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▶ ΣΕΛ. 6

• Ανοιχτά όλα τα κρίσιμα
ζητήματα για
την κυβέρνηση
• Επανεκκίνηση
τουρισμού κα τουρκικές
προκλήσεις ψηλά
στην ατζέντα
• Στις 24 Ιουνίου στη
Σύνοδο Κορυφής
αναμένεται να τεθεί επί
τάπητος το πρόγραμμαμπαζούκας της Κομισιόν,
για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας

Ζήλεψε από
τον Κυριάκο
ο Αλέξης
• Επιτελικό γραφείο στα πρότυπα
του Μαξίμου ετοιμάζει με
τεχνοκράτες ο Τσίπρας ▶ ΣΕΛ. 7

▶ ΣΕΛ. 4-5



• Ασκήσεις ισορροπίας
του Ομίλου Βαρδινογιάννη με
πρώην και νυν κυβερνήσεις…





Ποιος θα
μας φυλάξει
από τους
φύλακες
• Ανώτατοι δικαστικοί «κλείνουν» τα μάτια
σε αυταπόδεικτες παρανομίες του συστήματος
Ρασπούτιν-Τουλουπάκη, που ένα πολιτικό δίχτυ
συνεχίζει να το προστατεύει ▶ ΣΕΛ. 10, 23
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ο μεσημέρι της 1ης Δεκεμβρίου του 2019 ο Αντώνης Σαμαράς ανέβαινε στο βήμα του 13ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε μία θερμή υποδοχή που έγινε θερμότερη όταν κατέβηκε από το πόντιουμ ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του στο ζήτημα του μεταναστευτικού και της Συμφωνία των Πρεσπών.
Για επίλογο εκείνης της ομιλίας άφησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, λίγα –αλλά προφητικά λέμε εμείς– λόγια για τα
ελληνοτουρκικά. «Δεν είναι “φαιδρότητες” οι κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι ευθεία απειλή!» είπε ο Μεσσήνιος
πολιτικός και άρχισε να απαριθμεί:
«Στη Θράκη κλιμακώνουν τις προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν μιλιούνια λαθρομεταναστών και από τον Έβρο. Σε ολόκληρο το Αιγαίο, καταθέτουν χάρτες στον ΟΗΕ που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Φτάσανε να συνάπτουν
συμφωνίες για την ΑΟΖ της Κρήτης, με μιαν σκιώδη κυβέρνηση της Λιβύης (…). Προσέξτε: δεν μιλάνε πια για νοτίως του Καστελόριζου. Μιλάνε για ανατολικά και νοτίως της Κρήτης.
»Αυτά μόνο τις τελευταίες μέρες. Και συνεχίζουν, βέβαια, τις ασφυκτικές πιέσεις σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Προσοχή: χρειάζεται νέα πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο νέων συμμαχιών – και με το Ισραήλ
και με την Αίγυπτο. Πάντως, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, από μόνη της, δεν αρκεί. Και κινήσεις κατευνασμού, δεν ωφελούν!».
Σε ούτε 150 λέξεις ο προ… Χριστού
«προφήτης» Σαμαράς κατάφερε εκείνη την ημέρα να συμπυκνώσει όλη την
ουσία του νεοθωμανικού τουρκικού επεκτατισμού αλλά και την ανάγκη σχεδιασμού ενός νέου «πρωτοκόλλου» αντιμετώπισης του εθνικού κινδύνου.
Και επειδή ο πρώην πρωθυπουργός
δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του,
υπογράμμισε ότι η πολιτική του κατευνασμού αποθρασύνει τους σφετεριστές
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η μόνιμη επίκληση εκ μέρους της χώρας μας των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου είναι μεν εύλογη αλλά από μόνη της δεν φέρνει τα ποθητά αποτελέσματα.
Ίσως, τελικά, γι’ αυτό να μην «αρέσει» σε κάποιους ο πρώην πρωθυπουργός. Επειδή έχει την κακή συνήθεια να θέτει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, αλλά και να απαντά στα διλήμματα αντί να τα αποφεύγει. Και μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημμα πιθανότατα θα βρεθεί σύντομα η χώρα. Διότι, αν η αφιονισμένη τουρκική ηγεσία αποφασίσει λ.χ.
να «τρυπήσει» στο Αιγαίο, όχι εντός των 6 μιλίων που είναι τα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας, αλλά έξω από αυτά
και μέχρι τα 12 μίλια όπου η χώρα μας έχει μεν το δικαίωμα αλλά δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, τότε τι θα κάνει
η Αθήνα; Θα τορπιλίσει τα τουρκικά σκάφη, όταν τα άγνωστα προς το παρόν όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην
ανατολική Μεσόγειο νομιμοποιούν έμμεσα τις γεωτρητικές προθέσεις της Άγκυρας;
Το ξέρει ο Αντώνης Σαμαράς, το ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι σε μία τέτοια εξέλιξη η Ελλάδα θα είναι μόνη περιμένοντας καλοθελητές και επιδιαιτητές. Γι’ αυτό και ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει σε μια καινούργια start up
πολιτική απέναντι στην Τουρκία, ώστε τα διλήμματα να περάσουν στην άλλη όχθη του Αιγαίου.
Αλλά είπαμε, όσο χρήσιμος κι αν είναι ο Μεσσήνιος, άλλο τόσο «επικίνδυνος» είναι για κάποιους. Και ως τέτοιος
επιχειρείται να βγει από το κάδρο, ανεξάρτητα με το αν έτσι θα απομειωθεί το εθνικό κεφάλαιο.
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Μπορεί η φράση «λεπτή
κόκκινη γραμμή» να έκανε… καριέρα πρώτα ως
μυθιστόρημα και κατόπιν
ως τίτλος μιας από τις
γνωστότερες πολεμικές
ταινίες του Χόλιγουντ,
έλκει όμως την ιστορική
καταγωγή της από τη μάχη της Μπαλακλάβας, τον
Οκτώβριο του 1854, κατά
τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου. Αυτό που
ελπίζουν όλοι είναι να μη
χρειαστεί να συνδεθεί με
ακόμη μία πολεμική αναμέτρηση, αυτήν τη φορά
ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Τουρκία…

Η ΑΠΟΨΗ

• Τις αντοχές της Αθήνας δοκιμάζει η Άγκυρα σε ένα
παιχνίδι νεύρων που οδηγείται επικίνδυνα στα άκρα

Λεπτή κόκκινη γραμμή
(έτοιμη να σπάσει…)
Και τώρα, τι;

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Η

γραμμή που χωρίζει την Αθήνα από
την Άγκυρα όντως
έχει βαφτεί κατακόκκινη και έχει
αρχίσει να λεπταίνει επικίνδυνα,
με απόλυτη ευθύνη των γειτόνων
οι οποίοι επιμένουν να τραβούν
το σκοινί στα όρια του… σπασίματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το
βράδυ της περασμένης Τρίτης ο
σύμβουλος εθνικής ασφαλείας
της κυβέρνησης, Αλέξανδρος
Διακόπουλος, τόνισε από τηλεοράσεως ότι αν η Τουρκία παραβιάσει τα υδάτινα σύνορα της χώρας μας, τότε η Ελλάδα θα αντιδράσει όπως ήδη έχει διαμηνυθεί σε όλους τους τόνους, ακόμα
και στρατιωτικά!!!
Η αλήθεια είναι ότι ο εν αποστρατεία αντιναύαρχος συμπλήρωσε πως η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας δεν θεωρεί ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα
τολμήσει το απονενοημένο ενός
θερμού επεισοδίου, επομένως
δεν θα χρειαστεί και η ελληνική
πολεμική μηχανή να επέμβει. Το
θέμα είναι αν αυτή η εκτίμηση ότι
τίποτα δεν θα συμβεί κι ότι έχουμε να κάνουμε με τους συνήθεις
βρυχηθμούς του νταή της γειτονίας εδράζεται σε επεξεργασμένα
γεωπολιτικά δεδομένα, ή αν τελικά φέρνει τη σύγκρουση ακόμη
ένα βήμα πιο κοντά, σαν να επρόκειτο για αυτοεκπληρούμενη
προφητεία. Διότι κινούμενη συστηματικά εδώ και καιρό σε τροχιά αναθεωρητισμού η Τουρκία
ξεδιπλώνει μία-μία τις επιδιώξεις της, κερδίζοντας κάθε φορά
λίγους πόντους στο τραπέζι του
μπρα-ντε-φερ.

Ρίχνει τροχιοδεικτικά
και προχωράει
Αυτό η Τουρκία το κάνει όχι απροειδοποίητα, όπως πολλοί πιστεύουν (σ.σ. είναι χιλιοειπωμέ-
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νες οι θεωρίες για τον δήθεν απρόβλεπτο «Σουλτάνο»), αλλά
κάνοντας πάντα εκ των προτέρων
ξεκάθαρες τις προθέσεις της.
Για παράδειγμα πριν από 48
ώρες, το απόγευμα της Πέμπτης,
ο Ταγίπ Ερντογάν συνάντησε
διά ζώσης τον πρωθυπουργό της
Λιβύης Φαγιέζ Αλ Σάρατζ στο
προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα,
με τον «Σουλτάνο» να δηλώνει
μετά τη συνάντηση ότι η χώρα
του και η Λιβύη θα προχωρήσουν σε έρευνες για υδρογονάνθρακες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν αποτελεί καινούργια εξέλιξη. Είχε
διαμηνυθεί από την Άγκυρα ότι
θα το πράξει, ήδη από τις 27 Νοεμβρίου του 2019, τότε δηλαδή
που Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη
δύο μνημόνια κατανόησης για
τον «καθορισμό των θαλάσσιων διαδικασιών» και για τη «συνεργασία
σε ασφάλεια και άμυνα», φέρνοντας πιο κοντά της ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τη Λιβύη, ιδιοποιούμενη
τρόπον τινά τη μισή Κρήτη και
νησιά του Αιγαίου, δηλαδή εδά-

φη στα οποία η Ελλάδα ασκεί εθνική κυριαρχία.
Μέρες πριν από τη συνάντηση
Ερντογάν - Σάρατζ στην Άγκυρα, το υπουργείο Εξωτερικών της
Τουρκίας δημοσιοποίησε έναν
χάρτη που περιείχε γεωγραφικές
περιοχές στις οποίες η τουρκική
κρατική εταιρεία πετρελαίων
ΤΡΑΟ αιτήθηκε αδείας αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών και
εξορύξεων. Στον τουρκικό χάρτη
είναι «μαρκαρισμένα» επτά σημεία εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τα οποία σχηματίζουν
τη χορδή ενός τόξου που αρχίζει
από τα βορειανατολικά της Ρόδου, «χαϊδεύει» την ανατολική οριογραμμή της Καρπάθου και καταλήγει στο νοτιοανατολικό άκρο
της Κρήτης.
Ούτε αυτό είναι ένα «νέο
φρούτο» που φύεται στους εγκεφάλους των γερακιών της Άγκυρας. Είναι απλώς η πρακτική μετεξέλιξη της τουρκικής θεωρίας
που υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν
έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6
ναυτικά μίλια. Και βάσει αυτής
της παλιάς θεωρίας δημοσιοποι-

εί με κάθε ευκαιρία την πρόθεσή
της να προασπιστεί τα δικαιώματα που νομίζει ότι έχει σε ξηρά,
αέρα και θάλασσα, απειλώντας
ταυτόχρονα την Ελλάδα με casus
belli αν επιχειρήσει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι και
τα 12 ναυτικά μίλια, δικαίωμα
που κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό, λοιπόν, κάνει
ανέκαθεν η Άγκυρα: σχεδιάζει,
ρίχνει τροχιοδεικτικά και προχωράει, αφήνοντας τους υπόλοιπους να εκπλήσσονται και να καταγγέλλουν –χωρίς ουσιαστικό
κόστος για την ίδια– τις προκλητικές συμπεριφορές της.

Κάπως έτσι φτάνουμε στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι
ξημερώνει η επόμενη ημέρα στα
ελληνοτουρκικά; Έγκυροι αναλυτές όπως ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Άγγελος Συρίγος, ισχυρίζονται
ότι η Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη κίνησή
της, που σύμφωνα με τον «γαλάζιο» βουλευτή θα είναι η αποστολή σεισμογραφικών σκαφών
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Μάλιστα, ο γνωστός διεθνολόγος θεωρεί πιθανότερο το σενάριο που θέλει την τουρκική
πρόκληση να ξεδιπλώνεται πέριξ
του Καστελόριζου και λιγότερο
προς την περιοχή της Κρήτης.
Αυτό όμως μας φέρνει πίσω
στην κουβέντα για την αντίδραση
της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επιμένει ότι παρόμοιες κινήσεις θεωρούνται παραβίαση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
και δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.
Με πολλούς να ξορκίζουν το
ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου
–καθώς αυτό θα οδηγούσε την
Ελλάδα χειροπόδαρα δεμένη στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων–,
κάποιους πιο προχωρημένους να
κάνουν ήδη λόγο για επικείμενες… Πρέσπες συνδιαχείρισης
στο Αιγαίο, και τους πιο
politically correct να ζητούν τη
σύσταση μίας Επιτροπής Σοφών
και για τα εθνικά θέματα, η αγωνία στο θρίλερ των ελληνοτουρκικών θα ξετυλίγεται μέρα με την
ημέρα μέχρι να φτάσουμε στη λύση του δράματος.
Για τη μορφή που θα πάρει ο
από μηχανής θεός κανείς δεν
παίρνει όρκο. Απλώς ευελπιστούν ότι δεν θα είναι πάλι ο
«στρατηγός Αίολος» που θα
σπρώξει άθελά του ξανά τα ερευνητικά και τα πολεμικά πλοία της
Τουρκίας στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όπως έγινε με το ερευνητικό «Oruc Reis» τον Γενάρη…
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• Ανοιχτά όλα τα κρίσιμα
ζητήματα για την κυβέρνηση,
από τον κορωνοϊό και την
επαναφορά στην
κανονικότητα μέχρι τις νέες
προκλήσεις Ερντογάν

ΚΑυτος
ΙουνΙος
για το
ΜΑξΙΜου
Ως ένας από τους δυσκολότερους μήνες θεωρείται ο Ιούνιος
για την ελληνική κυβέρνηση. Και
δεν είναι μόνο η εξέλιξη της πανδημίας και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά και
το τι θα γίνει στην οικονομία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

όσο σε ό,τι αφορά την ανάσχεση της ύφεσης, όσο και σε επίπεδο Ευρώπης, καθώς στις 24
Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής
αναμένεται να τεθεί επί τάπητος
το πρόγραμμα-μπαζούκας που πρότεινε η
Κομισιόν σε συνέχεια της πρότασης Μέρκελ-Μακρόν. Εκεί θα φανεί κατά πόσο θα
συνεχίσουν να αντιδρούν οι χώρες που
διαφωνούν Αυστρία, Ολλανδία, Δανία και
Σουηδία. Και φυσικά στο Μαξίμου εξερευνούν και τις προθέσεις του Ερντογάν κι ετοιμάζουν τη γραμμή άμυνας.
Κατ’ αρχάς, στο πρωθυπουργικό μέγαρο μετρούν τις ημέρες από την προηγούμενη Δευτέρα να περάσει το 15μερο με το
άνοιγμα Δημοτικών και Νηπιαγωγείων,
αλλά και συνολικά όλων των παραγωγικών λειτουργιών. Όπως μας έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, «ακολουθήσαμε

πιστά την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής
των ειδικών, που συνδέεται με την καθοδική
πορεία της επιδημίας, τη διαπίστωση ότι τα
παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα και την εκτίμηση ότι τώρα που ανεβαίνει
η θερμοκρασία είναι η ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία. Επίσης λάβαμε
υπόψη όλες τις εισηγήσεις των ειδικών, οι οποίοι επισήμαναν ότι η μακρόχρονη απουσία
από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους
πορεία, την πνευματική, κοινωνική και ψυχική
τους εξέλιξη».
Η αγωνία για το άνοιγμα των δημοτικών, των νηπιαγωγείων και των παιδικών
σταθμών είναι μεγάλη, καθώς θα κριθεί εν
πολλοίς η ίδια η καθημερινότητα, μιας και
επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων οικογενειών. Στην περίπτωση που δεν επηρεαστεί ο αριθμός των κρουσμάτων, τότε η κυβέρνηση θα έχει πετύχει μία σημαντική νίκη, στον δρόμο για την πλήρη επαναφορά
στην καθημερινότητα.

Ο τουρισμός
Το άγχος, όμως, για το Μέγαρο Μαξίμου
δεν σταματά εκεί για τον πρώτο μήνα του
θέρους. Η επανέναρξη της τουριστικής
διαδικασίας στη χώρα αποτελεί μία σημαντική ανησυχία για τον κ. Μητσοτάκη. Η
ζημιά της βαριάς ελληνικής βιομηχανίας
είναι μεγάλη και το μέγεθος θα φανεί με

μεγαλύτερη ακρίβεια τους προσεχείς μήνες. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρει να βάλει εκ νέου τη χώρα στον τουριστικό χάρτη, μειώνοντας τη «χασούρα»,
τότε θα φτάσει πολιτικά αλώβητος ενώπιον
της τελικής κρίσιμης δοκιμασίας που θα
χαρακτηρίσει και ολόκληρη την κυβερνητική του θητεία.
Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα
από την τουριστική δραστηριότητα είναι
πενιχρά, τότε η γκρίνια θα μεγαλώσει και
το κλίμα θα διαμορφωθεί εις βάρος της κυβέρνησης. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει προσωπικά το στοίχημα της
προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Και
δεν είναι μόνο οι αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις με τις χώρες που σαν την Ελλάδα
βγήκαν αλώβητες από την πανδημία, αλλά και με χώρες όπου επλήγησαν πολύ. Ήδη ο Μπόρις Τζόνσον επιθυμεί να στήσει αερογέφυρα με την Ελλάδα και να στείλει τουρίστες στη χώρα μας. Ας μη λησμονούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Βρετανών και φυσικά είναι αυτοί που εισφέρουν
αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ στα ελληνικά δημόσια ταμεία.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι διεθνείς
παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη
σε συνδυασμό με το ότι η Ελλάδα αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη

διαχείριση της πανδημίας αποτελεί το εχέγγυο, ώστε να διασωθεί ένα σημαντικό
μέρος από τα έσοδα του τουρισμού και φυσικά να διατηρηθεί έστω και διασωληνωμένος ο τουριστικός τομέας, ώστε να επανέλθει δριμύτερος το 2021.

