχνείο





▶ ΣΕΛ. 14


▶ ΣΕΛ. 14

• Ενώ οι Σαββιδοτέχνες απέσυραν σχετικό
δημοσίευμα, η πρόεδρος των ποντιακών
συλλόγων Χριστίνα Σαχινίδου το δήλωσε καθαρά
κι αυθαίρετα, ότι όλοι οι Πόντιοι θα στηρίξουν τον
Σαββίδη μόλις το προχωρήσει ▶ ΣΕΛ. 18-19

Ο Βόλος γίνεται(;)
Ηρακλής(!!!), και ο
Γραμμένος τρέχει…
• Κόντρα στο καταστατικό της ΕΠΟ που
απαγορεύει αγοραπωλησίες ΑΦΜ, αν Μπέος και
Τομ Παπαδόπουλος προχωρήσουν, τότε ο
Γραμμένος θα τρέχει να κρυφτεί… ▶ ΣΕΛ. 17

