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• Συμφωνούν με Γ. Στουρνάρα ο Φ. Καραβίας
(Eurobank) και ο Μ. Σάλλας (Παγκρήτια)

• Αποφασιστικής σημασίας η παρέμβαση του προέδρου της
Γερμανικής Βουλής για το Ταμείο Ανάκαμψης ▶ ΣΕΛ. 4
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ΣΥΡΙΖΑ

Η Κομισιόν
τούς χάλασε
το σχέδιο
• «Αδιάβαστες» στέλνουν
οι Βρυξέλες όλες τις οικονομικές
προτάσεις της Κουμουνδούρου
▶ ΣΕΛ. 6




• Ο πόλεμος νεύρων
στον Έβρο και η άμεση
εφαρμογή του σχεδίου
«σφραγίσματος»
της περιοχής για να
αποτραπεί η επόμενη
τουρκική… μπαμπεσιά
• Σε συνεχή
επαγρύπνηση η Αθήνα
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δεξιά κριτικάρει,
αριστερά χτυπάει
• Η Φ. Γεννηματά κάνει focus
στο πώς θα κοντύνει τον ΣΥΡΙΖΑ,
αφού η Ν.Δ. είναι κυρίαρχη
στο πολιτικό σκηνικό
▶ ΣΕΛ. 8





▶ ΣΕΛ. 25

▶ ΣΕΛ. 3

 

• Συνέντευξη-μονόλογος του πρώην αναπληρωτή υπουργού
Υγείας στον Alpha tv
όπου επανέλαβε εκ
νέου όλες τις «καταγγελίες» του για πολιτικούς που τα «πήραν»
σε Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, χωρίς ο τηλεπαρουσιαστής να
του υπενθυμίσει ότι ήδη επί ΣΥΡΙΖΑϊκής Δικαιοσύνης
οι υποθέσεις έχουν μπει στο αρχείο ▶ ΣΕΛ. 7

Στη ναφθαλίνη
οι εκλογές,
το φθινόπωρο
ο ανασχηματισμός
• Το ευρωπακέτο των €32
δισ. περνάει από
το Μαξίμου και
βγάζει ακόμη
περισσότερο
ενισχυμένο τον
Μητσοτάκη
▶ ΣΕΛ. 5
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τα τέλη του Απρίλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπαιρνε τον λόγο στη Βουλή για να δευτερολογήσει στο πλαίσιο
της συζήτησης που διεξαγόταν με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αναφορικά με τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία. Σε μία αποστροφή του ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντάς
του υπαινικτικά ότι «Ευτυχώς δεν θα μάθουμε» την απάντηση στην αναρώτηση της κοινωνίας «τι θα γινόταν αν… (σ.σ. κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ)».
Στην ίδια κοινοβουλευτική συζήτηση, αλλά και μερικές ημέρες αργότερα, με άρθρο του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε το γάντι και ανταπάντησε με έναν κατάλογο από «θα» που… ΘΑ γίνονταν, αν κυβερνούσε ακόμη το κόμμα του.
Η αλήθεια είναι ότι με τα «αν» δεν γράφεται η ιστορία, αλλά ήλθε μία επέτειος και ξανάκανε επίκαιρο τον μόλις δύο
γραμμάτων υποθετικό σύνδεσμο. Στις 28 Μαΐου του 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υποδεχόταν στο Ζάππειο
Μέγαρο τους Ευρωπαίους εταίρους και έβαζε την υπογραφή του στη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Συμπληρώθηκαν 41 χρόνια από εκείνη την ιστορική ημέρα και σε μια περίοδο που η Ευρώπη
πασχίζει να σταθεί όρθια από τις πληγές που αφήνει πίσω της η πανδημία του φονικού κορωνοϊού –η Γηραιά Ήπειρος μετρά περισσότερους από 150.000 νεκρούς– αναδύεται ένα εύλογο αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό «αν»: Τι θα συνέβαινε, ΑΝ αυτόν τον μετα-πανδημικό πόλεμο η Ελλάδα τον έδινε μόνη της, χωρίς συμμάχους και με όπλο την… τίμια πλην πάμπτωχη δραχμούλα!!!
Και μόνο στο άκουσμα της πρότασης της Κομισιόν για τη δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης, που προικοδοτείται με
πόρους ύψους 750 δισ. ευρώ και εκ των οποίων η Ελλάδα αναμένεται να λάβει τα 32 (22,5 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και 9,5 δισ. σε δάνεια), η ανακούφιση προκύπτει αβίαστα. Δεν είναι
και λίγο πράγμα να έχει μία χώρα στη φαρέτρα της ένα τέτοιο μπαζούκας όταν θα
κληθεί να αντιπαρατεθεί με μία θηριώδη
ύφεση και ανεργία. Για να μην πούμε ότι
πιθανότατα η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη
ευκαιρία για τα επόμενα πολλά χρόνια
σαν κι αυτή που γεννά σήμερα η υγειονομική κρίση. Να έχει, δηλαδή, στη διάθεσή της τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα τη βοηθήσουν να προχωρήσει στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που
έχει ανάγκη ο τόπος. Η θωράκιση του νέου εθνικού συστήματος υγείας που ευαγγελίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
η εκ των ων ουκ άνευ αναγκαιότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ακόμα και οι συζητούμενες αλλαγές στην Παιδεία χρειάζονται καύσιμο κίνησης για να τρέξουν και να αποδώσουν καρπούς.
Αυτή την πρόκληση-ευκαιρία πρέπει να πιάσει από τα μαλλιά η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη το τόλμημα της ευρωπαϊκής ηγεσίας να αφήσει τους φτηνολογιστικούς υπολογισμούς και να προτάξει την προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Ποιος ξέρει; Ίσως στην Εσπερία αφουγκράστηκαν έστω και μετά από τέσσερις δεκαετίες τα λόγια του εθνάρχη που από το Ζάππειο του 1979 επέμενε: «Θεμελιώδης για την επιβίωση της Ευρώπης είναι η σταδιακή οικονομική
της ενοποίηση, που θα εξασφαλίσει την αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Θα οργανώσει την οικονομία γύρω από τον άνθρωπο, αντί τον άνθρωπο γύρω από την οικονομία. Θα πραγματοποιήσει την ιδέα της πολυδιάστατης αναπτύξεως και θα προαγάγει την ποιότητα της ζωής, ενώ παράλληλα θα υπηρετήσει σε διεθνή κλίμακα την ιδέα
της οικονομικής δικαιοσύνης και της προαγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών».
Ποτέ δεν είναι αργά…

Σ

Το κρίσιμο
«αν…»
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• Ο πόλεμος νεύρων στον Έβρο με τη δήθεν κατάληψη ελληνικού
εδάφους βάζει σε σκέψεις την Αθήνα, που αναγκάζεται να βρίσκεται σε
συνεχή επαγρύπνηση και με το όπλο παρά πόδα

Ανεβαίνουν… πίστα
οι τουρκικές προκλήσεις
Ίσως δεν είναι μετρήσιμο το πόσο
αποκαρδιωτικό είναι να προσπαθείς να είσαι καλός γείτονας σε
μια κακή γειτονιά, όπως υποστήριζε ένας παλιός Αμερικανός
σκηνοθέτης. Είναι όμως σίγουρα
εξουθενωτικό και επικίνδυνο να
παραμένεις διαρκώς με το όπλο
παρά πόδα αλλά και ψύχραιμος
επειδή ο Τούρκος γείτονάς σου
τελεί σε κατάσταση μόνιμης νευρικής κρίσης.

Έσω έτοιμοι

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ο ταλέντο της να ξεπερνά κάθε
φορά τον προκλητικό εαυτό της
με ακόμη μία μεγαλύτερη πρόκληση επιβεβαιώνει συνεχώς η
Άγκυρα, με την Ελλάδα να αναγκάζεται να βρίσκεται σε διακριτική μεν αλλά παρατεταμένη επιφυλακή, προκειμένου
να προλάβει κάθε πιθανή αποκοτιά του καθεστώτος Ερντογάν. Μάλιστα, αντί να γεμίζει το ποτήρι της αισιοδοξίας ότι οι γείτονες θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στις
ράγες της λογικής, το ποτήρι αδειάζει όλο
και περισσότερο αφού το σκηνικό στην άλλη πλευρά του Αιγαίου γίνεται εκρηκτικό
από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, στο ήδη προβληματικό παζλ που στήνεται στην Τουρκία εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού και συνεπαγωγικά της σημαντικά κλυδωνιζόμενης τουρκικής οικονομίας, έρχονται να προστεθούν ακόμη
δύο απρόβλεπτες ψηφίδες αποσταθεροποίησης. Η μία είναι αυτή που αφορά τις
αποκαλύψεις για την υγεία του Τούρκου
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (σ.σ. φέρεται να έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου στο
παχύ έντερο, αλλά και να πάσχει και από
επιληψία). Η δεύτερη ψηφίδα αφορά τις
κινήσεις που καλείται να κάνει άμεσα ο Ερντογάν για να αλλάξει την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με πρώτη την κάθοδο στους
Τούρκους ψηφοφόρους με εξορμήσεις και
περιοδείες αλλά και ριζική αναδόμηση –όπως εικάζεται– της κυβέρνησής του.
Κάτω από αυτές τις οικονομικο-πολιτι-

κές και κοινωνικές συνθήκες, είναι απολύτως βέβαιο ότι παράγεται ένα ατμός που
κατά την πάγια διαχρονική τακτική της
τουρκικής διπλωματίας θα διοχετευτεί
(σ.σ. ελάχιστοι πιστεύουν πως όχι) εκτός
συνόρων, με πρώτη υποψήφια να τον…
λουστεί την Ελλάδα.

Ποιοτική αναβάθμιση των
προκλήσεων
Αν κάτι ενισχύει τις ελληνικές ανησυχίες
και την αντίστοιχη επιφυλακή είναι ότι το
προκλητικό σουλάτσο των Τούρκων δεν
περιορίζεται πλέον στα νερά και τον αέρα
του Αιγαίου. Το νέο θέατρο των προκλήσεών τους τα γεράκια της Άγκυρας το στήνουν στον Έβρο, εκεί δηλαδή που στα τέλη
του Φλεβάρη έκαναν το ντεμπούτο των υβριδικών επιθέσεών τους κατά της Ελλάδας. Χαρακτηριστικά της ποιοτικής αναβάθμισης των τουρκικών προκλήσεων είναι τα λόγια του ναυάρχου ε.α. και πρώην
υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον
τελευταίο καιρό οι παραβιάσεις των γειτόνων όχι απλώς έχουν πληθύνει ποσοτικά,
αλλά έχουν ανέβει επίπεδο ποιοτικά. Όπως εξηγεί ο έμπειρος στρατιωτικός, δεν
έχει η Ελλάδα ξαναντιμετωπίσει τόσες πολλές υπερπτήσεις πάνω από κύρια νησιά
και από «σαφές» ελληνικό έδαφος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις

του ναυάρχου Αποστολάκη έρχονται σε
μία στιγμή –και εξ αυτού επιβεβαιώνονται–
που η Άγκυρα προσπάθησε να παίξει ένα
βρώμικο παιχνίδι προκλήσεων στην ακριτική περιοχή του Έβρου, διαστρεβλώνοντας στα όρια της προβοκάτσιας το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να θωρακίσει το εθνικό έδαφός της με την ανέγερση φράχτη.
Ανεξαρτήτως του εμπρηστικού δημοσιεύματος της βρετανικής σκανδαλοθηρικής
εφημερίδας «SUN» ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν σε ελληνικό έδαφος και τις εν συνεχεία ανορθογραφίες στις οποίες υπέπεσε
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ως
προς την επικοινωνιακή διαχείριση του
θέματος, είναι σαφές από όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία ότι ουδέποτε υπήρξε κατάληψη εθνικού χώρου από Τούρκους. Αυτό που
στην πραγματικότητα συνέβη είναι ότι η
χώρα μας ξεκίνησε στην περιοχή των Φερών Έβρου τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες (βλ. μετρήσεις και αποψιλώσεις), προκειμένου να επεκταθεί ο εντός της ελληνικής επικράτειας φράχτης,
με την Άγκυρα να οσμίζεται ευκαιρία για
πόλεμο νεύρων και να ζητάει επισήμως να
ενημερωθεί για τις συντεταγμένες της κατασκευής του φράχτη, παίζοντας ταυτόχρονα και με την… άτακτη κοίτη του ποταμού
που αφήνει εκατέρωθεν κενά σε περιόδους ανομβρίας.

Το γεγονός ότι στον Έβρο παίχτηκε τις
προηγούμενες ημέρες ένα θέατρο του
παραλόγου ώστε να αποσυντονιστεί η
Ελλάδα, δεν αναιρεί την επικινδυνότητα του σκωτσέζικου ντους στο οποίο υποβάλλει τη χώρα μας η τουρκική στρατηγική των συνεχών προκλήσεων. Το έχουν, άλλωστε, παραδεχτεί ανοιχτά αρκετοί Τούρκοι επίσημοι ότι μόλις «σβήσει» η πανδημία του κορωνοϊού και υποχωρήσει ο μεγάλος υγειονομικός κίνδυνος, οι μετανάστες και πρόσφυγες –ορίτζιναλ και… fake– δεν θα εμποδιστούν
από την Άγκυρα να συγκεντρωθούν εκ
νέου στα σύνορα με την Ελλάδα και να
εκβιάσουν την είσοδό τους στην Ευρώπη.
Αυτός είναι και ο λόγος που το πρωί
της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης
συνάντησε στο Μαξίμου τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο
Δένδια, ενώ στη συνέχεια έπιασαν δουλειά οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα, από την λεωφόρο Κατεχάκη δόθηκε το πράσινο φως να μπει άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο «σφραγίσματος» του
Έβρου, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην ελληνοτουρκική μεθόριο με
συνολικά 400 αστυνομικούς, οι οποίοι
θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην επόμενη τουρκική… μπαμπεσιά!!!
Είναι αρκετό αυτό; Τα κυβερνητικά
στελέχη διαβεβαιώνουν ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ξέρει και έχει τους
τρόπους να υπερασπίζεται την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά δικαιώματά της, προστατεύοντας όχι μόνο τα δικά της σύνορα
αλλά και αυτά της Ευρώπης. Άλλωστε, η
χώρα μας δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το να προτάξει το ετοιμοπόλεμο της αποτρεπτικής της δύναμης, αφού οι παραινέσεις εταίρων και συμμάχων για σύνεση –όπως η πρόσφατη δήλωση συμπαράστασης του Αμερικανικού
βοηθού υφυπουργού Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ– είναι ιδανικές για τσάι και
συμπάθια, αλλά όχι ικανές να νουθετήσουν τον νταή της γειτονιάς…
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Ένας από τους άξονες πάνω στον
οποίο στηρίζεται το οικονομικό
σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι και το
Ταμείο Ανάκαμψης με προίκα
500 δισ. ευρώ, που έχει προτείνει
το δίδυμο Μέρκελ-Μακρόν. Ένα
σχέδιο, το οποίο ικανοποιεί όλες
σχεδόν τις χώρες του νότου και
φυσικά και την Αθήνα.
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• Αποφασιστικής σημασίας η παρέμβαση του προέδρου της Γερμανικής
Βουλής για το Ταμείο Ανάκαμψης που πρότειναν Μέρκελ και Μακρόν,
καθώς όλες οι χώρες του βορρά ακούν ευλαβικά τη γνώμη του

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι μπορεί Αυστρία, Ολλανδία,
Δανία και Σουηδία να διαφωνούν με το επί της ουσίας κορωνοομόλογο –που μετονομάστηκε σε Ταμείο Ανάκαμψης
για να ηρεμήσει το Βερολίνο– και να ζητούν τα 500 δισ. ευρώ να δοθούν ως δάνεια και όχι ως επιχορήγηση, όμως τόσο
οι νότιοι, όσο και οι δύο ηγέτες (ΜέρκελΜακρόν) δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. Κι αυτό διότι το μπαζούκας που έχουν στα χέρια τους ακούει το όνομα Βόλφρανγκ Σόιμπλε. Ο πρόεδρος της γερμανικής Βουλής και πρώην υπουργός Οικονομικών ήταν ο άνθρωπος που στήριξαν
τις επιδιώξεις τους όλα τα προηγούμενα
χρόνια οι βόρειοι για να βάλουν σε τάξη
τους μποέμ νότιους.
Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Βόλφρανγκ Σόιμπλε είναι ένας βαθύτατα ευρωπαϊστής, όπως ανέφερε σε άρθρο του από το 2017 ο
καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Γιώργος Παγουλάτος.
Ο καθηγητής τότε είχε γράψει ότι «η θητεία Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ως υπουργού Οικονομικών από τον Οκτώβριο 2009 συνέπεσε με
την πιο ταραγμένη οκταετία της Ε.Ε. Αν η Ευρωζώνη της κρίσης υπήρξε δέσμια της πολιτικής Σόιμπλε, η αποχώρησή του απελευθερώνει
ένα ιδιότυπο “σύνδρομο της Στοκχόλμης”. Η
παρουσία του δεν υποσχόταν πολλά, αλλά εξέπεμπε σαφήνεια και χαλύβδινη σταθερότητα. Ο Σόιμπλε ήταν ένας κορυφαίος, βαθιά συνειδητοποιημένος ευρωπαϊστής της Κεντροδεξιάς. Από το 1994 (μαζί με τον Καρλ Λάμερς)
υπερασπίστηκε την ιδέα μιας “Ευρώπης του
πυρήνα” (Kerneuropa), στην οποία ένας μικρότερος, πρόθυμος και ικανός κύκλος κρατών-μελών επιλέγουν να προχωρήσουν σε βαθύτερη οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Και οι υπόλοιποι έπρεπε να ακολουθήσουν στο ακέραιο όλα όσα τους ζητηθούν. Ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ενσάρκωσε το μείγμα ευρωπαϊκής φιλοδοξίας και εθνικών περιορισμών που συνοψίζει τη χαμηλών προσδοκιών
σημερινή Ευρωζώνη: ένας πεπεισμένος ευρωπαϊστής, που όμως την κρίσιμη στιγμή, μπροστά στα εθνικά εμπόδια, πάτησε φρένο. Διατήρησε μέσα του τον Γερμανό δικηγόρο, και γι’
αυτό η Ευρωζώνη παραμένει ημιτελής».

Η κρίσιμη
παρέμβαση
Πάντως, τώρα στην κρίσιμη στιγμή ο Βόλφρανγκ Σόιμπλε έδειξε αποφασιστικότητα, αλλά και την πίστη του στην Ε.Ε. Αφενός μεν ήταν ο μόνος Γερμανός πολιτικός
που καταχέριασε (όπως έκλεγε στην Ελλάδα ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος) τους δικαστές του συνταγματικού δι-

Ο Ευρωπαϊστής
Σόιμπλε
επιβάλλει τις
επιχορηγήσεις
καστηρίου της Γερμανίας για την απόφασή
τους κατά της ποσοτικής χαλάρωσης και
της επαναγοράς ομολόγων που θέσπισε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τώρα
έκοψε τη φόρα Αυστριακών, Ολλανδών,

Σουηδών και Δανών. Το «δημοσιονομικό γεράκι», όπως ήταν το προσωνύμιο του εξέφρασε τη στήριξή του στο σχέδιο που ανακοίνωσαν Μέρκελ - Μακρόν. «Οι επιχορηγήσεις, κεφάλαια δηλαδή που θα δοθούν

αλλά δεν θα κληθούν οι χώρες να τα επιστρέψουν (σ.σ. θα επιστραφούν από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό), είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστεί μια οικονομική βουτιά που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά στη διάρκεια του βίου μας», δήλωσε ο κ. Σόιμπλε στη Welt am
Sonntag. «Αν η Ευρώπη θέλει να έχει μια ελπίδα, πρέπει τώρα να δείξει αλληλεγγύη και
να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να δράσει. Οι Γερμανοί έχουν μεγάλο συμφέρον να
πατήσει ξανά η Ευρώπη στα πόδια της», τόνισε χαρακτηριστικά.
Και στην ίδια συνέντευξη ο κ. Σόιμπλε
έδειξε τον τρόπο που θα πειστούν οι διαφωνούντες, ώστε να προχωρήσει όσο το
δυνατόν νωρίτερα το σχέδιο για το Ταμείο
Ανάκαμψης. Κι όπως είπε η παλιά αλεπού
της Ευρώπης, «το ταμείο ανασυγκρότησης
που προτείνουν Βερολίνο και Παρίσι δεν σημαίνει αμοιβαιοποίηση παλαιών χρεών, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την οικονομική ανοικοδόμηση στην Ευρώπη. Θα υπάρξουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή θα πρέπει να ελέγχει αυστηρά, εάν τα χρήματα τοποθετούνται
σωστά». Κάτι πολύ λογικό, καθώς και οι
χώρες που τάχθηκαν υπέρ του κορωνομόλογου (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα)
δεν ζήτησαν αμοιβαιοποίηση παλαιών
χρεών.
Η μαγική αυτή φράση, όπως εκτιμούν
στο Μαξίμου, θα αναγκάσει τους τέσσερις
διαφωνούντες να πειστούν είτε με το καλό, είτε με το κακό. Εξάλλου, όπως είχε
γράψει και ο Γιώργος Παγουλάτος αποτιμώντας την περίοδο Σόιμπλε ως «τσάρου»
της γερμανικής οικονομίας, «ήταν αποφασιστικός ο ρόλος του στην εκπόνηση και ψήφιση των προγραμμάτων διάσωσης, στο “κούρεμα” 50% του ελληνικού χρέους το φθινόπωρο 2011, σε πολλές ευνοϊκές για την Ελλάδα
και την Ευρωζώνη αποφάσεις. Η λογική του υπερέβαλλε τη σημασία του ηθικού κινδύνου,
αλλά επιβράβευε την επίδειξη υπευθυνότητας
και αξιοπιστίας».

Στόχος της Ελλάδας η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
«μερίδα» από την πίτα των 500 δισ. ευρώ
Στην προσπάθεια για να πειστούν οι τέσσερις διαφωνούντες
χώρες έχει ενεργό συμμετοχή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός έχει άριστες σχέσεις με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς. Οι δύο ηγέτες έχουν
αναπτύξει μία πολύ καλή σχέση και παρά τις ιδεολογικές διαφορές τους συμφωνούν σε πολλά. Ο κ. Κουρτς ανήκει στην
δεξιά πλευρά της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, ενώ ο κ. Μητσοτάκης στην αριστερή πλευρά της κεντροδεξιάς. Εν τούτοις,
οι δύο έχουν αποκτήσει καλή χημεία και η Αθήνα θεωρεί ότι
μετά την παρέμβαση του Σόιμπλε, ο Κουρτς (που είναι επί της
ουσίας ο ηγέτης των τεσσάρων) θα πειστεί από το μασάζ που
τον υποβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε επικοινωνία και με τον Ολλανδό πρωθυπουργό
Μαρκ Ρούτε. Ο δεύτερος στόχος του πρωθυπουργού είναι να
αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από τα 500

δισεκατομμύρια ευρώ του
Ταμείου Ανάκαμψης. Για την
Ελλάδα αναλογούν 10 δισ. ευρώ, με βάση ότι η χώρα μας αποτελεί το 2% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ποσόν θα φτάσει σχεδόν στα 15 δισεκατομμύρια, και το
Μαξίμου ελπίζει ότι με διαπραγματεύσεις το τελικό ποσό που
θα εισέλθει στα δημόσια ταμεία, δίχως δάνεια και δίχως μνημόνια, θα είναι της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα ελπίζει επίσης ότι, στα επόμενα ραντεβού του Ιουνίου
(Euroworking Group και Eurogroup), θα τύχει ευρείας αποδοχής άλλη μία γαλλική πρόταση. Να προαποφασιστεί η παράταση της δημοσιονομικής ευελιξίας και για το 2021. Δηλαδή, η δυνατότητα των κρατών μελών να μπορούν να διατηρούν δημοσιονομικά ελλείμματα επιβαρύνοντας έτσι το
χρέος χωρίς όμως να έχουν κυρώσεις.
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• Με γεμάτη τη φαρέτρα και ζεστό χρήμα από την Ευρώπη
θα αντιμετωπίσει την οικονομική η Ελλάδα

Στο Μαξίμου ο κεντρικός
σχεδιασμός για τα €32 δισ.
Η πρόταση-μπαζούκας της Κομισιόν ύψους 750 δισ. ευρώ για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλάζει τα δεδομένα και στην
εγχώρια πολιτική σκηνή. Κι αυτό, καθώς στην Ελλάδα αναλογούν
περί των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ (τα 22 ως επιχορήγηση και τα 10
ως δάνειο με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο), ένα μεγάλο ποσό που δίνει
δικαίωμα στην ελπίδα, ώστε η χώρα μας σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεφύγει από τα πλοκάμια της οικονομικής κρίσης.

αλλά παραγωγικής και συνεπούς δουλειάς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο». Αυτό επεσήμανε και ο
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, στους οποίους έκοψε τον
βήχα τονίζοντας πως τα χρήματα θα ξοδευτούν με φειδώ και όχι για να γίνει επίδειξη
νεοπλουτισμού.

Κεντρικός σχεδιασμός
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

λέον με την πρόταση της Κομισιόν λύνονται τα χέρια του
Κυριάκου Μητσοτάκη και
μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα την οικονομική κρίση λόγω της παγκόσμιας ύφεσης
που προήλθε από την πανδημία. Ήδη στο
Μαξίμου γνωρίζουν πως το πρόγραμμαγέφυρα, που ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών από την κυβέρνηση με γενναίες
χρηματοδοτήσεις μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο, το διαδέχεται το αργότερο έως τις
αρχές του νέου έτους (2021) το πρόγραμμα-μπαζούκας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το οποίο έγινε δεκτό με ικανοποίηση
από τις αγορές, καθώς όλο το ποσό θα
προέλθει από εκεί.
Στο Μαξίμου είχαν λάβει τα μέτρα τους
για να αντιμετωπίσουν την όποια όξυνση
της κρίσης, όμως πλέον με τα χρήματα της
Κομισιόν η κυβέρνηση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανεργία και να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό, στην
κυβέρνηση καταρτίζουν ήδη ένα σχέδιο
διαχείρισης των συγκεκριμένων χρημάτων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν
θα πρόκειται για «λεφτά από το ελικόπτερο»,
αλλά για στοχευμένα κονδύλια που θα αποτελέσουν εργαλείο μετασχηματισμού της
ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, η ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου
είναι δεδομένη και αυτό φάνηκε και από
την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Υπουργικό Συμβούλιο, την Πέμπτη το
πρωί. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε προς
όλες τις κατευθύνσεις ότι η Ελλάδα ευθύς
εξ αρχής ζητούσε επιχορηγήσεις και όχι
δάνεια και, ως εκ τούτου, υπογράμμισε ότι
«η λογική του πακέτου φον ντερ Λάιεν κινείται
στο πλαίσιο που είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση».

Το περίμεναν
Συνεργάτες του πρωθυπουργού ισχυρίζονταν ότι τις τελευταίες ημέρες ο πρωθυπουργός ανέμενε τις καλές ειδήσεις, ειδικά
μετά την παρέμβαση του Βόλφρανγκ Σόιμπλε που τάχθηκε υπέρ των γενναίων επιχορηγήσεων για να παραμείνει αρραγής
η Ε.Ε. Όπως μας έλεγαν οι ίδιες πηγές, «ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε στράφηκε
κατά της Ευρώπης. Τουναντίον από νωρίς τάχθηκε υπέρ της κοινής πορείας. Η θετική εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα και της αθόρυβης

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ
ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΤΟΝ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Αναφορικά με τη διαχείριση των κονδυλίων το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου είναι να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός,
ώστε να κατευθύνονται στοχευμένα εκεί
που θα επιλέξει η κυβέρνηση. Όπως είπε
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, «η διαχείριση αυτών των μεγάλων ποσών θα πρέπει να γίνει με σχέδιο, θα
πρέπει να γίνει με σύνεση. Είναι κεφάλαια τα
οποία θα διατίθενται σε βάθος τριετίας. Είναι
μία μεγάλη ευκαιρία να μεταμορφώσουμε την
πατρίδα μας και να τα χρησιμοποιήσουμε για
να μετασχηματίσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί ότι θα
κάνουμε. Γι’ αυτό θα χρειαστεί προσεκτικός
κεντρικός σχεδιασμός, για να μπορέσουμε να
τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα σκορπίσουμε τα χρήματα στους
τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά του νεόπλουτου».