Το πακέτο και οι τουρκικές
προκλήσεις
Στο θέμα του πακέτου των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην κυβέρνηση δεν αναμένουν ότι θα υπάρξει εκταμίευση νωρίτερα
από τον Ιανουάριο του 2021. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, παρά το γεγονός
ότι ετοιμάζουν την ελληνική παρέμβαση ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 24 Ιουνίου, δεν περιμένουν να υπάρξει απόφαση
στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Κι αυτό
διότι γνωρίζουν από ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση και είναι βέβαιο ότι Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία θέλουν πολύμηνο μασάζ από Μέρκελ και Σόιμπλε.
Οπότε ο πρωθυπουργός αναμένει οριστική συμφωνία τον ερχόμενο Οκτώβριο,
τότε που η Κομισιόν θα ξεκινήσει να δέχεται τα σχέδια που θα της υποβάλουν τα
κράτη-μέλη για να εγκριθούν και να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε οι Βρυξέλλες να
εξασφαλίσουν τα χρήματα από τις αγορές
κι εν συνεχεία με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια να ξεκινήσουν και οι εκταμιεύσεις. Ό-
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΟ ΤΟΥ
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ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ
ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

πως εκτιμούν στο Μαξίμου αυτή η καθυστέρηση μάλλον καλό θα κάνει στην Ελλάδα, καθώς θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο
οι «σοφοί» της επιτροπής Πισσαρίδη και
να αναδείξουν τους τομείς που πρέπει να
γίνουν οι παρεμβάσεις, αλλά και να περάσουν από κόσκινο τα σχέδια που θα έχουν
υποβάλει τα υπουργεία.
Για τις νέες τουρκικές προκλήσεις το
Μαξίμου κινείται μεθοδικά, προκειμένου
ο Ερντογάν να μη βρει μόνο την Ελλάδα
απέναντί του, αλλά το σύνολο της Ευρώπης. Κάτι που θα τον πληγώσει έτι περαιτέρω, καθώς αυτό που έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι άλλο
από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εκτίμηση
του Μαξίμου είναι ότι τελικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα κάνει το επόμενο
βήμα, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να
αναγκάσει την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με βάση τη δική του ατζέντα. Κάτι που η Αθήνα ούτε το
δέχεται, ούτε και το επιθυμεί.

Δικαιώθηκε…
Αναμφίβολα προκάλεσε τεράστια έκπληξη
στο εσωτερικό της χώρας η πρόταση της
Κομισιόν σχετικά με το πρόγραμμα-μπαζούκας των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ
για την ανάσχεση της ύφεσης λόγω της
πανδημίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Και η έκπληξη δεν είναι μόνο για
το συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο, αλλά και
για τα χρήματα που αναλογούν στη χώρα
μας. Ειδικά όταν ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος έλεγε
στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ ότι
το πολύ-πολύ η κυβέρνηση από την Κομι-
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σιόν να πάρει 7-8 δισ. ευρώ. Και όπως ανακοινώθηκε από τις Βρυξέλλες, το ποσό
αυτό τετραπλασιάστηκε. Ακόμη και ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο
Αλέξης Πατέλης, που ήταν ο πλέον αισιόδοξος των συνεργατών του Μαξίμου ανέμενε περί των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, από τότε που οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να
συμφωνήσουν σε μία κοινή πορεία στο τέλος Μαρτίου και οι Νότιοι απαίτησαν την
έκδοση κορωνομόλογου, με τις πιο ακραίες φωνές να κάνουν λόγο για «νέο Άουσβιτς
των Γερμανών», στο Μαξίμου επέλεξαν τον
δρόμο των διαπραγματεύσεων, της ψυχραιμίας, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας. Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντάχθηκε πίσω από τον Εμανουέλ Μακρόν, δίχως να σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης κατά της Μέρκελ, όπως έκανε, στην αρχή τουλάχιστον, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.
Η στάση του Μητσοτάκη δικαιώθηκε.
Αφενός μεν ο Μακρόν ανέλαβε πρωτοβουλίες, αφετέρου δε η Μέρκελ και η Γερμανία κατανόησε ότι δεν θα υπάρξει Ευρώπη δίχως αλληλεγγύη. Σε αυτό συνέτεινε και η μη αναμενόμενη απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας
κατά της ΕΚΤ για την επαναγορά ομολόγων. Η απόφαση, όπως εκτίμησαν οι περισσότεροι εκ των συνταγματολόγων της
Ευρώπης –μεταξύ των οποίων και ο Ευάγγελος Βενιζέλος–, κρύβει πολλές παγίδες για την Ε.Ε.
Στο κρίσιμο σημείο, οι αντιδράσεις της
Κριστίν Λαγκάρντ, ήταν το σπίρτο που
προκάλεσε την ανάφλεξη του γερμανικού
πολιτικού συστήματος. Μέρκελ και Σόιμπλε κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει
Γερμανία δίχως Ευρώπη, κι έτσι σε συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο η Γερμανίδα
καγκελάριος προχώρησαν στην από κοινού πρόταση των 500 δισ. Και όλοι κατάλαβαν πως οποιεσδήποτε αντιδράσεις θα
καμφθούν, όταν εμφανίστηκε από το πουθενά ο Σόιμπλε. Ο πρόεδρος της γερμανικής Βουλής παρενέβη στο κατάλληλο σημείο, δίνοντας την ασίστ στην Ε.Ε. να αυξήσει το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης στα
750 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Κόντρα στους οιωνούς
για διάλυση της Ευρώπης
«έβλεπαν» τη… λύση!!!
το Μαξίμου είχαν πειστεί πως θα υπάρξει Ταμείο Ανάκαμψης, όταν όλοι
έλεγαν πως η Ευρώπη πάει για διάλυση. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η ελληνική κυβέρνηση ή, πιο σωστά, ο πρωθυπουργός και οι
στενοί συνεργάτες του έκαναν μία σειρά ενεργειών με στόχο η παρουσία της
Ελλάδας να είναι αισθητή. Αυτές τις υλοποιούσε μικρός αριθμός στενών συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη και είχαν ως βάση τη στρατηγική που ξεκίνησε από τις 8 Ιουλίου του 2019 που ήταν η ανάκτηση της αξιοπιστίας. Η
Ελλάδα, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο, γύρισε οριστικά σελίδα από την εποχή που παρέμενε αποκλεισμένη από βασικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Γιάννη Στουρνάρα, πέτυχε την ένταξη
της χώρας μας στο QE, που αναμένεται να τροφοδοτήσει με περίπου 12 δισ.
ευρώ ρευστότητα την ελληνική οικονομία. Επίσης, το waiver που αποφασίστηκε από την ΕΚΤ και αντιστοιχεί σε ρευστότητα ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ
για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα χρήματα επιτρέπουν τη δυναμική
επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα
να προχωρήσουν σε πιο
φθηνό δανεισμό, είτε κεφάλαιο κίνησης, είτε χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου για μια επιχείρηση, είτε
να προχωρήσουν με πιο μεγάλη ευκολία σε δανεισμό
των νοικοκυριών.
Ένα στενό επιτελείο του
πρωθυπουργού, όπως ο Αλέξης Πατέλης, προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο
του πρωθυπουργού, ο Ιωάννης Βράιλας, μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας
στην Ε.Ε., και η διευθύντρια
του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, συνεπικουρούμενοι από τον Έλληνα αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, έδωσαν μάχη ώστε να κατοχυρώσουν
την όσο το δυνατόν πλεονεκτικότερη θέση στον καταμερισμό των τελικών ποσών, προτάσσοντας το μεγάλο πλήγμα που υπέστη η
ελληνική οικονομία στον τουρισμό και τη ναυτιλία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τονίζουν πηγές του Μαξίμου, είναι αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά. Βασικός στόχος είναι, σε συνάρτηση με τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών λόγω της πανδημίας, η θεμελίωση των
προϋποθέσεων για δυναμική ανάκαμψη το επόμενο έτος. «Πιστεύω ειλικρινά ότι έχουμε κάθε δυνατότητα, με τις παρεμβάσεις μας, να μετριάσουμε την επίπτωση της ύφεσης και ταυτόχρονα να βάλουμε τις βάσεις για μία δυναμική ανάπτυξη το 2021», λέει χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με τους στενούς του συνεργάτες.
Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρος. Τα χρήματα που θα λάβει
η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι δίχως μνημόνια και περαιτέρω υποχρεώσεις. Απλά θα δέχεται τον έλεγχο που θα ασκεί η Κομισιόν σε όλες τις
χώρες. Μάλιστα, στο Μαξίμου θεώρησαν ατυχέστατη τη δήλωση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις, σε ελληνική εφημερίδα για ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα κι ενημέρωσαν σχετικά την Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν. Κι όπως λένε από το Μαξίμου, «όταν μετά το Eurogroup του Απριλίου αποφασίστηκε το τεράστιο ποσό των 540 δισ. ευρώ να διοχετευθεί στις
χώρες που επλήγησαν μέσω ESM, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Σταϊκούρα να μην κάνει καμία ενέργεια για νέα δανεικά και να κινηθεί η χώρα μόνο για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SURE που ενισχύει την απασχόληση». Επίσης, η εντολή του πρωθυπουργού προς το οικονομικό επιτελείο είναι να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα στο θησαυροφυλάκιο, και όπως υπολογίζει ο Θόδωρος Σκυλακάκης στο τέλος του έτους τα διαθέσιμα θα είναι της τάξης των
30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σ

6 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
Μιχάλη Αργυρού.

• Το σχέδιο της αρμόδιας «Επιτροπής Σοφών» για την επανεκκίνηση
της εθνικής οικονομίας στη μετά COVID-19 εποχή θα ενσωματωθεί
και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της επόμενης τριετίας και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις

Υπέρ του ευρώ

Μέχρι τον Σεπτέμβριο
το… manual Πισσαρίδη
για την οικονομία
Όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «Α» προ περίπου
20 ημερών, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ετοιμαζόταν
να συστήσει μία επιτροπή
«σοφών» για την οικονομία στα πρότυπα της υγειονομικής επιτροπής υπό
τον Σωτήρη Τσιόδρα, η οποία βαθμολογήθηκε με
άριστα κατά τη διάρκεια
του πικ της πανδημίας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

Σωτήρης Τσιόδρας της οικονομίας ακούει στο όνομα Χριστόφορος
Πισσαρίδης και είναι βραβευμένος με Νόμπελ. Μαζί
με τον Κύπριο οικονομολόγο σημαίνοντα ρόλο έχει ο αναπληρωτής του, καθηγητής Νίκος Βέττας,
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, ενώ
την επιτροπή θα πλαισιώνουν σημαντικοί καθηγητές όπως οι Δημήτρης Βαγιανός (καθηγητής
στην LSE), Κωσταντίνος Μεγήρ
(καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Yale), Κυριάκος Ανδρέου
(Advisory leader – PwC), Κωσταντίνος Αρκολάκης (Yale), Μανόλης Γαλενιανός (London
Holloway), Χρήστος Γκενάκος
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Cambridge), Svetoslav
Danchev (IOBE), Αρίστος Δοξιάδης (Big Pi Ventures), Νίκος
Καραμούζης (πρόεδρος – Grant
Thornton), Φοίβη Κουντούρη
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αλέξανδρος Κρητικός
(DIW), Δάφνη Νικολίτσα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Διομήδης
Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών), Πάνος Τσακλόγλου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η Επιτροπή Σοφών αναμένεται να βρίσκεται σε
ανοιχτή γραμμή με το πρωθυπουργικό γραφείο και με βάση όλα τα διαμορφωμένα δεδομένα θα
καταθέσει τους επόμενους μήνες
–μέχρι τον Σεπτέμβριο– το σχέδιό
της, το οποίο θα ενσωματωθεί και
στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
της επόμενης τριετίας, στον πρωθυπουργό και αυτός θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις.
«Δεν θα σκορπίσουμε τα χρήματα στους τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά του νεόπλουτου», έχει πει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με το συγκεκριμένο πακέτο
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία, προσθέτοντας πως «είναι η μεγάλη ευκαιρία για ένα εθνικό άλμα, για να
μεταμορφώσουμε την πατρίδα μας
και να τα χρησιμοποιήσουμε για να

μετασχηματίσουμε το αναπτυξιακό
μας μοντέλο, όπως ακριβώς έχουμε
δεσμευτεί ότι θα κάνουμε». Η κυβέρνηση θα δώσει έμφαση στην
περαιτέρω ψηφιοποίηση του
κράτους, τον τουρισμό, την πράσινη ανάπτυξη με βασικό στόχο
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας, την κατάρτιση
και τη στήριξη του πρωτογενούς

τομέα. Οι επικεφαλής της Επιτροπής θα είναι σε άμεση επαφή
με τρία κυβερνητικά στελέχη που
έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στο οικονομικό σκέλος της
διαχείρισης, τόσο της πανδημίας,
όσο και της επόμενης μέρας. Τον
υφυπουργό Επικρατείας, Άκη
Σκέρτσο, τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, και τον

Οι περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων στην Επιτροπή «Σοφών»
είχαν πάρει θέση υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ κατά
το δημοψήφισμα του Ιουλίου του
2015, και όπως αντιλαμβάνεται
ο καθένας είναι επικηρυγμένοι
για το ΣΥΡΙΖΑικό κατεστημένο.
Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν
έχουν σχέση με την πολιτική, ενώ αρκετοί διαπρέπουν σε φημισμένα ξένα πανεπιστήμια. Όπως
για παράδειγμα ο γεννημένος και
μεγαλωμένος στο Αιγάλεω Κωνσταντίνος Αρκολάκης (έπαιξε
μπάσκετ και σε τοπική ομάδα της
πόλης) διδάσκει στο Yale. Ο Μανόλης Γαλενιανός, που διδάσκει στο London Holloway, αρθρογραφεί συστηματικά στην ιστοσελίδα Protagon και αρκετές
φορές είχε ασκήσει κριτική στην
υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξανδρος
Κρητικός θεωρείται ένας από
τους πιο σημαντικούς οικονομολόγους της Γερμανίας. Οι συμβουλές του χαρακτηρίζονται χρήσιμες από το Γερμανικό Κοινοβούλιο και κάθε απόφαση του
κράτους επηρεάζεται πολύ από
τις πληροφορίες και τις έρευνες
που κάνει ο ίδιος στο ινστιτούτο
του, γεγονός που έχει συμβάλει
και στη σημερινή επιτυχημένη εικόνα της γερμανικής οικονομίας.
Ο Διομήδης Σπινέλλης είχε
οριστεί από τον Γιώργο Παπανδρέου γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο υπουργείο Οικονομικών, όπου
παρέμεινε από το 2009-2011.
Τέλος, ο Πάνος Τσαλκόγλου υπήρξε σύμβουλος του Γιώργου
Παπανδρέου (2010-2011) και
του Λουκά Παπαδήμου (20112012) σε θέματα Απασχόλησης
και Κοινωνικής Πολιτικής.

Επανεκίνηση στις 7 Ιουλίου ίσως και με ανασχηματισμό
Σε έναν περίπου μήνα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής και ο μέχρι τώρα απολογισμός θεωρείται αν μη τι άλλο θετικός. Κι αυτό διότι τα
πήγε περίφημα με δύο μεγάλες κρίσεις,
της εισβολής βαλτών μεταναστών του Ερντογάν στον Έβρο και με την πανδημία του
κορωνοϊού. Θετικό ήταν και το αποτύπωμά της στα αντανακλαστικά που έδειξε τόσο στις περσινές φωτιές (αποφύγαμε τραγωδίες όπως όσα ζήσαμε το 2018 στο Μάτι), όσο και σε όλες τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα. Επίσης, υψηλό βαθμό
λαμβάνει και για το ότι κατέστησε τη χώρα
σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν αξιόπιστο εταίρο κι έναν αξιόπιστο συνομιλητή
σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Τουναντίον,

ο βαθμός είναι μικρός στη διαχείριση του
μεταναστευτικού. Η 7η Ιουλίου, που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη νίκη της
Ν.Δ., θα είναι μία σημειολογική επανεκκίνηση για τη χώρα, καθώς θα είναι η επόμενη ημέρα της πανδημίας έχοντας στο
ρεζερβουάρ μία προίκα πολλών δισεκατομμυρίων για να αλλάξει μια και καλή τη
χώρα, εάν η χρησιμοποίηση αυτών των
κονδυλίων γίνει λελογισμένα και με σαφές σχέδιο. Συνεπώς, η πρώτη επέτειος
της νίκης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνοδεύεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όχι απλώς με έναν απολογισμό τού τι
έγινε τον ένα χρόνο που πέρασε και το τι
κατάφερε η πλειοψηφία, αλλά κυρίως με
μία αναλυτική παρουσίαση του πλάνου
της επόμενης μέρας και ένα νέο αναπτυ-

ξιακό μοντέλο. Όμως, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, όλοι έχουν αξιολογηθεί και
όλοι έχουν κάνει τη διαδρομή τους. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ίσως σημάνει και
ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Κι αυτό διότι με νέα ομάδα και με
προίκα τα δισεκατομμύρια από την Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να
πάει στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της
χώρας. Και το σημαντικό είναι ότι οι νέοι
υπουργοί θα έχουν σημαντικό χρόνο
μπροστά τους μέχρι τη ΔΕΘ και θα έχουν
να υπηρετήσουν ένα σχέδιο που θα είναι
ολοκληρωμένο και με προσθαφαιρέσεις
θα σταλεί προς έγκριση στην Κομισιόν τον
Οκτώβριο για να αρχίσει η εκταμίευση των
χρημάτων τον Ιανουάριο του 2021.
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• Επιτελικό γραφείο στα πρότυπα του Μαξίμου ετοιμάζει με τεχνοκράτες
ο Τσίπρας στην Κουμουνδούρου – Ημέρα με την ημέρα εντείνεται το αδιέξοδο
στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το πώς πρέπει να πορευθεί το κόμμα

Ζήλεψε από
τον Κυριάκο
ο Αλέξης
Αν και σε λίγες ημέρες θα συμπληρωθεί ένας χρόνος
κυβέρνησης Μητσοτάκη, εν τούτοις ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
βρει τα πατήματά του για να ασκήσει ουσιαστική αντιπολίτευση και ο λόγος του να αφομοιωθεί στο υποσυνείδητο των πολιτών.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ουναντίον ότι και να
έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και να φώναξαν οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζαν
με αέρα που εξαφανίστηκε.
Κι αυτό το πρόβλημα παραμένει, καθώς το αδιέξοδο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει.
Διότι κακά τα ψέματα και ο
Σκουρλέτης και οι «53» και η παλιά φρουρά του κόμματος, ναι μεν
βάζουν τρικλοποδιές στην ηγεσία,
η οποία επιθυμεί τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο
Τσίπρας κοιτάζει άβουλα τα τεκταινόμενα. Επί της ουσίας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ δεν χτύπησε το χέρι
στο τραπέζι, ουδείς ένιωσε ότι είναι ο αρχηγός, κανείς πλέον δεν
πιστεύει ότι έχει τα φόντα να επιστρέψει στην πρωθυπουργία.
Τουναντίον, οι περισσότεροι στον
ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και
η ηγετική ομάδα, ασχολούνται με
το πώς θα υπερασπιστούν την τετραετία της διακυβέρνησης της
χώρας και όχι να δώσουν όραμα
για την επόμενη ημέρα.
Έτσι λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας άγεται και φέρεται. Τη μία
το παίζει σύγχρονος κεντροαριστερός ηγέτης, ο οποίος πλησιάζει
τον κόσμο και συζητά για τα προβλήματά του –έστω και σε ελεγχόμενο περιβάλλον– και την άλλη
να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί

χορεύοντας σκληρό ροκ και να
θωπεύει ακτιβίστικες δράσεις, οι
οποίες ακροβατούν στα όρια νόμιμου-παράνομου. Επιχειρώντας
να πατήσει σε δύο βάρκες, αυτή
της θεσμικής αντιπολίτευσης και
την άλλη του σκληρού ροκ, προκαλεί αμηχανία στο κόμμα του, τα
στελέχη του οποίου κινούνται χωρίς γραμμή στηρίζοντας τον αντιπολιτευτικό τους λόγο κυρίως σε
fake news. Και επειδή πλέον οι αντίπαλοι τους έχουν μάθει ακόμη
και τα fake news made in SYRIZA
διαρκούν έως και δύο 24ωρα το
πολύ, έχουν δημιουργήσει γραμμή άμυνας.
Οι λεγόμενοι παλαιοκομματικοί τάσσονται υπέρ της θεσμικής
αντιπολίτευσης, αλλά παράλληλα
επιθυμούν και περιχαράκωση έναντι της «πασοκοποίησης» του
ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας επανακαθορισμό των διαδικασιών και προσφυγή σε συνέδριο στις αρχές
του φθινοπώρου, ώστε να χαραχθούν οι όποιες διαχωριστικές
γραμμές και να αποφασισθεί η
τακτική του κόμματος. Από την
άλλη οι προεδρικοί, αυτοί που
θέλουν να εμφανίζονται ως σωματοφύλακες του Αλέξη Τσίπρα
επιμένουν να διατηρηθούν υψηλοί τόνοι έναντι της κυβέρνησης

και να εφαρμοστεί η λογική του
σκληρού ρόκ ώστε να παραμείνουν τα στελέχη σε εγρήγορση.
Αδιαφορούν για το συνέδριο, δηλώνουν πως δεν αμφισβητείται ο
πρόεδρος και τάσσονται υπέρ της
διεύρυνσης υποστηρίζοντας το
εγχείρημα της Προοδευτικής
Συμμαχίας.

Στροφή στην οικονομία
Όλη αυτή η τακτική του κ. Τσίπρα, εκτός από αμηχανία στο εσωκομματικό πεδίο, προκαλεί
και τεράστιο μπλέξιμο στους πολίτες. Και είναι απόλυτα λογικό,
καθώς ο κ. Τσίπρας τρέχει στις
ταβέρνες της Καισαριανής για να
συμπαρασταθεί στους καταστηματάρχες, λησμονώντας ότι ο ίδιος παρέλαβε το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και το εκτόξευσε
στο 24%. Όπως επίσης η εμμονή
του για κατάργηση του φόρου στο
κρασί, όταν ο ίδιος τον επέβαλε
και δεν άκουγε κανέναν εκείνη
την εποχή. Διότι, όπως του εξηγούσαν, η παραγωγή του οίνου
στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός τομέας, ο οποίος εκτός του ότι απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους είναι αυτός που ενισχύει το
προφίλ της χώρας στο εξωτερικό
και τονώνει την εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονομίας.
Είναι λογικό κατά τη γνώμη
μας ένας άνθρωπος να αλλάζει
τακτική και αποφάσεις, όταν περνούν τα χρόνια. Το μη φυσιολογικό είναι να μιλάς με όλους όσοι
έχουν πληγεί με τις ακατανόητες

αποφάσεις σου και να μη ζητάς ένα –τυπικό έστω– συγγνώμη, αλλά και να επιπλήττεις τον διάδοχό σου που δεν έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων τον δικό σου
νόμο. Αυτό δεν έχει λογική εξήγηση. Μάλλον αποτελεί αντικείμενο για ψυχιατρική ανάλυση.
Όπως ειδικής ανάλυσης χρειάζεται για να εξηγήσει την εμμονή
του κ. Τσίπρα με την οικονομική
πρόταση που κατέθεσε εν μέσω
πανδημίας με τα δύο προγράμματα «Μένουμε Όρθιοι» και το «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» που προβλέπει
εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση,
αδειάζοντας τα ταμεία. Απλά λαμβάνει ως δεδομένο τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για τη χώρα μας από την Κομισιόν. Και την ίδια ώρα οι ειδήμονες (Τσακαλώτος, Παπαδημούλης) του κόμματος του κ.
Τσίπρα, όχι μόνο δεν γνώριζαν
σε ποιο ύψος θα κινηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την
Ελλάδα, αλλά εξακολουθούν να
αγνοούν ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν το 2021. Και ταυτοχρόνως επιμένουν ότι αυτά τα
χρήματα θα έρθουν στη χώρα με
μνημόνιο. Και ποντάρει ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή την ερχόμενη
Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τους
συνεργάτες του να ισχυρίζονται ότι «θα γίνει της κακομοίρας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ανέβουν κατακόρυφα οι τόνοι εκ μέρους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και ανασχηματισμός



ΑΡΚΕΤΟΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΛΕΟΝ ΜΙΛΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΤΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Κι εν μέσω όλων αυτών των αναταράξεων ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να εξετάζει την αναδιοργάνωση του κομματικού επιτελείου
της Κουμουνδούρου. Μάλιστα

βλέποντας ότι οι τεχνοκράτες του
Μητσοτάκη έχουν θετική απήχηση στην κοινωνία ετοιμάζει τον
δικό του τεχνοκρατικό στρατό, ίσως το δικό του επιτελικό γραφείο. Όπως αναφέρουν καλά
πληροφορημένες πηγές ανέθεσε
την ευθύνη της Οικονομίας στον
49χρονο τοπογράφο- μηχανικό,
απόφοιτο του ΕΜΠ, Παναγιώτη
Κορκολή, ενώ αναζητεί και άλλους συμβούλους ειδικευμένους
σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας, φορολογικών και τραπεζικών θεμάτων, εργασίας και άμυνας. Στην πραγματικότητα ο κ.
Τσίπρας θέλει να αναδιοργανώσει το επιτελείο του με νέα άφθαρτα πολιτικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στο επιτελείο του
βρίσκεται και ο διπλωματικός του
σύμβουλος Βαγγέλης Καλπαδάκης, που αυτό το διάστημα θεωρείται ίσως ο πιο στενός του συνεργάτης.
Ακόμη και στην αξιοποίηση
τεχνοκρατών αναμένονται αντιδράσεις. Κάτι που είδαμε και από τον τρόπο που αντέδρασε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, όταν
έμαθε για την Επιτροπή σοφών
της οικονομίας που συνέστησε ο
πρωθυπουργός, υπό την προεδρία του νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη. «Όπως έχουμε
μάθει και από τη Βίβλο δεν μπορείς
να βάλεις ξινισμένο κρασί σε νέα
μπουκάλια και να ελπίζεις ότι θα ξαναγίνει καλό κρασί. Μια παλιά ιδέα
όπως και να την πλασάρεις, παλιά
ιδέα παραμένει. Σε κάποιες περιπτώσεις και επικίνδυνη». Αυτό ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
για την Επιτροπή Σοφών, όμως
επί της ουσίας ήταν μήνυμα προς
τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θα δεχθεί στα πόδια του τεχνοκράτες.
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Ασκήσεις ισορροπίας
του Ομίλου Βαρδινογιάννη με
πρώην και νυν κυβερνήσεις…
Την εβδομάδα που πέρασε, σηκώθηκε πολλή
σκόνη εξαιτίας δύο τηλεοπτικών εκπομπών. Η
πρώτη εκπομπή προβλήθηκε τη Δευτέρα, 25/5,
στο Δελτίο Ειδήσεων του
STAR, με καλεσμένο τον
πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Η δεύτερη
εκπομπή προβλήθηκε την
Πέμπτη, 28/5, στην εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ
«Αυτοψία», στον ALPHA,
με καλεσμένο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο
Πολάκη.

K

αι οι δύο εκπομπές
προκάλεσαν πολλές
συζητήσεις για συγκεκριμένους λόγους. Η πρώτη, στο
STAR, με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας στο
Ζάππειο αφήγημα το «Μένουμε
Όρθιοι ΙΙ», κάθε άλλο παρά άφησε όρθιο τον πρώην πρωθυπουργό, αφού η τηλεθέαση της
εμφάνισής του περιορίστηκε σε
απογοητευτικά νούμερα, λόγω
της ταυτόχρονης μετάδοσης της
συνέντευξης του πρωθυπουργού.
Μετά από δύο ημέρες, και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 27/5,
δημοσιοποιήθηκε εξώδικη διαμαρτυρία του «πατριάρχη» του Ομίλου Βαρδινογιάννη, Βαρδή
Βαρδινογιάννη, στο site
«Lapolitica.gr», με περιεχόμενο
τη διάψευση ότι είχε πρόσφατη
συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, και της πρόθεσής του να ταχθεί «υπέρ της ολοκλήρωσης, βραχυμεσοπρόθεσμα, της δημιουργίας
ενιαίου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς», λόγω δήθεν διατήρησης των προσωπικών του
σχέσεων με την κα Φώφη Γεννηματά.
Στη συνέχεια, την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 28/5, στην εκπομπή «Αυτοψία» εμφανίζεται ο
Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε

ένα παραλήρημα ύβρεων και κατηγοριών ούτε λίγο ούτε πολύ επανέλαβε ότι οι δέκα πολιτικοί
της Novartis σίγουρα τα έχουν
πάρει, χωρίς ο τηλεπαρουσιαστής και έμπειρος δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ να του υπενθυμίσει ότι ήδη οι κατηγορίες
εις βάρος των πολιτικών επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας υπό την ηγεσία του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου (αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης αρμόδιου για Θέματα Διαφθοράς), και της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς κας Ελένης Τουλουπάκη, έχουν αρχειοθετηθεί…
Και εδώ αρχίζουν οι συνειρμοί που συνήθως δεν απέχουν
πολύ από την πραγματικότητα.
Κατ’ αρχάς, τα περί συνάντησης Βαρδή Βαρδινογιάννη με
τον Αλέξη Τσίπρα –συνάντηση
που όπως προείπαμε διέψευσε
με εξώδικό του ο επιχειρημα-

τίας– δημοσιεύτηκαν αρχικά
στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»
και στη στήλη «Πολιτικός Καφές»
που ως γνωστόν επιμελείται ο ίδιος ο Γιάννης Κουρτάκης, εκδότης της εφημερίδας, το Σάββατο 16/5ου. Και εδώ παρατηρείται το εξής περίεργο: Η εξώδικος
διαμαρτυρία του Βαρδή Βαρδινογιάννη επιδίδεται στο site
«Lapolitica.gr», που αντέγραψε
ουσιαστικά το κείμενο του «Πολιτικού Καφέ», χωρίς όμως να αναφέρει την πηγή του, και στη συνέχεια το «parapolitikakritis.gr»
να δημοσιεύει τη διάψευση, χωρίς να έχει λάβει κάποια αντίστοιχη εξώδικη διαμαρτυρία από
τον επιχειρηματία…
Οι συνειρμοί πλέον έχουν κάποια λογική συνέχεια, η οποία έχει ως εξής:
Όταν ο Κυριάκος πήγε στο
STAR τη Δευτέρα 25/5, ήταν φυσικό να αναφερθεί στην προηγη-

θείσα είδηση των «Παραπολιτικών» περί συνάντησης του Βαρδή Βαρδινογιάννη με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς επίσης και
στις –ήδη διαψευσθείσες– επαφές του με τη Φώφη Γεννηματά.
Με αφορμή τα παραπάνω, έστειλε
το
εξώδικο
στο
«Lapolitica.gr» 11 ημέρες μετά
την ανάρτηση του επίμαχου
κειμένου, με ταχύτητα που δεν
έχει επιδείξει στο παρελθόν ο επιχειρηματίας.
Μετά την εξώδικη διαμαρτυρία του Βαρδή Βαρδινογιάννη
και κατόπιν προφανούς διαμαρτυρίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, για την
επικάλυψη της συνέντευξης στο
Ζάππειο, με την παρουσία του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο
STAR, σαν αντίβαρο το άλλο κανάλι, ιδιοκτησίας του Ομίλου
Βαρδινογιάννη, «έπαιξε» την
εκπομπή με την παρουσία του
Παύλου Πολάκη, έχοντας όμως

αφήσει τα «λουριά» λυμένα, ώστε
ο Σφακιανός πολιτικός να εκφραστεί με τον γνωστό σε όλους
μας τρόπο.
Πέραν των παραπάνω, επειδή
στην Ελλάδα ζούμε, ως ένα μικρό
σε πληθυσμό «χωριό», κάποια
πράγματα είναι γνωστά.
Η σχέση του Βαρδή Βαρδινογιάννη με τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, τα προηγούμενα χρόνια, ως καλώς εννοούμενη σχέση επιχειρηματία με
κυβέρνηση, ήταν λίγο-πολύ γνωστή. Ο ALPHA TV πέρασε στον
Όμιλο Βαρδινογιάννη, όταν ο
Δημ. Κοντομηνάς,
εξουθενωμένος ηλικιακά, ιατρικά, δικαστικά και οικονομικά,
παρά τη στήριξη που παρείχε
στον ΣΥΡΙΖΑ για να έχει ευνοϊκή
μεταχείριση –δεν πρέπει να ξεχνάμε το «καυτό» check point της
κας Παπαδάκου για τη
Novartis– έφτασε στο σημείο να
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Ο Κυριάκος στο STAR

Ο Πολάκης στον ALPHA
καταγγείλει ο ίδιος στην εκπομπή
της Τσιμτσιλή τον εκβιασμό που
υφίστατο από τον Νικολάκη τον
Παππά, ώστε ο ALPHA TV να
μετατραπεί σε ΣΥΡΙΖΑ TV. Παράλληλα, όταν επρόκειτο να περατωθεί ο διαγωνισμός για την
πώληση του 50% των ΕΛΠΕ,
στους κολοσσούς Glencore και
Vitol Group, περιέργως δεν κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή
δεσμευτικές προσφορές και ο
διαγωνισμός πήγε στα βράχια…
Αν είχε ευτυχή κατάληξη, τότε το
πρόβλημα της Motor Oil στον ανταγωνισμό θα ήταν τεράστιο. Επί ΣΥΡΙΖΑ, όμως, όλα ήταν τακτοποιημένα…
Στη συνέχεια, μετά την 7η Ιουλίου 2019, το φαβορί για υπουργοποίηση Όλγα Κεφαλογιάννη
έμεινε εκτός κυβέρνησης, γιατί το
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο του

υπουργείου Πολιτισμού –που θα
της εδίδετο–, στο οποίο υπάγεται
το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο), ήταν νευραλγικής
σημασίας για το πρότζεκτ του Ελληνικού και ως γνωστόν επί σει-

ρά ετών πέταγε την μπάλα στην εξέδρα.
Πριν όμως η κυβέρνηση έλθει
σε ανοικτή κόντρα με τον Όμιλο
Βαρδινογιάννη, φρόντισε να ανοίξει την πόρτα του Φυσικού Α-

ερίου στον Όμιλο, βάζοντας τη
χρεοκοπημένη ΔΕΗ –κατά δήλωση του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη– να συγχρηματοδοτήσει με
τη Motor Oil την αγορά της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον επικείμενο
διαγωνισμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έβαλε τον Όμιλο στην προμήθεια και διανομή φυσικού αερίου, μέσω της δεύτερης σε διανομή φυσικού αερίου κερδοφόρας εταιρείας ΔΕΠΑ, όταν η μοναδική υποδομή για την αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου που είχε η Motor Oil ήταν
κάποιες αποθήκες στους Αγ. Θεοδώρους…
Πέραν όμως του Ομίλου
Mytilineos, που έχει τα πρωτεία
στο Φυσικό Αέριο, και λόγω δεσπόζουσας θέσης δεν μπορεί να
λάβει μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, φρόντισε να μην
υπάρχουν παράπονα από άλλες
εταιρείες, όπως η Gastrade του
κοσόρτσιουμ της Αλεξανδρούπολης, αφού η προς πώληση εταιρεία ΔΕΠΑ Εμπορίας φρόντισε
να επενδύσει στο πρότζεκτ της Αλεξανδρούπολης, με πο σοστό
20%. Τώρα πώς γίνεται μια κερδοφόρα εταιρεία που ανήκει στο
Δημόσιο και ενώ πρόκειται να
πωληθεί, προβαίνει σε εξαγορά
μεριδίων σε κονσόρτσιουμ υγροποιημένου αερίου, την απάντηση
μπορεί να δώσει ο αρχιτέκτονας
στο οικοδόμημα «διανομής» των
ενεργειακών φορέων της χώρας
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μας στους επιχειρηματίες, υπουργός Ενέργειας, κ. Κωστής
Χατζηδάκης…
Οι παραπάνω συνειρμοί, όπως προείπαμε, δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Οι επιχειρηματίες, κατά γενικό κανόνα, ποτέ δεν συγκρούονται με κυβερνήσεις. Αν μάλιστα
διαθέτουν ΜΜΕ, φροντίζουν να
κρατούν ισορροπίες, γιατί ρόδα
είναι και γυρίζει. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι όλοι οι σχεδιασμοί
είναι επιτυχείς. Παράδειγμα, η
περίπτωση Φώτη Κουβέλη, που
στην ουσία με την αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα της ΝΔ
με το ΠΑΣΟΚ το 2013, ουσιαστικά έβαλε τον Αλέξη Τσίπρα στο
Μέγαρο Μαξίμου, αφού πήρε ως
τρόπαιο κάποιο υφυπουργείο για
κάποιο μικρό χρονικό διάστημα,
σήμερα έχει ξεχαστεί παντελώς,
καθώς η ιστορία είναι αμείλικτη,
σε παραδείγματα τύπου Εφιάλτη…
Παρεμπιπτόντως, τότε που οι
φήμες αλλά και δημοσιεύματα
συνέδεαν τη στάση του Φώτη
Κουβέλη με πασίγνωστο ιδιοκτήτη ομίλου εταιρειών, δεν θυμόμαστε να είχε αποσταλεί κάποια εξώδικη διαμαρτυρία, που
να διέψευδε τη συμμετοχή του σε
παρέμβαση πολιτικού χαρακτήρα. Προφανώς επειδή τότε η είδηση της παρέμβασης είχε θετικό πρόσημο αφού η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν θέμα ημερών…
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Ποιος θα μας
φυλάξει από
τους φύλακες...
1 Ανώτατοι δικαστικοί «κλείνουν» τα μάτια σε
αυταπόδεικτες παρανομίες του συστήματος Ρασπούτιν
-Τουλουπάκη, που ένα πολιτικό δίκτυ συνεχίζει να το
προστατεύει