Οι εκλογές στις καλένδες
Όμως, εκτός του προγράμματος μαμούθ
της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Ελλάδα
έχει λαμβάνειν κονδύλια από τον μηχανι-

σμό του ESM (όπως αποφάσισε το
Eurogroup), το πρόγραμμα SURE για την
επιδότηση των μισθών, ενώ δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι η χώρα μας συμπεριλαμβάνεται στις παρεμβάσεις της ΕΚΤ με την
ποσοτική χαλάρωση και την επαναγορά ομολόγων, όπου οι ελληνικές τράπεζες θα
εξασφαλίζουν φθηνό χρήμα και το Δημόσιο δεν είναι αναγκαίο να τις χρηματοδοτεί. Αν όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις συνυπολογίσουμε, τότε το ποσό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί
να φτάσει και στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι όλα αυτά τα χρήματα, όπως εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές, είναι ικανά
να αλλάξουν τη μορφή της χώρας, καθώς
είναι για την αντιμετώπιση της ανεργίας,
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την περαιτέρω ψηφιοποίηση της χώρας και φυσικά για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την επέκταση της πράσινης οικονομίας.
Πλέον και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απομακρύνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του το υπερόπλο των 32 δισεκατομμυρίων κι εξασφαλισμένες τις πληρωμές των δόσεων
του χρέους (από το μαξιλάρι του ESM) και
με συγκεκριμένο σχέδιο, θα επιχειρήσει
άμεσα φυγή προς τα εμπρός για να βγάλει
τη χώρα από τον κύκλο της ύφεσης που
προκάλεσε η πανδημία. Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε στους υπουργούς, ο ίδιος αναμένεται να πάρει πάνω του την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πακέτου, προκειμένου
να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και
η παραγωγική διαδικασία, καθώς επίσης
να αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα
των θέσεων εργασίας.
Έχοντας καθαρή τετραετία ο πρωθυπουργός και με γεμάτη κονδύλια τη φαρέτρα του θα πάει στο τέλος της τετραετίας σε
εκλογές με πολλά αβαντάζ, ενώ από την άλλη ο αντίπαλός του ήδη έχει δεχθεί γκολ
από τα αποδυτήρια, καθώς τα δύο οικονομικά προγράμματα «Μένουμε Όρθιοι» και
«Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» δεν έχουν καμία απολύτως αξία.
Τουναντίον, ο ανασχηματισμός μένει
στο τραπέζι, αλλά το πιθανότερο να μετατεθεί προς τα μέσα του φθινοπώρου, πριν
ξεκινήσει η εκταμίευση των κονδυλίων από την Ε.Ε., και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του τετράμηνου προγράμματος-γέφυρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της
οικονομίας.
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Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στέλνει αδιάβαστες όλες τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπό την
κωδική ονομασία «Μένουμε Όρθιοι»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

πασίγνωστη φράση «όλα τα έχει η
Μαριορή, ο φερετζές
τής λείπει» είναι αυτή που χρησιμοποιούν πλέον οι πολιτικοί αναλυτές, όταν θέλουν να αναφερθούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του έφθαναν όλα τα εσωκομματικά
προβλήματα του Αλέξη Τσίπρα,
ήλθε και η πρόταση της Κομισιόν
για την αντιμετώπιση της κρίσης
«για να δέσει το γλυκό».
Έτσι πλέον, και οι δύο οικονομικές προτάσεις που κατέθεσε σε
δημόσια διαβούλευση ο ΣΥΡΙΖΑ
η αλήθεια είναι ότι δεν έτυχαν όχι μόνο ιδιαίτερης προβολής (όπως διαμαρτύρεται η Κουμουνδούρου), αλλά ούτε και του ενδιαφέροντος των πολιτών. Κι εάν υποθέσουμε ότι κάποιοι αποφάσισαν να συγκρίνουν το πρόγραμμα-γέφυρα της κυβέρνησης
με το «Μένουμε Όρθιοι part one
και part two», τώρα μετά την
πρόταση της Κομισιόν σιχτιρίζουν την ώρα και τη στιγμή που
το αποφάσισαν. Κι αυτό διότι τα
δεδομένα άλλαξαν και για τους επόμενους μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναγκαστεί να κυνηγάει ανεμόμυλους σαν τον Δον Κιχώτη.
Στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν κονδύλια και για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για τη
στήριξη του ΕΣΥ, για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και
για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης του κράτους και την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Οπότε, οποιαδήποτε κριτική για όλα αυτά τα ζητήματα θα είναι στην
κυριολεξία στον βρόντο.
Γι’ αυτό και η Κουμουνδούρου
από την πρώτη ώρα που ανακοινώθηκε η είδηση για την πρόταση-μπαζούκας της Κομισιόν έδειξε αμηχανία, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Λες και το ήξερε ο
Γιώργος Λακόπουλος, που
στην ιστοσελίδα του έγραψε «για
άψυχη αντιπολίτευση και για μνήμες ήττας της εκδήλωσης στο Ζάππειο». Εξάλλου, όλοι περιμέναμε
από τη στιγμή που η πρόταση
των Μέρκελ-Μακρόν ήταν της
τάξης των 500 δισεκατομμυρίων
και είχε τη στήριξη του Σόιμπλε,
ότι η Κομισιόν σίγουρα θα ανέβαζε τον πήχη.
Προφανώς οι κεραίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δορυφορικές για
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• Στον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν για ποιον λόγο ο λόγος τους
δεν έχει καμία παρεμβατικότητα στην κοινωνία

Η Κομισιόν τούς
χάλασε το σχέδιο

να μάθουν τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, και ο Παπαδημούλης (επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και εκ
των αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου) ασχολείται με το εγχώριο real estate και δεν προλαβαίνει να οσμιστεί κατά πού πάει
το πράγμα στην Ευρώπη. Εξάλλου, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ευρωπαϊκά δεν το έχει. Κάτι που παραδέχθηκε και ο Γιάννης Δραγασάκης στη Βουλή κατά την ακρόαση του Γιάννη Στουρνάρα,
όταν είπε πως «πήγαμε μαζί με τον
Αλέξη Τσίπρα στον Μάριο Ντράγκι
(τότε πρόεδρο της ΕΚΤ) και ζητήσαμε την αντικατάσταση του Στουρνάρα». Φυσικά, και οι δύο έφυγαν
σαν βρεγμένες γάτες, ενώ κατάφεραν με το «καλημέρα» να τους
βλέπει με μισό μάτι ο Ιταλός πρόεδρος της ΕΚΤ.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε
ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απείχαν από τις δύο ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στο Ευρωκοινοβούλιο για να το Ταμείο
Ανάκαμψης (στις 17 Απριλίου
και στις 15 Μαΐου), τότε και ο
πιο αδαής μπορεί να εξάγει το
συμπέρασμα ότι η κατάσταση εντός της Κουμουνδούρου είναι
τρικυμία εν κρανίω.

Γιατί πήγαν Ζάππειο
Ένας λογικός άνθρωπος θα θέσει
το ερώτημα: Για ποιο λόγο επέλεξαν το Ζάππειο για να παρουσιάσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα,
ενώ όλοι ανέμεναν την πρόταση
της Κομισιόν; Όπως επίσης, τι
άλλαξε και μέσα σε δύο μήνες επικαιροποίησε την οικονομική
του πρόταση, καθώς όλοι βρισκόμαστε σε καραντίνα; Κι όταν
μάλιστα είναι εξαιρετικά δύσκολη η χαρτογράφηση όλων των
δυνητικών επιπτώσεων του κο-

ρωνοϊού στην ελληνική –και όχι
μόνο– οικονομία τόσο σε μικροοικονομικό μέγεθος, όσο και σε
μακροοικονομικό, καθώς απουσιάζουν πολλά κρίσιμα στοιχεία,
όπως για παράδειγμα τα ποσοστά
ύφεσης στην ευρωζώνη, αλλά και
η πτώση στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς και ειδικώς;
Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε μέσω
Ζαππείου να δείξει στην κοινωνία ότι υπάρχει. Μπορεί να είναι
η δεύτερη πολιτική δύναμη της
χώρας με βάση τις εκλογές της

7ης Ιουλίου του 2019, εν τούτοις
έχει ελάχιστη παρεμβατικότητα
στην τοπική αυτοδιοίκηση, μηδαμινή παρουσία και παρέμβαση
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
και αναιμική παρουσία στη νεολαία εντός των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ηγετική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου
να επιτύχει την ανάσχεση απώλειας κοινωνικού κεφαλαίου, επεχείρησε με την επιστροφή στο
Ζάππειο να στείλει μήνυμα ότι υπάρχει. Φυσικά, ουδείς στην
Κουμουνδούρου σκέφθηκε κάτι
πιο σημαντικό. Ότι η κοινωνία
μάλλον έχει μπλεχθεί, καθώς η
αντιπολιτευτική τακτική αλλάζει
ανά εβδομάδα. Τις μονές εβδομάδες του μήνα επιλέγουν την κινηματική αντιπολίτευση και τις
ζυγές την συστημική.
Πάντως, όπως έλεγε προ ημερών εις εκ των λεγόμενων ιστορικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Νίκος Βούτσης, ανησυχεί ότι «η
αντιστοίχιση του κόμματος με τις
κοινωνικές δυνάμεις απέχουν πολύ»
και σίγουρα να προσθέσουμε εμείς μακριά από το όραμα
της πλατιάς απεύθυνσης, ή της ανασυγκρότησης της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης,
που κατά καιρούς έχει περιγράψει ο κ. Τσίπρας. Για τους πλέον
υποψιασμένους, η απώλεια «κοινωνικής γείωσης», που ανέφερε
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
δείχνει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν
εμφανιστεί φαινόμενα ελιτισμού
και απόμακρου ύφους.
Η σύγχυση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και από την αντιφατικότητα των δηλώσεων δύο κορυφαίων στελεχών,
του Ευκλείδη Τσακαλώτου και
της Όλγας Γεροβασίλη για την
πρόταση της Κομισιόν.
«Αδιαμφισβήτητα η πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη, ιδιαίτερα δε που αναδεικνύει μια αίσθηση του επείγοντος και σπάει κάποια ταμπού» σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος όπως δήλωσε ακόμη ανησυχεί για κάποιες γκρίζες ζώνες:
«Υπάρχουν ακόμη γκρίζες ζώνες, όπως για παράδειγμα το αν και πόσο
θα υπάρχουν αιρεσιμότητες, και πάνω από όλα δεν ξέρουμε την ένταση
των αντιστάσεων που θα προβάλουν
κάποιες από τις χώρες του Βορρά,
που δεν έχουν μάθει τίποτα από την
κρίση του 2009 ή τη σημερινή κρίση».
Κι ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας
έκρινε από την τηλεόραση του
Alpha ως θετική εξέλιξη για τον
νότο, η Όλγα Γεροβασίλη παρότρυνε την κυβέρνηση να διεκδικήσει απόφαση για την πρόταση
της Κομισιόν, λησμονώντας ότι η
χώρα μας μόλις πειστούν οι τέσσερις διαφωνούντες θα λάβει 32
δισεκατομμύρια ευρώ.
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Πολλές φορές ένας δημοσιογράφος μπορεί να ολοκληρώσει την
καριέρα του, δίχως να έχει καταφέρει να παρουσιάσει μία αποκλειστικότητα. Γι’ αυτό και ο καλός δημοσιογράφος δεν κοιμάται. Μένει ξύπνιος και περιμένει
το μεγάλο θέμα. Αυτό που θα του
προσφέρει μία υποψηφιότητα
για βραβείο Πούλιτζερ.

Ο Πολάκης μίλαγε,
ο Σρόιτερ άκουγε...

Σ

• Συνέντευξη-μονόλογος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας στον Alpha tv
όπου επανέλαβε εκ νέου όλες τις «καταγγελίες» του για πολιτικούς που τα «πήραν»
σε Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, χωρίς ο τηλεπαρουσιαστής να του υπενθυμίσει ότι ήδη
επί ΣΥΡΙΖΑϊκης Δικαιοσύνης οι υποθέσεις έχουν μπει στο αρχείο

ε αυτή την κατηγορία ανήκει και
ο παρουσιαστής του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο
κ. Αντώνης Σρόιτερ. Τι να του
κάνουν ενός άνκορμαν οι συνεντεύξεις με τον πρωθυπουργό, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με
πολιτικούς αρχηγούς; Άλλη ήταν η μεγάλη
αποκλειστικότητα για τον κ. Σρόιτερ. Και
την πέτυχε. Και του αξίζουν και συγχαρητήρια. Έπεισε και πήρε συνέντευξη από τον
αρχηγό της φυλής των Ουγκ. Ο Παύλος
Πολάκης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας ως υπουργός της κυβέρνησης
Τσίπρα διέπρεψε όχι για το έργο που άφησε πίσω του, αλλά γιατί έκανε γνωστό στο
ευρύ κοινό το πλούσιο λεξιλόγιο του. Και
γι’ αυτό το λόγο και ο δημοσιογράφος, ο κ.
Αντώνης Σρόιτερ, έδωσε μάχη χαρακωμάτων για να πείσει τον Πολάκη και τα κατάφερε.
Ξέρεις τι είναι απαιτητικέ αναγνώστη,
τρισάθλιε τηλεθεατή και απαράδεκτε ακροατή που διαμαρτύρεσαι για το παραμικρό, να μιλάει ένας δημοσιογράφος με τον
γίγαντα της πολιτικής, τον Παύλο Πολάκη. Μιλάμε για ένα τιτανοτεράστιο πολιτικό μέγεθος, που ακόμη η σκέψη του δεν
διαβάστηκε, όπως του μεγάλου τιμονιέρη,
του Μάο Τσε Τουνγκ.

Δεν έκοψε το ειρμό της σκέψης
Το λεξιλόγιο του κ. Πολάκη, όπως είναι
γνωστό, αρχίζει και τελειώνει στις λέξεις
λαμόγια, απατεώνες, κλέφτες, βοθροκάναλα. Οπότε έκθαμβος από το λεξιλόγιο του
Πολάκη, ο κ. Σρόιτερ αποφάσισε απλά
να παρακολουθεί τον πολιτικό άνδρα από
τα Σφακιά. Δεν τόλμησε ούτε να τον διακόψει για να μη χάσει ο αψύς κρητικός τον
ειρμό από τον οχετό που έβγαζε χρησιμοποιώντας το πλούσιο λεξιλόγιο του. Έτσι
δεν βρήκε να πει λέξη ο δημοσιογράφος,
όταν ο Πολάκης δήλωσε πως δεν έβρισε
την Κοσιώνη και απλά τη δούλεψε, την
τρόλαρε. Και είπε ακόμη ο αθεόφοβος ο
Πολάκης: «Προέρχομαι από μια περιοχή
που σέβεται τις γυναίκες. Εγώ δεν απευθύνθηκα στη γυναίκα αλλά στην παρουσιάστρια που
είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία». Και ο δημοσιογράφος τον κοιτούσε όπως ο ροφός
κοιτάζει τον φακό που του ρίχνει ο ψαράς
πριν τον καμακώσει.
Όπως και για την υπόθεση της Novartis
ο δημοσιογράφος επέτρεψε στον Πολάκη
να λέει ό,τι αρλούμπα του ερχόταν στο κεφάλι: «Δεν γίνεται να υπάρχουν δεκάδες δισ.
ευρώ κλεμμένα και να μην υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις. Επιμένω πως υπάρχουν πολιτικοί που πήραν χρήματα από τη Novartis. Δεν
γίνονται αυτές οι δουλειές να γίνονται έτσι. Δεν
είναι ο άλλος, δηλαδή, καλός χριστιανός και
απλά το κάνει… Αλλά και ακόμα και να το δε-

κε και την περίοδο Καραμανλή και την περίοδο
των μνημονίων. Τα φάγανε από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Έγκλημα του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ
εκείνη η περίοδος». Και ο άνκορμαν άκουγε
με ανοιχτό στόμα. Απλά οι τηλεθεατές έβγαλαν συμπεράσματα για ποιον λόγο ο
ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε όλο το «τσοχατζοπουλικό» ΠΑΣΟΚ και το πήρε στις τάξεις του.
Επειδή το «σημιτικό» ΠΑΣΟΚ έφαγε τον αγλέορα, σύμφωνα με τον Πολάκη. Το ότι ο
Τσοχατζόπουλος, στον οποίο δούλεψαν
διάφοροι ΣΥΡΙΖΑΙοι, όπως η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Δρόσος και διάφοροι άλλοι, καταδικάστηκε ήταν κάτι που λησμόνησε να πει ο πολιτικός άνδρας και φυσικά
ο κολοσσός της δημοσιογραφίας δεν ήθελε να τον δυσαρεστήσει.
χθούμε πως δεν τα πήραν (που δεν το πιστεύω) αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τιμωρηθούν για απιστία σε βάρος του Δημοσίου
και για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει κι εγώ
αυτό που έκανα ήταν να δείξω το χωριό». Αυτό
είπε. και ο δημοσιογράφος που τον διαπερνούσαν ρίγη συγκίνησης δεν ήταν σε
θέση να του πει για ποιον λόγο, τότε η Δικαιοσύνη –επί παντοδυναμίας Παπαγγελόπουλου και Τουλουπάκη– έβαλε στο
αρχείο όλες τις υποθέσεις; Αυτό το πιο απλό. Κι όχι μόνο δεν σκέφθηκε την δεοντολογία ο κ. Σρόιτερ, αλλά επέτρεψε σε
ένα καταδικασμένο για συκοφαντία να λασπώνει πολιτικούς αντιπάλους. Άραγε, ο
κ. Σρόιτερ γιατί δεν τον ρώτησε τον Πολάκη για την καταδίκη του από τον πρώην

πρόεδρο των εργαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ; Όπως και για τον λόγο, που μετά την
τελεσιδικία της υπόθεσης, ο κ. Πουλής απέστειλε έγγραφο και μπλόκαρε τους λογαριασμούς Πολάκη;
Κάτι μας λέει ότι εάν ήταν εν ζωή ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος θα έλεγε προς τον δημοσιογράφο τη γνωστή ατάκα που χρησιμοποιούσε κατά κόρον
στην πολιτική του σταδιοδρομία «είσαι τενεκές ξεγάνωτος».

Περί κλεφτών
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας
είπε πολλά και διάφορα ακόμη, όπως «η
χειρότερη περίοδος που φαγώθηκαν πολλά λεφτά και αυτό έγινε και συνείδηση σε έναν κόσμο που πεινούσε, 1996-2004 και συνεχίστη-

Προικοθήρας
Τέλος, κάθισε και άκουσε με προσοχή ο
δημοσιογράφος τα όσα είπε ο πολιτικός
άνδρας για τον καθηγητή του real estate
(τύφλα να έχει ο Παραδιάς, ο πρόεδρος
των ιδιοκτητών ακινήτων), τον Δημήτρη
Παπαδημούλη. Είπε ο Πολάκης ότι απλά η γυναίκα του ήταν πλούσια. Βέβαια
ουδείς είπε γιατί έχει λεφτά ο Παπαδημούλης. Εξάλλου, και από την Ευρωβουλή η αποζημίωση που λαμβάνει είναι πολύ
μεγάλη. Και μιλάμε για θητεία 15 ετών.
Αυτό που ενόχλησε ακόμη και τους συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τον
ίδιο τον κ. Τσίπρα, θέτοντας ζήτημα ηθικής, ήταν ότι σε περίοδο κρίσης αγόρασε
κοψοχρονιά οκτώ διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, από ιδιοκτήτες που είτε
είχαν ανάγκη από χρήματα, είτε ήθελαν να
φύγουν επειδή λόγω ιδεοληψίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε επαρκής αστυνόμευση
στις περιοχές. Και το χειρότερο είναι ότι
εν συνεχεία τα ενοικίασε σε ΜΚΟ για φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων εξασφαλίζοντας τα έσοδά του από κονδύλια
που προέρχονταν από την Ευρώπη. Και ο
Πολάκης στην προσπάθεια του να στηρίξει τον Παπαδημούλη, έπεσε σε ολέθρια
γκάφα, καθώς τον φωτογράφισε ως προικοθήρα. Εν κατακλείδι εμείς θα πούμε το
εξής: Εάν το ντέρμπι Σρόιτερ-Πολάκη είχε σχέση με ποδόσφαιρο η sport radar θα
έχει ήδη ανοίξει φάκελο και θα τον είχε
στείλει στην παγκόσμια ομοσπονδία με την
ένδειξη: ως το υπ’ αριθμόν ένα ύποπτο
στημένο παιχνίδι.
Η ΑΠΟΨΗ
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Η Φώφη Γεννηματά χαρακτήρισε το σχέδιο του κόμματός της
για την έξοδο από την κρίση ως
«το Πρόγραμμα της Νέας Αλλαγής»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

ι επιθέσεις φιλίας που δέχεται το τελευταίο διάστημα το
ΚΙΝΑΛ αναγκάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη να σκεφθεί
τρόπους αντίδρασης. Όχι τόσο για να κρατήσει στελέχη, που φαίνεται
ότι έχουν αποφασίσει να διαβούν τον Ρουβίκωνα, είτε προς τη Ν.Δ., είτε προς τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Το ΚΙΝΑΛ καθ’ όλη τη διάρκεια
της κρίσης, όπως έχουμε επανειλημμένα
τονίσει, επέδειξε μία πρωτοφανή σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δίχως αντιπολιτευτικές κορώνες συνέδραμε με σωρεία
προτάσεων την κυβερνητική προσπάθεια,
ενώ όποτε χρειάστηκε ανέβασε τους αντιπολιτευτικούς τόνους, όπως έγινε στην περίπτωση με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
των επιστημόνων, το οποίο ακύρωσε με
προσωπική του παρέμβαση ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Έτσι και στην πρόταση της Κομισιόν το
ΚΙΝΑΛ αντέδρασε με θετικό τρόπο. Τόσο η
Φώφη Γεννηματά, όσο και ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης έκαναν λόγο για συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης. Βέβαια, όπως επεσήμανε η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ, «είναι απαραίτητο οι πόροι αυτοί
να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Ανασυγκρότησης και για τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου
παραγωγικού μοντέλου που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και της
πράσινης οικονομίας».
Επίσης, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ζήτησε
όπως ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση
των πόρων να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου μεταξύ τόσο των πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή, όσο και στην Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) με τη συμμετοχή και των Κοινωνικών Εταίρων.
Στο ΚΙΝΑΛ πλέον εκτιμούν πως η κυβέρνηση με την ευκαιρία της πρότασης της
Κομισιόν θα πρέπει να ανοίξει το πουγκί
της και να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη
σε εργαζόμενους κι επιχειρήσεις.
Μάλιστα, όπως προτείνουν προβεβλημένα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αυτό πρέπει να γίνει μετά τις 24 Ιουνίου, όπου είναι προγραμματισμένη η Σύνοδος
Κορυφής και θα τεθεί επί τάπητος η πρόταση της Κομισιόν. Και ναι μεν δεν αναμένουμε απόφαση τον Ιούνιο, όμως όλοι εκτιμούν πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πειστεί οι διαφωνούντες, δηλαδή Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία. Γι’
αυτό και στο ΚΙΝΑΛ ζητούν από την κυβέρνηση μέσα στον επόμενο μήνα να συμπεριλάβει κι άλλους κλάδους που χρειάζονται χρηματοδότηση.

Ο δικός τους αγώνας
Όλοι στο ΚΙΝΑΛ έχουν πειστεί ότι όσο κι
εάν καταφέρουν πλήγματα στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθεί να
έχει τον πρώτο λόγο στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε έχουν στοχοπροσηλωθεί για το
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ΚΙΝΑΛ

Δεξιά κριτικάρει και
αριστερά χτυπάει
• Στο ΚΙΝΑΛ κάνουν focus στο πώς θα κοντύνουν τον ΣΥΡΙΖΑ,
αφού η ΝΔ είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό

πώς θα κοντύνουν τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σοβεί κρίσης ταυτότητας. Έτσι στο ΚΙΝΑΛ
πλέον, όπως εισηγήθηκε και η ίδια η Φώφη Γεννηματά στο πρόσφατο πολιτικό
συμβούλιο, δίνουν έμφαση στο πρόγραμμα της «Νέας Αλλαγής». Στο Πολιτικό Συμβούλιο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επανέλαβε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η αυτόνομη
από τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ πορεία του.
«Η ατζέντα της σύγχρονης, έξυπνης», όπως
τη χαρακτήρισε η Φώφη Γεννηματά, «σοσιαλδημοκρατίας επιστρέφει ως μοναδική εναλλακτική πρόταση και άφησε αιχμές για απομιμήσεις τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από
τη Ν.Δ.». Μάλιστα, η κα Γεννηματά κατά
την εισήγησή της στο Πολιτικό Συμβούλιο
του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «η κεντροδεξιά επιχειρεί να υφαρπάξει λεξιλόγιο της Κεντροαριστεράς μετά την αποκάλυψη του αδιεξόδου της ασυδοσίας της αγοράς. Επιχειρεί να εμφανιστεί
ρητορικά και προσχηματικά μεταλλαγμένη. Απλά κρύβονται μέσα στην πανδημία με ψευτοιδεολογήματα της Ν.Δ. για νέο ΕΣΥ ή κοινωνικές συμφωνίες».
Η Φώφη Γεννηματά χαρακτήρισε αντίπαλο του ΚΙΝΑΛ τις συντηρητικές πολιτικές
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ άσκησε
κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι δεν
αλλάζει και υπογράμμισε ότι «με νέα Ζάππεια
και εμπόριο ελπίδας, προσπαθεί να κρύψει την
αμηχανία του να μιμηθεί μαρκίζες της σοσιαλ-

δημοκρατίας. Το δήθεν κοινωνικό συμβόλαιό
του, ως κυβέρνηση, ήταν ουσιαστικά η αφαίμαξη των μεσαίων στρωμάτων και η εξαφάνιση της
αυτοαπασχόλησης ώστε να τους διαχειρίζεται εκλογικά». Στο πλαίσιο αυτό η κα Γεννηματά
επανέλαβε ότι το ΚΙΝΑΛ θα πορευτεί αυτόνομα, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του κόμματός της για την έξοδο από την κρίση ως
«το Πρόγραμμα της Νέας Αλλαγής» προκειμένου, όπως επεσήμανε, να αποτραπεί η

νέα βαρβαρότητα για τους πολλούς και η νέα
κανονικότητα για τους λίγους.

Οι δημοσκοπήσεις
Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η
δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα θα αποδώσει καρπούς, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ όπως καταγγέλλουν το μόνο που κάνει είναι να τους αντιγράφει. Και μπορεί
στο ΚΙΝΑΛ να μη στέκονται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς δείχνουν
το κόμμα να κινείται σε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι η εκλογική του δύναμη, εν
τούτοις όλοι εκτίμησαν ως πολύ θετική ένδειξη το γεγονός ότι η κ. Γεννηματά ξεπέρασε τον Αλέξη Τσίπρα στη δημοφιλία
των αρχηγών και είναι δεύτερη πίσω από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι όπως λένε
χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη: «Πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις, αλλά ένα χρόνο πριν είχαμε εκλογές, και τότε οι δημοσκοπήσεις μάς έδειχναν
περίπου στα νούμερα στα οποία μας δείχνουν
και σήμερα. Εμείς έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες ενός πολιτικού σκηνικού όπου ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία
θέλουν να φτιάξουν ένα ψευδεπίγραφο δίπολο
το οποίο δεν αφήνει τη χώρα να προχωρήσει
μπροστά, γι’ αυτό έχουμε βαλτώσει τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά επίσης εμείς θα κάνουμε και την πολιτική μας και θα αφήσουμε
τις δημοσκοπήσεις να τρέχουν πίσω μας».