Η

ρήση «οι αρεοπαγίτες μιλούν με τον Θεό» είναι γνωστή. Στην Ελλάδα προφανώς κάποιοι ανώτατοι δικαστικοί –ευτυχώς, λίγοι– σκέφτηκαν να διευρύνουν τον κύκλο των συνομιλητών τους…
Έτσι –όπως κατά καιρούς έχει γίνει
γνωστό από πολλά σχετικά παραδείγματα–
εμφανίζονται να έχουν σχέση με πολιτικούς, επιχειρηματίες και με διάφορους άλλους παράγοντες.
Η εισήγηση αναφέρεται κυρίως για την
εμπλοκή λειτουργών του ανωτάτου κλάδου
της Δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου, στην
υπόθεση Novartis, όπου δύο πρόεδροι του

ΑΠ (οι κ.κ. Πέππας και Θάνου), 3-4 ανώτατοι δικαστικοί, 4 ανώτατοι εισαγγελείς
(κ.κ. Δημητρίου, Πεπόνης, Δασούλας,
Μπρακουμάτσος), και δύο διενεργούντες
την ανάκριση για πιθανά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα των εισαγγελέων
Διαφθοράς (κ.κ. Ζαχαρής και Σοφουλάκης), είτε παραμένουν απαθείς στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις ανωτάτων συναδέλφων τους (κ.κ. Ράικου, Π. Αθανασίου, Γ. Τσατάνη, Γ. Αγγελή), είτε καθυστερούν τις έρευνές τους για τα θέματα που
αφορούν τους εισαγγελείς Διαφθοράς. Αποτέλεσμα της αδράνειας και των καθυστερήσεων, οι μηνύσεις των δέκα πολιτικών προσώπων που ενέπλεξαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς με αίολα και κατασκευασμένα στοιχεία να περιφέρονται από γραφείο σε γραφείο, χωρίς οι σκευωροί να έχουν κληθεί για να υποστούν τις συνέπειες
του έργου τους.
Το πολιτικό δίχτυ προστασίας που είχε
στηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ώστε
το σύστημα Ρασπούτιν-Τουλουπάκη να
υπονομεύει εκ του ασφαλούς τους αντιπάλους της πρώην κυβέρνησης είναι γνωστό.
Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, που
δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, και στη σημερινή κυβέρνηση υπάρχουν υψηλότατα
στελέχη που ναι μεν επιθυμούν την παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου
στο Ειδικό Δικαστήριο, πλην όμως για λόγους… γεωγραφικής υφής, θέλουν να εξαιρέσουν την πρωταγωνίστρια και εντολοδόχο του συστήματος κα Ελένη Τουλουπάκη. Θα τα καταφέρουν;
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Του Νίκου
Συνοδινού
ους ρίχνουν στη
μάχη απροετοίμαστους, με ψυχολογία
στα
τάρταρα. Αισθάνονται πως
είναι το αναγκαίο κακό που
δεν τους θέλει κανείς, οι αρνητικοί πρωταγωνιστές και κυρίως πως είναι μόνοι τους στην
αρένα του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τους Έλληνες διαιτητές, που με την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος καλούνται να βγάλουν τα κάστανα
από τη φωτιά σε πλέι οφ και
πλέι άουτ.
Η διαφορά που έχει αποκτήσει
ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ που
δημιουργεί την εικόνα πως η υπόθεση τίτλος έχει λήξει, και το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού τα παιχνίδια που απομένουν θα γίνουν κεκλεισμένων
των θυρών, αποτελούν στοιχεία
για την αποφόρτιση των διαιτητών. Οι ποδοσφαιριστές είχαν όλα
τα μέσα να επανέλθουν στην απαιτούμενη κατάσταση για να είναι σε
κατάσταση ετοιμότητας, αλλά λήφθηκαν επιπλέον αποφάσεις που
θα βοηθήσουν στην αποτροπή
τραυματισμών. Με τους διαιτητές
δεν ασχολήθηκε κανείς…
Η ΕΠΟ ενέκρινε την αντικατάσταση μέχρι πέντε ποδοσφαιριστών σε όλους τους αγώνες, την
αύξηση του αριθμού των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών, που
κάθονται στον πάγκο της ομάδας,
από επτά σε εννιά, άρα το δικαίωμα δήλωσης να επεκτείνεται σε επίπεδο εικοσάδας αντί δεκαοκτάδας, ακόμη και την πραγματοποίηση διαλειμμάτων ανάκτησης δυνάμεων (cooling breaks) σε όλους
τους αγώνες των πλέι οφ και πλέι
άουτ. Με τις αποφάσεις της ορθά
στήριξε έμπρακτα τους ποδοσφαιριστές.
Τι έκανε για τους διαιτητές; Τους
έριξε στην πυρά. Θα μπουν στα γήπεδα να βγάλουν τα κάστανα από
τη φωτιά, με το σκεπτικό ότι είναι
ανεπιθύμητοι. Με βαριά πόδια περιμένοντας την επόμενη ανακοίνωση σε βάρος τους, καθώς κανείς
Περέιρα και καμία Ομοσπονδία
δεν τους στήριξε πουθενά.
Στο παρά ένα ο υπεύθυνος του
VAR, Μιχάλης Κουκουλάκης, ενημέρωνε τους διαιτητές ότι «Λόγω της κατάστασης (covid19) δεν
προβλέπεται να υπάρχει η γραμμή
του οφσάιντ. Το εξετάζουμε για το
μέλλον». Κι εκεί που γραμμή δεν
θα υπήρχε, οι διαιτητές από τις εφημερίδες έμαθαν πως θα υπάρχει, κόντρα στην ενημέρωση της

Τ

Τα ματς του
Ιανουαρίου
Τα παιχνίδια του…
Ιανουαρίου έχουν
πληρωθεί οι διαιτητές
και οι βοηθοί της
Super League1, ενώ
πολύ χειρότερα είναι
τα πράγματα στις
μικρότερες κατηγορίες.
Μόλις τις 12 πρώτες
αγωνιστικές έχουν
πάρει οι διαιτητές της
Super League2 και...
μονοψήφιο αριθμό
αγώνων αυτοί της
Football League.
Οι ομάδες πληρώνουν,
η ΕΠΟ κρατάει τα
λεφτά στο ταμείο της
και ο Περέιρα σφυρίζει
αδιάφορα. Αυτούς
τους διαιτητές τους
θέλουν να είναι
άψογοι στους αγώνες…

Μαύρα
πρόβατα
έχουν τους
διαιτητές
Γραμμένος
και Περέιρα
Τους ρίχνουν στους αγώνες
απροετοίμαστους, απλήρωτους και με
ψυχολογία στα τάρταρα, με σανίδα
σωτηρίας τη… βαθμολογία
Ποιος…. αρχηγός;

ΚΕΔ. Προετοιμασία για το νέο πακέτο του VAR; Καμία…
Η ΕΠΟ μόνο απαιτεί. Ορθά ζητάει με βάση το πρωτόκολλο υγιεινής ως προϋπόθεση για την έναρξη των αγώνων τη διενέργεια των
εξετάσεων και ειδικά του μοριακού τύπου τεστ για κορωνοϊό.
Οι διαιτητές και οι βοηθοί που
θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο
θα πρέπει να είναι καθαροί, όπως
και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Με τους παρατηρητές, τι
γίνεται όμως; Αυτοί που έχουν δικαίωμα και στ’ αποδυτήρια να
μπουν, δεν θα πρέπει να έχουν κάνει τεστ για κορωνοϊό; Ρητορικό το
ερώτημα.

Την περίοδο του κορωνοϊού ο Βίτορ Μέλο Περέιρα έγραψε ακόμη μια μαύρη σελίδα παρουσίας
στην ΚΕΔ. Έφυγε στην πατρίδα
του κι έκανε διακοπές εκμεταλλευόμενος την αναστολή λειτουργίας
της ΕΠΟ. Όλο αυτό το διάστημα όμως πληρωνόταν. Μπορεί η UEFA
να έκανε γνωστό πως αυτή θα καλύψει την αμοιβή του Πορτογάλου
που μας φόρτωσε για αρχιδιαιτητή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως
αυτός θα έβρισκε την ευκαιρία για
διακοπές. Στους συλλόγους οι
προπονητές ήταν σε καθημερινή
σχεδόν επαφή με τους παίκτες.
Τους έδιναν πρόγραμμα, τους…
πέθαναν στις τηλεδιασκέψεις για
να παραμείνουν συγκεντρωμένοι
και να αισθάνονται πως είναι ομάδα. Αν είχαν προβλήματα, έμπαιναν μπροστά να δώσουν λύσεις.
Φρόντιζαν τη φυσική τους κατάσταση, την ετοιμότητά τους.
Έκαναν ακριβώς ότι δεν έκανε
ο Περέιρα. Με μια τηλεδιάσκεψη
νόμιζε πως έπραξε το χρέος του.
Ο Πορτογάλος πιστοποίησε με τη

στάση του ότι δεν τον ενδιέφερε
ποτέ να βοηθήσει την ελληνική διαιτησία, αλλά να κάνει το προσωπικό του παιχνίδι ώστε την επόμενη μέρα να έχει αποκομίσει από τη
θέση του πολυποίκιλα οφέλη.
Δεν σήκωσε μια φορά το τηλέφωνο να πάρει τον Γραμμένο και
να του πει: «Τι κρατάτε τα λεφτά
των διαιτητών; Οι ομάδες τα πλήρωσαν. Εσείς πώς θέλετε να φτιάξω τη διαιτησία όταν τους συμπεριφέρεστε κατ’ αυτό τον τρόπο;»
Ή να πει το άλλο. «Αν δεν δοθούν τα οφειλόμενα στους διαιτητές, δεν θα ξαναπάρω χρήματα».
Ο Περέιρα όμως… τίποτα. Διακοπές. Ζωάρα με τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που έπαιρνε από την ΕΠΟ και θα συμπληρώσει η UEFA.
Αν ήταν σε ομάδα και είχε αυτή τη
συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα, θα έτρωγε ένα πρόστιμο
ξεγυρισμένο.

Ήθελαν και… περικοπές
Σαν να μην έφταναν αυτά, ήλθε και
η Super League και ζητά περικοπές αποδοχών από τους διαιτητές
και βοηθούς της κατηγορίας. Με
τον Γραμμένο να σιγοντάρει αυτό
το αίτημα. Μάλιστα, έγιναν επαφές
με τους βοηθούς Καρσιώτη και
Μπαλτά, οι οποίοι απέμειναν στο
συνδικαλιστικό όργανο των διαιτητών, και τους ζήτησαν να βάλουν... πλάτη και να μειώσουν τις
αμοιβές τους στα πλέι οφ και πλέι
άουτ. Με τη σειρά τους, Καρσιώτης και Μπαλτάς έθεσαν το αίτημα σε σχετική ψηφοφορία, αλλά η
συντριπτική πλειοψηφία των διαιτητών - βοηθών της Super
League1, απάντησε αρνητικά. Οι
διαιτητές μάλιστα έστειλαν επιστολή στην Ε.Ε. της ΕΠΟ, όπου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι:
«Κάνουμε πολλές προσπάθειες
να είμαστε έτοιμοι σε υψηλό επίπεδο για να αντεπεξέλθουμε στις τεράστιες απαιτήσεις που θα υπάρξουν στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.
»Συνυπολογίζοντας ότι εδώ και
δύο χρόνια έχουμε δεχτεί έμμεση
μείωση των αμοιβών πληρώνοντας
εξ ολοκλήρου το εργόσημο (-25%),
το οποίο παρακρατείται από τις αμοιβές μας, πληρώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές στη συνέχεια
(-22%), πληρώνοντας ποσοστά στις
Ενώσεις μας (-15%), η τελική αμοιβή ενός διαιτητή ανέρχεται κάτω
του μισού από την αρχική αμοιβή
του εξοδολογίου. Επίσης ένας διαιτητής έχει και τα πάγια έξοδα ανά
μήνα (γυμναστής, φυσιοθεραπευτής, αθλητικό υλικό, εξετάσεις, διατροφή)».
Η ΕΠΟ αφήνει ανοικτό το θέμα
των περικοπών. Αντί να πουν από
τα 4,3 εκατ. ευρώ που θα πάρουν
από την UEFA ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τη Super League1 καλύπτοντας την όποια μείωση των
αμοιβών των διαιτητών, κάνουν τα
κορόιδα. Θέλουν τους διαιτητές
μαύρα πρόβατα του ποδοσφαίρου.
Κι έτσι τους αντιμετωπίζουν.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
«Α» και η iapopsi.gr, από
την πρώτη στιγμή που ο
ΠΑΟΚ αποφάσισε να
προσφύγει στο CAS, το έγραψε καθαρά, ότι ο Ιβάν την ψάχνει
τη δουλειά με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Λωζάνη. Δεν θα
την άφηνε έτσι, στην τύχη. Το κεφάλι του
παίζει μ’ αυτή την απόφαση. Άπαξ και χάσει, το πρόσωπό του θα τσαλακωθεί περισσότερο κι από αυτό του Νίκου Σαργκάνη. Ακούστε, λοιπόν, πώς θα παιχτεί το έργο στο CAS. Στο έργο συμμετέχει ως βασικός πρωταγωνιστής και προξενητής ο
Γιάννης Αλαφούζος.
Να τα πάρουμε από την αρχή. Η τριμελής επιτροπή που θα δικάσει την προσφυγή του ΠΑΟΚ κατά της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, για
την πολυϊδιοκτησία ΠΑΟΚ-Ξάνθης είναι η εξής:
Πρόεδρος, ο Ολλανδός Μάνφρεντ Ναν. Ο
ΠΑΟΚ όρισε δικό του δικαστή, όπως είχε δικαίωμα, τον Γερμανό Ούρλιχ Χάας.
Κι ο Ολυμπιακός τον Ιταλό Λουίτζι Φουμαγκάλι. Πάμε παρακάτω στα ωραία. Ποιος είναι
ο κύριος πρόεδρος Μάνφρεντ Ναν; Είναι άνθρωπος του Αλαφούζου. Όπως το ακούς. Όταν το 2015 ο Αλαφούζος είχε προσφύγει εναντίον του Ολυμπιακού στο CAS και ζητούσε
την τιμωρία του από την UEFA για «στημένα
παιχνίδια», ο Αλαφούζος είχε ορίσει τον συγκεκριμένο Ολλανδό δικαστή.
Τον Μάνφρεντ Ναν, ωστόσο, τον όρισε το
ίδιο το CAS να προεδρεύσει στην κόντρα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, αλλά αυτό δεν αλλάζει την όποια «φιλική» σχέση του με τον Γιάννη Αλαφούζο.
Πώς, όμως, ο Αλαφούζος ανακάλυψε τον
κύριο Μάνφρεντ Ναν και τον όρισε δικαστή
του Παναθηναϊκού το 2015; Έψαξε στο
internet τα ονόματα και είπε ότι μου κάνει το
ονοματεπώνυμο και θα τον προτιμήσουμε τον
κύριο; Ο Μάνφρεντ Ναν, αλλά και τα άλλα
δύο μέλη της επιτροπής, σ’ εκείνη τη διαδικασία είχαν καλέσει για μάρτυρα υπέρ του Αλαφούζου φυσικά, τον διακεκριμένο Πειραιώτη
νομικό Ηλία Αναγνωστόπουλο.
«Ειδικό μάρτυρα και πραγματογνώμονα», τον
χαρακτηρίζει στο πόρισμά του το CAS. Πράγματι, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος είναι μεγάλο νομικό κεφάλι, με σπουδές στη Φρανγκφούρτη, γνωρίζει φυσικά τα γερμανικά, όπως
και πολύ κόσμο στους νομικούς κύκλους της
Γερμανίας, αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.
Πώς, όμως, βρέθηκε εκεί και με ποια ιδιότητα;
Δεν ήταν δικηγόρος του Παναθηναϊκού. Πώς η
τριμελής επιτροπή (με τον Μάνφρεντ Ναν)
τον προσκάλεσε να καταθέσει;
Κι αυτό δεν είναι κακό βέβαια από ένα πρόσωπο που απολαμβάνει την αναγνώριση της
αρτιότατης επιστημονικής του κατάρτισης. Ενδεχομένως να τον πρότεινε στον Αλαφούζο ο
ίδιος ο Αναγνωστόπουλος, χωρίς αυτό βέβαια να θεωρείται «ύποπτο». Είναι γνωστό ότι ο
κάθε αντίδικος επιλέγει δικαστή. Η ουσία είναι
ότι ο Αλαφούζος απέκτησε μια «πόρτα» με τον
Ναν, έστω κι αν χάθηκε η δίκη.
Η απόφαση του CAS είναι γνωστή. Αφού μελέτησε όλα τα πορίσματα του Κορέα, του Λακαφώση κ.λπ., αθώωσε τον Ολυμπιακό. Πρόε-

Η

Φουμαγκάλι
για δικαστή
ο ολυμπιακός
Στη διπλανή στήλη θα
διαβάσετε όλο το στόρι
σχετικά με το πώς ο
Ιβάν Σαββίδης,
ακολουθώντας τις
συμβουλές του
κολλητού του
τελευταία Γιάννη
Αλαφούζου, κατέληξε
στον δικαστή Γερμανό
Ούρλιχ Χάας, για τη
δίκη στο CAS. Θα
διαβάσετε, επίσης, ότι
ο πρόεδρος της
τριμελούς επιτροπής
του CAS, Μάνφρεντ
Ναν, ήταν δικαστής
του Παναθηναϊκού
στην αντιδικία με τον
Ολυμπιακό στο ίδιο
όργανο. Ο Ολυμπιακός
επέλεξε τον Ιταλό
δικαστή Λουίτζι
Φουμαγκάλι από το
Μιλάνο. Ο
Φουμαγκάλι, ως
πρόεδρος του CAS,
είχε μειώσει την ποινή
της διάσημης Ρωσίδας
τενίστριας Μαρίας
Σαράποβα, που είχε
βρεθεί ντοπέ, το 2016.
Επίσης, ο Ιταλός
δικαστής ήταν μέλος
της τριμελούς
επιτροπής, όπου
καταδίκασε τον
Βραζιλιάνο διεθνή
ποδοσφαιριστή
Ματουζαλέμ να
πληρώσει 12 εκατ.
ευρώ αποζημίωση στη
Σαχτάρ από την οποία
είχε αποχωρήσει,
απόφαση που κατέπεσε
στο Ανώτατο
Δικαστήριο της
Ελβετίας.

ΑποκΑλυψη – σοκ
γιΑ CAS
υπόγειες διαδρομές
σαββίδη
με δικαστές
του Αλαφούζου!
Ο Ολλανδός Μάνφρεντ, πρόεδρος του CAS
ήταν επιλογή του Αλαφούζου το 2015,ενώ
ο Κρίστιαν Κέϊντελ-δικηγόρος του Αλαφούζου-έστειλε
«πακέτο» τον Ούρλιχ Χάας στον Ιβάν

δρος της τριμελούς επιτροπής τότε ήταν ο Άγγλος Μαρκ Χόβελ και ο Ολυμπιακός είχε ορίσει για δικαστή τον Γερμανό Γιάν Ράικερ. Εκείνο, ωστόσο, που δεν είναι γνωστό στον πολύ
κόσμο, ξέρετε ποιο είναι; Ότι στη συγκριμένη
διαδικασία του Παναθηναϊκού εναντίον του Ολυμπιακού έκανε παρέμβαση κι ο ΠΑΟΚ, όπως
μπορείτε να δείτε στο σχετικό απόσπασμα της ετυμηγορίας του CAS.

Ο Ιβάν Σαββίδης, όπως κι ο Αλαφούζος,
ζητούσε την αποπομπή του Ολυμπιακού από το
Champions League. Ο ΠΑΟΚ επικαλέστηκε ότι
τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο
και τον Αστέρα Τρίπολης ήταν «ύποπτα». Τότε,
το 2015, ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη ήταν
στον μήνα του μέλιτος. Όπως είναι και τώρα,
βέβαια.
Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, φυσικά. Δεν ση-
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μαίνει ότι ο Αλαφούζος θα ρίξει κανένα τηλέφωνο στον Μάνφρεντ Ναν. Είπαμε. Όλοι οι
δικαστές του CAS είναι με το Ιερόν Ευαγγέλιον
στο χέρι. Δεν δέχονται τηλεφωνήματα. Λειτούργημα κάνουν. Η Δικαιοσύνη πάνω απ’ όλα.
Για την προσφυγή του στο CAS, κατά της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, ο ΠΑΟΚ επέλεξε
για δικό του δικαστή τον Γερμανό Ούρλιχ Χάας. Ωραίος κύριος. Γλυκοφατσούλα, μοντερνιές
κουστουμάτες και τα ρέστα. Να θυμίσουμε, κατ’
αρχάς, ποιος είναι ο χερ Χάας.
Σας γυρίζω πίσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Ο Χάας ήταν εδώ
ως πρόεδρος της ανεξάρτητης ομάδας παρατηρητών της WADA, υπεύθυνου οργανισμού για
το αντιντόπινγκ.
Ο Ούρλιχ Χάας ήταν αυτός που έδωσε τη
συγκατάθεσή του, ώστε να τιμωρηθούν ο Κώστας Κεντέρης με την Κατερίνα Θάνου, που
αρνήθηκαν να υποβληθούν σε αντιντόπινγκ κοντρόλ και την κοπάνησαν με τη μοτοσικλέτα, έπεσαν, πήγαν στο νοσοκομείο κ.λπ., όταν η
WADA έκανε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο Ολυμπιακό Χωριό στους Θρακομακεδόνες.
Κι αν ο Κεντέρης με τη Θάνου έπρεπε να
τιμωρηθούν, τι έκανε ο Ούρλιχ Χάας με τους
Αμερικανούς Αθλητές που δεν ήρθαν καν στο
Ολυμπιακό Χωριό πριν από πους Αγώνες και
διέμεναν στην Κρήτη; Τίποτα απολύτως ο κύριος πρόεδρος των ανεξάρτητων παρατηρητών.
Κι εκτός αυτού, ελέγχεται και για μια υπόθεση
με τον Ισπανό ποδηλάτη Βαλβέρδε, το 2011,
όταν οι δικηγόροι του αθλητή είχαν κάνει ένσταση εναντίον του Χάας, που ήταν δικαστής
στο CAS υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αμερόληπτος. Ο Αλεχάντρο Βαλβέρδε τιμωρήθηκε
με διετή αποκλεισμό.
Πώς, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ επέλεξε τον Ούρλιχ
Χάας, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και μεγάλος θαυμαστής του Αθανασίου Καϊσή, ενός άλλου τεράστιου νομικού μυαλού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με σπουδές επίσης στη
Γερμανία;
Πάλι υπάρχει «τρίτου τύπου» εμπλοκή του
Γιάννη Αλαφούζου και σ’ αυτή την επιλογή.
Κατά την εκδίκαση της προσφυγής του Παναθηναϊκού εναντίον του Ολυμπιακού το 2015, ο
Αλαφούζος εκπροσωπήθηκε από τους εξής δικηγόρους:
Την Μπαλωμένου, τον Γερμανό Κρίστιαν
Κέιντελ και τον Έλληνα Ανδρέα Ζαγκλή. Ναι,
τον σημερινό γενικό γραμματέα της FIBA, που κι
αυτός έχει πάρε-δώσε με τη Γερμανία, καθ’ ότι
συνεργάστηκε με ποδοσφαιριστές της Μπάγερν
Μονάχου.
Ο Κέιντελ εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο του Ντιρκ Ράινερ Μάρτενς, που απο-

Ο Μπαλτάκος
υπέρ
του Ναν και
του… Λάκη
Σημαιοφορίδη

σύρθηκε από το CAS την περασμένη χρονιά και
με τον Χάας είναι τόσο φίλοι, που μαζί έγραψαν και το βιβλίο «Sportrecht Ein Einfuhrung in
die praxis».
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι τα συγκοινωνούντα δοχεία… δούλεψαν και γιατί ο ΠΑΟΚ επέλεξε τον Ούρλιχ Χάας, αλλά έχει και συνέχεια.
Ξέρετε τι άλλες αρμοδιότητες έχει αναλάβει ο
χερ Κρίστιαν Κέιντελ; Σύμβουλος της ΕΠΟ!
Το αναφέρει στο βιογραφικό του, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι σύμβουλος της διεθνούς
ένωσης πατινάζ, της Φενέρμπαχτσε, του Φραντς Μπενενμπάουερ και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Και τι σχέση έχει η ΕΠΟ με τον ΠΑΟΚ; Μην επαναλαμβάνουμε τα λεγόμενα του Ιβάν Σαββίδη «ο Γραμμένος είναι δικός μας».
Αλήθεια, η ΕΠΟ ποιον δικαστή επέλεξε για
την αντιπαράθεσή της με τον ΠΑΟΚ; Διότι η Ομοσπονδία, ως γνωστό, θα πρέπει στο CAS να
υπερασπιστεί την Επιτροπή Εφέσεων, σχετικά
με την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ και
της Ξάνθης.
Γιατί η ΕΠΟ δεν ανακοίνωσε το όνομα του
δικού της δικαστή, όπως έκαναν ο ΠΑΟΚ κι ο
Ολυμπιακός; Κι ακόμα, αφού ο Κέιντελ έχει στο
βιογραφικό του ότι είναι σύμβουλος της ΕΠΟ,
να μας πληροφορήσει ο πρόεδρός της Ευάγγελος Γραμμένος, τι ακριβώς «συμβουλές» δίνει και πόσα χρήματα παίρνει.
Να κάνουμε μία σούμα. Ο Παναθηναϊκός
παίρνει από το χέρι τον ΠΑΟΚ και τον πάει στο
CAS. Θα τον στείλει στο δικαστήριο με ανθρώπους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν κάποια σχέση μαζί του. Των συγκοινωνούντων δοχείων.
Ο Σοφοκλής Πιλάβιος το δήλωσε καθαρά
ότι το CAS δεν είναι μαφία. Συμφωνούμε. Αφού, όμως, δεν είναι μαφία, όπως δήλωσε ο
Σοφοκλής, που είναι δικαστής arbitrator του
CAS, ας μας δώσει μία εξήγηση για όλες αυτές
τις υπόγειες διαδρομές. Αν πει ότι όλα αυτά έ-

γιναν τυχαία, θα το δεχτούμε.
Η «Α» στο προηγούμενο φύλλο και η
iapopsi.gr αναρωτήθηκαν: «Αφού το CAS δεν
είναι μαφία, τότε γιατί την ψάχνουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός;»
Απλά είναι τα πράγματα. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει και ο Ιβάν, ως φαίνεται, με την αμέριστη βοήθεια του Γιάννη Αλαφούζου, πάει καλά προετοιμασμένος για τη «μάχη της ζωής»
του με τον Μαρινάκη.
Εκτός κι αν πριν από τη διαδικασία, ο Ολυμπιακός βάλει θέμα στην επιτροπή για τον
Μάνφρεντ Ναν και τον Ούρλιχ Χάας. Όχι ότι μπορεί να γίνει τίποτα. Αν ο Ολυμπιακός αμφισβητήσει τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής, θ’ αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα την κάνουν
δεκτή.
Και φυσικά, θα την απορρίψουν. Επειδή θα
στρέφεται εναντίον του κύρους τους. Κι ας ξέρει, πλέον, ο κόσμος πως επιλέχτηκαν από τον
ΠΑΟΚ, μετά από συμβουλές του Γιάννη Αλαφούζου και του Κρίστιαν Κέιντελ.
Ο δε Μάνφρεντ Ναν θα πρέπει να εξηγήσει
το πώς και το γιατί πρότεινε τον Ηλία Αναγνωστόπουλο να παραβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία προσφυγής του
Παναθηναϊκού κατά του Ολυμπιακού το 2015.
Τίποτα, ωστόσο, δεν πρόκειται να γίνει. Οι δικαστές δεν είναι υποχρεωμένοι ν’ απαντήσουν
σε οτιδήποτε, είναι υπεράνω κάθε υποψίας. Αγνοούν ακόμα και την απόφαση του Ανωτάτου
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να είναι ανοικτή η ακροαματική διαδικασία.
Να θυμίσουμε ότι οι δικαστές του CAS είναι
104 τον αριθμό και οι διάδικοι ορίζουν τον δικό
τους και τον πρόεδρο το ίδιο το CAS. Η «Α» και
η iapopsi.gr θα παρακολουθεί στενά το όλο
θέμα, μέχρι την εκδίκασή του και θα έχει περισσότερο ρεπορτάζ όταν ο ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ κι ο Ολυμπιακός ανακοινώσουν και τους δικούς τους
δικηγόρους που θα τους εκπροσωπήσουν στην
ακροαματική διαδικασία.

Ο Τάκης Μπαλτάκος
ρωτήθηκε από τον ραδιοσταθμό libero σχετικά με την επιλογή του
Μάνφρεντ Ναν. Δεν
ρωτήθηκε και δεν απάντησε για την επιλογή
από τον ΠΑΟΚ του δικαστή Γερμανού Ούρλιχ Χάας. Και είπε ο
Μπαλτάκος: «Εκείνο
που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι όταν μία ομάδα λέει “θέλω αυτόν”, δεν σημαίνει
ότι θα είναι υπέρ της ομάδας αυτός ο άνθρωπος. Συνήθως οι αποφάσεις του CAS είναι ομόφωνες. Δηλαδή ακόμη
κι αυτός που έχει υποδειχθεί από μία ομάδα,
μπορεί να αποφανθεί εναντίον της». Σωστός ο
Τάκαρος. Όπως πάντα.
Δηλαδή, όλο αυτό το
στόρι με τις υπόγειες
διαδρομές δεν παίζει
κανέναν ρόλο; Κι αν
δεν παίζει, γιατί τόσες
συμπτώσεις μαζεμένες,
Τάκαρε; Ύστερα, είναι
και το άλλο που είπε.
Ότι είναι καλό που ο
Μάνφρεντ Ναν υπήρξε
ποδοσφαιριστής. Καμία
σχέση. Εδώ μιλάμε για
νομικά θέματα. Για πολυϊδιοκτησία, όχι για
γκολ και κόρνερ και
δοκάρια. Τι σημαίνει,
δηλαδή, ότι ο Ναν έχει
παίξει μπάλα; Ότι θα
καταλάβει καλύτερα
την υπόθεση; Άμα είναι
έτσι, να πάρει δικηγόρο
στο CAS τον Λάκη τον
Σημαιοφορίδη. Κι αυτός έχει παίξει μπάλα
και, μάλιστα, στον Παναθηναϊκό, ενώ έριχνε
και μακρινά αράουτ.
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Του Νίκου Συνοδινού
ίναι καλύτερος προπονητής από τον Γιώργο
Δώνη ο Ντάνι Πογιάτος; Το ερώτημα είναι
πολύ απλουστευμένο και αν έμπαινε
σε δημοσκόπηση η κυριαρχία του
50χρονου Έλληνα θα ήταν συντριπτική. Στους δε φίλους του Παναθηναϊκού,
θα αποτελούσε εφιάλτη για τον Γιάννη
Αλαφούζο.
Ο Δώνης έχει ήδη τεράστια εμπειρία, είναι
δεμένος ψυχικά με τον Παναθηναϊκό, γνώστης
της ελληνικής πραγματικότητας, οι περγαμηνές
του συνοδεύονται από τίτλους, ξέρει να επιβάλλεται, ενώ ο Πογιάτος καλείται για πρώτη
φορά να πάρει στα χέρια του τις τύχες ανδρικής ομάδας. Ο Δώνης ξέρει πώς χτίζονται οι
ομάδες, ξέρει να λέει «όχι», να παίρνει το 100%
από τους παίκτες του, πόσο βαριά είναι η φανέλα με το «τριφύλλι», τι σημαίνει ντέρμπι.
Από την άλλη, ο Ισπανός κουβαλά μαζί του
την καλή διάθεση και τη… χημεία που θα έχει με
το πρόσωπο-κλειδί του Παναθηναϊκού. Τον
Τσάβι Ρόκα.
Ο Παναθηναϊκός, το τεράστιο αυτό μέγεθος
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η ομάδα που έχει δοξάσει τη χώρα στην Ευρώπη, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια σε επικίνδυνο βαθμό. Πάνω που
πάει να σταθεί στα πόδια του με πολλή δουλειά
και θυσίες, σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο
που θα μπορούσε να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, έρχεται ο ιδιοκτήτης του και παίρνει αποφάσεις που για πολλούς κρίνονται αλλοπρόσαλλες. Ο Γιάννης Αλαφούζος παίρνει ένα τεράστιο ρίσκο. Η απόφαση για το διαζύγιο δεν
είναι τωρινή, καθώς, τέσσερις μήνες πριν, όλα
είχαν δείξει πως η συνεργασία του με τον Γιώργο Δώνη δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί.
Ήταν Φεβρουάριος, όταν ο Γιώργος Δώνης, πληροφορούμενος πως επίκειται η μεταγραφή του Ισπανού στόπερ του Άρη Φραν Βέλεθ το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, ξέσπασε.
Όχι μόνο γιατί έβλεπε πως ενισχύεται η ισπανική παροικία, όχι απλά γιατί κανείς δεν τον ρώτησε, αλλά γιατί στον δικό του σχεδιασμό οι
προτεραιότητες ήταν άλλες και πάντως όχι η απόκτηση κεντρικού οπισθοφύλακα.
«Στη θέση του Βέλεθ έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι προτεραιότητα της ομάδας η θέση
του στόπερ. Επειδή είμαι δεύτερη χρονιά στην ομάδα και δεν είμαι ένας επαγγελματίας που απλά
δουλεύει στον Παναθηναϊκό, γιατί αγαπώ τον
σύλλογο και ήταν όνειρό μου να γίνω προπονητής του, θέλω να πω το εξής: Αυτά τα δύο χρόνια
έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να μπει η ομάδα σε σωστό δρόμο και να κοιτάξει ψηλότερα. Όταν γίνονται λάθη στο παρελθόν πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να μην τα επαναλαμβάνουμε.
»Όταν αυτό επαναλαμβάνεται όμως η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Σε όλες τις ομάδες οι
προπονητής αποφασίζουν και χτίζουν ομάδα με
τα δικά τους “θέλω”. Εγώ εκπαιδεύω τους παίκτες και δουλεύω για τη βελτίωσή τους. Δεν ακολουθώ επιλογές ούτε τις ιδέες των άλλων. Ο
Παναθηναϊκός δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά να πηγαίνει με
σταθερότητα στην εξέλιξη».
Τα βέλη του Δώνη στη διοίκηση για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή ήταν φαρμακερά. Ο
Αλαφούζος, ανάμεσα στον Έλληνα προπονητή
και τον Καταλανό «σοφό», είχε αποφασίσει να

Ε

Μόνο
Ίβηρες στη
λίστα του
Ρόκα
Ο Γιάννης Αλαφούζος
έχει στο μυαλό του το
μοντέλο αξιοποίησης
νέων παικτών, το
οποίο θα μπορούσε
κάλλιστα να
υπηρετήσει ο Σέρβος,
Βέλικο Παούνοβιτς.
Όμως αποδεικνύεται
πως το πάνω χέρι το
έχει ο Τσάβι Ρόκα, που
ξεκαθάρισε ότι ο νέος
προπονητής θα είναι
από την Ιβηρική.
Στη λίστα που έδωσε είχε, εκτός από τον Ντάνι
Πογιάτος, τον επίσης Ισπανό Άντονι Ιραόλα,
που αν και 37χρονος αποτελούσε τον διακαή
του πόθο, και τον Πορτογάλο, Ζόρζε Σίλας. Εναλλακτικές λύσεις του
Ρόκα οι συμπατριώτες
του Βελάθκεθ και Ιντιάκεθ.
Στην τελική επιλογή έπαιξε τον ρόλο του και
το οικονομικό, καθώς ο
Παναθηναϊκός δεν διαθέτει μεγάλο μπάτζετ,
ενώ θα πρέπει να αποζημιώσει και τον Γιώργο Δώνη με 740.000
ευρώ.