Στην αφάνεια
ο Τζανακό,
η Έφη
στον αφρό

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Χαίρονται
οι παλιοί άσπονδοι
φίλοι του

-Πού πάμε κύριε;
-Πλατεία Κουμουνδούρου…
Φορτώνουμε Πολάκη και
βουρ για Νομισματοκοπείο

Δεν τον έπεισε ούτε
ο πρωθυπουργός
Παρακολούθησαν κάποιοι δικοί μου τον Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πανδημίας λειτουργούσε –πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων– με τέτοια χρονική ακρίβεια, θυμίζοντας στην κυριολεξία
προγραμματισμένο ρομπότ. Καθημερινά στις 8:30΄ περνούσε την είσοδο του υπουργείου Υγείας. Αμέσως επισκεπτόταν τον Βασίλη Κικίλια και στις 9:30΄ υπήρχε η τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό
και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. Μετά
την τηλεδιάσκεψη, απομονωνόταν στο γραφείο του. Εκεί μέσω του
ηλεκτρονικού υπολογιστή του συνομιλούσε με επιστήμονες από όλο
τον κόσμο, όπως επίσης και με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Γύρω στο μεσημέρι επισκεπτόταν νοσοκομεία και μονάδες υγείας, κι επέστρεφε νωρίς το απόγευμα για την ενημέρωση των έξι. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι ο καθηγητής αρνήθηκε τουλάχιστον δέκα
συνεντεύξεις σε μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το CNN ζήτησε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ούτε ο πρωθυπουργός έπεισε τον κ. Τσιόδρα.

Όλα όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα, ότι ο Χάρης Θεοχάρης είναι με το ένα
πόδι εκτός κυβέρνησης εάν κι
εφόσον γίνει ανασχηματισμός, έμαθα ότι έχει κάνει
χαρούμενους πολλούς πρώην φίλους του από το Ποτάμι.
Βλέπετε, ο τρόπος που έφυγε
από εκεί ο Χάρης Θεοχάρης
άφησε πίσω του πολλούς… εχθρούς. Κι όπως υπενθύμιζαν, όταν ο Χάρης Θεοχάρης
τα βρόντηξε από τη Γενική
Γραμματεία Εσόδων, υπουργός Οικονομικών ήταν ο
Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος είχε ως έναν από τους βασικούς συνεργάτες του τον
Άκη Σκέρτσο. Και τώρα, ο κ.
Σκέρτσος είναι υφυπουργός
Επικρατείας.

Είχαν μάθει αλλιώς
με τον Προκόπιο
Μαθαίνω ότι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να διαρρέουν
τη δυσαρέσκειά τους για την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Και δεν είναι δυσαρεστημένοι μόνο επειδή η κα Πρόεδρος παρέστη στην τελετή
για τη μνήμη των τριών θυμάτων της Marfin, αλλά επειδή στην πρόσφατη επίσκεψη
του Αλέξη Τσίπρα στο προεδρικό μέγαρο η κα Σακελλαροπούλου μπροστά στις κάμερες εξήρε την υπεύθυνη
στάση των πολιτών κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, και
μετά είπε και δυο λόγια για
την αντιπολίτευση. Προφανώς, είχαν συνηθίσει τόσα
χρόνια τους ύμνους από τον
μίστερ Προκόπιο, και τώρα
τους κακοφαίνεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λίγο-πολύ τον
γνωρίζουν όλοι, θα σηκώσει πολύ τους τόνους σε ό,τι αφορά τις
εργασιακές σχέσεις, κάνοντας
λόγο για ζούγκλα. Οπότε, η
Έφη Αχτσιόγλου
αναμένεται να
γνωρίσει μεγάλες
πιένες, καθώς η απόφαση της Κουμουνδούρου είναι
να προωθήσει τη νεαρή πρώην βουλευτή, λόγω και
της φρεσκάδας που εκπέμπει, αλλά και το ότι ως πρώην υπουργός
Εργασίας γνωρίζει τα πάντα για
τις εργατικές σχέσεις. Κι ενώ η Έφη
θα βρίσκεται στον αφρό και θα είναι στην πρώτη σειρά της δημοσιότητας, ο καλός της, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, θα συνεχίσει στην αφάνεια. Ουδείς τον θυμάται.

Ελπίζουν ότι με τηλεσυνέδριο
θα λύσουν πιο ήπια
τις διαφορές τους
Μπορεί η αναβολή του συνεδρίου να εκτόνωσε την εσωκομματική ένταση που είχε σωρευθεί στην Κουμουνδούρου, ωστόσο ταυτοχρόνως διαιώνισε και τις
εκκρεμότητες, δηλαδή όλα τα θέματα που το συνέδριο
υποτίθεται ότι θα έλυνε. Δηλαδή, τη μετεξέλιξη του
κόμματος και της «Προοδευτικής Συμμαχίας», την επικύρωση της νέας πολιτικής ανοίγματος και συμμαχιών, την προσπάθεια μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ στη
ραχοκοκαλιά της προοδευτικής παράταξης, αλλά και
στην αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά στελέχη, λοιπόν, που διαβλέπουν πυκνές πολιτικές εξελίξεις και... μεγάλες φουρτούνες που
έρχονται τα επόμενα χρόνια, φέρονται να θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λύσει τα θέματα και τις διαφωνίες του, ολοκληρώνοντας την πορεία του προς το συνέδριο, αλλά και προς τον μετασχηματισμό του. Το θέμα τέθηκε πρόσφατα και σε ευρεία τηλεδιάσκεψη στελεχών της «προεδρικής» τάσης, όπου κατατέθηκε η
πρόταση για διεξαγωγή του συνεδρίου με τη βοήθεια
της σύγχρονης τεχνολογίας. Βεβαίως, παραμένει ερώτημα πώς σε ένα «τηλεσυνέδριο» μπορούν να διεξαχθούν οι απαραίτητες ψηφοφορίες για την πολιτική
απόφαση και τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Δηλώνει ακμαίος και ψάχνει επάνοδο στη Βουλή
Αποφασισμένος, μαθαίνω, να δώσει τον υπέρ πάντων αγώνα,
προκειμένου να επιστρέψει το κόμμα του στη Βουλή, εμφανίζεται ο Βασίλης Λεβέντης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
νιώθει προδομένος από τους βουλευτές του, αλλά δεν το βάζει
κάτω, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει και τα τρίτα -ήντα. Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους: «Ο
Βασίλης Λεβέντης έμεινε κεντρώος και κεντρώος θα πεθάνει. Προδόθηκε από βουλευτές του, όμως έμεινε ακλόνητος». Τόνισε μάλιστα
ότι από εδώ και στο εξής θα δουν ότι έχει και τις φυσικές δυνάμεις να οδηγήσει εκ νέου την Ένωση Κεντρώων στη Βουλή.

Ο Κόντε συμφωνεί,
όχι όμως και
ο Μήτσος

Εμπλέκουν τον Μίμη
με τη διάσπαση
της Χρυσής Αυγής
Τι σχέση μπορεί να έχει η εσωκομματική κόντρα της Χρυσής Αυγής με
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο; Καμία, θα σκεφτούν οι περισσότεροι. Διότι, ως γνωστόν, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, που ανακάλυψε σε μεγάλη ηλικία
την αριστερά, ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν
δεξιός, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και λάτρης του Κώστα Καραμανλή.
Όμως, ξαφνικά και εμμέσως, τον εμπλέκουν με την κόντρα Μιχαλολιάκου-Κασιδιάρη, για τη διαρροή μίας επιστολής.
Πώς τον εμπλέκουν; Ο Άρης Σπίνος,
που στη δίκη της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης του
Μιχαλολιάκου, τώρα είναι στο πλευρό
του Κασιδιάρη. Ο Σπίνος, λοιπόν, ενέπλεξε εμμέσως και τον Παπαγγελόπουλο: «Το έγγραφο αυτό το είχαν 2
πρόσωπα. Ο Κασιδιάρης και ο “Πατριώτης της Κονόμας” (υπονοώντας τον
Μιχαλολιάκο). Άραγε προκύπτει αβίαστα το ερώτημα ποιος το έδωσε στην εφημερίδα που είναι, φαινομενικά τουλάχιστον, ο Ιαβέρης της Χ.Α.;… Για εμάς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, επειδή γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, ότι το έγγραφο αυτό το έδωσε στην εφημερίδα ο “Πατριώτης της Κονόμας” διά της παρέας του Παπαγγελόπουλου, με την οποία διατηρεί άριστες
σχέσεις, προκειμένου να εκθέσει ως προδότη και δούρειο ίππο της Χ.Α.
τον Κασιδιάρη».

Υπάρχουν φορές που θέλεις να αγιάσεις και δεν σε
αφήνουν. Κι αυτό ισχύει
και για τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον τιτανοτεράστιο αστέρα της αριστεράς, που οι άσπονδοι φίλοι του τον αποκαλούν «ο
Μήτσος της αριστεράς».
Προ ημερών, ο Παπαδημούλης είπε και λάλησε:
«Τα 500 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανασυγκρότησης είναι μόλις τα
μισά απ’ όσα δίνει η γερμανική κυβέρνηση ως κρατική
επιχορήγηση για τη στήριξη των γερμανικών επιχειρήσεων. Η ανεπαρκής και
καθυστερημένη ευρωπαϊκή
παρέμβαση θα αυξήσει εκρηκτικά τις ανισότητες
Βορρά-Νότου». Λογικό όλοι να αιφνιδιαστήκαμε,
καθώς μπορεί να μη θεωρούμε και τον καλύτερο
ευρωβουλευτή τον κ. Παπαδημούλη, αλλά με τόσες
θητείες στο Στρασβούργο
δεν αποκόμισε μόνο πολλά
χρήματα με τα οποία κάνει
θαύματα στο real state,
αλλά και σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και
πριν αλέκτωρ λαλήσαι,
ήρθε ο Τζουζέπε Κόντε,
πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση ιδανική
για την αντιμετώπιση της
κρίσης. Οπότε ο Μήτσος έμεινε στο παγωτό…

Τους έπιασε στον
ύπνο το διάγγελμα
Έτρεχαν και δεν έφταναν μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, όχι μόνον οι φορείς
των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι ανακοινώσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια τους έπιασαν σχεδόν στον ύπνο. Ενώ όλοι ψάχνονταν για τη νέα τιμή του εισιτηρίου, και μετά το πρώτο σοκ τα μολύβια πήραν φωτιά. Πυρετός διαβουλεύσεων
ακολούθησε την πρόταση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, το εισιτήριο να κατέβει στο 1,20 από
το 1,40 που ήταν πριν. Βλέπετε, ο τελικός
λόγος σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκει σε
αυτόν που χάνει τα λεφτά, δηλαδή στο υπουργείο Οικονομικών.

Το μέλλον ενδιαφέρει
τον Ζαχαριάδη
Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, από ό,τι μαθαίνω, σε όλον συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο
πρωτάρης βουλευτής αφενός μεν υποστηρίζει την πολιτική του άποψη με θέρμη, αφετέρου δε αποφεύγει τις
κακοτοπιές σε ό,τι αφορά τις τάσεις και το εσωκομματικό παιχνίδι. Μάλιστα, μετά τη θέση που πήρε για την
αλλαγή στον τρόπο εκλογής νέου προέδρου, δεν είναι
λίγοι που τον βλέπουν ως μία καλή λύση για το μέλλον.
«Κάθε επιλογή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Δεν υπάρχει τέλεια επιλογή, αρχίζει όμως να ωριμάζει μέσα μου η
ιδέα ότι, αν τηρήσουμε σοβαρές συλλογικές δικλείδες ασφαλείας, θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω χώρο στην κοινωνική βάση του κόσμου που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
Αυτό σημαίνει εμπλοκή στην καθημερινότητα των τοπικών
οργανώσεων, εμπλοκή στην επεξεργασία και τη συγκρότηση
του προγράμματος, εμπλοκή και θεματικές επεξεργασίες,
γιατί όχι και εμπλοκή στην εκλογή του προέδρου». Όπως
καταλάβατε, ο Ζαχαριάδης τάχθηκε υπέρ της εκλογής
από τη βάση, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε και όσοι αρνούνται δεν έχουν να του πουν ότι κάνει λάθος. Ειδικά
με τον επίλογο της δήλωσης: «Ζητάμε από τον κόσμο να
μας εμπιστευτεί, πρέπει να τον εμπιστευτούμε κι εμείς».
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Ο Βέρνμπλουμ,
ας ρωτήσει τον
Δώνη για το
«καρτέρι»
Με τον Μαουρίτσιο και
τον Βέρνμπλουμ τι παίζει, μάστορα; Ο Ιβάν θέλει να τον κρατήσει τώρα, άλλαξε το τροπάρι.
Εκεί που ο Βραζιλιάνος
έλεγε ότι ευχαριστούμε
πολύ, πάω γι’ άλλες πολιτείες, ξαφνικά το συζητάει. Μάλιστα. Τι συζητάει; Μείωση. Ο Μαουρίτσιο παίρνει 1,2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Μπορεί να πέσει στα
700 χιλιάρικα; Θα δείξει. Κι άντε, μένει, σου
λέω εγώ. Μια χαρά. Με
τον Βέρνμπλουμ τι χαμπάρια, που παίρνει 1,5
εκατ. τον χρόνο; Τον
πληρώνουμε για να κάθεται, σου λέει ο Κόλκας. Τραυματίας ήτανε ο
Σουηδός, δεν έχει κλωτσήσει μπάλα και πρέπει
να φύγει κι έχει ακόμα
έναν χρόνο συμβόλαιο.
Μάλιστα. Και πώς θα
φύγει, δηλαδή; Άμα θέλει, φεύγει, κι άμα δεν
θέλει να φύγει, μένει
και πληρώνεται. Έτσι
πάει το έργο. Κι άμα δεν
πάρει το χαρτζιλίκι του
για να φύγει, υπάρχουν
κι άλλοι τρόποι. Ας ρωτήσει τον Δώνη πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ και
πόσα πήρε και πόσα
καρτέρια είχε. Τώρα αν
ο Βέρνμπλουμ, θέλει να
περπατάει και να κοιτάζει πίσω, αυτό είναι θέμα δικό του…

ντε, τον έναν
μπορείς να
τον κοροϊδέψεις καμιάδυο φορές. Άντε τους πολλούς, μία φορά. Όλους για
πολλές φορές δεν γίνεται. Για
τον Ιβάν, σου λέω, που ετοιμάζεται να ξηλώσει τον ΠΑΟΚ.
Και δεν σ’ το λέω εγώ αυτό. Ο
Κόλκας σ’ το γράφει στο sdna,
ότι «ο απόλυτος στόχος είναι η
μείωση του μπάτζετ και παράλληλα η δημιουργία καλύτερης
ομάδας». Αυτά πρέπει να τα διδάσκουν σε όλα τα οικονομικά
πανεπιστήμια του κόσμου, σου
λέω εγώ. Ποιος Κέινς, ποιος Άνταμ Σμιθ, ποιος Άλφρεντ
Μάρσαλ και παπαριές. Γατάκια
είναι όλοι αυτοί μπροστά τον Ιβάν Σαββίδη. Μειώνεις το μπάτζετ και φτιάχνεις καλύτερη ομάδα, σου λέει. Αν, δηλαδή,
αυξήσεις το μπάτζετ, φτιάχνεις
χειρότερη ομάδα. Έτσι πάει.
Αυτό γράφει ο γίγας Σταύρακας, με εντολή του Ιβάν βέβαια.
Και το προχωράει ο Ιβάν, μέσω
του Κόλκα. Υποψήφιοι προς πώληση είναι ο Σβιντέρσκι, ο Λημνιός, ο Γιαννούλης, ο Ίγκανσον, ο Αγκούστο, ο Άκπομ, ο
Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ενώ
πρέπει να μειωθούν τα λεφτά στον
Καντουρί, στον Βέρνμπλουμ και
τον Βιεϊρίνια, βέβαια. Και ποιοι θα
μείνουν, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Και μιλάμε σοβαρά, τώρα. Ο Ιβάν
πρέπει να βρει 15-20 εκατομμύρια
ευρώ, σου λέει ο Κόλκας. Ρε,
μπας και πλακώθηκε με τον Ιβάν
ο Σταύρακας και τα γράφει αυτά;
Θα πρέπει να βρει καλούς δανεικούς και ελεύθερους, σου λέει ο
Στηβ.
Ένα κι ένα κάνουν δυο, μάστορα. Ο Ιβάν διαλύει τον ΠΑΟΚ τον
νταμπλούχο και αήττητο. Τέλος.
Μόνοι τους το γράφουνε τώρα. Η
«Α», βέβαια, και η iapopsi.gr το
είχαν γράψει ότι ο Σαββίδης δεν
αντέχει να πληρώνει. Έδωσε μια
200άρα μιλιόνια για να πάρει το
Πόρτο Καράς, δεν πάει άλλο να
δώσει για τον ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ,
τώρα. Βαρέλι δίχως πάτο είναι ο
ΠΑΟΚ, άπαξ και διαχειρίζεται το
μπάτζετ ο μικρός Γιωργάκης, ο
κουβαρντάς. Όσο τον χρησιμοποίησε, τον χρησιμοποίησε, φτιάχνει
και κόμμα Ποντιακό, κι από ’δώ
πήγαν κι άλλοι. Τώρα, θα πεις, τελείωσαν τα λεφτά του Ιβάν; Όχι,
ρε. Να φάνε κι οι κότες έχει. Ατέλειωτο ρούβλι. Γιατί δεν το ρίχνει
στην πιάτσα; Κάτι τρέχει, σου λέω
εγώ. Δεν είναι κανένα κορόιδο ο

Ά

Διαδικτυακή επίθεση
στον Ιβάν:

«Εμείς στον ΠΑΟΚ
χαζοί δεν είμαστε…»
Το Σαββιδοτεχνείο τα αποκάλυψε όλα, ότι ο Σαββίδης πουλάει
τους καλύτερους παίκτες, για 15-20 εκατομμύρια, και μετά…
έσβησε τα αρνητικά σχόλια των οπαδών του «δικεφάλου»
Ιβάν να ξεφτιλίσει το όνομά του
στον λαό του ΠΑΟΚ. Θα το ψάξουμε.
Πάμε παρακάτω. Οι Σαββιδοτέχνες έριξαν το τυράκι στον λαό του
ΠΑΟΚ πριν από τον κορωνοϊό. Τότε που έγραφαν ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να στηριχτεί στις ακαδημίες
του και άλλες τέτοιες παπαριές.
Ποιος ακαδημίες, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Θα στηριχθεί στον
Λάμπρου και τον γερο-Βαρέλα;

Και τον γερο-Κρέσπο και τον παππού τον Βιεϊρίνια και τον Λάμπρου με τον Ροντρίγκο για να
παίξει στο Champions League;
Αλλού είναι το θέμα μου με τη
λευκή πετσέτα του Σαββίδη. Ότι
ο λαός του ΠΑΟΚ ξύπνησε. «Εμείς,
ο λαός του ΠΑΟΚ, χαζοί δεν είμαστε», του γράφουνε στα σχόλια
του κόλακα, όπως τον αποκαλούν
στον ΠΑΟΚ τον Σταύρο. Μετά, το
έσβησαν αυτό το σχόλιο, όπως και
όλα τα άλλα που τα χώνουν στον
Ιβάν. Έτσι είναι. Δεν είναι χαζός ο
κόσμος του ΠΑΟΚ. Και δεν μιλάμε
τώρα, για τα τσουτσέκια του
Σταύρακα, που του κάνουνε like
σε ό,τι γράφει. Μιλάμε για τον κανονικό λαό του ΠΑΟΚ, που δεν μασάει από παραμύθι και το σανό
που σερβίρει το Σαββιδοτεχνείο.
Καλά ξεμπερδέματα, ταβάριτς Ιβάν.
Και για να σου πω ότι οι Σαββιδοτέχνες είναι της πλάκας, άκου κι
αυτό, μάστορα. Ο Κόλκας γράφει
στο sdna ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να
πουλήσει για να πάρει 15-20 εκατ.
ευρώ, κι από την άλλη, η
«Metrosport» έχει πρώτο θέμα για
τους «χρυσοφόρους ομίλους του

Champions League» που περιμένουν τον ΠΑΟΚ. Άλλα αντ’ άλλα,
της Παρασκευής το γάλα.
Κι αφού ο Ιβάν Σαββίδης τον
παράτησε τον ΠΑΟΚ, ο λαός πρέπει να φάει σανόχορτο. Φάτε Μαρινάκη. Τζάμπα είναι. Κάθε μέρα
φασολάδα σερβίρει το Σαββιδοτεχνείο. Αποφάσεις βγάζουνε για τον
Μαρινάκη. Φυλακή ο Μαρινάκης, υποβιβάζεται ο Ολυμπιακός,
κινδυνεύει ο Ολυμπιακός, στο σύνδεσμο των λιγκών τη Ευρώπης ο
ΠΑΟΚ για να καταγγείλει τον Ολυμπιακό. Μια χαρά. Κι ο ΠΑΟΚ που
θα παίζει του χρόνου με τον Χατζηστραβό σέντερ φορ, κανένα
πρόβλημα.
Τα βλέπεις όλα αυτά γραμμένα
στον Κόλκα και βάζεις λίγο τη
μνήμη να δουλέψει, μάστορα. Δεν
πάνε ούτε δυο βδομάδες που ο
Κυριάκος Κυριάκος έλεγε στην
τηλεόραση του sdna ότι ο Ιβάν
Σαββίδης δεν θα κάνει μειώσεις
μισθών και συμβολαίων. Δίκαιο είχε ο ιδεολογικός ινστρούχτορας
του ΠΑΟΚ. Καμία μείωση δεν θα
κάνει ο Ιβάν. Θα πουλήσει. Ο καλύτερος καλλιεργητής αγρού είναι
ο Κυριάκος στο τετράγωνο.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
«Α»
και
η
iapopsi.gr το είχαν
γράψει καθαρά. Ότι ο Ιβάν Σαββίδης
την ψάχνει τη δουλειά με το
CAS, για την πολυϊδιοκτησία
με την Ξάνθη. Δεν θα την αφήσει έτσι. Και καλά κάνει, βέβαια, ο Ιβάν. Άπαξ και φάει καμιά κατραπακιά, αντίο ζωή
στον λαό του ΠΑΟΚ. Το CAS
δεν έχει ούτε Φιλόπουλο, ούτε
Βρυώνη να τους καταγγέλλει
ο Χρυστοστομάκης στον Άρειο
Πάγο, γιατί θα κάτσει στο σκαμνί για τις παπαριές που έκανε.
Αλλού είναι το θέμα μου. Ο Ιβάν την ψάχνει, αλλά την ψάχνει κι ο Ολυμπιακός. Έτσι πάνε αυτά. Δεν είναι ο Ιβάν το
γατόνι του Ροστόφ και στον Ολυμπιακού κρατάνε μυγοσκοτώστρα.
Να σ’ το κάνω σεντς. Πόσοι δικαστές θα δικάσουν την υπόθεση
του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για
την πολυϊδιοκτησία; Πάντα τρεις
είναι οι δικαστές, σου λέει ο
arbitrator του CAS, Σοφοκλής
Πιλάβιος. Μάλιστα. Ένας ο πρόεδρος, τον οποίο ορίζει το ίδιο το
CAS, κι από έναν επιλέγουν οι διάδικοι. Και πόσοι είναι οι διάδικοι;
Ένας είναι η ΕΠΟ, που θα ορίσει έναν δικαστή arbitrator. Έναν ο
ΠΑΟΚ, έναν ο Ολυμπιακός, σύνολο τέσσερις! Δεν υπάρχει αυτό το
πράγμα. Οι δίκες εκεί γίνονται με
τρεις δικαστές. Ποιος θα μείνει
στην απ’ έξω; Η απάντηση για την
«Α» είναι πολύ απλή. Στην υπόθεση ΠΑΟΚ κατά ΕΠΟ, δεν συμμετέχει με ψήφο ο επιλεγείς από τον
Θρύλο δικαστής. Απλώς παρίσταται με δικηγόρο. Στην υπόθεση Ολυμπιακού κατά ΕΠΟ, δεν συμμετέχει ο επιλεγείς από τον ΠΑΟΚ.
Τον ρωτήσανε τον Πιλάβιο από το thrakisport.gr τι θα γίνει σ’
αυτή την περίπτωση. Και τι απάντησε; Ότι δεν ξέρει. Μάλιστα. Είσαι, δηλαδή, τόσο χρόνια δικαστής
του CAS και δεν ξέρεις τι γίνεται σ’
αυτές τις περιπτώσεις; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Σ’ το προχωράω. Όταν παρουσιαστούνε ενώπιον του δικαστηρίου οι διάδικοι, ξέρουν ο καθένας
ποιος έχει ορίσει ποιον. Κι έχει το
δικαίωμα του challenge, σου λέει
ο Πιλάβιος. Της ένστασης, δηλαδή. Μάλιστα. Και το δικαιολόγησε
ο Σοφοκλής, ότι η ΕΠΟ δεν μπο-

Η

Ανέκδοτο:
«Το CAS δεν
κάνει
παιχνίδια»
Στη διπλανή στήλη θα
διαβάσετε για το CAS
ότι είναι μια ιστορία της
πλάκας και δρα όπου το
παίρνει. Ότι έκανε και
τις ματσαραγκιές του.
Αυτό που θα διαβάσεις,
τώρα, μάστορα, είναι
δηλώσεις του πρώην
προέδρου της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιου, δικαστή arbitrator του CAS:
Στο αν μπορεί να παίζουν οι δικαστές παιχνίδια, ο Πιλάβιος απάντησε: «Δεν υπάρχουν
παιχνίδια στο CAS. Ακούω για μαφίες. Σε
πληροφορώ ότι ένας
οργανισμός που χρηματοδοτείται βασικά από
τη ΔΟΕ και τα μέλη του
είναι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι όχι μόνο στην αθλητική κοινότητα, είναι λίγο άτυπο
να μιλάμε για μαφίες.
Μπορεί να μην είναι τέλειος». Κι εγώ δεν σου
λέω ότι το CAS αποτελείται από μαφιόζους.
Όχι, ρε. Μια χαρά άνθρωποι είναι και άτεγκτοι δικαστές. Τώρα,
αν καμιά φορά, όπως
θα διαβάσετε, δεν μπορεί να συγκρατήσει τις
ευαισθησίες του, είναι
άλλο ζήτημα. Γι’ αυτό
και ο Ολυμπιακός και ο
ΠΑΟΚ την ψάχνουν τη
δουλειά.

Πιλάβιε, το CAS
δεν είναι μαφία,
αλλά γιατί την…
ψάχνουν ΠΑΟΚ,
Ολυμπιακός;
Ο Σοφοκλής παρουσίασε το Ανώτατο Δικαστήριο σαν την…
Παναγία των Παρισίων με τους δικαστές να διαβάζουν «Βίους
των Αγίων», αλλά η «Α» και η iapopsi.gr γράφουν για τον βίο
και την πολιτεία μερικών καθώς και τις σφαλιάρες στο CAS και
το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ρεί να τον βάλει δικαστή, γιατί υπήρξε πρόεδρός της, άρα μπορεί
να έκανε καμιά ματσαραγκιά. Σωστός ο παίκτης. Δεν τον εμποδίζει,

όμως, να κάνει και κάνα φιλικό κονέ. Μην πάει τζάμπα και η εμφάνιση στο Σαββιδοτεχνείο.
Πάμε παρακάτω. Άκου τι θα γί-

νει, μάστορα. Μόλις γίνουν γνωστοί οι δικαστές arbitrators, θα
ξαμολυθούνε τα λαγωνικά να
βρούνε πληροφορίες. Αυτό θα γίνει. Και οι μεν και οι δε. Για ν’ ακυρώσουνε την επιλογή του αντιπάλου. Άμα βρούνε, βέβαια. Γιατί όλοι αυτοί στο CAS, οι 104 δικαστές, είναι όλοι του κατηχητικού
και του παρθεναγωγείου. Με τη
λαμπάδα της Ανάστασης του Ιησού και την εικόνα του πάνε να δικάσουνε. Θρήσκοι όλοι, και το Ιερόν Ευαγγέλιον το ξέρουν όπως
και τα νομικά.
Να το σοβαρέψουμε. Πώς επιλέγεται κάποιος για να γίνει μέλος
του CAS; Το είπε ο ίδιος ο Σοφοκλής στις δηλώσεις του. Ας τον ακούσουμε, γιατί έχει πλάκα: «Το
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CAS βλέπει και ποιος είσαι και ποιος
ήσουν, το βιογραφικό σου κ.λπ.».
Μας δουλεύει ο Σοφοκλής. Αυτό
έχω να σου πω εγώ. Κοιτάνε, λέει,
το βιογραφικό του. Και τι γράφει
το βιογραφικό του Πιλάβιου; Γράφει ότι έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση με αναστολή μαζί με
τους Βασίλη Γκαγκάτση και
Γιώργο Γκιρτζίκη, για την Κάρτα
Υγείας; Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή. «Το CAS δεν είναι μαφία»,
σου λέει ο Σόφο. Όπως το ακούει.
Και γιατί ακούγεται, ρε μαγκίτη;
Διάβασε παρακάτω και θα ψυλλιαστείς τη δουλειά.
Χρόνια τώρα είναι στα δικαστήρια ο Πιλάβιος για την Κάρτα Υγείας. Αυτό δεν τα ξέρανε στο CAS
και τον κάνανε διαιτητή arbitrator;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Μην το
κουράζουμε, μάστορα. Όπως ο
Θόδωρος Θεοδωρίδης τον φύτεψε τον Πιλάβιο στο CAS, έτσι
κάποιος άλλος φύτεψε τους άλλους. Κολλητοί είναι ο Θόδωρος
με τον Πιλάβιο. Από πιτσιρίκια είναι μαζί, πήγανε και στη Σχολή
Μωραΐτη, μαζί με τον Πέτρο Κόκκαλη, τον Πηλαδάκη, τον Γιάννη Μώραλη, τον δήμαρχο Πειραιά. Ο Θόδωρος τον πήρε για τις
διεθνείς σχέσεις της ΕΠΟ πριν από πολλά χρόνια και σιγά-σιγά τον

έκανε και δικαστή στο CAS.
Έτσι είναι. Να σ’ το κυλήσω και
παρακάτω, μάστορα. Άκου. Το
2009 προσέφυγε στο CAS ο διεθνής Ρουμάνος επιθετικός Άντριαν Μούτου, που έπαιζε στην
Τσέλσι. Τον έπιασαν με κόκα και
τον έδιωξε ο Αμπράμοβιτς με τον
Μουρίνιο. Η FIFA αποφάσισε ότι
ο Μούτου έπρεπε να επιστρέψει
στην Τσέλσι γύρω στα 18 εκατ. ευρώ. Ο Ρουμάνος πήγε στο CAS και
η απόφαση δεν άλλαξε. Και τι αποκαλύφθηκε, που λες, Σοφοκλή,
κατά τη διάρκεια της δίκης του
CAS; Ότι ο πρόεδρος της τριμελούς δικαστικής επιτροπής, Ιταλός
Λουίτζι Φαμαγκάλι, είχε αναλάβει υποθέσεις του Αμπράμοβιτς
στο παρελθόν. Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε;
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Γερμανός δικαστής Ντιρκ Ράινερ
Μάρτενς είχε συμμετάσχει και σε
άλλη δίκη στη διαμάχη ΤσέλσιΜούτου. Είναι παράτυπη η σύνθεση, φώναζαν οι δικηγόροι του
Μούτου. Η δίκη έγινε κανονικά,
και απορρίφθηκε η προσφυγή του
Ρουμάνου. Και ποιοι αποφάσισαν
ότι η δίκη έπρεπε να γίνει; Ο πρόεδρος Φαμαγκάλι και το μέλος
Μάρτενς. Αντίο, Μούτου, δηλαδή.

Ο Μούτου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Δεν δικαιώθηκε.
Ωστόσο, το ΕΔΔΑ αποφάσισε ότι
οι δίκες του CAS θα πρέπει να γίνονται δημόσια, όχι να κλείνονται
σ’ ένα γραφείο οι διάδικοι με τους
δικαστές και τους δικηγόρους. Αλήθεια, ρε μαγκίτη Σοφοκλή, γιατί δεν γίνονται ανοιχτές δίκες στο
CAS; Έχουν τίποτα να κρύψουν;
Τώρα, θα πεις, τι ρωτάω κι εγώ, ο
Σοφοκλής είναι υπάλληλος εκεί,
τα παίρνει και σιγά μην κάτσει ν’ ασχοληθεί για το αν γίνονται ανοιχτές οι δίκες με κλειστά παράθυρα
και πόρτες. Σωστό κι αυτό.
Πάμε παρακάτω, γιατί έχει κι
άλλο, καλύτερο για το CAS με
πρωταγωνιστή τον διεθνή Βραζιλιάνο επιθετικό Ματουζαλέμ. Για
να δείτε ότι όλα παίζονται στο
CAS, το Ανώτατο Δικαστήριο, που
ό,τι αποφασίζει είναι νόμος και καλά. Ο Ματουζαλέμ πήγε από την
Μπρέσια στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το
2004. Τρία χρόνια αργότερα, δεν
μπόρεσε ν’ αντέξει το περιβάλλον
και την έκανε για τη Σαραγόσα. Η
FIFA τον υποχρέωσε να επιστρέψει στη Σαχτάρ 9 εκατ. ευρώ. Η
Σαχτάρ προσέφυγε στο CAS, ζητώντας περισσότερα. Μάλιστα. Και
τι απόφαση έβγαλε το CAS; Ο Μα-

τουζαλέμ έπρεπε να
πληρώσει 12 εκατ. ευρώ
μέσα σε 30 μέρες.
Ο Ματουζαλέμ προσέφυγε στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, το οποίο την
έγραψε εκεί που δεν πιάνει μελάνι την απόφαση του CAS. «Για
σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική του ζωή», γράφει
το σκεπτικό του δικαστηρίου το
2012. Καλά έκανε και την έκανε από την Ουκρανία, αποφάσισε το
ελβετικό δικαστήριο. Κατάλαβες
τώρα, μάστορα, τι παίζει με το
CAS; Ποιοι ήταν οι δικαστές του
CAS που αποφάσισαν για τον Ματουζαλέμ; Πρόεδρος ο Ελβετός
Μισέλ Μπερνασκόνι, και τα δύο
μέλη, ο Γερμανός Ούρλιχ Χάας
και ο Γάλλος Ζαν Ζακ Μπερτράν. Κρατήστε τα ονόματα γιατί
μπορεί να μας χρειαστούν.
Να σ’ το κλείσω. Όποια απόφαση και να πάρει το CAS δεν είναι
αυτή, πάρ’ τη στο σπίτι του και χαρήκαμε για τη γνωριμία. Υπάρχουν
κι άλλες βαθμίδες. Πες ότι χάνει ο
Ιβάν τη δίκη. Μπορεί να πάει στο
Ελβετικό Ομοσπονδιακό δικαστήριο και να υποστηρίξει ότι ένα τίμιο παλικάρι από το Κιλκίς, Γιάννης Καλπαζίδης με το όνομα, εμποδίζεται να κάνει επιχειρήσεις
στην Ελλάδα. Ότι βαρέθηκε να
δουλεύει σερβιτόρος χρόνια ολόκληρα, έκανε οικονομίες και κατάφερε ν’ αγοράσει το Σαλέ και το
προπονητικό κέντρο της Ξάνθης.
Επένδυσε το παλικάρι, σε μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Να βάλει και δικηγόρους
τον Μπάμπη τον Αποστολίδη,
που είναι κι ευαίσθητος και κλαίει
στην τηλεόραση όταν μιλάει για
τον Πόντο, τον Ζουράρι, βέβαια,
που θα κάνει και αναφορές στον
Κορνήλιο Καστοριάδη με επίκεντρο το βιβλίο του «η Άνοδος της
Ασημαντότητας». Και τους Σαββιδοτέχνες να κρεμάσουν πανό στην
αίθουσα: «Κάτω τα χέρια από το Ιβάν Σαββίδη». Εκατό τα εκατό θα
την κερδίσει τη δίκη ο Καλπαζίδης.
Καλή η πλάκα, αλλά το σοβαρό
είναι ένα, μάστορα. Ότι θα δουλέψουν οι υπόγειες διαδρομές. Έτσι
γίνεται πάντοτε. Πολλά γίνονται
και λίγα μαθαίνονται με το CAS.
Άνθρωποι είναι κι αυτοί κι έχουν
ευαισθησίες. Ήρθε και η οικονομική κρίση από τον κορωνοϊό, ζητιάνοι θα γίνουνε; Ή θα μείνουνε με
το μισθουλάκι τους που παίρνουν
από τη ΔΟΕ. Ο καθένας, ό,τι μπορεί κάνει σ’ αυτήν τη ζωή. Αρκεί να
βγαίνει το μεροκάματο. Δύσκολες
εποχές.

FIFA/UEFA
«έγραψαν»
το CAS
Και δεν είναι μόνο οι
περιπτώσεις του Ματουζαλέμ και του Μούτου, που το CAS έφαγε
σφαλιάρες. Κι από την
ίδια την UEFA και τη
FIFA έφαγε. Να σου θυμίσω τι έγινε το 2006
με το Γιβραλτάρ. Το
2002, μετά από δημοψήφισμα και κόντρες
αιώνων με τους Ισπανούς, ο λαός αποφάσισε με δημοψήφισμα ότι
η χώρα ανήκει στη βρετανική αυτοκρατορία.
Μάλιστα. Το 2006
φτιάχτηκε και η ομοσπονδία ποδοσφαίρου
και ζήτησε να μπει στην
UEFA. H UEFA απέρριψε την αίτηση του Γιβραλτάρ, γιατί δεν ήθελε να μπλέξει. Το Γιβραλτάρ προσέφυγε
στο CAS το 2006 και δικαιώθηκε. Το Ανώτατο,
υποτίθεται, Αθλητικό
Δικαστήριο του κόσμου
πήρε απόφαση να ενταχθεί η χώρα στους κόλπους της UEFA. Στο επόμενο συνέδριό της, η
UEFA την έγραψε κανονικά την απόφαση
του CAS. Δεν έγινε δεκτή. Το αποφάσισε σε
επόμενο συνέδριο το
2013. Άκου και το ωραίο. Το Γιβραλτάρ ξαναπροσέφυγε στο CAS
το 2016, ώστε να γίνει
μέλος και της FIFA. Και
τι απόφαση πήρε το
CAS που δεν καταλαβαίνει τίποτα; Την απέρριψε και το άφησε
στην ευχέρεια της FIFA.
Της πλάκας ιστορία.
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ωή σαν παραμύθι. Η
«βασίλισσα της ερήμου», έγινε «βασίλισσα του βρετανικού ποδοσφαίρου», καθώς αυτή είναι πίσω από τα τεράστια deal που
έγιναν για να πάρουν στα χέρια τους
οι Σεΐχηδες τη Μάντσεστερ Σίτι και
πλέον και τη Νιούκαστλ.
Η Βρετανίδα επιχειρηματίας Αμάντα Στέιβλι είναι η δαιμόνια γυναίκα που από τα χέρια
της περνάνε δισεκατομμύρια κι έχει κερδίσει την
εμπιστοσύνη των Αράβων για τις αγορές ομάδων της Premier League. Δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε από το ΒΒC ως «το χρυσό κορίτσι
που κάνει τα μεγαλύτερα deal στον αραβικό κόσμο». Το 2008 ήταν η χρονιά που σημείωσε ένα
από τα μεγάλα deals της καριέρας της, τη διάσωση της Barclays, με το ποσό των 10 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από funds του
Κατάρ και των ΗΑΕ. Η εταιρεία της, PCP Capital
Partners, ενήργησε προς όφελος των συμφερόντων του σεΐχη Μανσούρ της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι, ο οποίος επένδυσε
περί τα 5 δισ. δολάρια για να αποκτήσει το 16%
της τράπεζας. Η συμφωνία γράφηκε τότε πως
δημιούργησε κέρδος για την PCP Capital
Partners της τάξης των 50 εκατ. δολαρίων.
Το επενδυτικό fund της, η εταιρεία PCP
Capital Partners, διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους
περίπου 32 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Κίνα και τη Μέση Ανατολή και θεωρείται ένας από
τους ισχυρότερους «παίκτες» της παγκόσμιας
αγοράς. Πριν από τέσσερα χρόνια μάλιστα είχε
ενδιαφερθεί έντονα να πάρει τα κόκκινα δάνεια
της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Ο συνεργάτης της, Κόλιν Μακ Γκάριγκλ,
είχε πει ότι «η Αμάντα διαθέτει ένα από τα πιο απίστευτα χαμόγελα και προσωπικότητα από αυτές που ελκύουν. Έχει ενέργεια και σε κοιτά μέσα
στα μάτια. Είναι έντιμη και διαθέτει πολλούς τρόπους να πείθει πως μπορείς να την εμπιστευτείς».
Ενόσω δούλευε για την πώληση της Λίβερπουλ στον Σεΐχη Μοχάμεντ (η δουλειά, τελικά, δεν έγινε), ανέλαβε την πώληση Μάντσεστερ Σίτι από τον Τακσίν Σιναβάτρα –πρώην
πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης– στον Σεΐχη
Μανσούρ. Ο τελευταίος έγινε τότε γνωστός
ως «το μέλος βασιλικής οικογένειας με περιουσία
55 φορές μεγαλύτερη του Ρόμαν Αμπράμοβιτς».
Η Αμάντα ήταν τότε 35 ετών και ήταν επικεφαλής της ομάδας της εταιρείας PCP Capital
Partners, όπου ανατέθηκε η πώληση. Δούλευε
για τον Σιναβάτρα. Προφανώς, όμως, οι σχέσεις της με τους ηγέτες των Εμιράτων έπαιξαν
τον ρόλο τους. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, ο
Σεΐχης Μανσούρ είναι και πρόεδρος της ομοσπονδίας Ιππασίας της περιοχής. Το «ευχαριστώ» του Άραβα Κροίσου για τις υπηρεσίες της
ήταν μία έπαυλη αξίας 11,1 εκατ. ευρώ…
Η PCP Capital Partners, η εταιρεία που ανέλαβε την πώληση της Μάντσεστερ Σίτι, το
2008, είχε καταθέσει το 2017 πρόταση κοινοπραξίας (344.400.000 ευρώ) για την εξαγορά
της Νιούκαστλ. Ένας όρος που ανέφερε πως σε
περίπτωση υποβιβασμού, θα υπήρχε αποζημίωση, «χάλασε» τότε τη δουλειά. Τρία χρόνια αργότερα, το σούπερ deal ολοκληρώθηκε.
Η Αμάντα Στέιβλι, η οποία εκπροσωπεί το
consortium των Σαουδαράβων για τη μεταβίβαση της Νιούκαστλ, ήλθε σε συμφωνία με τον
Μάικ Άσλεϊ.

Ζ

Έσωσε την
Barclays
και πήρε
45 εκατ.
ευρώ
«Δεν πρόκειται για τα
λεφτά. Δεν με νοιάζει
αν έβγαλα 8
εκατομμύρια λίρες ή
200 εκατομμύρια λίρες.
Απλώς θέλω να
ξαπλώνω κάθε βράδυ
στο κρεβάτι μου και να
λέω στον εαυτό μου ότι
έχω κάνει καλή
δουλειά», είχε δηλώσει
η Στέιβλι, χωρίς
ωστόσο να γίνει
πειστική. Η Αμάντα,
λειτουργώντας ως
σύμβουλος καταριανής
εταιρείας επενδύσεων
σε ακίνητα Barwa για
την αγορά του
επιβλητικού Park
House στην Oxford
Street από τη Land
Securities έναντι 300
εκατ. δολαρίων,
εισέπραξε αμοιβή στην
PCP Capital Partners 9
εκατ. δολαρίων. Στην
πορεία η εταιρεία της
υλοποίησε και άλλα
deals για την αγορά
ακινήτων στο Λονδίνο
από αραβικά
κεφάλαια, τα οποία
συντήρησαν την
εικόνα της ως
dealmaker. Σύμφωνα
με τα βρετανικά ΜΜΕ,
η προσωπική
περιουσία της ξεπερνά
τα 130 εκατ. ευρώ…

Αμάντα Στέιβλι:

Θηλυκός Μίδας
της μπάλας
η βασίλισσα
της ερήμου
Πούλησε σε Άραβες τις Μάντσεστερ Σίτι και
Νιούκαστλ, έσωσε την Barclays είπε «όχι» στον
πρίγκιπα Άντριου και πλέον ρίχνει δίχτυα στην Ελλάδα

Τα παιδικά χρόνια μιας
γεννημένης μαχήτριας
Στις 11 Απριλίου του 1973 στο Ρίπον, μια περιοχή της Αγγλίας στο Βόρειο Γιόρκσαϊρ, θα
πρωτοδεί το φως του ήλιου η όμορφη κόρη του
Ρόμπερτ Στέιβλι, ενός γαιοκτήμονα που ίδρυσε το 1969 το θεματικό πάρκο Lightwater

Valley, το μεγαλύτερο roller coaster της Ευρώπης και της Λιν, ενός περιστασιακού μοντέλου
και πρωταθλήτριας Ιππασίας. Η μικρή Αμάντα
είχε καταφέρει να κληρονομήσει τον τέλειο
συνδυασμό γονιδίων.
Η επιχειρηματική διάνοια και το απαράμιλλο κάλλος δημιούργησαν ένα μοναδικό πλάσμα

στο οποίο δύσκολα μπορεί ν’ αντισταθεί κάποιος. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της είχαν έντονο
το άρωμα του αθλητισμού, καθώς έτρεφε μεγάλη αγάπη για την ιππασία. Στα 14 της μάλιστα
έκανε τα 100 μέτρα σε χρόνο 12,6 δευτερολέπτων, ωστόσο ένας σοβαρός τραυματισμός
στον αχίλλειο τένοντα «έκοψε» απότομα κάθε
όνειρό της να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά
στον χώρο του αθλητισμού.
Η Αμάντα εργαζόταν ως παιδί στο πάρκο,
ως σερβιτόρα.
Μεγάλη της αγάπη ήταν ο παππούς της,
Ραλφ Ρέιπερ, ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας
που κατόρθωσε να στήσει μια ολόκληρη επιχείρηση χάρις σε μια αλυσίδα καταστημάτων στοιχήματος, σε ένα κελάρι του Ντόνκαστερ, με τα
ημερήσια έσοδα να φτάνουν τις 10.000 στερλίνες. Κάποια στιγμή ο Ραλφ αγόρασε το μέρος
όπου γίνονταν αγώνες σκύλων, στο Ντόνκαστερ, ενώ αύξησε τα έσοδά του μέσω επενδύσεων σε γη και μετοχές.
Τις όμορφες παιδικές αναμνήσεις της Αμάντα στο πλάι της αγαπημένης της γιαγιάς και
του πολυμήχανου παππού της ήλθαν να διαδεχθούν τα σκοτεινά εφηβικά της χρόνια.
Στα 16 της έτη έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο
του Κέιμπριτζ, όπου και σπούδασε γλωσσολογία και μοντέρνες γλώσσες, ωστόσο η μοίρα
δεν την άφησε να χαμογελάσει για πολύ. Ο πατέρας της υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ η
μητέρα της χτυπήθηκε από τη νόσο του
Huntington, μια χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, η οποία καταστρέφει
με την πάροδο του χρόνου τα εγκεφαλικά κύτταρα.
«Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας μου
υπέστη καρδιακή προσβολή, η μαμά μου ήταν πολύ άρρωστη λόγω της εγκεφαλικής της νόσου,
ενώ εγώ έδινα τη μάχη μου με μια διατροφική
διαταραχή.
»Ως παιδί μαθήτευσα στο ιδιωτικό σχολείο θηλέων “Queens Margaret” στη Νέα Υόρκη και έτσι η μετάβαση σε ένα πανεπιστήμιο όπου φοιτούσα ανάμεσα σε άντρες ήταν κάτι πολύ σκληρό
για εμένα και δύσκολο να το διαχειριστώ», είπε
σε συνέντευξή της.
Στη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε
παράλληλα ως μοντέλο προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά της, ωστόσο και πάλι
ένα εμπόδιο την ανάγκασε να εγκαταλείψει το
πτυχίο της, καθώς μετά τον θάνατο του παππού
της έπαθε κατάθλιψη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Το 1996 σε ηλικία μόλις 22 ετών δανείστηκε
ποσό ύψους 180.00 στερλίνων, αγοράζοντας
το εστιατόριο Stocks στο Μπότισαμ, μια περιοχή μεταξύ Κέιμπριτζ και Νιούμαρκετ. Μέσω αυτής της κίνησης οδηγήθηκε σε ένα ντόμινο κερδών, καθώς ήλθε σε επαφή με μέλη της ιπποδρομιακής κοινότητας του Νιούμαρκετ και ειδικότερα τους ανθρώπους από τους στάβλους
της Godolphin Racing, ιδιοκτησίας της βασιλικής οικογένειας Αλ Μακτούμ από το Αμπού
Ντάμπι, καθώς και στελέχη από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας του Κέιμπριτζ.
Ο επιχειρηματικός κόσμος είχε πλέον ανοίξει ορθάνοιχτα την πόρτα του στη Στέιβλι, που
ήταν έτοιμη να βάλει ανεξίτηλα το δικό της γυναικείο άρωμα στο αντρικό κατεστημένο της
αγοράς. Η εμπλοκή της με το χρηματιστήριο και
τις μετοχές τής εξασφάλισε το πρώτο της εκατομμύριο σε ηλικία 25 ετών. Χρησιμοποίησε τις
διασυνδέσεις της και άρχισε να εργάζεται με
πρίγκιπες των Αραβικών Εμιράτων και επιχειρηματίες του Ντουμπάι, με αποκορύφωμα το
2000, σε ηλικία 27 ετών, να κερδίσει τον τίτλο
της «γυναίκας επιχειρηματία της χρονιάς».
Οι γνωριμίες αυτές της χάρισαν το μεγαλύ-
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Το άδοξο τέλος
της σχέσης της με
τον πρίγκιπα Άντριου

τερο deal της ζωής της, στα τέλη του 2008, καθώς μεσολάβησε για την επένδυση αραβικών
κεφαλαίων στη βρετανική Barclays, «σώζοντας» ουσιαστικά τη βρετανική τράπεζα. Το deal
της Barclays ακολούθησε η εξαγορά εκ μέρους
του Μανσούρ της Μάντσεστερ Σίτι αντί 210
εκατ. στερλινών μέσω του Abu Dhabi United
Group, χαρίζοντας στην PCP Capital Partners
προμήθειες ύψους 10 εκατ.
Το 2005 ίδρυσε την PCP Capital Partners με
έδρα το Ντουμπάι, εξασφαλίζοντας μέσα σε σύντομο διάστημα εκλεκτή πελατεία από Κατάρ
και ΗΑΕ.
Η ίδια με κάθε ευκαιρία διατυμπανίζει την αγάπη τη για το ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι. το
2008 ενεπλάκη στην αγορά της Mάντσεστερ
Σίτι από τον Σεΐχη Μανσούρ Μπι Ζαγιέντ Αλ
Ναχιάν, κερδίζοντας τον τίτλο της νέας βασίλισσας του αγγλικού ποδοσφαίρου, μαζί με τα
10 εκατ. από τη συμφωνία. Η Στέιβλι βρέθηκε
μάλιστα το 2017 κοντά στο να εισέλθει στο Δ.Σ.
της Λίβερπουλ, όταν παρ’ ολίγον να την αγοράσει ο Σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ του Ντουμπάι.

Η Αμάντα αποτελούσε πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά, αλλά
και ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον
βρετανικό Τύπο. Το 2003, μετά από δύο
χρόνια σχέσης με τον πρίγκιπα Άντριου,
γιο της βασίλισσας Ελισάβετ και αδελφό του
πρίγκιπα Κάρολου, άπαντες είχαν προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός του βασιλικού
γάμου. Η ίδια ωστόσο είχε… διαφορετικά σχέδια,
απορρίπτοντας στυγνά τη μεγαλειώδη πρόταση
να καταστεί γαλαζοαίματη. «Ο Άντριου είναι ένας
υπέροχος άνθρωπος. Νοιάζομαι πολύ για εκείνον
ακόμα. Όμως αν τον παντρευόμουν θα έπρεπε να
θυσιάσω την ανεξαρτησία μου», θα ομολογήσει
χωρίς φόβο και πάθος.
Η ίδια είχε δηλώσει πως: «…Η δουλειά και ο ρομαντισμός δεν πάνε μαζί. Όποιος με παντρευτεί θα
είναι ένας ήρωας». Έναν δικό της ήρωα που βρήκε
στο πρόσωπο του Ιρανού επιχειρηματία, Μεχράντ Γκοντούσι, του δικού της πρίγκιπα που της έκανε μια ρομαντική πρόταση γάμου την Ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου με θέα το ηλιοβασίλεμα
του Ντουμπάι, χαρίζοντάς της ένα γιγαντιαίο δαχτυλίδι με τρία διαμάντια. Οι δυο τους ενώθηκαν
με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2011 στο «West
Wycombe Park» στο Buckinghamshire, σε μια υπερπολυτελή τελετή, ενώ το νυφικό της είχε την
υπογραφή της Σάρα Μπάρτον, της σχεδιάστριας και του νυφικού της Κέιτ Μίντλετον, το
οποίο κόστισε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
Η Αμάντα Στέιβλι θεωρείται η πιο πετυχημένη επιχειρηματίας της Μέσης Ανατολής, έχοντας κερδίσει περισσότερα από ένα δισ. δολάρια. Η «Σιδηρά Κυρία» του σύγχρονου αγγλικού
ποδοσφαίρου εργάζεται ατελείωτες ώρες, ούσα μάλιστα τόσο εργασιομανής, που παραλίγο
πριν από έξι χρόνια να… γεννήσει τον μικρό Άλεξ μέσα σε μια αίθουσα όπου λάμβανε μέρος
σε μια πολύ σημαντική σύσκεψη. Μεταφέρθηκε
στο μαιευτήριο άρον-άρον, προκειμένου να
γεννήσει. Από τη στιγμή που έφερε στον κόσμο
τον γιο της Αλεξάντερ, περνάει αρκετό χρόνο
και στο Λονδίνο, στο οποίο και διαθέτει ένα
τριώροφο σπίτι πολλών εκατομμυρίων, στην
πολυτελή περιοχή Park Lane.
Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως μια γυναίκα κοράκι, αναιδή και αλαζόνα, η οποία κυκλοφορεί πάντα με τον προσωπικό της οδηγό
στη Ρολς Ρόις που διαθέτει και την οποία απέκτησε μετά από ειδική παραγγελία. Τα δερμάτινα καθίσματα μάλιστα του πολυτελούς της
αυτοκινήτου κοσμεί το μονόγραμμά της.
Πίνει μόνο σαμπάνια, διαθέτει προσωπικό
τζετ και ένα εντυπωσιακό σκάφος 50 μέτρων,
ενώ ντύνεται σχεδόν αποκλειστικά με ρούχα
Chanel, τα οποία της προμήθευε ο εκλιπών
προσωπικός της φίλος, Καρλ Λάνγκερφελντ.