Ο Πογιάτος είναι
καλύτερος του
Δώνη;
Το πείραμα του προπονητοφάγου (τέλειωσε και όγδοο
τεχνικό) Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό οδηγεί
σε ένα τεράστιο ρίσκο, καθώς το μοντέλο του Άγιαξ
δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Κουμάντο και
μεταγραφές ο τεχνικός διευθυντής με επιλογή κόουτς
που στα 46 του χρόνια δεν ήταν ποτέ πρώτος σε
ανδρική ομάδα

εμπιστευθεί τον δεύτερο.
Ο Τσάβι Ρόκα, που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό εν… λευκώ, δεν ήθελε τον Δώνη στα πό-

δια του κι επέλεξε τον 46χρονο Ντάνι Πογιάτος. Ήταν το σωστό χρονικό σημείο να πάρει ο
Παναθηναϊκός προπονητή που έχει δουλέψει

χρόνια με… μικρούς; Υποτίθεται πως ήλθε ο
χρόνος να κάνει την υπέρβαση.
Ο Πογιάτος έχει εξειδίκευση σε αυτό το
κομμάτι, δουλεύοντας από το 2006 στις ακαδημίες της Εσπανιόλ και στη συνέχεια ακολουθώντας μία πορεία που μπορεί κάποιος να πει ότι τον καθιστά εξπέρ στο να σχεδιάζει και να
δουλεύει σε ομάδες νέων. Την περασμένη σεζόν, σαν επικεφαλής τεχνικός της ομάδας νέων
της Ρεάλ, έκανε καλή δουλειά. Στη Μαδρίτη βέβαια τα είχε όλα… λυμένα και το γεγονός πως οι
Ισπανοί τον άφησαν να φύγει κάτι δείχνει, δίχως να θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών.
Ο Παναθηναϊκός παίρνει προπονητή που στα
46 του χρόνια δεν έχει δουλέψει ποτέ σαν πρώτος σε σύλλογο. Ο Ισπανός είναι δουλευταράς,
έχει γνώσεις, αλλά… αρκούν αυτά; Έχει ιδέα τι
συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα;
Είναι προφανές ότι ο Αλαφούζος έχει πειστεί πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί σε ένα άλλο μοντέλο κι εμπιστεύθηκε τον τεχνικό
σύμβουλο που του είπε πως αυτός και ο προπονητής μπορούν να φέρουν παίκτες, τους οποίους θα μοσχοπουλήσει στη συνέχεια. Μπορεί να
γίνουν οι «πράσινοι» ο Άγιαξ της Ελλάδας;
Ο Πογιάτος είναι αγαπητός στην Ισπανία,
γνωρίζει τα ταλέντα που υπάρχουν στη χώρα,
ταλέντα που δεν μπορούν να παίξουν σε Ρεάλ,
Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη, όπως η περίπτωση του Αϊτόρ, αλλά στο δικό μας
ποδόσφαιρο θα κάνουν τη διαφορά. Εγγυάται
πως θα φέρει στον Παναθηναϊκό ποδοσφαιριστές από την Ισπανία, σε ηλικία που θα μπορέσουν σύντομα να έχουν μεταπωλητική αξία. Όλα αυτά στη θεωρία. Γιατί θα χρειαστούν πολλά
πέρα από το ταλέντο για να σταθεί ο Παναθηναϊκός με τους «μικρούς» από την Ισπανία στο
πρωτάθλημα.

Ανέκδοτο η στήριξη
του προπονητή
Ο Γιάννης Αλαφούζος επιχειρεί ένα πείραμα
στον Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι όμως ότι
δεν είναι ο παράγοντας που θα στηρίξει τον
προπονητή. Και το έχει αποδείξει περίτρανα.
Τον Μάιο του 2020 συμπληρώθηκαν 8 χρόνια
από την ημέρα που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό.
Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός άλλαξε 8
προπονητές. Από τον Ζεσουάλδο Φερέιρα μέχρι
τον Γιώργο Δώνη, οι προπονητές του «τριφυλλιού» αδειάστηκαν, είτε ήταν Έλληνες είτε ξένοι.

Η οκτάδα της… εξόδου:
Ζεσουάλδο Φερέιρα: O Πορτογάλος ήταν ήδη στο τιμόνι όταν ο
Αλαφούζος μπήκε
στην ΠΑΕ και τον
πρώτο καιρό όλα πήγαιναν θαυμάσια. Ωστόσο μετά άρχισαν
τα αρνητικά αποτελέσματα και το «πράγμα» δυσκόλεψε. Στη
συνέχεια ήρθε και η ήττα στη Σλοβενία με 3-0
από την Μάριμπορ, και τον Νοέμβριο του 2012

ο Πορτογάλος αποτέλεσε παρελθόν.
Χουάν Ραμόν Ρότσα: Ο Aργεντινός ανέλαβε
την ομάδα ως ένα
πρόσωπο πλήρους εμπιστοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να βγάλει ούτε δύο
μήνες στον «πράσινο
πάγκο. Αν και αρχικά
η ομάδα παρουσίασε
βελτίωση, η πολύ
«βαριά» ήττα με 3-0 από τη Βέροια δυσκόλεψε
πολύ το έργο του. Λόγω εκείνης της ήττας μάλιστα έφυγαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το
«κύκνειο» άσμα του Ρότσα ήταν η εντός έδρας
ήττα με 1-3 από τον Λεβαδειακό στις 5 Ιανουαρίου 2013 στο ΟΑΚΑ. Έτσι ο Ρότσα απολύθηκε
πριν προλάβει να συμπληρώσει δύο μήνες στον
πάγκο της ομάδας.
Φάμπρι: Η πιο άστοχη απόφαση του
Γιάννη Αλαφούζου
όσον αφορά τους
προπονητές με τους
οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα
χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που έγινε
γνωστό το βιογραφικό του 61χρονου Ισπανού,
οι περισσότεροι τον αντιμετώπισαν με καχυποψία. Ζήτησε πίστωση χρόνου, αλλά η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ο Φάμπρι αδυνατούσε ακόμα και να… συνεννοηθεί με τους
παίκτες του και στους περίπου 2,5 μήνες της
παρουσίας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού
οι ιστορίες που έβγαιναν από τις προπονήσεις
ήταν για… γέλια και για κλάματα. Αποχώρησε
στις 30 Μαρτίου 2013, μετά την εντός έδρας
ήττα από τον Πλατανιά.
Γιάννης Βονόρτας:
Τον Ισπανό διαδέχτηκε ο Βονόρτας, ο οποίος αποτέλεσε τον
τέταρτο προπονητή
μέσα σε διάστημα εννέα μηνών για τον
Παναθηναϊκό! Με αυτόν στον πάγκο ο Παναθηναϊκός τελείωσε
εκείνη την σεζόν, πριν κάτσει στο πλευρό του
Γιάννη Αναστασίου όταν ο τελευταίος ανέλαβε ως πρώτος.
Γιάννης Αναστασίου: Ο μακροβιότερος
προπονητής του Παναθηναϊκού την τελευταία οκταετία, αφού συμπλήρωσε πάνω από δύο χρόνια
στην ομάδα. Με αυτόν το «τριφύλλι» κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο επί εποχής Αλαφούζου (το Κύπελλο του 2014) και έναν χρόνο
αργότερα ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε στα ίσια
το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Είχε την
αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη του Γιάννη
Αλαφούζου από τον Μάιο του 2013 έως και
το καλοκαίρι του 2015, όμως τότε ήλθε η μεγάλη κρίση. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να
μπει στους ομίλους του Champions League αφού αποκλείστηκε από την Μπριζ, ωστόσο αυτό
που γύρισε ανάποδα την κλεψύδρα ήταν ο αποκλεισμός-σοκ από την άσημη Καμπάλα που
άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης από
τον Αύγουστο. Έκατσε άλλα εννέα παιχνίδια
στον «πράσινο» πάγκο και απολύθηκε την 1η
Νοεμβρίου του 2015 μετά από εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την ΑΕΚ.
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Αντρέα Στραματσόνι: Περίπου έναν χρόνο άντεξε στον πάγκο του
Παναθηναϊκού ο Αντρέα Στραματσόνι,
ο οποίος διαδέχτηκε
τον Γιάννη Αναστασίου. Ανέλαβε τα ηνία
του Παναθηναϊκού
στις 9 Νοεμβρίου του
2015 και αρχικά του δόθηκε πίστωση χρόνου,
αφού η ομάδα δεν ήταν δική του και ο ίδιος ήθελε να δουλέψει με δικές του επιλογές στην
προετοιμασία. Κατάφερε να βάλει τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Europa League της
σεζόν 2015-2016, όμως από τον Σεπτέμβριο
και έπειτα άρχισαν τα άσχημα αποτελέσματα. Η
ήττα από τον Ολυμπιακό 3-0 στο «Καραϊσκάκης» αποτέλεσε επί τους ουσίας την αρχή του
τέλους του Αντρέα Στραματσόνι, που είχε ποσοστό νικών μόλις 51,28% στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και αποχώρησε την 1η Δεκεμβρίου
2016. Σε 39 αγώνες με τον Ιταλό, οι «πράσινοι»
είχαν μόλις 20 νίκες. Πέρα από όλα αυτά, φόρτωσε την ομάδα με πολλά «βαριά» συμβόλαια
με παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν ούτε στο ελάχιστο.
Μαρίνος Ουζουνίδης: Τη μέρα που ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον
Στραματσόνι, ο Μαρίνος Ουζουνίδης
βρισκόταν στο Κορωπί
και παρουσιαζόταν ως
ο νέος προπονητής του
Παναθηναϊκού. Με τον
Ουζουνίδη στον πάγκο η ομάδα πήρε αποτελέσματα αποδίδοντας
εξαιρετικό ποδόσφαιρο, όμως στο τέλος του καλοκαιριού του 2017 όλα άλλαξαν. Ο Παναθηναϊκός πούλησε Ζέκα, Μπεργκ, Βιγιαφάνιες,
ο Ουζουνίδης έμεινε από λύσεις, αναγκάστηκε
να χρησιμοποιεί τον Χρήστο Δώνη στην κορυφή της επίθεσης και τον Σεπτέμβριο ο Αλαφούζος του ανακοίνωσε ότι σταματάει τη χρηματοδότηση της ΠΑΕ. Η σεζόν ήταν δύσκολη,
Αλαφούζος και Ουζουνίδης δεν είχαν την παραμικρή επικοινωνία για πολλούς μήνες, και τον
Μάιο του 2018 αποχώρησε από τον σύλλογο.
Γιώργος Δώνης: Ο Αλαφούζος αποφάσισε
να συνεχίσει το ελληνικό μοντέλο και έφτασε
σε συμφωνία με έναν προπονητή που
είχε «κοιτάξει» και
κάποια χρόνια πριν.
Τον Γιώργο Δώνη,
φέρνοντας μαζί του
και τον Νίκο Νταμπίζα, σε μια επανάληψη του επιτυχημένου μοντέλου του 2013 με Νταμπίζα - Αναστασίου και με πολλούς Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα μεταγραφών και
ξεκίνησε τη χρονιά με -6. Παρ’ όλα αυτά, ο Δώνης παρουσίασε ένα πολύ καλό σύνολο, που επανέφερε τον κόσμο στο γήπεδο με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του, ο Δώνης ειδοποιήθηκε από τον Αλαφούζο πως η συνεργασία τους μετράει μέρες,
παρά το γεγονός πως διάβασε στην επιστολή
του μεγαλομετόχου ότι έχει κάνει καλή δουλειά
και είναι εξαιρετικός προπονητής.

Εναλλακτική
στο πείραμα
Στις σοβαρές ομάδες,
πάντα υπάρχει η εναλλακτική λύση σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε όπως περίμεναν. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει στο μυαλό
του τι θα συμβεί αν δεν
του βγει το πείραμα;
Μετά από 4-5 χρόνια ο
Παναθηναϊκός έβγαζε
υγεία στο αγωνιστικό
κομμάτι, είχε πλάνο και
βάδιζε σωστά με στόχο
την ανάδειξη παικτών,
το σβήσιμο των χρεών
και της ευρωπαϊκής
ποινής, ενώ ταυτόχρονα είναι ανταγωνιστικός στο χορτάρι.
Αυτό που με κόπο χτίστηκε, γκρεμίζεται με
προσδοκία ότι τα νέα
ξενόφερτα υλικά θα είναι καλύτερα. Μετά τη
Στραματσόνι εποχή, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στάθηκε τυχερός, καθώς βρέθηκε
στον δρόμο του ο Μαρίνος Ουζουνίδης που
κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό. Αν οδηγηθούν στην έξοδο οι Ισπανοί, θα είναι ξανά
τόσο τυχερός ο Αλαφούζος να βρει έναν
νέο Ουζουνίδη;
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«Και
γρήγορα
και φτηνά…
δεν γίνεται!»
Για τo κόστος του VAR
είχε μιλήσει σε ραδιοφωνικό σταθμό ο πρώην γενικός γραμματέας
Ψηφιακής Πολιτικής,
Στέλιος Ράλλης.
Για την τιμή του είχε
σχολιάσει τότε: «Όλα
μαζί δεν γίνονται, και
σωστά και γρήγορα και
με τις καλύτερες προδιαγραφές. Επιλέξαμε
μια λύση όχι με VAN,
αλλά με κεντρικοποιημένη με οπτικές ίνες σε
όλα τα γήπεδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ήταν 13 εκατ.
ευρώ με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει πως έγινε με 10 εκατ. ευρώ. Παίζει ρόλο
και τι περιλαμβάνει το
έργο. Το ελληνικό έργο
περιλαμβάνει 1.205 αγώνες, για 5 χρόνια,
240 αγώνες του πρωταθλήματος, και 5 τελικούς Κυπέλλου».
Για τη γραμμή του οφσάιντ: «Δεν μας δεσμεύει κανείς να βάλουμε
κάτι καινούργιο, το
2017 η γραμμή του οφσάιντ δεν ήταν πιστοποιημένη από την FIFA»,
ενώ για τις τεχνικές
προδιαγραφές κατέληξε: «Η FIFA δεν θα επέτρεπε ποτέ να λειτουργήσει ένα σύστημα που
δεν είναι άρτιο. Ήταν και
ο κ. Περέιρα στις συζητήσεις και είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και
πίεζε για την ολοκλήρωση του έργου».

Toυ Μανώλη Δράκου
ιστορία του VAR δεν
πρόκειται να ξεχαστεί
τόσο εύκολα στη χώρα μας. Το υψηλό κόστος του έργου (η δουλειά έφτασε 13 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ),
σε συνδυασμό με τις τεχνικές
ατέλειές του (μέχρι πρόσφατα
δεν υπήρχε δυνατότητα εφαρμογής γραμμής του οφσάιντ),
είναι δύο πτυχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι το έργο πληρώθηκε
από το κράτος αντί να το πληρώσουν οι ΠΑΕ, η Super League ή η
EΠΟ!
Η δικογραφία βρίσκεται ήδη
στη Βουλή για να ψηφιστεί ή όχι η
άρση της ασυλίας του Νίκου
Παππά, ώστε να απαγγελθούν
διώξεις σε όλους τους κατηγορούμενους, για κακουργηματική απιστία εις βάρος του Δημοσίου και
εις βάρος της ΕΠΟ.
Η ιστορία ξεκίνησε από τη μηνυτήρια αναφορά του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, Σάββα
Θεοδωρίδη, για τον περσινό αγώνα των «ερυθρόλευκων» στον
Βόλο, όμως η δικαστική έρευνα επικεντρώθηκε στη διαδικασία προμήθειας του VAR. Και κάπου εδώ
αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παππά.
Τον Γενάρη του 2018 έγινε η
πρώτη συνάντηση στο γραφείο
τού Γιώργου Βασιλειάδη (τότε
υφυπουργού Αθλητισμού), στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της
ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, και στην οποία συζητήθηκε ενδελεχώς το θέμα του
Video Assistant Referee, που θα
ερχόταν την επόμενη σεζόν.

Η

H Εισαγγελία Διαφθοράς εξετάζει γιατί το VAR,
υπερκοστολογήθηκε στην Ελλάδα και γιατί
το κόστος (14 εκατ. ευρώ) πληρώθηκε από το κράτος

ΣΥΡΙΖΑ και VAR:

Εδώ Παππάς,
εκεί Παππάς...

Μάλιστα, ήδη είχε προβλεφθεί
και το πώς θα καλυφθεί το κόστος
του.
Aντί να το πλήρωναν οι ΠΑΕ (η
Super League ή η ΕΠΟ, όπως γίνεται στο εξωτερικό), τα λεφτά θα
έβγαιναν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και δεν ήταν
λίγα. Η ιστορία (μαζί με τον ΦΠΑ)
έφτασε τα 13 εκατ. ευρώ, όταν στη
Γερμανία και στην Ιταλία τα αντίστοιχα VAR (και με… οφσάιντ) κόστισαν 5-7 εκατ. ευρώ.
«Το συνολικό ποσό θα προκύψει

από κονδύλι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την επόμενη πενταετία. Για αυτό έχει ενημερωθεί σχετικά και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομία και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης», έγραφαν
τότε τα ρεπορτάζ. Και όσοι τολμούσαν να ρωτήσουν για ποιο λόγο η κυβέρνηση ανέλαβε τη δουλειά, απαντούσαν ότι… «το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα “έχει βασανιστεί” και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ήθελε διαφάνεια και αξιοπιστία».
Το κόστος του έργου ανεβοκα-

τέβαινε κατά καιρούς…
Ξεκίνησε από τα 8 εκατ. ευρώ
και σε ένα άρθρο της «Αυγής», τον
Γενάρη του 2018, αναφέρθηκε ότι
ήταν 10,85 εκατ. ευρώ. «Έπειτα από αίτημα της ΕΠΟ, προκηρύσσεται
διεθνής διαγωνισμός για την εφαρμογή ψηφιακού συστήματος υποβοήθησης των αποφάσεων της διαιτησίας VAR (Video Assistant
Referee) στο ποδόσφαιρο για τις
αμφισβητούμενες φάσεις. Προϋπολογισμός 10,85 εκατ. ευρώ από το
ΠΔΕ», έγραφε η «Αυγή» σε άρθρο
για τα «έργα ψηφιακής υποδομής».
Προφανώς χωρίς τον ΦΠΑ….
Ο διαγωνισμός προχώρησε και
τον Μάιο του 2019 ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος
Παππάς, υπέγραψε τη σύμβαση
με το ανάδοχο σχήμα για το έργο
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του
Ελληνικού Ποδοσφαίρου» με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ (VAR)
μέσα σε πανηγυρισμούς και δηλώσεις από τους κυβερνώντες για το
μεγάλο επίτευγμα!