Καραδοκεί
για κόκκινα
δάνεια
Η PCP Capital
Partners εμφανίζεται
να ενδιαφέρεται
σφοδρά για την
απόκτηση «κόκκινων»
δανείων και την
αναδιάρθρωση
προβληματικών
επιχειρήσεων στην
Ελλάδα από τις
τράπεζες. Το
ενδιαφέρον αυτό δεν
είναι καινούργιο και η
επενδυτική εταιρεία με
έδρα το Ντουμπάι έχει
εγκαθιδρύσει ομάδα
στελεχών στην Αθήνα
που «σκανάρει»
επενδυτικές ευκαιρίες.
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Ι β ά ν
Σαββίδης οδήγησε
τον ΠΑΟΚ σε μεγάλες επιτυχίες και σε κατακτήσεις τίτλων. Ο «δικέφαλος
του βορρά» μεγάλωσε εντός των τειχών, όμως εκτός
αυτών έχει υποστεί μεγάλη
ζημιά. Ο περήφανος σύλλογος
της προσφυγιάς, της Μακεδονίας μας, των αλησμόνητων
πατρίδων, έχει στιγματιστεί
διεθνώς από τη μία με την εισβολή του με όπλο στο ματς με
την ΑΕΚ του μεγαλομετόχου
του και από την άλλη με την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας
που έσπασε τα εγχώρια… δεσμά.
Ο ΠΑΟΚ, μετά τις τρεις αποτυχίες σε Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού, Πειθαρχική Επιτροπή
της Super League και Επιτροπή
Εφέσεων της ΕΠΟ, διεθνοποιεί ακόμη ένα θέμα στο οποίο μετέχει
ως αρνητικός πρωταγωνιστής.
Ο «δικέφαλος του βορρά» τιμωρήθηκε για πολυϊδιοκτησία με
μια άλλη ομάδα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, την Ξάνθη.
Ο ΠΑΟΚ παρά και τις κυβερνητικές αλλαγές στη νομοθεσία, προκειμένου να μην υποβιβαστεί ως
κρινόμενος ένοχος για πολυϊδιοκτησία, έχασε επτά βαθμούς και τις
όποιες ελπίδες κατάκτησης του
πρωταθλήματος. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί, αλλά
ότι έχει μπει για τα καλά στον μαυροπίνακα της FIFA και της UEFA,
που βλέπουν ένα ελληνικό σωματείο να διαδραματίζει αρνητικό
ρόλο σε πολύ σοβαρά θέματα. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που υφίσταται ο ΠΑΟΚ.
Το νομικό επιτελείο του «δικέφαλου του βορρά» συμβούλευσε
προφανώς τον Ιβάν Σαββίδη να
προσφύγει στο CAS, το αθλητικό
δικαστήριο της Λωζάννης. Εκεί μεταφέρεται η μπάλα. Εκεί –επί ελβετικού εδάφους– θα συζητηθεί εκ
νέου η υπόθεση που βαραίνει τον
ΠΑΟΚ. Το θέμα της πολυϊδιοκτησίας ξέφυγε από τα ελληνικά σύνορα. Ο ντόρος που θα γίνει για
την ομάδα της Θεσσαλονίκης, κάθε άλλα παρά θετικός θα είναι. Η
ήττα που θα υποστεί στην Ελβετία
θα είναι η τέταρτη, και τότε η κατάσταση στο μέλλον κάθε άλλο
παρά ευοίωνη θα είναι για τον ιστορικό σύλλογο.
Προφανώς κάποιοι δεν έχουν
αντιληφθεί ότι ομάδες κολοσσοί
της Ευρώπης, με τελευταίο παράδειγμα την Μάντσεστερ Σίτι, όταν
δώσουν δικαιώματα, υφίστανται
ανεπανόρθωτες συνέπειες. Το θέ-

Ο

Οι αυλοκόλακες
που
καταστρέφουν
τον ΠΑΟΚ
Κατάμαυρη εικόνα στην Ευρώπη, απανωτές ήττες και
διασυρμός του Ιβάν Σαββίδη που πληρώνει τη νύφη
και τους νυμφίους
μα της πολυϊδιοκτησίας είναι για
την FIFA και την UEFA πολύ σοβαρό. Δεν περνάει στο… ντούκου.
Το αντίθετο. Πώς να πιστέψουν οι
αξιωματούχοι των διεθνών οργανισμών ότι αδικήθηκε η ελληνική
ομάδα σε τρία δικαιοδοτικά όργανα; Τι να θεωρήσουν ότι συμβαίνει
στην Ελλάδα;
Ο Ιβάν Σαββίδης, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων
της ΕΠΟ, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τα στελέχη και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ. Προφανώς
επειδή δεν τα γνωρίζει όλα, θα
στάθμισε τα όσα έπεσαν στο τραπέζι, και κατέληξε πως πρέπει να
κατατεθεί προσφυγή στο ανώτατο όργανο δικαστηρίου για το ποδόσφαιρο.
Το επιτελείο του ΠΑΟΚ είχε εκφράσει την αισιοδοξία του σε κάθε
δίκη που γινόταν. Οι ήττες όμως
ήλθαν η μία μετά την άλλη. Στον
αγωνιστικό χώρο ο «δικέφαλος
του βορρά» στέκεται μια χαρά τα

τελευταία χρόνια, αλλά εκτός αυτού, παρ’ ότι και Βάγγος Γραμμένος υπάρχει και Βίτορ Μέλο Περέιρα, και παρέα ολόκληρη, η κατάσταση είναι απελπιστική.
Ένας σημαντικός επιχειρηματίας, όπως ο Ιβάν Σαββίδης, με
επιτυχίες σε επαγγελματικό επίπεδο, αμαυρώνει την εικόνα του για
χάρη ποιων;

Κατάμαυρη… άνοιξη
Παρά την αισιοδοξία του νομικού
επιτελείου και των ανθρώπων που
έχει εμπιστευτεί ο Ιβάν Σαββίδης
να κινούν τα νήματα της ΠΑΕ, η άνοιξη δεν αποδείχθηκε ασπρόμαυρη, αλλά κατάμαυρη για τον ΠΑΟΚ.
Στις 14 Απριλίου 2020 επισημοποιήθηκε η ποινή αφαίρεσης επτά βαθμών για ΠΑΟΚ και Ξάνθη
και σε δεύτερο βαθμό κρίσης από
τους αθλητικούς δικαστές του ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή Εφέσεων
της ΕΠΟ ως γνωστόν έκρινε δε-

σμευτική την εισήγηση της ΕΕΑ και
η πρωτόδικη απόφαση έμεινε ως
είχε.
Ο Ολυμπιακός είναι στο +14 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, με την ολοκλήρωσης της κανονικής διάρκειας της σεζόν, η τρίτη ΑΕΚ είναι μόλις στο -1 από τον «Δικέφαλο του
Βορρά», ενώ ο Παναθηναϊκός στο
-8.
Στις 5 Μαρτίου 2020, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
όργανο της Super League είχε εξετάσει την υπόθεση του ΠΑΟΚ
για το ζήτημα της συνιδιοκτησίας
και επέβαλε την ποινή αφαίρεσης
επτά βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα.
Μάλιστα, δεν ήταν οι μόνες αποτυχίες, καθώς είχε προηγηθεί ένας… βαρύς χειμώνας. Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 ο ΠΑΟΚ είχε
προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ΣτΕ, για παράνομη σύνθεση επιτροπής της ΕΕΑ,
σύμφωνα με το πόρισμα της οποί-
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ας προκύπτει πολυϊδιοκτησία. Ζητούσε να «παγώσει» η εκδίκαση
της υπόθεσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Super League
και της ΕΠΟ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, απέρριψε το
αίτημά του.
Στον ΠΑΟΚ είχαν πάρει… φόρα
από πολύ νωρίς. Από τις 29 Ιανουαρίου 2020 είχαν κάνει σαφές –
και με ανακοίνωσή τους– ότι δεν
πρόκειται να σταματήσουν να κυνηγούν την υπόθεση μέχρι και το
ανώτατο επίπεδο το CAS.
Ο Γιώργος Σαββίδης μάλιστα είχε αναρτήσει ότι:
«Ο ΠΑΟΚ θα προσφύγει στα δικαστήρια κατά των μελών της επιτροπής. Των Τζουλάκη, Φαραντούρη και Αρκούδη που ψήφισαν για
τον αποκλεισμό του Δικεφάλου και
της Ξάνθης από το πρωτάθλημα,
για να αποδείξουν εκεί τους ισχυρισμούς για πολυϊδιοκτησία».
Ήταν οι μέρες που στον ΠΑΟΚ
αισθάνονταν πανίσχυροι ελέω Γεραπετρίτη. Ήταν τότε που πέρασε τροπολογία-εξπρές για να μην
επιβάλλονται εξοντωτικές κυρώσεις στις ποδοσφαιρικές ομάδες κι
εξασφαλιζόταν ο μη υποβιβασμός
για περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας,
αλλά απλά η αφαίρεση βαθμών.
Η κακή μέρα είχε φανεί από νωρίς και είχε αποκορυφωθεί με την
απόφαση που πήρε στις 27 Ιανουαρίου η ΕΕΑ για την υπόθεση της
πολυϊδιοκτησίας. Με πλειοψηφία
4-1 οι παραβάσεις κρίθηκαν «βαρείες».
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ακολουθήσει
την τακτική της… εξαφάνισης των
πρωταγωνιστών. Όταν στις 16 Ιανουαρίου 2020 στην πεντάωρη ακροαματική διαδικασία εμφάνισε
μόνο δικηγόρους, ώστε να μη γίνουν ερωτήσεις που θα ενοχλούσαν μη έμπειρους παράγοντες, δεν
τα είχε ζυγίσει καλά τα πράγματα.
Είχαν… «εξαφανίσει» μέχρι και
τον Ιβάν Σαββίδη. Όταν ρωτήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής
για τη μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ,
απάντησαν ότι αυτή ανήκει στην
Dimera. Ότι το 91% της Dimera α-

νήκει στον Νίκο Σαββίδη και το
9% ανήκει στη σύζυγο του Ιβάν
Σαββίδη.
Ο νομικός εκπρόσωπος του Ιβάν, μάλιστα, είπε πως… πρέπει να
καταρρίψουμε έναν μύθο. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη, απλά είναι πρόεδρος. Η ΠΑΕ
ανήκει στον Νίκο Σαββίδη και
στην Κυριακή Σαββίδη, που κάνουν κουμάντο. Ο Ιβάν απλά τους
συμβουλεύει…
Οι συμβουλές αυτές προφανώς
αποδεικνύονται καταστροφικές
για τα μέλη της οικογένειας που
παίρνουν τις αποφάσεις.
Όσο για τον Ιωάννη Καλπαζίδη, που επρόκειτο για το τρίτο
πρόσωπο της υπόθεσης, δεν εκπροσωπήθηκε στη διαδικασία, ούτε έδωσε το «παρών». Η πλευρά
του ΠΑΟΚ ανέφερε γι’ αυτόν ότι
είναι τρίτος ξάδελφος του Ιβάν
Σαββίδη και πως ο ΚΑΠ από τον
τρίτο βαθμό συγγένειας και μετά
δεν απαγορεύει σε κάποιον να αγοράσει μια ΠΑΕ.
Αυτά θα πουν και στο CAS για
να δικαιωθούν;
Πως το 2018 ο ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη από το Κιλκίς αγόρασε τυχαία τις εγκαταστάσεις της
ΠΑΕ Ξάνθης που αγωνίζεται στο ίδιο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ μέσω της κυπριακής εταιρείας RfA;
Πως η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε συμπτωματικά την εταιρεία
Vialand (ιδιοκτήτρια εταιρεία των
εγκαταστάσεων της Ξάνθης) η οποία άνηκε στους Πανόπουλο και
Συγγελίδη; Πως ο… βαθύπλουτος ανιψιός Καλπαζίδης είχε βάλει λίγο πριν την εξαγορά, δέκα εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στην
κυπριακή εταιρεία RFA ;
Εκεί στο CAS θα έχει πολύ…
ψάξιμο η υπόθεση. Και με την τακτική των…. κρυμμένων θησαυρών,
θα δούμε τι δικαιολογίες θα βρουν
να πουν πάλι οι «επιτελείς» στον Ιβάν.

To μεγάλο χτύπημα
Το πρώτο μεγάλο χτύπημα που είχε διεθνή αντίκτυπο, δέχθηκε ο

ΠΑΟΚ στο περίφημο ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Δεν ήταν
μόνο ότι έμελλε να χάσει το πρωτάθλημα, αλλά στραπατσαρίστηκε
κατά τέτοιο τρόπο η εικόνα και το
όνομά του, που πολύ συνέδεσαν
τα καμώματα του Ιβάν Σαββίδη
στον αγωνιστικό χώρο, με την εχθρική διαιτησία που συνάντησε ο
δικέφαλος του βορρά στη συνέχεια στα Ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
Όλα τα μεγάλα ΜΜΕ της Ευρώπης έπαιζαν… Σαββίδη. Ακόμη
και αυτοί που δεν γνώριζαν τον
ΠΑΟΚ και την Τούμπα τα πληροφορήθηκαν για τα καλά από αναφορές και φωτογραφίες που σόκαραν, καθώς θύμιζαν τρίτο κόσμο
στην καλύτερη περίπτωση.
Πώς όμως ένας σοβαρός επιχειρηματίας όπως είναι ο Ιβάν
Σαββίδης έφθασε να κάνει μπούκες στον αγωνιστικό χώρο; Ποιοι
τον είχαν… φορτώσει, ώστε να
φθάσει σε τέτοιο ξέσπασμα; Προφανώς ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά. Ως μεγαλόκαρδος προσέφερε
συγχώρεση, αν και δεν εκτέθηκε
μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο ίδιος
προσωπικά.
Η εικόνα της εισβολής με όπλο,
είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και
έχει απασχολήσει τα μεγαλύτερα
ΜΜΕ.
«Marca»: «Ο πρόεδρος του
ΠΑΟΚ φέρει πιστόλι»
Μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ισπανίας, η μαδριλένικη «Marca», ήταν από τα πρώτα
ΜΜΕ που ασχολήθηκε με τα χθεσινά γεγονότα γράφοντας: «Το κρίσιμο ματς της ΑΕΚ για τον τίτλο του
πρωταθλήματος στην Ελλάδα έδειξε ακόμη μία φορά την ατυχία που
επιβάλλουν οι ultras στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
»Ο διαιτητής, Γιώργος Κομίνης,
ακύρωσε το γκολ του ΠΑΟΚ στις
καθυστερήσεις και οι οπαδοί των
γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας ότι απορρίπτουν την απόφαση του διαιτητή.
Δεν έμεινε μόνο εκεί το πράγμα, ο
πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο

για να κυνηγήσει τον διαιτητή, ο οποίος γρήγορα
πήγε στα αποδυτήρια με
τους βοηθούς του.
«Σε εικόνες που κατέγραψε
ο τηλεοπτικός φακός, ο Σαββίδης φέρει στη ζώνη μία θήκη με
ένα πιστόλι. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ
απείλησε τον διαιτητή και τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι εγκατέλειψαν το γήπεδο έντρομοι».
«Sun»: «Εισβολή με όπλο από τον Σαββίδη»
Τα νέα ταξίδεψαν και στην Αγγλία, με την «Sun» να αναφέρει: «Ο
πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, εισέβαλε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ κουβαλώντας όπλο».
«Gazzetta»: «Μπήκε να διαμαρτυρηθεί με όπλο»
Η ιταλική «gazzetta.it» ασχολήθηκε και αυτή με τα χθεσινά γεγονότα αναφέροντας: «Ελλάδα, το αφεντικό του ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί με όπλο».
«Dailymail»: «Είσαι τελειωμένος»
Επιστρέφοντας στην Αγγλία, η
«Dailymail» κάνει και αυτή αναφορά μετά τη «Sun», γράφοντας και
τα όσα είπε ο Σαββίδης στον Κομίνη: «Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν
Σαββίδης, εισέβαλε στο γήπεδο
κρατώντας οπλοφορώντας, μετά
την ακύρωση γκολ της ομάδας του
κόντρα στην ΑΕΚ και λέει στον διαιτητή: “Είσαι τελειωμένος”».
«maisfutebol»: «Διεκόπη το
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ μετά την εισβολή ένοπλου προέδρου»
Η πορτογαλική «maisfutebol»
αναφέρει: «Η αναμέτρηση ΠΑΟΚΑΕΚ διεκόπη, όταν ακυρώθηκε
γκολ, μετά την εισβολή του ένοπλου
προέδρου του ΠΑΟΚ».
Αναφορές στο περίφημο ντέρμπι και τον Σαββίδη έγιναν επίσης
και από άλλα ΜΜΕ σε Νορβηγία,
Σουηδία, Τουρκία, Κροατία και Πολωνία, συνθέτοντας μια βραδιά
ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο με πρωταγωνιστή τον Ιβάν Σαββίδη...
Στο CAS θα παιχτεί ακόμη μια
πράξη που δεν τιμά το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Αν χάσει ξανά ο ΠΑΟΚ, τι θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης;
Θα το καταπιεί και αυτό, ή θα
σταθμίσει ποιοι είναι οι χρυσοπληρωμένοι αυλοκόλακες που οδηγούν τον ιστορικό «δικέφαλο του
βορρά» στην καταστροφή; Αυτός
ο στενός περίγυρος που τον συμβουλεύει και τον καταστρέφει λόγω ανικανότητας προφανώς, για
πόσο ακόμη θα αποτελεί τη θηλιά
στον λαιμό του μεγάλου αφεντικού και του ένδοξου συλλόγου της
Μακεδονίας;
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ΘΕΜΑ
Τρικλοποδιές
στον Φερέιρα
Ο Αμπέλ Φερέιρα
θέλει, όπως κάθε
προπονητής, να είναι
το απόλυτο αφεντικό
στον ΠΑΟΚ. Όταν
βλέπει ότι κάποιοι
επιχειρούν να του
βάλουν τρικλοποδιές
και να τον αγνοούν,
αντιδρά, κάτι που έγινε
και στην περίπτωση
του Κυριάκου
Παπαδόπουλου. Ο
διεθνής αμυντικός τον
περασμένο Σεπτέμβριο
αποβλήθηκε από την
πρώτη ομάδα του
Αμβούργου και
ξεκίνησε να
προπονείται με την Κ21. Το συμβόλαιό του
τελειώνει το καλοκαίρι
και το Αμβούργο τού
έδωσε την άδεια να
προπονείται με την
αγαπημένη του ομάδα
στην Ελλάδα, τον
ΠΑΟΚ.
Ο Παπαδόπουλος τα…
κανόνισε με τον Ζήση
Βρύζα, χωρίς ο Φερέιρα
να γνωρίζει τίποτα. Ο
Πορτογάλος έμαθε για
τη συμφωνία από δημοσιεύματα του Τύπου στη
Γερμανία και αντέδρασε. Αποτέλεσμα Ο Φερέιρα απαγόρευσε τη
συμμετοχή του παίκτη
στις προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για
τη συνέχεια του πρωταθλήματος και ο Παπαδόπουλος θα πρέπει να
συνεχίσει να προπονείται ατομικά.
Μάλιστα, ο Πορτογάλος
έμαθε και το άλλο. Χωρίς να τον ρωτήσουν
προωθούσαν διά της τεθλασμένης την απόκτηση του Κυριάκου Παπαδόπουλου από τον ΠΑΟΚ, καθώς μένει ελεύθερος και θα είναι μια
φτηνή λύση.

Εγώ όριζα τους τελικούς χωρίς κόσμο και
προ κορωνοϊού. Πολύ μπροστά, σου λέω…

Το άσπρο μαύρο
ο Σαββιδοτεχνείο έκανε για μια ακόμη φορά το άσπρο μαύρο (ειδικεύεται στα… εθνικά χρώματα). Πανηγύριζε για την επ ι σ τ ο λ ή
της FIFA που αφορούσε τις εκλογές της ΕΠΟ, όταν μεγαλύτερο
άδειασμα δεν μπορούσε να κάνει σε μέλος της η Διεθνής Συνομοσπονδία.
Ο Γραμμένος έκανε καταγγελία και περίμενε ότι θα έλθει επιστολή-κόλαφος που θα κάνει τον Αυγενάκη να αλλάξει τον
νόμο για τον χρόνο των εκλογών. Κατηγόρησε τον πολιτικό ηγέτη του αθλητισμού για αθέτηση συμφωνίας.
Η απάντηση από τη FIFA όμως αποτέλεσε… ανώμαλη προσγείωση για τον δικό μας Βαγγέλη. Χαρακτηριστικά αναφερόταν
πως «…αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ενόψει των πρωτοφανών
προκλήσεων που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του Covid 19,
ενδέχεται οι αποφάσεις να πρέπει να αναθεωρούνται και να προσαρμόζονται. Ως εκ τούτου, και ενόσω η FIFA και η UEFA θα
συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προτρέπουμε την ΕΠΟ και τους οικείους ποδοσφαιρικούς παράγοντες
να συνδιαλλαγούν άμεσα και εποικοδομητικά με τις ελληνικές αθλητικές αρχές όσον αφορά τις διάφορες προκλήσεις που επιμένουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου του πιο
πρόσφατου θέματος του χρόνου των αρχαιρεσιών».
Δεν είναι για απροσάρμοστους λοιπόν οι συμφωνίες και οι αποφάσεις. Η FIFA σύρει τον Γραμμένο σε αναθεώρηση και
προσαρμογή. Για να δούμε τώρα, τι θα κάνει ο Ιβάν Θα… αδειάσει τα Μέσα του

Τ

Το παράπονο του Μίμη από
τον Νίκο Ζουμπογιώργο
φυγε την Πέμπτη ο σπουδαίος Νίκος Ζουμπογιώργος, άνθρωπος χαμηλών τόνων, αλλά πανίσχυρος στα χρόνια που βρέθηκε στην ΕΠΟ. Ήταν στενός φίλος με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Κίμωνα Κουλούρη και τον
υπουργό Γιώργο Κατσιφάρα, και το 1981 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας (πρόεδρος ήταν από το 1975 ο Βασίλης Χατζηγιάννης, προσκείμενος στην ΑΕΚ). Ο Νίκος Ζουμπογιώργος ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας και το 1965 κατηγορήθηκε ως μέλος της υποτιθέμενης συνωμοσίας του ΑΣΠΙΔΑ. Το 1974 ήταν ένα από τα 149 ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ που
μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου υπέγραψαν τη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
Ο Μίμης Δομάζος σε συνέντευξή του είχε δώσει άγνωστες πτυχές που αφορούσαν τον ίδιο και τον Νίκο Ζουμπογιώργο. Ο «στρατηγός» είχε αποκαλύψει:
«Μια άλλη φορά, μου πρότεινε ο Ζουμπογιώργος να πάω προπονητής στην Εθνική. Του είπα: “Έρχομαι σαν μάνατζερ αν θέλεις. Θα σου διαλέξω εγώ προπονητή. Και θα κάνω εγώ κουμάντο στην ομάδα. Δεν θα μου ’ρχεται εκείνος με το
τσιμπούκι στον πάγκο. Θα πηγαίνει αλλού να κάθεται”. “Θα σου τηλεφωνήσω”,
μου είπε. Ακόμα μου τηλεφωνάει κι ας τον έκρυβα από τη χούντα γιατί ήταν στον
ΑΣΠΙΔΑ κι ας του πλήρωνα διαμέρισμα. Πέρσι που τον βρήκα:
“Τι έγινε, ρε Νίκο”, του λέω. “Ξέρεις”, μου λέει. “Δεν μπορώ να
τους πω να σε πάρουν στην Εθνική γιατί εσύ δεν έχεις με τους
προέδρους επαφή»!… Τι Εθνική
να φτιάξεις με τέτοια μυαλά; Όχι
Εθνική δεν φτιάχνεις. Τίποτα.
Γκρεμίζεις κι ό,τι καλό υπάρχει.
Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι το ’χω μέσα μου. Έτσι το ’ζησα».

Έ





Δυο «θρύλοι»,
Γιώργος Σιδέρης
και Μίμης
Δομάζος. Ο
πρώτος έπαιζε
στον Ατρόμητο
Πειραιά και είχε
κλείσει με τον
Παναθηναϊκό,
αλλά οι
παράγοντες τον
έστειλαν στον
Ολυμπιακό. Ο
δεύτερος στην
Άμυνα
Αμπελοκήπων,
οπαδός του
Ολυμπιακού, αλλά
έγινε ο «αιώνιος»
αρχηγός του
Παναθηναϊκού.

Τέτοιες ημέρες το 1946 γεννήθηκε ο πολυθρύλητος
Τζορτζ Μπεστ (πέθανε το 2005), ο αποκαλούμενος και
«πέμπτος Μπιτλ». Δύο ατάκες του: «Λένε ότι βγήκα
ραντεβού με 4 Μις Κόσμου: είναι ψέματα. Ήταν μόνο
τρεις, γιατί την τελευταία την έστησα». Και η άλλη: «Αν
δεν ήμουν όμορφος, δεν θα μιλάγατε για τον Πελέ»…

Ρώσος να ’ναι και
όποιος να ’ναι

Δουλειές με φούντες
ο Περέιρα

ων φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και τα
μεγαλοστελέχη της ΕΠΟ ήδη σκέφτονται τη νέα ΚΕΔ. Η εντολή από FIFA και UEFA είναι πως η διάδοχη κατάσταση
θα συγκροτηθεί εκ νέου από ξένους. Η ανησυχία στον ΠΑΟΚ είναι
μεγάλη, καθώς Περέιρα δεν πρόκειται να βρεθεί ξανά. Εκτός αν
προκύψει κάποιος αρχιδιαιτητής από την κατάλληλη χώρα. Για παράδειγμα Τη Ρωσία. Οπότε, όποιος και αν έρθει να διαδεχθεί τον
Πορτογάλο δεν πρόκειται να είναι απέναντι στον Ιβάν. Ίσως μάλιστα είναι και… μαζί του.
Η προέλευση των νέων μελών της ΚΕΔ θα παίξει τον δικό της ρόλο. Θα κάνει την επιλογή ο Γραμμένος και η παρέα του, ή θα έλθουν οι νέοι ξένοι απ’ έξω μια
ωραία πρωία
Με τους έξω
μιλάει και ο Γεραπετρίτης. Τι
θα τους πει για
τον νέο πρόεδρο της ΚΕΔ
Αν είναι κανένας Άγγλος ή
Γερμανός, δύσκολα να βρεθεί… άκρη. Όλα
θα παίξουν τον
ρόλο τους.

Βίτορ Μέλο
Περέιρα σε έναν μήνα μας
αποχαιρετά. Έκανε
δουλειές με φούντες
στην Ελλάδα. Κατάφερε να παραφουσκώσει
τους τραπεζικούς του
λογαριασμούς και να
υποβαθμίσει την ελληνική διαιτησία. Μακράν
ο χειρότερος πρόεδρος
της ΚΕΔ.
Ο αρχηγός ποτέ δεν
ενδιαφέρθηκε για την
ομάδα. Αυτός χρυσοπληρωνόταν και οι διαιτητές παρακαλούσαν την ΕΠΟ να πάρουν
τα χρήματά τους. Και συνεχίζουν να την παρακαλάνε. Ο ομάδες
πλήρωναν αμέσως τα έξοδα διαιτησίας, αλλά η Ομοσπονδία τα
κρατούσε και τα κρατάει αρκετούς μήνες. Ακόμη και σήμερα που
έχει βελτιωθεί η κατάσταση, 20 αγωνιστικές έχουν πληρωθεί οι
διαιτητές της Super League 1, 12 αγωνιστικές οι
της Super League 2 και... μονοψήφιο αριθμό εκείνοι της
Football League.
Οι ευαισθησίες του Περέιρα εξαντλήθηκαν στο εξώδικο που έκανε ο ίδιος στην ΕΠΟ, γιατί είχε εισπράξει λιγότερα από όσα υπολόγιζε. Για τους άλλους, όμως, πέρα έβρεχε.

Τ

Ο
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Με Μπουτσικάρη
δεν χάνει ο Ιβάν..
Οι καμικάζι
όμως;
O Ιβάν Σαββίδης βλέπει
πως οι ήττες που διαγράφει
στα διοικητικά του ποδοσφαίρου είναι συνεχείς και
αλλεπάλληλες, με αποτέλεσμα να τα έχει πάρει άγρια με τους συμβουλάτορες και τους ανθρώπους
που έχει επιλέξει να κινούν
τα νήματα ως… ειδικοί.
Οι εκλογές για την προεδρία της Super League1 αποτελούν ένα ακόμη στοίχημα για τους ανθρώπους
του ΠΑΟΚ, που ναι μεν δεν
θα κερδίσουν, αλλά δεν θέλουν και να το χάσουν. Η
πρόσφατη σφαλιάρα από
το αποτέλεσμα της έκθεσης
του Μάκη Γκαγκάτση απέναντι στον Μηνά Λυσάνδρου έδειξε πως ανάμεσα
στους δύο «δικέφαλους» η
πλειοψηφία προτιμά αυτόν
του νότου. Πέρα όμως από
το οπαδικό ζήτημα, καταλυτική σημασία έχει και το
πρόσωπο που επιλέγεται. Ο
Χρυσοστομάκης έχει δείξει
πως τον ενδιαφέρει μόνο ο
ΠΑΟΚ, ενώ ο Λυσάνδρου,
πέρα από την ΑΕΚ, συνολικότερα η πρόοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είχε μετρήσει ιδιαίτερα
στην τελευταία μάχη όπου
ο Σαββίδης νικήθηκε κατά
κράτος παρά τα όσα του είχαν πει για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Τώρα δικό του άνθρωπο
δεν πρόκειται να εκθέσει
ξανά, καθώς η αποτυχία είναι δεδομένη. Έτσι αποφασίστηκε η προσέγγιση του
Παναθηναϊκού και η στήριξη στην κάθοδο του Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ο ΠΑΟΚ
θ’ αποφύγει την ήττα από
τη μία, αλλά το κυριότερο
θέλει να έχει έναν ακόμη
σύμμαχο στην ΕΠΟ. Εκεί είναι η κατάσταση… οριακή.
Ο πρόεδρος
της Super League μετέχει
στην Εκτελεστική Επιτροπή
της Ομοσπονδίας και την
Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Εκεί ο Μπουτσικάρης
μπορεί να παίξει τον ρόλο
του. Με βάση τα σημερινά
δεδομένα. Γιατί αύριο δεν
θα υπάρχουν ο Γραμμένος
και οι υπασπιστές του, και
τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα.Άσε που οι
Κινέζοι μπορεί να έχουν
άλλη γνώμη για τον πρόεδρο της Σούπερ Λιγκ.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σανοτροφείο:
Ο Φορτούνης 2 εκατ. ευρώ,
ο Πέλκας τα διπλάσια
Πού θα
πάνε τα 5,4
εκατ. ευρώ
της UEFA;
Μήπως στις
εκλογές;
Βρε, καλώς τον φινετσάτο τον Πετράν τον
Φούσεκ. Αν δεν θυμάστε, είναι ο «υπερσύμβουλος» στην ΕΠΟ, που
ήρθε (κι αυτός) να εξυγιάνει το ποδόσφαιρο
στην Ελλάδα. Και τι είπε ο Φούσεκ; Ότι τα λεφτά, τα 4,3 εκατ. ευρώ
που έδωσε η UEFA στην
ΕΠΟ με το πρόγραμμα
hat trick είναι μόνο για
να έχει να κινηθεί η ομοσπονδία και για κανέναν άλλον λόγο. Άπαξ και ζητήσεις παραστατικά για το πού ξοδεύτηκαν αυτά τα λεφτά, θα τον παραδεχτώ. Ξέρει γιατί το είπε
ο «μπούλης», όπως τον
λένε μερικοί στην Εκτελεστική της ΕΠΟ. Διότι
εκλογές έρχονται, ο καθένας περιμένει το κάτι
τις του. Μη χαλάσουμε
την παράδοση. Γύρω
στα 3,5 μίλιονς πλήρωσε ο Ιβάν για να αγοράσει Ενώσεις στις προηγούμενες εκλογές. Φέτος είναι πολύ «σφιχτός», κάτι μπορεί και
πρέπει να τσοντάρει κι
ο Βάγγος.

Για να δείτε, τι σανό μοιράζει το Σαββιδοτεχνείο-σανοτροφείο. Το
sdna αντέγραψε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sportime», σύμφωνε με το οποίο ομάδες από την Ιταλία και την Αγγλία ενδιαφέρονται για τον Φορτούνη. Καλά μέχρι εδώ, αλλά αξίζει να δει
κανείς τα σχόλια των αναγνωστών. Ότι ο Φορτούνης είναι υπερεκτιμημένος, ότι δεν αξίζει πάνω από 2 εκατ. ευρώ, ότι ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός και φοβάται να παίξει, και άλλες
τέτοιες παπαριές. Κι άμα ο Φορτούνης κοστίζει 2 εκατ. ευρώ, ο
Πέλκας τουλάχιστον τα διπλάσια. Σανοτρόφοι, σανοφάγοι…

Ο instaGiorgis θ’ αγοράζει
κι ο Ρέμπε θα πουλάει.
Μόνο…
Καλώς το παλικάρι, τον Όλαφ Ρέμπε. Θ’ αναλάβει τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, για να φτιάξει ομαδάρα. Και τι
δουλειά θα κάνει ο Γερμανός; Θα έχει εισηγητικό χαρακτήρα
στις μεταγραφές, αφού ο instaGiorgis θα δίνει το «ΟΚ».
Εδώ, ο μικρός Γιωργάκης έδιωξε ολόκληρο Λουτσέσκου
και θα αφήσει τη δουλειά στον Ρέμπε; Ύστερα, ο Γκιόργκις
έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες. Του Χατσερίδη, του Εσίτι, του Στοχ, του Βέρνμπλουμ, ενώ έδιωξε τον Σάκχοφ,
τον Κάνιας, κι έτσι την έκανε ο Λουτσέσκου. Αυτό είναι το
ένα. Το άλλο είναι πως ο Ρέμπε έχει κολλητηλίκια με τον
Πολ Κουτσολιάκο. Ό,τι καλό βγάζει ο ΠΑΟΚ, ο Ρέμπε θα
το σερβίρει στον Παύλο. Γι’ αυτό ήρθε. Για να πουλάει, όχι
για ν’ αγοράζει. Κάτι ξέρει ο Βεϊρίνια, με τον οποίο ο Ρέμπε
ήταν μαζί στη Βόλφσμπουργκ.

Ρώτησε τον Γιαννακόπουλο
ο Αλαφούζος για τη Λεωφόρο;

Ο Γραμμένος
δεν ήξερε,
ο ΠΑΟΚ γιατί
δεν έκανε ένσταση
για Ντουρμισάι;

Η εφημερίδα «LiveSport» έγραψε ότι τον Ιούνιο του 2021 λήγει η άδεια λειτουργίας του «Απόστολος
Νικολαΐδης», «κάτι που δημιουργεί μία έξτρα πίεση για την επίσπευση της Διπλής Ανάπλασης». Οπότε,
ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί. Ωραία. Ερώτηση: Τίνος είναι το γήπεδο; Του Αλαφούζου; Όχι βέβαια. Του Γιαννακόπουλου είναι. Για να χρησιμοποιεί τη «Λεωφόρο» η ΠΑΕ, θα
πρέπει να πληρώσει ή να… πουλήσει. Στον Γιαννακόπουλο. Μήπως τα… βρήκαν με τον Αλαφούζο
να πουλήσει; Με την καμία. Μην ξεχνάμε ότι τον καιρό που ήταν πλακωμένοι Γιαννακόπουλος και
Αλαφούζος, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός την έκανε για το ΟΑΚΑ, γιατί
δεν πλήρωνε. Είναι, συνεπώς, απορίας άξιον πώς η
καλή εφημερίδα γράφει
για τη Λεωφόρο, χωρίς καν
ν’ αναφέρει το όνομα του
ιδιοκτήτη τ ης Δημήτρη
Γιαννακόπουλου. Η «Α»
και η iapopsi.gr το είχαν
γράψει καθαρά, ότι ο Αλαφούζος περιμένει να πετάξουν ν’ αεροπλάνα από
και προς το Πεκίνο.

Ώπα, καλό! Η ΕΠΟ συστήνει επιτροπή, η
οποία, λέει, θα διερευνήσει για τυχόν ευθύνες εκείνων που εξέδωσαν δελτίο στον
Ντουρμισάι, ενώ υπήρχε απαγορευτικό
από την UEFA, λόγω χρεών. Και ποιος εξέδωσε το δελτίο, Βάγγο Γραμμένε; Εσύ
δεν γνώριζες τίποτα για τον «φόνο»; Δεν
ήξερες ότι ο Άρης δεν είχε δικαίωμα να
κάνει μεταγραφές; Αν δεν το γνώριζες,
δεν κάνεις για πρόεδρος (τι λέω κι εγώ
τώρα…). Αν το ήξερες κι έκανες τουμπεκί, πάλι έχεις ευθύνη. Τώρα, να πιστέψουμε κάποιους στον Άρη, ότι επίτηδες αδιαφόρησες, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Εσύ είσαι ακέραιος χαρακτήρας και δεν παίζεις
τέτοιου είδους παιχνίδια. Διότι, αν ήθελες να παίξεις τέτοια παιχνιδάκια, θα έβαζες τον ΠΑΟΚ να κάνει ένσταση για το
ματς του Χαριλάου, όπου ο ΠΑΟΚ άρπαξε
την τεσσάρα. Και στο ματς με την Ξάνθη
έπαιξε ο Ντουρμισάι.
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> Ο Μίσιτς για πολυϊδιοκτησία
> Ο Στράτζεον –της Ξάνθης– για κοινό
πρόεδρο με τον ΠΑΟΚ
> Μερεμέτια το Σαββιδοτεχνείο για διάψευση

Λεουτσάκος:
Να ανέβουν…
4 ομάδες στη
Super
League1.
Μετά
ξύπνησε…

Στο Σαββιδοτεχνείο είναι αστέρια και στα μερεμέτια της προβοκάτσιας. Πάει ο Μίσιτς στην Κροατία
και κάνει δηλώσεις για την πολυϊδιοκτησία και τρέχουν να τα μπαλώσουν οι Σαββιδοτέχνες. Κάνει δηλώσεις στην Πορτογαλία ο Στάρτζεον της Ξάνθης ότι έχουν κοινό πρόεδρο με τον ΠΑΟΚ, πάλι τρέχουν για… επιδιορθώσεις στο Σαββιδοτεχνείο. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος τα είπαν έτσι, σου λένε. Έγινε
λάθος στη μετάφραση. Καλουπατζήδες οι Σαββιδοτέχνες, δεν πάει τζάμπα το ρούβλι. Όσο για τον Μίσιτς, τον έκαναν ήδη παίκτη του ΠΑΟΚ. Πάλι. Παρόλο που δεν έχει πέσει το παραδάκι στη Σπόρτινγκ
Λισαβόνας. Κοπανάνε και σανόψεμα ότι έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ, «αλλά μένει τα βρουν οι δυο ομάδες». Κι αφού δεν τα βρήκαν, πώς υπέγραψε, ρε μπαρμπάδες;

Σε πορνεία και ναρκωτικά ο διαιτητής του
ΠΑΟΚ-ΠΑΟ (ντέρμπι) - Μάλλον ο Αλαφούζος
θεωρεί ότι δεν έχει σχέση ο Ιβάν…
διαιτητής Σλάβκο Βίσνιτς (που σφύριξε
το 2-2 του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό
στην Τούμπα και καταλόγισε πέναλτιφάντασμα υπέρ των γηπεδούχων στο 101ο
λεπτό...) συνελήφθη στη Βοσνία για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας
Η σύλληψη του γνωστού διαιτητή (που είχε φέρει ο
Περέιρα στην Ελλάδα για να σφυρίξει το ντέρμπι
στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε θύελλα με τις αποφάσεις του υπέρ του ΠΑΟΚ) συνελήφθη ως μέρος μιας αστυνομικής επιχείρησης που σχετίζεται
με την υπόθεση της Τιγιάνα Μακσίμοβιτς ή Τιγιάνα Άιφον, όπως αποκαλείται.
Η Αστυνομία παρακολουθούσε τη διοργανώτρια
του πάρτι, Τιγιάνα Μακσίμοβιτς, η οποία προσπάθησε να περάσει τα σύνορα και να διαφύγει μέσω του ποταμού Ντρίνα.
Στο σημείο όπου τον εντόπισαν οι Αρχές, σε βίλα
οργίων στην Μπιεγέλινα της Βοσνίας, υπήρχαν 9
γυναίκες οι οποίες εκδίδονταν, 26 άντρες, όπλα και
κοκαΐνη.
Ο Σλοβένος ρέφερι που φέτος είχε «σφυρίξει» και
το ματς της Γκενκ με τη Λίβερπουλ και συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές για τα ματς του Champions

Ο

Oι λογιστές
του Ιβάν
αγωνιούν…
League και του Europa League.
Ο 40χρονος ρεφ είχε «σφυρίξει» το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και διατήρησε το αήττητο του ΠΑΟΚ (τον
Νοέμβριο είχε γίνει το παιχνίδι), καθώς οι φιλοξενούμενοι κέρδιζαν 2-1, όμως στις καθυστερήσεις
οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι-φάντασμα.
Πέντε λεπτά καθυστερήσεις είχε δώσει ο Βίντσιτς,
αλλά κράτησε το ματς μέχρι το 101 , όταν και σημειώθηκε το 2-2 από τον Βιεϊρίνια, μιας και χρειάστηκε πέντε λεπτά για να εκτελεστεί.
Μέχρι και ο ήρεμος Δώνης επιτέθηκε στον τέταρτο διαιτητή για την απόφαση που στέρησε στην ομάδα του μια δίκαιη νίκη.
Ο Βίνσιτς πάντως, παρά τις διαμαρτυρίες τότε του
Παναθηναϊκού, δεν στάθηκε ικανός να χαλάσει την
πρόσφατη συμμαχία μεταξύ Αλαφούζου-Σαββίδη. Προφανώς, επειδή ο Γ. Αλαφούζος είναι πεπεισμένος ότι ο Ιβάν δεν επηρέαζε διαιτητές που
μπορεί να εμπλέκονται σε ναρκωτικά, όπλα και πορνεία, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι ακέραιοι και δεν
δέχονται δώρα, για να κρατήσουν καθυστερήσεις, ή
να δίνουν πέναλτι υπέρ του όταν χρειάζεται…
Ο Σλοβένος είχε παίξει επίσης τα παιχνίδια ΠΑΟΚΆγιαξ και Ολυμπιακός-Μπέρνλι.
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Λογιστάδες-δημοσιογράφοι αγωνιούν για το «αύριο» του ΠΑΟΚ και
στέλνουν μηνύματα στον Ιβάν
Σαββίδη ποιους παίκτες να διώξει και ποιους να κρατήσει.
Αλλοίμονο τώρα…
Οι άνθρωποι έχουν… χάσει τον
ύπνο τους με όσα θα γίνουν στην
ομάδα, και λένε να φύγει ο ένας,
να φύγει ο άλλος…
Πρώτος στη λίστα τους είναι ο
Μίροσλαβ Στοχ, που το συμβόλαιό του (μαζί με την Εφορία) φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ. Δεύτερος ο
Βέρνμπλουμ, που στοιχίζει στην
ΠΑΕ γύρω στα 2,5 εκατ. ευρώ. Και
τρίτος ο Ελ Καντουρί, γιατί κι αυτός κοστίζει στον ΠΑΟΚ κοντά στο
1,5 εκατ. ευρώ.
Το κακό στον ΠΑΟΚ είναι ότι
αυτός ο νέος τεχνικός διευθυντής
που φέρανε από τη Βόλφσμπουργκ, ο Ρέμπε, θέλει να διαχειρίζεται
μεγάλα μπάτζετ αγορών και όχι να
κάνει περικοπές…

Κάνει σχέδια ο
Λεουτσάκος για να
ανέβουν 4 ομάδες από
τη Super League2 στη
Super League1.
«Μπορεί η πρότασή μας
να είναι να ανέβουν
τέσσερις, σε περίπτωση
που δεν ξεκινήσει το
πρωτάθλημα. Θα δούμε
τι θα γίνει όσον αφορά
την επανέναρξη και θα
αποφασίσουμε.
Περιμένουμε την
Πολιτεία να μας
απαντήσει και ανάλογα
με την απάντηση, οι
ομάδες θα
αποφασίσουν για
επανέναρξη ή όχι…»
είπε ο πρόεδρος της
διοργανώτριας.
Πέρα του ότι
ακούστηκε σαν…
απειλή η θέση του
«περιμένουμε την
Πολιτεία να μας
απαντήσει και ανάλογα
οι ομάδες θα
αποφασίσουν…», ο
Λεουτσάκος θα πρέπει
να γνωρίζει ότι οι
καιροί που οι ομάδες
έστελναν τελεσίγραφα
έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί.
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Το μεγάλο παραμύθι
την επιστολή που έστειλαν μεσοβδόμαδα, η FIFA και η UEFA επικαλούνται
τρεις λόγους για τη διενέργεια εκλογών
τον Ιούλιο, αλλά προτείνουν παράλληλα στην
ΕΠΟ να τα βρει με την κυβέρνηση.
Οι τρεις λόγοι είναι: Πρώτον, ότι το καλοκαίρι
λήγει η παρουσία της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Ελλάδα, λες και δεν θα… συνεχιστεί η επιτροπεία με κάποια άλλη επιτροπή!
Δεύτερον, ότι θα μπορούσαν να εποπτεύσουν
τις εκλογές αν γίνονταν το καλοκαίρι, ενώ το
φθινόπωρο θα λείπουν. Και τρίτον, ότι η νέα

Σ

Απλήρωτοι
θα
σφυρίξουν
οι διαιτητές
στην
πρεμιέρα
Να ευχηθούμε καλή αρχή στο πρωτάθλημα. Με
Έλληνες διαιτητές θα
γίνουν οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Και επόμενες, ίσως, άπαξ και δεν
βρεθεί καλό ρέφερι και
κολλητός του Περέιρα.
Κατ’ αρχήν, οι διαιτητές
είναι απλήρωτοι. Στις
τελευταίες πέντε-έξι αγωνιστικές, δεν έχουνε
πάρει μία. Το είπε ο Βαρούχας στο ραδιόφωνο.
Βέβαια, επειδή η διαιτησία είναι… λειτούργημα
και όχι επάγγελμα, τα
παιδιά θα σφυρίξουνε
και τζάμπα. Αρκεί να έχουνε σφυρίχτρα στο
στόμα και όλα βρίσκονται με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο. Αυτήν τη
φορά, πάντως, ο Σιδηρόπουλος δεν πήρε τηλέφωνο στον Περέιρα
να διαμαρτυρηθεί. Στον
Γραμμένο τον Βάγγο
(ξανα)πήρε, που περιμένει τα 4,3 μίλιονς από το
hattrick. Και καλύτερα
να μην πούμε τι… πήρε.
Άντε και καλά σφυρίγματα να έχουμε.

διοίκηση της ΕΠΟ θα είναι σε θέση να σχεδιάσει ορθά τη νέα αγωνιστική περίοδο
2020/21 και να λάβει αποφάσεις για ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο ορισμός των νέων
αλλοδαπών μελών της ΚΕΔ με ενδελεχή και
έγκαιρο τρόπο… λες και τα νέα μέλη της ΚΕΔ
(δηλαδή, ο νέος Περέιρα, που όλα δείχνουν
ότι θα είναι ο Ισπανός Μαρίν) θα επιλεγούν
από το νέο συμβούλιο που θα προκύψει από
την ΕΠΟ και δεν θα έλθουν… φυτευτοί από τη
FIFA και την UEFA!
Ποιος δουλεύει ποιον…

Ο αήττητος ΠΑΟΚ
(με Ιβάν) γίνεται
ΠΑΟΚάκι (με Ιβάν…)
Ο μικρός Γιωργάκης το παραδέχτηκε δημόσια με ανάρτηση στο instagram. Οι ΠΑΟΚτσήδες να ξεχάσουν
τις παλιές καλές εποχές, σου λέει. Για τις μεταγραφές,
βέβαια. Ό,τι ακριβώς έγραφε η «Α» και η iapopsi.gr
εδώ και καιρό, ότι ο Ιβάν το ’κλεισε το πορτοφόλι κι
ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Κι έβριζαν οι Σαββιδοτέχνες,
ότι μας έβαζε ο… Μαρινάκης να τα γράφουμε. Και
τον μικρό Γιωργάκη, ο… Μαρινάκης τον έβαλε; Διαβάστε τι έγραψε ο instaGiorgis: «Ενημερωτικά προς
όλους και για κάθε υποψήφιο παίκτη. Οι παλιές “καλές” εποχές τελείωσαν. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα αρχίζει έναν Γολγοθά αγώνων. Το μυαλό όλων εκεί». Σ’ το προχωράμε λίγο παρακάτω. Αν ο
ΠΑΟΚ βγει στο Champions League, θα πάει να παίξει με Χατσηστραβό και Μυστακίδη και Λύρατζη; Διότι αυτό λέει ο istaGiorgis. Ότι ο αήττητος γίνεται ΠΑΟΚάκι. Από τον Ιβάν, τον «ευεργέτη» και «σωτήρα»…

Ανοικτός ο Ίβιτς για Μάνταλο,
κλειστός ο Μελισσανίδης
Απόλυτα ικανοποιημένος από τη δουλειά του Ίβιτς είναι ο Μελισσανίδης και το δείχνει με κάθε τρόπο. Στον «Τίγρη» αρέσουν οι κινήσεις του τεχνικού διευθυντή. Διαπιστώνει, μάλιστα,
ότι έπειτα από χρόνια η ΑΕΚ παίζει μπάλα εκεί που δεν την υπολόγιζαν στα χρόνια του φιλότιμου –αλλά και περιορισμένων
γνωριμιών– Λυμπερόπουλου.
Μόνο ένα σημείο τριβής υπάρχει ανάμεσα στον Ίλια και τον Δημήτρη. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μία διαφωνία. Ο τεχνικός
διευθυντής είναι ανοικτός σε προτάσεις για όλους τους παίκτες.
Ακόμα και για τον Μάνταλο. Το αφεντικό, όμως, δεν συζητάει
την αποχώρηση του Πέτρου. Πίνει νερό στο όνομα του αρχηγού
επειδή προτίμησε την «Ένωση», αν και είχε δεχθεί διερευνητική
κρούση από τον Ολυμπιακό. Για τον Μελισσανίδη, δεν τίθεται
θέμα πώλησης του Μάνταλου. Μένει, λοιπόν, να δούμε πώς
θα αντιδράσει εάν του τηλεφωνήσει ο Ίβιτς και του μεταφέρει
συγκεκριμένη προσφορά από κάποια ομάδα. Θα παραμείνει στην
αρχική απόφασή του, ή θα το σκεφτεί ανάλογα με τα χρήματα
των μνηστήρων; Μέχρι τότε, πάντως, ο ένας θα λέει «όλοι πωλούνται» και ο άλλος θα επιμένει «εκτός του αρχηγού».

Στη γυάλα έχουν
τον Φαν Σιπ

Πέρασαν ήδη τέσσερις εβδομάδες από την
ημέρα που παρενέβη δημόσια ο Κώστας
Βρακάς για τον Τζον φαν Σιπ και τον
πραγματικό ατζέντη του. Συμπληρώνονται
σήμερα άλλες δύο εβδομάδες από την
πρώτη εισήγηση προς τον Ευάγγελο
Γραμμένο για μείωση στις αποδοχές του
Ολλανδού προπονητή. Στο μεσοδιάστημα
ο Βρακάς αποχώρησε από την ΕΠΟ. Αλλά
το θέμα με το ψαλίδι στα χρήματα του φαν
Σιπ παραμένει στον αέρα. Κυρίως επειδή
αρνείται ο πρόεδρος της ομοσπονδίας οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα. Σε μία
εποχή που όλοι αναζητούν τρόπους για να
περιορίσουν τα έξοδα, ο Γραμμένος αποδεικνύεται ιδιαίτερα γαλαντόμος στην περίπτωση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ακόμα και οι κορυφαίες ομάδες του πλανήτη
και φυσικά όλες οι ομοσπονδίες κάνουν συζήτηση για ψαλίδι στις αποδοχές προπονητών και ποδοσφαιριστών, αλλά στην ΕΠΟ
δεν θέλουν να τους περάσουν για τσιφούτηδες. Έτσι, ο ανενεργός επί πέντε μήνες
φαν Σιπ πληρώνεται κανονικά λες και δεν
υπήρξε ποτέ ο κορωνοϊός.
«Κόβουν από εμάς τις μετακινήσεις και τα έξοδα διαμονής, αλλά τον προπονητή τον αφήνουν να κάνει διακοπές με όλα τα έξοδα
πληρωμένα», λένε όσοι περιμένουν από τον
Γραμμένο να δείξει επιτέλους πυγμή ακόμα και σε κάποιο απλό θέμα.
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Η ασυνεννοησία σε όλο της το μεγαλείο
Μετά την ανακοίνωση των μέτρων την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και
έκανε λόγο για μείωση 20% στους μισθούς. Γι’ αυτό αποφασίστηκε η κυβερνητική
γραμμή να είναι του στυλ «ο ΣΥΡΙΖΑ λέει παραμύθια και σενάρια επιστημονικής φαντασίας». Έτσι ξεκίνησαν οι τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αλλά με το «καλημέρα» τζάμπα πήγε
η κοινή γραμμή. Και αυτό διότι ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι δεν υπάρχει μείωση μισθών ύψους 20%, όμως σε άλλο κανάλι ο Γιάννης Βρούτσης έκανε λόγο για μείωση
16% και όχι 20%. Η ασυνεννοησία ανάγκασε το Μαξίμου να αλλάξει γραμμή άμυνας,
και να κάνει λόγο πλέον ότι επιδοτεί την εργασία και όχι την ανεργία.

Ανεβαίνουν οι μετοχές του

Ανακάλυψαν
σύννεφα στις σχέσεις
Σύννεφα στις σχέσεις
του Άδωνι Γεωργιάδη με το Μαξίμου ανακάλυψαν αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ,
σχετικά με την επανέναρξη των καταστημάτων εστίασης. Αυτό που ανέδειξαν οι
σκοπευτές της Κουμουνδούρου ήταν μία
δήλωση του κ. Γεωργιάδη σε κεντρικό
δελτίο ειδήσεων:
«Δώσαμε όλοι στο υπουργείο, αλλά και εγώ προσωπικά, μάχη για να ανοίξει η εστίαση μία εβδομάδα νωρίτερα». Η αλήθεια πάντως είναι ότι η εισήγηση του κ. Γεωργιάδη ήταν όντως να ανοίξουν νωρίτερα. Μία εισήγηση, την οποία το Μαξίμου
όχι μόνο την έλαβε σοβαρά υπόψη, αλλά την έστειλε και στην επιτροπή των επιστημόνων. Και ως γνωστόν, την εισήγηση όλοι την έκαναν αποδεκτή.

Μαθαίνω ότι έχουν ανέβει τελευταία οι μετοχές του
Βαγγέλη Μεϊμαράκη στο Μαξίμου. Εν γένει η παρουσία τού πρώην προέδρου της Βουλής στο Ευρωκοινοβούλιο κρίνεται απολύτως ισορροπημένη. Ενδιαφέρεται ναι μεν να παρουσιάζεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. αρραγής και σε διαρκή δράση,
αλλά και για τα ελληνικά
συμφέροντα. Πρόσφατα,
στο περιθώριο του ΕΛΚ, έθεσε το θέμα που έχει προκύψει με την απόφαση του
γερμανικού δικαστηρίου όσον αφορά την ποσοτική χαλάρωση που εφαρμόζεται από την ΕΚΤ. Όπως τόνισε, η Ε.Ε. πρέπει να καταστήσει σαφές πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ακλόνητοι και πως οι Συνθήκες δεν αφήνουν περιθώριο
μονομερούς ερμηνείας, ενώ ζήτησε από το ΕΛΚ να
υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να τοποθετηθεί
επίσημα και να υποστηρίξει την ΕΚΤ και την Ε.Ε. για
τις επιλογές τους. Και όπως έμαθα, η συγκεκριμένη
παρέμβαση ικανοποίησε το Μαξίμου.