«Η χρήση του Video Assistant
Referee στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα βοηθήσει τον φίλαθλο να ασχολείται λιγότερο με
τις αποφάσεις του διαιτητή και
περισσότερο με το θέαμα», δήλωνε τότε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ! Αλλά και…: «Είναι ένα πρώτο βήμα για το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών να
αυξήσει την αξιοπιστία του».
Παρόντες στο πάνελ εκείνης
της συνέντευξης Τύπου που προηγήθηκε της υπογραφής ήταν ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος
Βασιλειάδης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Στέλιος Ράλλης, και
ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ)
Βαγγέλης Γραμμένος.
Τις εταιρείες που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν το έργο,
Medialuso και ΙnDigital, εκπροσώπησαν οι Φερνάντο Χοσέ ντε
λα Φουέντε και Κώστας Ρούπτσος αντίστοιχα.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, ήταν εξίσου ενθουσιώδης για τη συμφωνία που θα άλλαζε το περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Πήραμε», είπε, «ένα
σκοτεινό περιβάλλον και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε
εργαλεία αξιοπιστίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε πολύ
δρόμο μπροστά αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι είμαστε σε μία
νέα κατεύθυνση». Και πρόσθεσε ο αμετροεπής Βασιλειάδης:
«Το VAR αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα όπλα μας απέναντι σε όσους θέλουν να επαναφέρουν την ατζέντα στη μιζέρια. Όχι το μοναδικό... το πρώτο
όμως σίγουρα!»
«Μέσα από το VAR μπορείς να
δημιουργήσεις νέες συνθήκες για
όλο το ποδόσφαιρο», εξηγούσε από δίπλα ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Βαγγέλης Γραμμένος, με τις απαραίτητες φωτογραφίες να διανθίζουν την εκδήλωση.
Το έργο αποφασίστηκε να έχει
πενταετή υποστήριξη από την κοινοπραξία
των
εταιρειών
Medialuso και InDigital, αφορά
1.205 αγώνες και με τη δυνατότητα επέκτασης υπό την προϋπόθεση
ότι θα συμφωνήσει η ΕΠΟ.
Το VAR άρχισε να δουλεύει στο
ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά με
πολλά προβλήματα και παράπονα
από τις ομάδες.
Τον Νοέμβριο του 2019 (όταν
είχε πλέον αλλάξει η κυβέρνηση),
οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Αχμέτ
Ιλχάν και Ανδρέας Λοβέρδος
κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνη-
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σης, Κυριάκο Πιερρακάκη, για
τη λειτουργία του VAR στη Super
League.
Στη σχετική τους ερώτηση οι
τρεις βουλευτές του ΚΙΝΑΛ μεταξύ
άλλων ζητούσαν απαντήσεις για
το αν υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία για το κόστος της ελληνικής εκδοχής του
VAR και τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, σε σχέση με άλλα
ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, καθώς και το αν η γραμμή του οφσάιντ ήταν ή όχι στους
όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.
Φυσικά, άλλος έπρεπε να απαντήσει, αλλά καθόταν πλέον στα έδρανα της αντιπολίτευσης.
Για την εγκατάσταση συστήματος VAR στα ελληνικά γήπεδα
προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν μόλις δύο υποψήφιοι. Εξετάστηκαν
οι τεχνικές προσφορές και ακολουθούν το άνοιγμα των οικονομικών, ο προσυμβατικός έλεγχος
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η
υπογραφή της σύμβασης από την
ανάδοχο εταιρεία.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ήταν 13.950.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το ρεπορτάζ για τις εταιρείες
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον έχει
σημασία και καταγράφηκε ως εξής
εκείνο τον καιρό:
…Ενδιαφέρον εκδήλωσαν δύο
ελληνικές εταιρείες: η ONEX, που
αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον
τομέα των συστημάτων Ασφαλείας και έχει επεκταθεί στους κλάδους της Αεροπορίας και Άμυνας,
των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών και η In Digital, η
οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυ-

ξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, εταιρεία η οποία ανέλαβε σχεδόν όλα τα έργα που προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού, ο ανάδοχος πρέπει
να διαθέτει πλήρη μονάδα VAR και
έτσι η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών είχε άμεση σχέση με ξένες
εταιρείες και μάλιστα ισπανο-πορτογαλικές. Προβλέφθηκε , δηλαδή, στους όρους του διαγωνισμού
ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να
έχουν εμπειρία στο VAR, όρο που
πληρούν ελάχιστες εταιρείες στην
Ευρώπη αφού το σύστημα είναι εντελώς νέο.
Η Ιn Digital, στην οποία έγινε
τελικά η ανάθεση του έργου, συνεργάστηκε με την ισπανική εταιρεία MEDIA PRΟ, που είναι και η
μοναδική εταιρεία που έχει προϋπηρεσία στο VAR. Θυγατρική της
MEDIA PRO είναι η (…) πορτογαλική MEDIA LUSO.
O αρχιδιαιτητής της ΕΠΟ, Βίτορ Μέλο Περέιρα, μεσοβδόμαδα διέψευσε κατηγορηματικά και
απείλησε με μηνύσεις όσους τον
συνδέουν με εταιρείες που έχουν
σχέση με το VAR, δηλαδή συγκεκριμένα με τη MEDIA LUSO που
τον ήθελαν να είναι παλιός συνεργάτης της πορτογαλικής εταιρείας.
«Με έκπληξη πληροφορήθηκα
από τον ελληνικό ημερήσιο Τύπο
την είδηση περί ύπαρξης καταγγελίας, η οποία εμπλέκει το όνομά μου
στη διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος VAR στην Ελλάδα.
»Η έκπληξή μου αυτή εξελίχθηκε
σε αγανάκτηση, όταν ενημερώθηκα
ότι η ίδια καταγγελία περιλαμβάνει
απολύτως ψευδείς και δυσφημιστικές αναφορές περί δήθεν προσωπικής μου σχέσης με εταιρεία, η ο-

ποία δραστηριοποιείται διεθνώς στην εφαρμογή του προγράμματος,
και η οποία –όπως όλοι
γνωρίζουν– επελέγη κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού από το Ελληνικό Δημόσιο ως ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία», ανέφερε ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής ως προς τη μηνυτήρια αναφορά που έγινε και εις βάρος του
από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Σάββα Θεοδωρίδη.
Η MEDIA PRΟ, με έδρα τη Βαρκελώνη, παρέχει επίσης στο τεχνικό και επαγγελματικό προσωπικό
την ανάπτυξη του συστήματος σε
όλα τα γήπεδα της Πορτογαλίας
και την κατασκευή κεντρικού συστήματος VAR στην έδρα της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στη Λισαβόνα.
Το VAR χρηματοδοτήθηκε από
το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) με περίπου 10
εκατ. ευρώ. To ποσό αφορά την
κάλυψη μέχρι οκτώ αγώνων ταυτόχρονα, ανά αγωνιστική για 5
χρόνια. Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες του VAR καλύπτουν 14 έως
16 γήπεδα, δηλαδή πάνω από 600
χιλιάδες ευρώ ανά γήπεδο, κυρίως
σε εξοπλισμό (μόνιτορς, δίκτυο, αποθηκευτικοί χώροι, video και
replay video για 15 τηλεοπτικές
κάμερες).
Η ΕΠΟ έχει ζητήσει από την εταιρεία που ανέλαβε τη λειτουργία του VAR να την ενημερώσει για
το κόστος του λογισμικού που θα
διαλευκάνει τις φάσεις οφσάιντ
και, παρ’ ότι δεν έχει λάβει ακόμη
απάντηση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ.
Ωστόσο, μόλις πριν από μερικές
μέρες (λίγο πριν από την έναρξη
των πλέι οφ) ο υπεύθυνος του VAR
από την ΚΕΔ, ο Μιχάλης Κουκουλάκης, ειδοποίησε τους Έλληνες διαιτητές ότι η γραμμή θα
χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια των
πλέι οφ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες…
Η δικογραφία βρίσκεται στη
Βουλή και πλέον το ερώτημα είναι
αν θα προχωρήσει η άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού. Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα
που έχει προκύψει. Όπως δεν τοποθετήθηκε ποτέ για ποιο λόγο έβαλε το ελληνικό Δημόσιο να αγοράσει το σύστημα του VAR, όταν
σε όλο τον κόσμο τέτοιες κινήσεις
γίνονται μόνο από τους αρμόδιους
ποδοσφαιρικούς φορείς.
Η δικαιολογία για… «ψηφιακό
μετασχηματισμό του ποδοσφαίρου»
δεν είναι και τόσο ισχυρό επιχείρημα, πάντως.

Πυρά εκ
των έσω…
Τη σοβαρότητα του
σκανδάλου της αγοράς
του VAR από το ελληνικό Δημόσιο επεσήμανε
πριν από μερικούς μήνες σε τηλεοπτική του
συνέντευξη ο Σταύρος
Κοντονής.
Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην
υφυπουργός Αθλητισμού δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο για τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν ρωτήθηκε, λοιπόν, για το θέμα τον περασμένο Γενάρη, διατύπωσε και αυτός τις
ενστάσεις του: «Διαφώνησα με την αγορά του
VAR από το δημόσιο ταμείο. Αυτή ήταν δουλειά
της Σούπερ Λιγκ. Αυτή
έπρεπε να αγοράσει το
VAR. Αν θέλουν οι ΠΑΕ
να κάνουν ελκυστικό το
προϊόν, αυτοί που κερδίζουν από το ποδόσφαιρο –και αυτές είναι οι ομάδες της Σούπερ Λιγκ–
έπρεπε να προβούν σε
αυτή την επένδυση, δεν
έχει καμία δουλειά το
ελληνικό δημόσιο να
πληρώσει το VAR. Αφού
το έκανε, έπρεπε να είναι και πλήρες. Όπως επίσης είναι απαράδεκτο
να μπαίνει το κράτος ως
χρηματοδότης των ΠΑΕ
στα θέματα των γηπέδων. Δεν έχει καμία
δουλειά το κράτος».
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Τηλεοπτικό deal Αλαφούζου-Ιβάν για το Open προ των πυλών…
Η άριστη σχέση που είχαν από το παρελθόν ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Ιβάν Σαββίδη δεν ήταν δυνατόν να διαταραχθεί από το ποδόσφαιρο και από το αν ο ΠΑΟΚ
«σφάζει» στο γόνατο» τον Παναθηναϊκό.
Εδώ και καιρό φημολογείται ότι ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη έχουν έλθει σε επαφή
για να ολοκληρώσουν ένα τηλεοπτικό dealπου αφορά κυρίως το Open, αλλά εμμέσως
και τον ΣΚΑΪ.
Ο Σαββίδης έχει βάλει πολλά λεφτά στο Openκαι το μαγαζί δεν τσουλάει. Αντί να το
«σκοτώσει» , πασάρει το μάνατζμεντ στον Αλαφούζο και μπαίνει ο ίδιος μέτοχος
στον ΣΚΑΪ, με ένα ποσοστό.
Η είδηση γράφτηκε πριν από μερικές ημέρες, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από τους δύο επιχειρηματίες, ωστόσο χθες αναρτήθηκε ξανά στην ιστοσελίδα e-tetradioκαι η συμφωνία θεωρείται τελειωμένη.

«Κωλοτούμπες»
Σαββιδοτεχνείου
για τον
Αλαφούζο
Με αφορμή την
επιστολή απόλυσης
που έστειλε
ο Αλαφούζος
στον Δώνη, μερικοί
«Σαββιδοτέχνες»
άρχισαν την πολιορκία
προς τον «κύριο ΣΚΑΪ».
Όταν ήταν στη
δούλεψη του
Αλαφρούῦζου στον
SportFm, όμως, κι
έπαιρναν τηλέφωνο
ακροατές και τα
έχωναν στονΓιαννάκη,
τους «έκοβαν» στον
αέρα. Κι αν, όπως
λέγεται,
ο Αλαφούζος βρίσκετ
αι σε κουβέντες με
τον Σαββίδη για το
OPEN, προβλέπεται και
πάλι θεαματική
«κωλοτούμπα». Α, και
το «Έθνος»
διαπραγματεύεται,
όπως λέγεται.

Απίστευτο! Ο Ασπρόπυργος
άνοιξε τα μάτια στην ΕΠΟ
για τον Άρη
Για την ιστορία με το δελτίο που έβγαλε η ΕΠΟ στον ποδοσφαιριστή του Άρη, Φ. Ντουρμισάι, και τιμωρήθηκε από
τη FIFA με 500.000 ευρώ πρόστιμο, συστάθηκε μια επιτροπή
στην Ομοσπονδία, η οποία θα ψάξει το θέμα για να καταλογίσει
ευθύνες στους υπαλλήλους.
Καλά…
Το ωραίο είναι ότι ο σύμβουλος της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Διακοφώτης, προσπάθησε να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τον Β. Γραμμένο (που ούτως ή άλλως έχει ευθύνη ως πρόεδρος για τις
πράξεις ή παραλείψεις στην ΕΠΟ), λέγοντας ότι… δεν το γνώριζε. Κι αμέσως μετά έδωσε την είδηση,
λέγοντας: «Αν δεν ήταν ο Ασπρόπυργος για να ζητήσει την μπλε κάρτα ενός παίκτη και για να δει γιατί
καθυστερούσε το αίτημά του… δεν λέω ότι δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, θα έβγαινε στην επιφάνεια… Το σίγουρο είναι ότι δεν γνώριζε ο πρόεδρος και η αρμόδια επιτροπή. Θα δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη FIFA, ότι θα λυθεί και είναι ένα καθεστώς το οποίο
έχουμε βρει εδώ και 10-15 χρόνια», είπε o Διακοφώτης.
Οι μυημένοι της ΕΠΟ κάνουν λόγο για γκάφα του Αλέξη. Ο ίδιος σκίζει τα ρούχα του ότι δεν έχει
σχέση. Θα δούμε…

Με γραμμή οφσάιντ τα πλέι οφ μετά
τη…δικογραφία για Παππά και Βασιλειάδη
Σύμπτωση θα είναι… Εδώ και ένα χρόνο (από τότε που εγκαταστάθηκε με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου) το VARστα ελληνικά γήπεδα, δεν υπήρχε η περιβόητη γραμμή του οφσάιντ, με πρόσχημα ότι το κόστος ήταν μεγάλο ή ότι δεν υπήρχαν προδιαγραφές ή ότι… ένα σωρό δικαιολογίες.
Ξαφνικά, ξεφύτρωσαν ρεπορτάζ στο διαδίκτυο (αγνώστου πηγής και προελεύσεως), σύμφωνα με τα
οποία στα παιχνίδια των πλέι-οφ (που θα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές) θα χρησιμοποιηθεί η γραμμή του… οφσάιντ.
Πώς έγινε αυτό; Και μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αποστολή της δικογραφίας για Παππά και Βασιλειάδη στη Βουλή, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη
συζήτηση για το υπέρογκο κόστος του VAR (14
εκατ. ευρώ) σε σχέση με το πόσο κόστισε σε άλλες χώρες, αλλά και με τις τεχνικές του ελλείψεις,
και ξαφνικά… εμφανίζεται η γραμμή του οφσάιντ!
Μάλιστα, λέγεται ότι οι διαιτητές ενημερώθηκαν ότι θα γίνουν την Τρίτη (2/6) και την Τετάρτη
(3/6) τα σχετικά σεμινάρια (από απόσταση) από
τον VAR Referee Project Leader, Μιχάλη Κουκουλάκη…
Είδες τι κάνει μια εισαγγελική παρέμβαση…

Μπάχαλο και με τη
μηχανοργάνωση
Έχει χαθεί κάθε έλεγχος στην ΕΠΟ, και το
αντιλαμβάνονται ακόμα και τα ζωάκια
που περνούν τον χρόνο τους στο πάρκο
Γουδή. Η βλάστηση επιτρέπει σε πτηνά,
αλλά και θηλαστικά να φτιάχνουν φωλιές. Όλα τα ζωντανά του πάρκου, λοιπόν,
γίνονται μάρτυρες της απαξίωσης που
γνώρισε η ΕΠΟ στα χρόνια του Γραμμένου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδυναμία τους να χωρίσουν δύο
γαϊδάρων άχυρο. Να κάνουν, ρε αδερφέ,
έναν αξιοπρεπή διαγωνισμό. Ούτε για τη
μηχανοργάνωση δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη. Κι όμως, η ομοσπονδία διαθέτει νομική υπηρεσία με εννέα άτομα, αν
δεν χάσαμε κάποια προσθήκη. Επίσης,
αρκετά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
είναι δικηγόροι. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον πρόεδρο Βαγγέλη, τον
αντιπρόεδρο Λυσάνδρου και τον ταμία Λασκαράκη. Αλλά η μηχανοργάνωση εστάλη στο ΔΣ, διότι άκρη δεν μπόρεσαν να βγάλουν. Μα ούτε έναν διαγωνισμό να μην μπορούν να κάνουν στην ώρα
του; Ούτε έναν; Ο Γραμμένος, βέβαια, τα
ρίχνει στον Λασκαράκη. Ο τελευταίος
πετάει το μπαλάκι στη νομική υπηρεσία,
και πάει λέγοντας. Όσο για τον Λυσάνδρου, αυτός δεν ασχολείται. Όπως λένε,
του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ…
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Πίεση στον
Μάτος

Στην Ισπανία δεν μπορούν να συνέλθουν από το σοκ ότι ο Πογιάτος είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
Είναι –πράγματι– απορίας άξιο που τον… ξετρύπωσε ο Ρόκα!
Ο Πογιάτος είναι προπονητής στην Κ-19 της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σε πάγκο ανδρικής ομάδας δεν έχει καθίσει ποτέ, παρά το γεγονός ότι είναι… 46 ετών.
Ούτε καν στη Χιρόνα ή στην… Αλκορκόν (που λέει ο λόγος), οι οποίες είναι ομάδες Β΄ Ισπανίας, δεν έχει κάτσει προπονητής, αλλά για τον Ρόκα (που προορίζεται για… βοηθός του) κάνει για τον Παναθηναϊκό!
Ο Δώνης, που έσωσε τον κυρ-Γιάννη από το Ειδικό Δικαστήριο –των οργανωμένων– δεν έκανε στον Ρόκα. Τώρα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Πογιάτος είναι προσωρινός, αφού οι Κινέζοι έχουν άλλα στο
μυαλό τους… Σωστό κι αυτό. Ρόκα είναι, και θα περάσει...