Εκεί δεν θα
αποκτήσουμε
ανοσία

Η ασθενής μνήμη του Τζουμάκα
και ο παρασιτισμός
Διάβασαν στο ΚΙΝΑΛ τη συνέντευξη που έδωσε προ 15 περίπου ημερών ο Στέφανος Τζουμάκας στην «Αυγή», και γέλαγαν με την ψυχή τους. Κι αυτό διότι ο κ. Τζουμάκας ναι μεν τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης μίας νέας πολιτικής και κοινωνικής προοδευτικής πλειοψηφίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ως αυτονόητη τη σύγκλιση μεταξύ
του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. «Άραγε πώς θα δημιουργηθεί η
νέα προοδευτική πλειοψηφία;» σχολίαζαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως κάποια πιο παλιά στελέχη σχολίαζαν την ασθενή μνήμη του Στέφανου Τζουμάκα, διαβάζοντας στην ίδια συνέντευξη κριτική για
την παρασιτική δεξιά. «Μα, καλά, ξέχασε τα πάρτι που ο ίδιος διοργάνωνε, όπου ήταν απαραίτητη η συμμετοχή νεανίδων από την κομματική νεολαία του ΠΑΣΟΚ; Αυτό δεν ήταν παρασιτισμός;»

Η δήλωση της χρονιάς ανήκει στον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ (πρώην ΠΑΣΟΚ πρώην Ν.Δ. - πρώην ΑΝΕΛ)
και γιατρό στο επάγγελμα,
τον Θανάση Παπαχριστόπουλο: «Στην Κίνα το στέλεχος του ιού πιθανόν να ήταν πιο ασθενικό και πολλοί από εμάς να αποκτήσαμε ανοσία από τους Κινέζους που υπάρχουν στην Ελλάδα, γι’ αυτό και είχαμε
πολύ λίγα κρούσματα. Στην Κίνα είχαν λίγα κρούσματα, πέθαναν 3.500, άντε αν έκρυψαν και κάποιος να
πέθαναν άλλοι 3.500. Στο 1,5 δισ. κατοίκων είναι πολύ μικρό κομμάτι, ενώ αντίθετα όσοι από τη Βόρεια
Ελλάδα πήγαν στη Λομβαρδία είδατε τι έγινε, κ.λπ.».
Στη μα@@@α αποκλείεται να αποκτήσουμε ανοσία.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
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«Μπαλωθιά» Κεγκέρογλου κατά Πορτοσάλτε
Καλός-καλός ο Ηρακλείωτης βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, αλλά είναι να μην του πατήσεις τον… κάλο, που λένε και στο χωριό του Κίτσου.
Κι όπως φαίνεται, του τον πάτησε ο επικεφαλής του ραδιοφωνικού ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, ο
οποίος μέσω ανάρτησής του στο twitter κατηγόρησε για υποκριτικό και λαϊκιστικό αντιευρωπαϊσμό
τον ιδρυτή και ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου.
Διάβασε, λοιπόν, το κατεβατό του Άρη ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ και απασφάλισε. «Κύριε Πορτοσάλτε, έχεις καταντήσει προπαγανδιστής χειρίστου είδους», έγραψε ο Κεγκέρογλου και αναρωτήθηκε: «Γιατί χρησιμοποιείς τη δημόσια συχνότητα για να προωθείς το διχασμό;;; Δεν σέβεσαι τίποτα;;; Οι πρωινοί χαρακτηρισμοί σου για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι παραπάνω από απαράδεκτοι!!».
Το τιτίβισμα του Κεγκέρογλου έκλεισε με ένα μεγαλοπρεπές «Ντροπή σου!!!», που απηύθυνε ο
βουλευτής στον δημοσιογράφο.

Κέρδισε και στο γυαλί
τον άχαστο Αλέξη ο Κυριάκος
Δεν ξέρω τι λέει η
δημοσιογραφική
πιάτσα για το πώς ο
Μητσοτάκης την «έσπασε» στον Τσίπρα
κανονίζοντας να
παίξει η συνέντευξή
του στο STAR την ίδια ώρα που Αλέξης
παρουσίαζε στο Ζάππειο το… update της
οικονομικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για
την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο «άχαστος Αλέξης» άρχισε να
χάνει και στο γυαλί. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια τηλεθεατές –για την ακρίβεια 1.268.890
άνθρωποι– στήθηκαν μπροστά από τους δέκτες τους την περασμένη Δευτέρα για να
παρακολουθήσουν την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο Μητσοτάκης μετά το
ξέσπασμα του κορωνοϊού και την ολική καραντίνα που επιβλήθηκε.
Για το δελτίο ειδήσεων του καναλιού συμφερόντων Βαρδινογιάννη, το παραπάνω
νούμερο μεταφράζεται σε 23,7% ποσοστό τηλεθέασης επί του συνόλου του τηλεοπτικού
κοινού, με το STAR να κόβει εκείνη την ημέρα πρώτο το νήμα της τηλεθέασης και στο δυναμικό κοινό (ηλικίες 18-54 ετών), με ποσοστό 23,4%.
Μην πούμε τώρα για την εικόνα της εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο Ζάππειο και το γκελ
που έκανε στους πολίτες, γιατί θα κλάψουν πολλοί στην Κουμουνδούρου…

Σε βέρτιγκο και για τα πιο απλά…
Σε βέρτιγκο βρίσκεται η αντιπολιτευτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποφασίσουν πού και σε ποιο βαθμό πρέπει να
υψώσουν τους τόνους της κριτικής τους απέναντι στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άκουσμα της είδησης για την ομολογουμένως…
ανοιχτοχέρα πρόταση της Κομισιόν να χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα με ποσό
που αγγίζει τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα λειτουργήσουν ως
κυματοθραύστης στην επερχόμενη ύφεση αλλά και εφαλτήριο αναπτυξιακής επανεκκίνησης. Ε, λοιπόν, στην Κουμουνδούρου ούτε και στα πιο απλά
δεν μπορούν να κατασταλάξουν. Αν, δηλαδή, πρέπει να παραδεχτούν ότι
πρόκειται για μία ξεκάθαρα θετική εξέλιξη για την εθνική οικονομία ή αν
πρέπει η κυβέρνηση να διεκδικήσει περισσότερα. Τι διάλεξαν; Τους εύκολους αστερίσκους. Ο μεν βουλευτής Γιάννης Μπαλάφας κάνει λόγο
για καταρχήν θετική απόφαση, ενώ από την Κουμουνδούρου εκπέμπεται το
μήνυμα ότι το ευρω-πακέτο δεν είναι και για να πανηγυρίζουμε. Τώρα, το
ποιος είναι για τα πανηγύρια σηκώνει μεγάλη κουβέντα…

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ για το
αναβατόριο στην Ακρόπολη
Κλειστές πόρτες κατήγγειλε ότι συνάντησαν στην Ακρόπολη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και τομεάρχης Πολιτισμού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πάνος Σκουρολιάκος. Σύμφωνα με τον Π. Σκουρολιάκο, αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του
τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να επισκεφτεί τον χώρο του αναβατορίου του Ιερού Βράχου,
ο οποίος παραμένει κλειστός
λόγω έργων, αλλά στους εκπροσώπους του κόμματος δεν
επετράπη η παρακολούθηση
των εργασιών, παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία και επιτόπου διαμείφθηκαν συνεχείς
«διαβουλεύσεις» μεταξύ των
στελεχών του αρμόδιου υπουργείου. Πέρα από τη συμπεριφορά που η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει πρωτοφανή και δημοκρατικά απαράδεκτη, στον ΣΥΡΙΖΑ φοβούνται ότι η Ακρόπολη θα
μείνει και δεύτερο καλοκαίρι
απροσπέλαστη από τα άτομα με αναπηρία. Σημειώνεται πάντως ότι στις 19 Μαΐου συνεδρίασε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο έδωσε ομόφωνα τη θετική γνωμοδότησή του για την εφαρμογή μελέτης που βελτιώνει την επισκεψιμότητα των
μνημείων, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, για τα
άτομα με δυσκολία στην κίνηση. Μάλιστα, μετά το
πέρας της συνεδρίασης η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε πως όταν ολοκληρωθεί το έργο, η εμπειρία της επίσκεψης στον Ιερό Βράχο, όχι μόνο για τα άτομα με δυσκολία στην
κίνηση, αλλά για το ευρύ κοινό θα είναι διαφορετική, καθώς η ύπαρξη ομαλών, ανθεκτικών και σταθερών επιφανειών θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση, ενώ τα αμαξίδια θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και όχι γραμμικά.
Το πότε θα συμβούν όλα αυτά παραμένει άγνωστο,
όσο άγνωστη παραμένει για την ώρα και η απάντηση
της υπουργού Πολιτισμού στον Π. Σκουρολιάκο. Εν
αναμονή…
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Από το 1996, όταν λειάνθηκαν οι
έντονες αντιπαραθέσεις των μεγάλων κομμάτων (Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ), και οι δύο
στράφηκαν στον λεγόμενο χώρο
του κέντρου, που από τη διάλυση της ΕΔΗΚ (συνέχεια της Ένωσης Κέντρου) δεν την εξέφραζε
κάποιο κόμμα. Οι κεντρώοι (είτε
τους άρεσε, είτε όχι) ψήφιζαν τα
δύο μεγάλα κόμματα.
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• Παρά τις προσπάθειές του, ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει μείνει πολύ πίσω με τους κεντρώους,
την ώρα που το Κίνημα Αλλαγής οικοδομεί
τις παραδοσιακές σχέσεις του με τον χώρο

Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

πί της ουσίας μετακινούνταν ένθεν κακείθεν. Από το 1996 το
πολιτικό κέντρο ήλθε στην επιφάνεια, καθώς ο Κώστας Σημίτης έκανε πρώτος το άνοιγμα
στον συγκεκριμένο χώρο με το αφήγημα
του προοδευτικού εκσυγχρονισμού. Στην
ίδια ρότα και ο Κώστας Καραμανλής, ο
οποίος διεκδίκησε την εξουσία το 2000
και την κέρδισε το 2004 με τη ρητορική
του μεσαίου χώρου.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, αυτό
το κοινό –του λεγόμενου μεσαίου χώρου–
γύρισε την πλάτη στον Κώστα Καραμανλή και ακολούθησε τον Γιώργο Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2004.
Ακόμη και μετά τις σεισμικές πολιτικές
εξελίξεις που έφερε η χρεοκοπία της χώρας και το πρώτο μνημόνιο, οι κεντρώοι
είναι αυτοί που ανεβοκατεβάζουν τις κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά
τις εκλογές του Μαΐου του 2012, όπου όλα
τα κόμματα καταβαραθρώθηκαν με τη Ν.Δ.
να πέφτει στο 19%, το ΠΑΣΟΚ στο 13%
και τον ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει στο 17%, οι
κεντρώοι στράφηκαν προς τη Ν.Δ. στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 για να μην υπάρξει ακυβερνησία.
Ακόμη και στις εκλογές του Ιανουαρίου
του 2015, ένα μέρος των κεντρώων ψηφοφόρων αποφάσισαν να ρισκάρουν με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά, δεν θα έπιανε το
ποσοστό του 35%. Παρά το γεγονός ότι την
εποχή εκείνη εμφανίστηκε στο πολιτικό
σκηνικό ένα καθαρόαιμο κόμμα του κέντρου, το Ποτάμι, που απέσπασε το 6%
των ψήφων. Με βάση τους κεντρώους ψηφοφόρους κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας
έβαλε ως στόχο την άλωση του κέντρου. Εξαΰλωσε Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων,
κράτησε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μετέτρεψε τους κεντρώους ψηφοφόρους σε πολέμιους του ΣΥΡΙΖΑ, που
αυτό ήταν το πιο σημαντικό του επίτευγμα.
Διότι, όπως εξηγούν οι εκλογολόγοι, η απήχηση που έχουν οι λεγόμενοι κεντρώοι
ψηφοφόροι είναι απείρως μεγαλύτερη. Ένας δεξιός ή ένας αριστερός ψηφοφόρος
πολύ πιο δύσκολα μπορεί να πείσει έναν
αναποφάσιστο. Κι αυτό διότι ο αναποφάσιστος υπολογίζει και την κομματική δέσμευση που έχει όποιος του προτείνει κάτι.
Τουναντίον, ο κεντρώος ψηφοφόρος, είτε
γιατί έχει αποφασίσει για λόγους γενικού
συμφέροντος, είτε για το δικό του καλό, είναι πιο εύκολο να πείσει τον συνομιλητή
του, καθώς δεν διακατέχεται από κομματικό πάθος και δεσμεύσεις.

«Κλειδωμένοι»
οι κεντρώοι
στο πλευρό
του Κυριάκου
«Κλειδωμένους»
Τελευταία και η Κουμουνδούρου αναζητεί
διαύλους επικοινωνίας με τον λεγόμενο
χώρο του κέντρου. Δηλαδή, με πολίτες που
δηλώνουν ρεαλιστές και αγωνιούν για την
καθημερινότητα και όχι για ανεφάρμοστα
προγράμματα. Ενδιαφέρονται πρωτίστως
για διαχείριση κρίσεων στα όρια της κοινής λογικής.
Με βάση όσα έγιναν και στην κρίση του
Έβρου και στην αντιμετώπιση της πανδη-

μίας, οι κεντρώοι μοιάζουν να είναι «κλειδωμένοι» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτοί οι πολίτες αντιλαμβάνονται και τον
τρόπο διαχείρισης της οικονομικής κρίσης
που ακολουθεί. Αναμφίβολα όλοι θα ήθελαν το κράτος να ήταν σε θέση να επιδοτεί
όλους όσοι επλήγησαν από την κρίση με
βάση τους μισθούς που έπαιρναν στην προ
πανδημίας εποχή, όμως οι κεντρώοι κατανοούν ότι η χώρα μας δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες της Γερμανίας και της
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Γαλλίας, οι οποίες ήταν πιο large στις παροχές. Γι’ αυτό και δεν δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στο οικονομικό πρόγραμμα που
ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε και για
το «Μένουμε Όρθιοι» και για το «Μένουμε
Όρθιοι ΙΙ». Διαβάζοντας μόνο ότι θα λάβουν οι πληττόμενοι εργαζόμενοι όλο το
ποσό του μισθού, τότε αμέσως σταματούν
να ασχολούνται με οτιδήποτε κι εάν ανακοινώσει η Κουμουνδούρου.
Ανάλογα πράττουν και στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Κατανοούν οι κεντρώοι ότι οι άνθρωποι που αφήνουν τις πατρίδες
τους και τις εστίες τους είναι βασανισμένοι. Είτε γιατί είναι άμαχοι σε εμφυλίους,
είτε προέρχονται από χώρες που η πείνα
και οι αρρώστιες θερίζουν. Όμως για να
μπορέσει η χώρα να υποδεχθεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Και ως φαίνεται, μέχρι
σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντέχει να λειτουργεί με κανόνες.
Όλα αυτά λειτουργούν σε βάρος του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στο σκεπτικό του κεντρώου ψηφοφόρου,
ο οποίος αποτελεί το βαρόμετρο σε κάθε εκλογική διαδικασία, είναι ο πιο σκληρός
κριτής για κάθε κυβέρνηση. Είναι αλήθεια
ότι η συγκυρία της πανδημίας δεν ήταν η
πιο ευνοϊκή για το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Οι συγκυρίες μεγάλων
κινδύνων, όταν δεν οδηγούν σε ανεξέλεγκτες καταστροφές, συνήθως ευνοούν τα
κόμματα και τους πολιτικούς που είναι
στην εξουσία και την ίδια στιγμή εμποδίζουν την αντιπολίτευση να ξεδιπλώσει
πλήρως την πολιτική της πρακτική.

Η κινηματική αντιπολίτευση
Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να επιστρέψει σε πιο κλασικές κινηματικές μορφές αντιπολίτευσης. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις
στον χώρο της παιδείας, τις διεκδικήσεις
των νοσοκομειακών γιατρών, τις διαμαρτυρίες νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση των συναθροίσεων από τις αστυνομικές δυνάμεις, και τις
κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και των
εργαζομένων στον χώρο της τέχνης που
διεκδικούν μέτρα στήριξης. Κάτι που ναι
μεν ικανοποιεί τους σκληρούς της Κουμουνδούρου, όχι όμως τους κεντρώους.
Συν τοις άλλοις ότι οι κεντρώοι έχουν
βαρεθεί και τη συνδικαλιστική λογική και
σίγουρα κάθε φορά που ένα κόμμα προσπαθεί να χαϊδέψει τους συνδικαλιστές
προκαλεί εκνευρισμό. Στην προκειμένη
περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άμεση πρόσβαση, με όρους οργανωμένης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, και γι’ αυτό μετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο σε διάφορες κινητοποιήσεις. Απλά στην Κουμουνδούρου έχουν να αντιμετωπίσουν και το
ΚΙΝΑΛ, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη εν
μέσω πανδημίας δείχνει ότι οικοδομεί
τους έτσι κι αλλιώς παραδοσιακούς δεσμούς της με τον κεντρώο χώρο, που της
έχουν προσφέρει σημαντικές εκλογικές νίκες στο παρελθόν.
Πάντως, για να πούμε και του στραβού
το δίκιο, ούτε η Χαριλάου Τρικούπη και
πολύ περισσότερο η Κουμουνδούρου αδυνατούν για την ώρα να αμφισβητήσουν
την ηγεμονική θέση στην πολιτική σκηνή,
που προς το παρόν κατέχει σε αυτό τον χώρο η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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ΜΕΤΡΟ
Στην τελική
ευθεία
η παράδοση
3 νέων σταθμών
της Γραμμής 3
Κόντρα στις πρωτόγνωρες
επιχειρηματικές συνθήκες
που γέννησε η πανδημία
το κορωνοϊού, η κοινοπραξία των εταιριών AVAX,
GHELLA SPA & ALSTOM
TRANSPORT A.E. δεν τράβηξε χειρόφρενο, κερδίζοντας το στοίχημα της συνέχισης –και οσονούπω της
ολοκλήρωσης– της κατασκευής τριών νέων σταθμών της Γραμμής 3 του
Μετρό.
Πρόκειται για τους σταθμούς της Αγίας Βαρβάρας,
του Κορυδαλλού και της Νίκαιας, οι οποίοι αναμένεται
να παραδοθούν σύντομα
στο επιβατικό κοινό δίνοντας πνοή και συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση των εν λόγω περιοχών, διευκολύνοντας
ταυτόχρονα την πρόσβαση
και τις μετακινήσεις των πολιτών προς το κέντρο της Αθήνας, το Αεροδρόμιο και
άλλους προορισμούς του
λεκανοπεδίου.
Από τους εκπροσώπους της
κοινοπραξίας AVAX,
GHELLA SPA & ALSTOM
TRANSPORT A.E., χαρακτηρίζεται «τιμή» που εν μέσω
των προκλήσεων που έθεσε
η πανδημία και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν προκειμένου
να προστατευτεί η υγεία
των εργαζομένων, ένα έργο
τέτοιου βεληνεκούς βρίσκεται προ των πυλών παράδοσής του. Συμπληρώνουν δε
ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτελεί απτό βήμα προόδου και θέτει τις υποδομές
στον πυρήνα των προσπαθειών για την ανάκαμψη
της οικονομίας.

ια ένα επιχειρηματικό
deal όπως είναι αυτό της
Forthnet, το οποίο χρονολογείται από τριετίας και σε
επίπεδο φημολογίας και μνηστήρων είχε εξελιχθεί σε γεφύρι της Άρτας, τα έφερε έτσι η
συγκυρία και είχε ευτυχή κατάληξη εν μέσω πανδημίας, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία ότι η
κρίση δημιουργεί ευκαιρίες.
Μία τέτοια ευκαιρία διέγνωσε
το βρετανικό με έδρα το Λονδίνο fund BC Partners και μέσω
της θυγατρικής του, της United
Group, και δήλωσε «παρών»
στη διαδικασία εξαγοράς της
Forthnet, ερχόμενο σε οριστική συμφωνία με τις πιστώτριες
τράπεζες για την εξαγορά του
36% που κατέχουν στην εταιρεία η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank
και η Attica Bank.
Το τίμημα απόκτησης αυτού
του μετοχικού πακέτου της
Forthnet κόστισε στην BC
Partners €45.000.000 και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης το μετοχολόγιο της Forthnet θα διαμορφωθεί ως εξής: United
Group-36%, Wind-21,05%,
Vodafone-4,9%, Go PLC14,42%, Massar Investments14,42%, μικρομέτοχοι-9%.

Γ

Λευκός (Βρετανός)
ιππότης για
τη Forthnet
Ο διευθύνων
σύμβουλος
της Forthnet,
Πάνος
Παπαδόπουλος

Σημειώνεται ότι η οριστική επισημοποίηση του deal εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της Forthnet θα έλθει όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού δώσουν το «πράσινο φώς», δεδομένου ότι το
fund BC Partners και η θυγατρική του United Group έχουν
«χτίσει» μετοχικές θέσεις σε 18
εταιρείες telecoms σε 8 χώρες
της Ευρώπης.

Το «κούρεμα»
των δανείων
ξεκλείδωσε το deal
Με τις τράπεζες σχετίζεται και ο
κομβικότερος όρος του deal,
που αφορά την υποχρέωση ανάληψης εκ μέρους της United
Group των δανειακών βαρών
της Forthnet. Βάρη που αν δεν
κουρεύονταν γενναιότατα θα
καθιστούσαν ανεδαφική κάθε
ενδεχόμενο συμφωνίας. Έτσι
κι έγινε αφού η συμφωνία
προβλέπει haircut που των δανειακών υποχρεώσεων της

«Ανοσία» της Autohellas στην κατάρρευση της
Το χτύπημα του κορωνοϊού δεν έκανε
διακρίσεις σε μικρές και μεγάλες, νεότευκτες ή ιστορικές επιχειρήσεις και ήδη έριξε στο καναβάτσο εταιρείες κολοσσούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Παράδειγμα, η αμερικανική Hertz
Global Holdings, που μετά από 100
χρόνια επιχειρηματικής πορείας στον
κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων αιτήθηκε την ένταξη της ίδιας και των θυγατρικών της σε Αμερική και Καναδά
στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα
των ΗΠΑ για αναδιάρθρωση σε λει-

τουργία. Οι μετασεισμοί από την παραπάνω εξέλιξη δεν περιορίστηκαν στα
σύνορα των ΗΠΑ, ωστόσο η μετάδοσή
τους δεν μοιάζει να προκαλεί κάποιο ιδιαίτερο ντόμινο καταρρεύσεων στις εκτός Αμερικής δραστηριότητες της εταιρείας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι βάσει των ανακοινώσεων της «μαμάς»
Hertz Global, σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία όλων των brands που υπάρχουν στην κατοχή της (Hertz, Thrifty,
Dollar και Firefly), χωρίς επιπτώσεις

στις κρατήσεις της ή τα προγράμματα
προνομίων και πιστότητας των πελατών της. Ακόμη πιο ενθαρρυντικές για
την ελληνική αγορά είναι οι διαβεβαιώσεις της Autohellas, η οποία εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα
και σε 7 βαλκανικές χώρες, ότι η κατάρρευση της Hertz Global δεν έχει άμεση
οικονομική επίπτωση, καθώς η
Autohellas δεν είναι ούτε μέτοχος ούτε
πιστωτής της Hertz Global.
Οι άνθρωποι της ελληνικής εταιρείας
θυμίζουν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώ-
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Ενισχύει τον «e-Καταναλωτή» η ΓΓ Εμπορίου
Ένα καινούργιο «όπλο» προστασίας του οικογενειακού προϋπολογισμού έχουν στα χέρια τους τα νοικοκυριά μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής που έχει αναπτύξει η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Κι
αυτό το «όπλο» ενισχύεται με την υπουργική απόφαση Β΄
1966/21.5.2020 του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση. Τι λέει αυτή; Ότι τα σούπερ μάρκετ που το 2018 είχαν τζίρο μεγαλύτερο των €90.000.000
θα είναι πλέον υποχρεωμένα να αποστέλλουν τις τιμές των
προϊόντων στην πλατφόρμα e-Καταναλωτής, ώστε οι κατα-

ναλωτές να τις συγκρίνουν και να αποφασίζουν τις αγορές
τους αναλόγως, αποφεύγοντας φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 27.000 καταναλωτές έχουν επιλέξει την εφαρμογή (https://ekatanalotis.gov.gr/), ως μέσο σύγκρισης των τιμών μεταξύ
των λιανεμπορικών υπεραγορών τροφίμων, αφού πέρα από τη δυνατότητα που τους δίνεται να παρακολουθούν την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων με βάση τις ημερομηνίες,
μπορούν επίσης να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την πτώση
τιμών σε προϊόντα της αγοράς που έχουν επιλέξει.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Εκταμιεύτηκε το πρώτο
δάνειο από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης

Forthnet συνολικού ύψους
297,8 εκατ. ευρώ (42,8 εκατ. το
μετατρέψιμο ομολογιακό και
255 τα υπόλοιπα ομολογιακά),
καθώς και μια μικρή ενδιάμεση
χρηματοδότηση (έως να αναλάβει τη διοίκηση ο νέος μέτοχος)
της τάξης των €5.000.000.
Σε κάθε περίπτωση, οι Βρετανοί
έκριναν συμφέρουσα την επένδυσή τους στη Forthnet και λόγω
πανδημίας! Παρά την οικονομική αβεβαιότητα που προκαλεί
για το τρέχον έτος η επέλαση του
κορωνοϊού (εκτιμώμενη αύξηση

ανεργίας, μείωση καταναλωτικής
ζήτησης κ.λπ.), υπάρχει η προσδοκία ότι από την εμπειρία του
κορωνοϊού θα αναδυθεί ένα νέο
αναπτυξιακό περιβάλλον για τις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικιακής και
on demand τηλεοπτικής διασκέδασης. Με προίκα την ισχυρή
πελατειακή βάση της (893.000
συνδρομές, 661.000 μοναδικοί
πελάτες, 551.000 συνδρομητές
broadband και 457.000 συνδρομητές Pay TV λιανικής και
χονδρικής σε Ελλάδα και Κύ-

Hertz Global
σεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz
Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autohellas, ενώ οι
μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις
μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%.
Επίσης τα ίδια κεφάλαια της
Autohellas την 31/12/2019 ήταν 294
εκατ. ευρώ με την ευνοϊκότερη (χαμηλότερη) σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μεταξύ όλων των εισηγμένων
εταιρειών RAC ή Operating Leasing εταιρειών σε όλη την Ευρώπη.

προ), αλλά και με τις αναμενόμενες άμεσες επενδύσεις ύψους
100-150 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι η επόμενη ημέρα για την
Forthnet θα ξεκινήσει με καλούς
οιωνούς. Ειδικά αν γίνει πράξη
ο σχεδιασμός που έχει ξεκινήσει
και η εταιρεία εισέλθει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας τότε
η εταιρεία μπαίνει με αξιώσεις
στον ανταγωνισμό καθώς πλέον
θα μπορεί να παρέχει συνολική
κάλυψη των ψυχαγωγικών και επικοινωνιακών αναγκών της ελληνικής οικογένειας.

Αξιοποιώντας τον μηχανισμό διευκόλυνσης χορήγησης
δανείων, που δημιούργησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Τράπεζα Πειραιώς έσπασε το ρόδι
και εκταμίευσε το πρώτο δάνειο για προεξόφληση επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
Ειδικότερα, χορηγήθηκε δάνειο έναντι επιχορήγησης
σε αγρότη από τον
νομό Ηρακλείου, ο
οποίος έχει εγκεκριμένο σχέδιο βελτίωσης στο Μέτρο 4.1
του ΠΑΑ. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση της επένδυσης, εγκρίθηκε δάνειο, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα στον
εν λόγω αγρότη να
αποκτήσει άμεσα
τον εξοπλισμό που
έχει επιλέξει στο επενδυτικό σχέδιό
του. Έχοντας το προσωνύμιο η «τράπεζα
του αγροτικού τομέα», η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως προτεραιότητα τη
χρηματοδοτική στήριξη κάθε υγιούς επενδυτικού σχεδίου
του ΠΑΑ, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε παραγωγό. Με
τη σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει, έχει
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων, το οποίο πέραν από δάνειο έναντι επιχορήγησης, περιλαμβάνει
και επενδυτικό δάνειο, εγγυητική επιστολή για προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης, καθώς και δάνειο για φωτοβολταϊκά, στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3.
Στόχος της διοίκησης Μεγάλου είναι η χρηματοδότηση των αγροτών να γίνεται με σημαντικά πλεονεκτήματα
για τους χρηματοδοτούμενους, όπως η προσαρμογή του
πλάνου αποπληρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων και στην περιοδικότητα των ταμειακών ροών τους.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε
συνεργασίες στον κλάδο του γεωργικού εξοπλισμού, με κορυφαίες εταιρείες του χώρου όπως οι: Πέτρος Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης ΑΕ, Μποζατζίδης-Μητσιολίδης
Agrotech SA, Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, Κ. Κουιμτζής ΑΕ, Unitrack
ΑΕΕ, Θ. Σουμπάσης ΜΕΠΕ και Milkplan ΑΕ, για τη χρηματοδότηση των πελατών της.
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Από την αρχέγονη μορφή του
έως και μερικές δεκαετίες πίσω
το εμπόριο ήταν συνυφασμένο
με το φυσικό κατάστημα και
την επαφή του αγοραστή με
τον πωλητή. Αναπόφευκτα ο
καλπασμός της τεχνολογίας
άλλαξε τα συναλλακτικά ήθη
και τις πρακτικές, φέρνοντας
την αγορά στην οθόνη του υπολογιστή του καταναλωτή.
Το επόμενο βήμα; Μάλλον το
έκανε ήδη ο κολοσσός του
Μαρκ Ζούκενμπεργκ, το
Facebook, μετατρέποντας τον
κόσμο όλο σε ένα κατάστημα!!!

FACEBOOK SHOPS:

Όλος ο κόσμος
ένα κατάστημα

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ις σχετικές ανακοινώσεις και
διευκρινίσεις έκανε προ ημερών ο διευθύνων σύμβουλος του «βασιλιά» των social
media, περιγράφοντας τη
νέα υπηρεσία η οποία τιτλοφορείται
Facebook Shops. Τι εστί Facebook
Shops; Πρόκειται για μία καινούργια
πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που
θα δίνει πλέον τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λανσάρουν και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους εύκολα και
γρήγορα μέσω των διαδικτυακών καναλιών του Facebook και του Instagram.
Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα
μπορούν να δημιουργούν ένα ψηφιακό
«κατάστημα» στην εταιρική ιστοσελίδα,
παραθέτοντας έναν κατάλογο προϊόντων
τα οποία οι χρήστες θα βλέπουν και θα
μπορούν να αγοράζουν. Η πρόσθεση
των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε χρησιμοποιώντας το XML
αρχείο του καταστήματος, στην περίπτωση που υπάρχει ήδη κάποιο e-shop.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το
Facebook σκοπεύει να ενεργοποιήσει επιπρόσθετα τις απευθείας αγορές μέσα
από τα live streams.
Τα Facebook Shops αναμένεται να
δημιουργήσουν καινούργια δεδομένα
στην αγορά και οι πρώτες απόπειρες
λειτουργίας «τρέχουν» ήδη στις ΗΠΑ.
Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχει καταρτίσει η Facebook, το επόμενο
βήμα θα γίνει εντός του καλοκαιριού
και θα αφορά τη λειτουργία ψηφιακών
καταστημάτων στην πλατφόρμα του
Instagram, ενώ η υπηρεσία θα επεκταθεί σταδιακά και στον υπόλοιπο κόσμο.

T

Δωρεάν εφαρμογή,
άπειρες δυνατότητες
Με τη βοήθεια της Action Digital, του
full-service agency που ειδικεύεται σε
θέματα μάρκετινγκ και συνέταξε έναν

επιγραμματικό οδικό χάρτη προς ενδιαφερόμενους… ναυτιλλομένους, η
νέα πρωτοβουλία του Facebook φαίνεται να προσφέρει μία μεγάλη βεντάλια
καινοτόμων δυνατοτήτων στις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις
διαδικτυακές πωλήσεις τους. Κατ’ αρχάς, για όσες επιχειρήσεις διαθέτουν
ήδη Facebook Shop ξεκαθαρίζεται ότι
αυτό δεν θα διαγραφεί, αντιθέτως η
Facebook δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα μέσω update και με νέο
interface να μεταφέρουν όλα τα προϊόντα τους στο καινούργιο λειτουργικό
περιβάλλον, με την επιπλέον δυνατότητα να συνδέσουν κι άλλους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το Instagram.

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, από τους ειδικούς της Action Digital υπογραμμίζεται ότι πλέον μία επιχείρηση
που θα θέσει σε λειτουργία το δικό της
Facebook Shop θα μπορεί να διαφημίζει
αυτόματα τα προϊόντα της σε όλες τις
πλατφόρμες που είναι συνδεδεμένες με
το Facebook, κυρίως στο Instagram, ομαλά, χωρίς να χρειάζεται να διαφοροποιήσει τις αναρτήσεις της ή να τις προσαρμόσει αναγκαστικά στους περιορισμούς του κάθε μέσου. Η αυτοματοποίηση στην προώθηση των προϊόντων και
η άμεση πρόσβαση των καταναλωτών σε
αυτά, θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλοποίηση του «ταξιδιού του αγοραστή»
(buyer’s journey) και κατ’ επέκταση την
άνοδο των πωλήσεων.

Ειδικά στο κομμάτι της διαφήμισης,
οι δυνατότητες λανσαρίσματος αγγίζουν
το άπειρο. Συγκεκριμένα, με το ανανεωμένο Facebook Shop οι αγορές πλέον θα
μπορούν να γίνονται μέσω χορηγημένων διαφημίσεων, από το προφίλ της εταιρείας σε Facebook και Ιnstagram, τα
προϊόντα θα μπορούν να «ταγκάρονται»
σε Stories, ενώ στο άμεσο μέλλον θα επιτρέπεται ακόμα και σε live streams! Επίσης, η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει
στους χρήστες να κάνουν tag τα προϊόντα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του live για
να μπορούν όλοι όσοι παρακολουθούν
να έχουν απευθείας πρόσβαση στο προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: αν μία
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον
χώρο της ομορφιάς αποφασίσει να συνεργαστεί με influencer για να κάνει βίντεο με συμβουλές για μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της εταιρείας,
με τη λειτουργία του Facebook Shop θα
μπορεί να δείχνει τα προϊόντα της την ώρα του live stream και οι χρήστες θα
μπορούν να τα αγοράζουν απευθείας!
Μέσα στα σχέδια της Facebook είναι και
η αγορά μέσω υπηρεσιών απευθείας μηνυμάτων, όπως το Facebook Messenger,
Instagram Direct και WhatsApp.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την ώρα οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν απευθείας το προϊόν της αρεσκείας τους,
καθώς η Facebook βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών μιας ασφαλούς υπηρεσίας αγορών μέσω της εφαρμογής.
Μέχρι αυτό να καταστεί εφικτό, οι δυνητικοί αγοραστές θα μεταφέρονται
στην ιστοσελίδα της επιχείρησης για να
ολοκληρώσουν από εκεί τη διαδικασία
πληρωμής, είτε θα δρομολογούνται σε
μία υπηρεσία εκτέλεσης διαδικτυακών
πληρωμών, όπως είναι λ.χ. το Paypal.
Τελευταίο, αλλά όχι έλασσον: Το
Facebook Shops είναι δωρεάν εφαρμογή και είναι διαθέσιμη για όσους έχουν εταιρική σελίδα στο Facebook και
Instagram, μαζί με εύκολες οδηγίες για
ενεργοποίηση και χρήση. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται να πληρώσουν ΤΙΠΟΤΑ για να απολαύσουν τις δυνατότητές της.

Υπηρεσία «χρυσάφι» ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η συνήθης ερώτηση των χρηστών είναι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτή τη νέα εφαρμογή. Ωστόσο οι
άνθρωποι της Action Digital στρέφουν δικαιολογημένα την απάντηση όχι στην καλύτερη αξιοποίηση του εργαλείου,
αλλά στο γιατί αυτό το νέο «όπλο» είναι τόσο χρήσιμο. Κι εξηγούν ότι η διευκόλυνση που προσφέρει το Facebook ως
προς τη διαφήμιση προϊόντων έχει μεγάλη σημασία ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν
τα υψηλά διαφημιστικά μπάτζετ των πολυεθνικών. Σύμφωνα πάντα με την Action Digital, η αμεσότητα στην αγορά
προϊόντων, μαζί με την ανάλυση αγοράς που προσφέρουν τα πολλά εργαλεία που διαθέτει το Facebook μπορούν να
δώσουν στις επιχειρήσεις την ανταγωνιστικότητα που χρειάζονται όχι μόνο για να επιβιώσουν σε καθεστώς οικονομικής αβεβαιότητας αλλά και για να αναπτυχθούν «χτίζοντας» θέσεις στην αγορά της επόμενης ημέρας.
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«ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ:

Η εμφάνιση Στουρνάρα στη
Βουλή την περασμένη Δευτέρα, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης της παράτασης της θητείας του στην κεφαλή τη ΤτΕ, έβγαλε αρκετά παραπολιτικά
ειδικά στο μέρος που αφορούσε τις ενστάσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, το οικονομικό μέρος της παρουσίας του
κεντρικού τραπεζίτη στην Επιτροπή ήταν απείρως χρησιμότερο για εκείνους που αγωνιούν για το μετα-πανδημικό
μέλλον της χώρας.

Καλύτερη λύση
η «κακή» τράπεζα
> Συμφωνούν με Γ. Στουρνάρα ο Φωκίων Καραβίας
(Eurobank) και ο Μιχάλης Σάλλας (Παγκρήτια)

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ιαλύοντας αρκετούς μύθους –όπως το γιατί την
περίοδο 2015-2019 διαφωνούσε με την πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ περί καθαρής εξόδου από τα μνημόνια– ο Γιάννης
Στουρνάρας έκανε… πενηνταράκια τα
δύο καυτά θέματα με τα οποία η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη:
την έκτακτη χρηματοδοτική ενίσχυσή
της που επιβάλλουν οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και τη διαχείριση
του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ο έμπειρος
Έλληνας τραπεζίτης δεν έκρυψε ποτέ
την προτίμησή του στα εργαλεία αρωγής που προσφέρουν οι μηχανισμοί
της Ευρωζώνης. Το έκανε την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει και τώρα με την κυβέρνηση της
Ν.Δ., η οποία δείχνει να αντιμετωπίζει
φοβικά το ενδεχόμενο προσφυγής της
χώρας στον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
Ωστόσο ο διοικητής της ΤτΕ δεν κάμπτεται και επιμένει σε όλους τους τόνους ότι θα εισηγηθεί και στην τωρινή
κυβέρνηση να δανειστεί από το ταμείο
του ESM για τη στήριξη των κρατών
από την πανδημία, όπως κάνει και η
Κύπρος. Όπως εξήγησε στους βουλευτές που τον παρακολουθούσαν, τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο και ο δανεισμός από τη συγκεκριμένη «πηγή» δεν συνεπάγεται την
εφαρμογή προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.
«Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε
σταγόνα μηδενικού επιτοκίου», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Στουρνάρας και
συνέχισε: «Για ποιο λόγο να δανειζόμα-

Δ

στε με μεγαλύτερο επιτόκιο; Μην αγνοήσετε τον ESM. Δεν είναι μνημόνιο».
Για να ξέρουμε για τι μιλάμε, με βάση τις τελευταίες αποφάσεις των Βρυξελλών, η Ελλάδα θα μπορούσε να ενταχθεί στην προληπτική γραμμή στήριξης του ESM αντλώντας κεφάλαια
σχεδόν 4 δισ. ευρώ με επιτόκιο της τάξης του 0,1%, όταν το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού από τις αγορές (βλ.
έκδοση ομολόγων) κυμαίνεται σήμερα στο 2%, δηλαδή 20 φορές υψηλότερο!!!

Η καλή «κακή» λύση
για τις τράπεζες
Για τον Γιάννη Στουρνάρα ούτε ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των «κόκκινων»
δανείων αποτελεί δίλημμα. Με δεδομένο ότι στους ήδη βεβαρυμμένους
τραπεζικούς ισολογισμούς ήλθε να
προστεθεί το βάρος μίας νέας γενιάς μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, το
πρόβλημα με τα «κόκκινα» δάνεια φτάνει έως το 40% των συνολικών δανεί-

ων και η εκτίμησή του είναι ότι αυτήν τη
στιγμή δεν υπάρχει ακριβής πρόβλεψη
του πώς θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Συγκεκριμένα, ο Γ. Στουρνάρας υποστήριξε και στη Βουλή πως η τελική
αποτίμηση θα γίνει όταν λήξει η υφιστάμενη περίοδος χάριτος που έχουν
παράσχει οι τράπεζες στους δανειολήπτες, εμμένοντας ωστόσο στην αναγκαιότητα οι τράπεζες να αξιολογούν τα δάνεια έτσι ώστε όταν επανέλθει η κανονικότητα να μην προκύψουν πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις.
Σε ό,τι αφορά πάντως τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, ο κεντρικός τραπεζίτης
προκρίνει την παλαιότερη θέση του ότι
αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας μίας «bad bank» η οποία θα αναλάβει όλα τα κακά στοιχεία των τραπεζών.
«Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη ταχύτητα τα κόκκινα δάνεια, ο μόνος τρόπος είναι μία bad bank.
Το να γίνει μια bad bank για τα κόκκινα
δάνεια πριν από λίγο καιρό ως ιδέα δεν
πέρναγε με τίποτα. Το 2015 είχα θέσει το ερώτημα στον SSM και η απάντηση ήταν
“πάρτε τα λεφτά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές πρώτα και ελάτε μετά να κάνουμε bad bank”. Τώρα υπάρχουν ευήκοα
ώτα, θέλουμε να είμαστε προμηθείς και όχι
επιμηθείς, δουλεύουμε σε μία τέτοια μέθοδο είμαστε σε διάλογο με τον SSM και την
κυβέρνηση και θα δούμε τελικά αν θα χρειαστεί και πότε θα χρειαστεί να εφαρμοστεί
αυτό το σχέδιο. Μια bad bank δεν την θεωρώ αδύνατο σήμερα μπορεί να είναι ταμπού ακόμα σε κάποιους κύκλους αλλά θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση. Θα ήταν δε ακόμα καλύτερη μια ευρωπαϊκή bad bank»,
τόνισε ο κ. Στουρνάρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γραμμή
Στουρνάρα συντάσσονται μεταξύ άλλων οι έμπειροι τραπεζίτες της αγοράς,
όπως ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας, και ο
στρατηγικός επενδυτής της Παγκρήτιας
Τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας, οι οποίοι
βλέπουν με θετικό μάτι το σχέδιο δημιουργίας μία κεντρικής «κακής τράπεζας».
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ΙχνηλαΤωνΤας…

με την Καίτη νικολοπούλου

ΚαλλιτεχνιΚες ευαιςθηςιες ςε εΠΟχες ΚΟΡΟνΟΪΟυ
• «Μια αστραπή η ζωή μας... μα
προλαβαίνουμε», είπε ο σπουδαίος
Νίκος Καζαντζάκης. Προλαβαίνουμε,
αλλά τι; Να αναδείξουμε την
λθε να μας συγκινήσει με το νέο τραγούδι του, σε δικούς του στίχους
και μουσική. Μια
κατάθεση ψυχής. Ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ένα παράπονο,
κι όπως ο ίδιος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Έφυγε το “κοριτσάκι”
μας για το τελευταίο του ταξίδι… μέσα σε καιρούς που δεν έχουμε ξαναζήσει, όπου νόμοι και ιθύνοντες
δεν μας άφησαν να είμαστε δίπλα
του… να πούμε το τελευταίο αντίο!!!
Μ’ ένα παράπονο τώρα θα ζω… Όχι
που χάνουμε τους ανθρώπους μας,
μα που χάσαμε την ανθρωπιά μας!!!
Αντίο».
Ο Γιάννης Παρλαπάνος ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική μόλις πέντε χρονών, μαθαίνοντας μπουζούκι και λίγο αργότερα έμαθε κιθάρα, μπαγλαμά,
τζουρά και πιάνο, ενώ κατέχει
πτυχίο Θεωρίας της μουσικής, Ωδικής, Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενορχήστρωσης και Ενοργάνωσης
μπάντας.
Εμφανίστηκε ως μουσικός στο

Ή

ανθρωπιά μας. Οι καλλιτέχνες
δήλωσαν το «παρών» τους στις
δύσκολες ημέρες που βιώνουμε.
Θέατρο διαδικτυακά, αναγνώσεις

βιβλίων επίσης διαδικτυακά,
τραγούδια γεμάτα ευαισθησία για
όσα τόσο αναπάντεχα μας
πλήγωσαν. Ναι, προλαβαίνουμε…

Γιάννης Παρλαπάνος: «Κοριτσάκι μου»

πλευρό των Μανώλη Μητσιά,
Μαίρης λίντα, τζένης Βάνου,
ηλία Κλωναρίδη και άλλων.
Σπούδασε ορθοφωνία με δα-

σκάλους τον Γιάννη ςκουλά και
τον Brett Manning. Αργότερα
συμμετείχε στο Talent show του
ALPHA «Dream Show» μαζί με

τους νίκο απέργη, Κώστα
Μαρτάκη, θάνο τζάνη, Διονύση Μακρή και άλλους.
Έκτοτε τραγούδησε σε μαγαζιά

και συναυλίες με τους νίκο Μακρόπουλο, νατάσα θεοδωρίδου, Καλομοίρα, αγγελική ηλιάδη, ςοφία Βόσσου, Πάολα,
χάρη Κωστόπουλο, ελεάνα
Παπαϊωάννου, Πάνο Ψάλτη,
θέμη αδαμαντίδη και άλλους.
Ως συνθέτης και στιχουργός έχει
γράψει τα τραγούδια που ερμηνεύει ο ίδιος αλλά έχει δώσει τραγούδια του και σε πολλούς άλλους τραγουδιστές.
Πέρα από το «Κοριτσάκι
μου», έχει γράψει μαζί με τον νίκο απέργη και την αμαλία αυγουστάκη το τραγούδι «Δώστε
χώρο στην ελπίδα» για τα παιδιά του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ»
Σύλλογος Φίλων Παιδιών με
καρκίνο του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».
Σήμερα είναι συνιδιοκτήτης
των Pink studios στην Ελλάδα,
όπου ενορχηστρώνει πολλές παραγωγές νέων καλλιτεχνών.

Η Ζωή Τηγανούρια συμμετέχει ως Greek Ambassador
στην καμπάνια «Greece From Home»
του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ
το πνεύμα τού «Μένουμε σπίτι», η μουσικοσυνθέτης Ζωή Τηγανούρια συμμετέχει ως Greek Ambassador στην καμπάνια «Greece From Home» του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, μαζί με εξέχουσες προσωπικότητες από τους
χώρους των Τεχνών, του Πολιτισμού, της Γευσιγνωσίας, του Αθλητισμού, κ.ά., όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τα αδέλφια Αντετοκούμπο, ο Άκης Πετρετζίκης, κ.ά. Όμως τι είναι το «Greece from Home»; Πρόκειται για προσπάθεια της χώρας μας να δώσει κουράγιο και αισιοδοξία σε όσους αυτήν τη δύσκολη περίοδο είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, είτε είναι
ξένοι είτε Έλληνες, προσφέροντας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο σχετικά με την Ελλάδα.
Ανοίγουμε το σπίτι μας και δημιουργούμε περιεχόμενο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα, ώστε να μεταφέρουμε αυθεντικές εμπειρίες Ελλάδας μέσα από σύντομα βίντεο καθημερινής δημιουργικότητας!
H μουσικοσυνθέτης στην προσωπική της σελίδα στο fb δεν παρέβλεψε να ευχαριστήσει τον γ.γ. ΕΟΤ κ. Φραγκάκη Δημήτρη και τον ειδικό σύμβουλό του και συμπατριώτη της Ηλία Τζιώρα για την πρόσκληση της συμμετοχής της σε αυτή την
εξαιρετική πρωτοβουλία γεμάτη Ελλάδα, καθώς και όλη την ομάδα τού «Greece From Home» για την άψογη συνεργασία
και το υπέροχο αποτέλεσμα.
Δεν είναι η μοναδική προσφορά της αγαπημένης καλλιτέχνιδος, καθώς θα συναντήσουμε τη Ζωή Τηγανούρια μαζί με
άλλους διεθνείς καλλιτέχνες στο «We Are 1 World». Πρόκειται για μία αξιέπαινη συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησαν οι
διάσημοι Καναδοί τραγουδοποιοί Jason McCoy και Jim Payetta, με σκοπό καλλιτέχνες από όλη την υφήλιο να ενώσουν τις
μουσικές τους δυνάμεις για την καταπολέμηση της πανδημίας του ιού Covid-19 μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
Έτσι δημιούργησαν το τραγούδι «We Are One» σε συνεργασία με τους γνωστούς παραγωγούς Russell Broom και
Sean Smith (Stingray Pictures), με βίντεο που έφτιαξαν ο κάθε συμμετέχων καλλιτέχνης από το σπίτι του και ενώθηκαν
όλα μαζί σε ένα ενιαίο vibeο clip!
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Μια 8άδα υποψήφια εμβόλια κατά του
κορωνοϊού παρουσίασαν Ρώσοι επιστήμονες
ύτε ένα ούτε δύο αλλά 8 υποψήφια εμβόλια κατά
του κορωνοϊού έχουν κατοχυρώσει επίσημα Ρώσοι επιστήμονες. Όπως δήλωσε προ ημερών η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Ρωσία, Μελίτα Βουινόβιτς, «αυτή τη στιγμή έχουν κατοχυρωθεί οκτώ υποψήφια εμβόλια, αν και τα ΜΜΕ κάνουν
λόγο για πολύ περισσότερα. Τα εμβόλια αυτά δημιουργήθηκαν από διαφορετικά επιστημονικο-ερευνητικά ινστιτούτα της Ρωσίας». Η Μ. Βουινόβιτς πρόσθεσε ότι το
γραφείο του ΠΟΥ στη Ρωσία είναι έτοιμο να συνεργασθεί απευθείας με τους Ρώσους επιστήμονες.

Ο

Σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία του ΠΟΥ, 124 είναι τα υποψήφια εμβόλια για
τον κορωνοϊό. Εξ αυτών,
τα 10 βρίσκονται στο
στάδιο της κλινικής αξιολόγησης σε ανθρώπους. Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε επίπεδο μελέτης στο
εργαστήριο και σε πειραματόζωα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

• Πεδίο μάχης η Μινεάπολις από εξαγριωμένους πολίτες που διαμαρτύρονται
για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό

Οι δρόμοι της φωτιάς
δράσεις/διαδηλώσεις ήταν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες «έβραζαν» από τη φωτιά
των φυλετικών ταραχών. Ιδού τι έγραψε
προκλητικά ο Αμερικανός Πρόεδρος
στο Twitter, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλεί τους διαδηλωτές με…
πιστολίδι:

Οι παλαιότεροι θυμούνται τους
«Δρόμους της Φωτιάς» ως το
αμερικανικό μιούζικαλ των αρχών της δεκαετίας του ’80. Οι
σημερινοί νέοι, όμως, βλέπουν
τους δρόμους να παίρνουν
φωτιά στη Μινεάπολη των ΗΠΑ έπειτα από τον θάνατο του
Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του
από τη δολοφονική σύλληψή
του από αστυνομικό.
ε ένα μακάβριο déjà-vu της
δολοφονίας τού επίσης Αφροαμερικανού Έρικ Γκάρνερ, που το 2014 στη Νέα
Υόρκη άφησε κυριολεκτικά
την τελευταία του πνοή από ασφυξία κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από
λευκούς αστυνομικούς, ο χαμός του
Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα έχει
προκαλέσει κύματα οργής. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Πέμπτη διαδηλωτές
εισέβαλαν στον 3ο Αστυνομικό Σταθμό
στη Μινεάπολη σπάζοντας τις πόρτες,
με τους ένστολους να αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν το τμήμα. Έξω από αυτό, άλλη ομάδα διαμαρτυρόμενων πολιτών άναψαν πυροτεχνήματα και με
ντουντούκες φώναζαν το σύνθημα «Χωρίς Δικαιοσύνη, Χωρίς Ειρήνη».
Η παραπάνω εικόνα είναι μόλις ένα
κομμάτι τής υπό πολιορκία μεγαλύτερης
πόλης της πολιτείας της Μινεσότα, αφού τα επεισόδια και οι εκδηλώσεις οργής είναι γενικευμένα. Όπως δείχνουν

Σ

οι κάμερες των τοπικών καναλιών μεταδίδοντας εικόνες από αέρος οι εστίες
φωτιάς που ανάβουν οι διαδηλωτές είναι δεκάδες –ξεχωρίζει το στιγμιότυπο
ενός κτιρίου που έχει τυλιχθεί στις φλόγες–, ενώ δεν λείπουν και τα περιστατικά λεηλασίας διάφορων καταστημάτων.

«Εμπρηστής» ο Τραμπ
Σε ένα τέτοιο πολεμικό σκηνικό, λάδι
στη φωτιά έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε
δύο «τιτιβίσματά» του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλεσε «αλήτες» τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη,
που ξεχύθηκαν στις συνοικίες της πόλης διαμαρτυρόμενοι για τη βασανιστι-

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Ο ΤΡΑΜΠ

ΑΠΟΚΑΛΕΙ «ΑΛΗΤΕΣ»
ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ…
ΠΙΣΤΟΛΙΔΙ!!!

κή και φονική όπως αποδείχτηκε του
Τζορτζ Φλόιντ.
Σαν να μην έφταναν οι υβριστικοί
χαρακτηρισμοί που εξαπέλυσε, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε κι ένα βήμα
παρακάτω. Συγκεκριμένα απείλησε ότι
θα στείλει τις δυνάμεις του Στρατού να
καταστείλουν τις μαζικές διαδηλώσεις!!!
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που στρατιώτες του αμερικανικού
στρατού βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να καταστείλουν κοινωνικές αντι-

• «Δεν αντέχω να βλέπω αυτό να συμβαίνει σε μια μεγάλη αμερικανική πόλη, τη Μινεάπολη. Ολική έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ριζοσπάστης αριστερός Δήμαρχος, Τζέικομπ Φράι, θα αναλάβει δράση και θα θέσει την πόλη υπό έλεγχο, ή θα
στείλω την Εθνική Φρουρά και θα ολοκληρώσω τη δουλειά».
• «Αυτοί οι ΑΛΗΤΕΣ ατιμάζουν τη μνήμη
του George Floyd και δεν θα το αφήσω να
συμβεί. Μόλις μίλησα με τον Κυβερνήτη
Tim Walz και μου είπε ότι ο στρατός είναι
μαζί του. Οποιαδήποτε δυσκολία και θα αναλάβουμε εμείς τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά, όταν ξεκινά η λεηλασία, ξεκινούν και οι πυροβολισμοί. Ευχαριστώ!»
Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έβαλε κάτω από τα τιτιβίσματα του Αμερικανού προέδρου
μήνυμα αποδοκιμασίας, με την αιτιολογία ότι οι επίμαχες αναρτήσεις του Ντ.
Τραμπ εκθειάζουν τη βία. «Αυτό το tweet
παραβίασε τους κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας», έγραψαν χαρακτηριστικά οι διαχειριστές της πλατφόρμας, και συνέχισαν λέγοντας: «Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να
είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet
αυτό να παραμείνει προσβάσιμο».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΣΑΒΒΑΤΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 30/31 ΜΑΪΟΥ 2020
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

www.iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα








▶ ΣΕΛ. 11

 

▶ ΣΕΛ. 14-15

Σε πορνεία και ναρκωτικά
ο διαιτητής του ΠΑΟΚ-ΠΑΟ
(ντέρμπι) – Μάλλον
ο Αλαφούζος θεωρεί ότι
δεν έχει σχέση ο Ιβάν…




 



▶ ΣΕΛ. 16-17





▶ ΣΕΛ. 20





▶ ΣΕΛ. 19

Πιλάβιε, το CAS δεν είναι
μαφία, αλλά γιατί την…
ψάχνουν ΠΑΟΚ,
Ολυμπιακός;
• Ο Σοφοκλής παρουσίασε το Ανώτατο Δικαστήριο σαν
την… Παναγία των Παρισίων με τους δικαστές να διαβάζουν
«Βίους των Αγίων», αλλά η «Α» και η iapopsi.gr γράφουν για
τον βίο και την πολιτεία μερικών καθώς και τις σφαλιάρες
στο CAS και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
▶ ΣΕΛ. 18-19