Ο Κάκος
χρειάζεται
περισσότερο
από τον Βιεϊρίνια
στον ΠΑΟΚ
Ο Τάσος ο Κάκος, που δουλεύει αμισθί στο OPEN του Σαββίδη, μας έλειψε. Επανέρχεται, όμως και είναι έτοιμος στις επάλξεις για ν’ απονείμει δικαιοσύνη με τις αμφισβητούμενες φάσεις. Η πολυετής εμπειρία του το
εγγυάται. Και η αμεροληψία του, βέβαια. Έχει παγιωθεί στις συνειδήσεις
των τηλεθεατών, ότι είναι πολύ μπροστά. Εκτός κι αν άλλαξε τίποτα. Τόσες
περικοπές έκανε ο Ιβάν Σαββίδης. Μήπως μείωσε τα 8.000 τον μήνα
και στον Τάσο; Υπήρχε ένα ερώτημα και μία απορία στους εργαζόμενους
του ΟΡΕΝ. Μάλιστα, ένας μη ΠΑΟΚτσής το είπε στους διαδρόμους, ότι καλύτερα είναι για τον Σαββίδη να διώξει τονΒιεϊρίνια, παρά να μειώσει
τον μισθό του Τάσου. Διότι ο Τάσος χρειάζεται περισσότερο. Να τον έχει
μονίμως αδικημένο τον ΠΑΟΚ. Και να μη φωνάζει ο κόσμος του.

Bonus ο Ιβάν
και για την
κατάκτηση
του Champions
League
Ο Ιβάν Σαββίδης δουλεύει σε ψιλό
γαζί και τους παίκτες του ΠΑΟΚ και
τον λαό του. Έκανε μειώσεις στα συμβόλαια των παικτών, παρ’ ότι ο ινστρούχτορας Κυριάκος Κυριάκος δήλωσε στην web TV του sdna ότι
δεν επρόκειτο να το κάνει. Κι έβαλε ο Σαββίδης έναν όρο ότι, αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και μπει στους ομίλους του ChampionsLeague, θα πάρει
πίσω τις μειώσεις! Κι εμείς λέμε ότι έπρεπε να δώσει και bonus από 1 μίλιον σε κάθε παίκτη, αν μπούνε στους ομίλους και από 3 μιλιόνια αν κατακτήσουνε το τρόπαιο στη διοργάνωση. Τζάμπα είναι οι υποσχέσεις, γιατί να μην το κάνει αυτό ο Ιβάν; Για να σοβαρευτούμε, τέτοια κοροϊδία ο
λαός του ΠΑΟΚ δεν έφαγε ούτε επί Βρύζα. Ελπίζει ο Σαββίδης ότι, αφού
διώξει όλους τους καλούς, μπορεί με τον Χατζηστραβό και τον Τιγιανίδη να μπει στους ομίλους του ChampionsLeague; Δούλεμα κανονικό πέφτει στην Τούμπα κι ευτυχώς που οι κανονικοί ΠΑΟΚτσήδες την ανθίστηκαν τη δουλειά και τα χώνουν και στον κόλακα.

Τάδε έφη ο Ζαρατούστρας
Κυριάκος για τον…
ρεαλισμό του Ιβάν
«Η αλλαγή φιλοσοφίας ενός κλαμπ δεν
σημαίνει μείωση δυναμικής. Ο οπαδός
δεν θέλει ρεαλισμό. Η ζημία συνολικά από το 2012 που ανέλαβε το κλαμπ η οικογένεια Σαββίδη μέχρι και σήμερα, μπορεί και να ξεπερνά το 1,5 νέο γήπεδο».
Τάδε έφη… Ζαρατούστρας Σταύρος
Κόλκαςμε το όνομα. Όσο υπήρχε ο «θεός» Ιβάν, όλα λειτουργούσανε τέλεια
στον ΠΑΟΚ. Όταν «πέθανε» ο θεός, που
γράφει κι ο μέγας Φρίντριχ Βίλχεμ
Νίτσε, «οι άνθρωποι έγιναν έρμαιο του
όχλου». Στην προκειμένη περίπτωση, όχλος των οπαδών του ΠΑΟΚ
συνεχίζει να τα χώνει στον Ιβάν, αλλά και τον… κόλακα Ζαρατούστρα. Κι αφού ο «θεός» Σαββίδης έκλεισε την κάνουλα και δεν ρίχνει χρήμα στον ΠΑΟΚ, τότε γεννάται ο «Υπεράνθρωπος», που λέει ο
Ζαρατούστρας. Και ποιος είναι αυτός; Ο Φιγούρας Κυριάκος Κυριάκος, που θα επωμισθεί όλο το βάρος του σανοπαραμυθιού.

Χοντρό δούλεμα Περέιρα με
τους απλήρωτους διαιτητές
Ώρα για… χαβαλέ με τον Μέλο με το μέλι Περέιρα: «Να είστε δυνατοί, να πιστεύετε στους εαυτούς σας και να τηρήσετε τον κανονισμό.
Μη διστάσετε να πάρετε μη δημοφιλείς αποφάσεις. Είστε οι καλύτεροι
και γι’ αυτό βρίσκετε στη Superleague. Αποδείξτε ότι αξίζετε να βρίσκεστε εδώ»! Ξέρετε πού τα είπε αυτά; Στους διαιτητές. Και τη γλίτωσε. Δεν τον πήραν με τις πατσαβούρες. Αφού τους ξεφτίλισε φέρνοντας ξένους διαιτητές από το κάτω ράφι των σούπερ μάρκετ, αφού το δέχεται
να παραμένουν απλήρωτοι, αφού το καταδέχτηκε να πληρώσουν από την τσέπη
τους τα μοριακά τεστ για τον κορωνοϊό,
τώρα πάει και τους λέει ότι είναι οι καλύτεροι. Το πορτογαλικό σανό, τελικά, πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας. Μήπως
θυμάται να μας πει ο Μέλο με το μέλι
στο δάκτυλο Περέιρα, πότε η UEFA χρησιμοποίησε για τελευταία φορά Έλληνες
διαιτητές στα ευρωπαϊκά Κύπελλα;

Βγήκε ο Μάης, αλλά
στην Τούμπα δεν έχει
κλείσει ούτε ένα
μέτωπο από τόσα
ανοικτά που υπάρχουν.
Η υπογραφή του
Μίσιτς είναι παλιά
ιστορία, αν και ακόμα
δεν έχει ξεκαθαρίσει το
τοπίο με τη Σπόρτινγκ,
όπως λένε όσοι
γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγματα. Για να
αντιληφθούν όλοι τι
ακριβώς συμβαίνει
στην αυλή του Ιβάν θα
σας αποκαλύψουν ότι
έχουν αυξηθεί το
τελευταίο διάστημα οι
συζητήσεις για το
μέλλον του Μάτος. Ο
Κυριάκος Κυριάκος
έχει ξεκαθαρίσει ότι ο
Λέο θα παραμείνει
στην Τούμπα, αλλά το
ερώτημα είναι με
ποιους όρους. Διότι
ακούγεται ότι ο
Βραζιλιάνος χρειάζεται
κάποιες συμμετοχές
ώστε να επεκταθεί
αυτόματα το
συμβόλαιό του. Θα τις
εξασφαλίσει; Θα
δείξει! Αν και λέγεται
ότι η πίεση θα αυξηθεί
σημαντικά μέσω της
απόφασης που θα
πάρει ο Άμπελ
Φερέιρα, ο οποίος
προετοιμάζει τον
Βιεϊρίνια για το δεξί
άκρο της άμυνας.
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ΘΕΜΑ
Ποιος…
προγραμματι
σμός;
Ο προγραμματισμός φαίνεται πως είναι ξένη λέξη
για την Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας. Αυτό που συνέβη με το VAR και την τελευταία πράξη που παίζεται με τη γραμμή του οφσάιντ, η οποία θα μπει στα
πλέι οφ, αναδεικνύει το
μέγεθος του προβλήματος.
Μόλις τέσσερις μέρες πριν
από τη σέντρα κλήθηκαν οι
διαιτητές να περάσουν σεμινάρια για τη γραμμή του
οφσάιντ και αυτά μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο υπεύθυνος Μιχάλης Κουκουλάκης τους έλεγε πως λόγω
κορωνοϊού δεν πρόκειται
να τύχει εφαρμογής την
τρέχουσα περίοδο.
Οι αδαείς θεωρούν πως
κάθε τι μπαίνει στον αυτόματο πιλότο κι εφαρμόζεται. Δεν είναι τόσο απλά τα
πράγματα. Ο πρώην διεθνής διαιτητής Ηρακλής
Τσίκινης είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
«Στην Ελλάδα έχουν γίνει
πάρα πολλά λάθη όσον αφορά την εγκατάσταση του
VAR. Αρχικά ήρθε ελλιπές
το VΑR στην Ελλάδα. Είναι
αδιανόητο να μην έχει έρθει
με τη γραμμή του οφσάιντ
και να έχουμε παίξει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και
να έχουν γίνει τόσες συζητήσεις για φάσεις που χρειαζόντουσαν τη γραμμή. Μακάρι να διαψευστώ, είναι
τόσο ελλιπής η εκπαίδευση
των διαιτητών στο σύστημα, που κανονικά χρειάζεται ένα μήνα βάσει των στατιστικών στοιχείων και οι
διαιτητές θα εκπαιδευτούν
σε δύο μέρες για την γραμμή του οφσάιντ. Δεν είναι
εύκολη η χρήση της γραμμής του οφσάιντ. Υπάρχουν
τεχνικά θέματα, υπάρχουν
θέματα στο πώς θα χειριστείς την κονσόλα. Φοβάμαι και τώρα που θα μπει η
γραμμή, πως θα υπάρχουν
παλινωδίες όσον αφορά το
οφσάιντ. Για μένα ακόμα ένα κομμάτι που λείπει είναι
αυτό της γραμμής του τέρματος η οποία μπορεί να
χρειαστεί μία φορά αλλά σε
αυτή τη φορά θα είναι απαραίτητη. Στην Ελλάδα πρέπει όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε κάτι να το κάνουμε ολοκληρωμένα».

Όταν λένε δύο μέτρα από τον διαιτητή,
τι εννοούν;

Το φιλαράκι του Περέιρα που
«καθάρισε» την ΑΕΚ έγραψε ιστορία
ράφει… ιστορία ο περίφημος διαιτητής Φέλιξ Τσβάιερ που
χάρισε πέρυσι το Κύπελλο στον ΠΑΟΚ στον τελικό με την ΑΕΚ. Όλοι θυμούνται πως ο Γερμανός έκλεισε τα μάτια σε δύο
πέναλτι της «Ένωσης», αγνοώντας μάλιστα στη μία περίπτωση το
χέρι του Κάνιας ακόμη και το VAR.
Ο Τσβάιερ είχε εμπλοκή το 2004-2005 στο «σκάνδαλο Χόιτσερ», όπου ο διαιτητής Ρόμπερτ Χόιτσερ κρίθηκε ένοχος για χειραγώγηση αγώνων, συνεργαζόμενος με τα αδέλφια Σάπινα από την Κροατία.
Στον αγώνα Βούπερταλ-Βέρντερ Βρέμης, η γηπεδούχος είχε κερδίσει
1-0 με πέναλτι, με τον Χόιτσερ να είναι διαιτητής και τον Τσβάιερ βοηθός. Ο Τσβάιερ κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία 300 ευρώ από τον Χόιτσερ, ώστε να βοηθήσει τη Βούπερταλ να νικήσει τους ερασιτέχνες της
Βέρντερ Βρέμης, στον αγώνα τρίτης κατηγορίας.
Ο ρέφερι του τελικού αποκλείστηκε για έξι μήνες, με την τιμωρία του να
μειώνεται, επειδή στη συνέχεια συνεργάστηκε με τις Αρχές και βοήθησε να
είναι πιο ολοκληρωμένο το κατηγορητήριο εις βάρος του Χόιτσερ και
των συνεργατών του.
Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα είχε τους λόγους του φαίνεται κι επέλεξε για
τον τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ τον συγκεκριμένο διαιτητή, με τον οποίο συνεργάστηκε άψογα. Ποιος ξεχνάει όσα έκαναν στον τελικό του ΟΑΚΑ;
Όταν ο α΄ βοηθός
Τόρστεν Σίφνερ αντικαταστάθηκε από τον Μαρκ
Μπορς, ο οποίος αρχικά
είχε οριστεί ως βοηθός
του VAR; Ο Σίφνερ έγινε
τέταρτος και ο Σβεν Γιαμπλόνσκι, από τέταρτος

Γ

που είχε οριστεί, ανέλαβε
τελικά τον ρόλο του βοηθού VAR. Πήρε δηλαδή τη
θέση του Μπορς πίσω από
τα μόνιτορ.
Πώς είχε προκύψει αυτό; Ο Σίφνερ είπε ότι ένιωσε στομαχικές διαταραχές το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα και ενημέρωσε τον Τσβάιερ, για
το πρόβλημα. Εκείνος με τη σειρά του μίλησε με τον Περέιρα, ο οποίος αποφάσισε να γίνουν οι αλλαγές. Ο Πορτογάλος που έφερε τους Γερμανούς δεν ενημέρωσε κανέναν για τις μεταβολές και μάλιστα… ενοχλήθηκε όταν αποκαλύφθηκε τι είχε κάνει.
Ο Τσβάιερ όμως πρωταγωνιστεί σε νέες περιπέτειες. Στον αγώνα Σάλκε-Βέρντερ, ο Γουένστον ΜακΚένι έστειλε το δικό του μήνυμα για τη
δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.
Ο Αμερικανός άσος της Σάλκε φόρεσε περιβραχιόνιο, το οποίο έγραφε:
«Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ». Ωστόσο, αυτή η κίνησή του φαίνεται
πως δεν άρεσε στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος του ζήτησε να το
βγάλει.
Την αποκάλυψη την έκανε ο ίδιος ο ΜακΚένι, ο οποίος μάλιστα δήλωσε σχετικά: «Όλοι στο ποδόσφαιρο φωνάζουν συνεχώς πως πρέπει να
λέμε όχι στον ρατσισμό και έτσι θεώρησα ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να
βάλω αυτό το περιβραχιόνιο για να περάσω το μήνυμά μου. Αν πλέον πρέπει
να έρθω αντιμέτωπος με τις συνέπειες γιατί εξέφρασα αυτά που πιστεύω,
τότε θα το αποδεχθώ».
Ο Φέλιξ Τσβάιερ, ο οποίος ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA, ίσως επανακληθεί από τον Περέιρα. Έχουμε και άλλα σημαντικά ματς
μπροστά.
Η FIFA πάντως ζήτησε από τις Ομοσπονδίες να μην τιμωρήσουν τους
παίκτες, που εξέφρασαν την άποψή τους κατά του ρατσισμού, οπότε ο
ΜακΚένι δεν θα πρέπει να ανησυχεί.



Ο «Μαύρος ο
θεός»,
εμβληματικός
αρχηγός της ΑΕΚ
και της Εθνικής
Ελλάδας έγινε 66
ετών την
περασμένη
Κυριακή. Στην
ανέκδοτη
φωτογραφία ο
Θωμάς Μαύρος
είναι καβάλα σε
μηχανή με τον
άλλοτε
συμπαίκτη του
στην «Ένωση»,
τερματοφύλακα
Σπύρο
Οικονομόπουλο.

Το δώρο θα φέρει… ρήξη
Ολυμπιακός
μπορεί να έχει στην…
τσέπη του το πρωτάθλημα, καθώς η
διαφορά που τον
χωρίζει από τον ΠΑΟΚ είναι 14 βαθμοί,
όμως την Κυριακή
στην Τούμπα έχει
πολλούς λόγους να
θέλει να κάνει δώρο στην ΑΕΚ. Όχι
τυχαία.
Με νίκη στην Τούμπα την Κυριακή, οι «ερυθρόλευκοι» θα επαναλάβουν την επιτυχία του πρωταθλήματος στο ίδιο γήπεδο που αυτήν
τη φορά δεν θα έχει κόσμο, θα πάνε τη διαφορά στους 15 πόντους
και θα δώσουν την ευκαιρία στην «Ένωση» αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό να πατήσει στη δεύτερη θέση. Μετά θα απολαύσουν τη μετωπική σύγκρουση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για το δεύτερο εισιτήριο του Champions
League που ίσως δεν είναι μόνο αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός θέλει να συμβάλει ώστε η «Ένωση» ν’ αρπάξει τη
δεύτερη θέση, κάτι που σε μια ευαίσθητη περίοδο θα οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις τις διοικήσεις των «δικέφαλων». Ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Ιβάν Σαββίδης που έχουν έλθει πιο κοντά το τελευταίο διάστημα ενόψει των εκλογών της Super League, είναι πολύ πιθανό να έχουν από απλή αντιπαράθεση μέχρι οριστική ρήξη. Η
δε διαιτητική αντιμετώπιση θα παίξει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο
προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Ο



Ο μεγάλος Γάλλος αρχηγός Μισέλ Πλατινί πιάνει από
το μπράτσο τον Ρουμάνο διαιτητή Ίον Ίγκνα, στον
προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 κόντρα στη Βραζιλία.
Μετέπειτα, ως πρόεδρος της UEFA, ο Πλατινί ήταν
αυτός που αυστηροποίησε τον πειθαρχικό κώδικα για
παρόμοιες συμπεριφορές κατά των διαιτητών.

Το τρένο θα «σφυρίξει»
στο εξωτερικό
Δεν τα έβαψε μαύρα ο Γιώργος Δώνης μετά την απόφαση
του Γιάννη Αλαφούζου να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Το «τρένο» θεωρείται
δεδομένο ότι θα ταξιδέψει εκτός Ελλάδας για τον επόμενο
σταθμό της προπονητικής του καριέρας.
Ήδη ο Γιώργος Δώνης έχει προτάσεις στα χέρια του, τις αξιολογεί και λίαν συντόμως θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις.
Η Αγγλία πάντα συναρπάζει τον 50χρονο προπονητή. Από ’κεί
και πέρα όμως, όταν υπάρχουν σειρήνες που ηχούν… μαγικά, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τ’ αυτιά του.
Ήδη ο Έλληνας τεχνικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων, και αποτελεί βασικό στόχο της βελγικής Σερκλ Μπριζ, η οποία έχει περάσει στα χέρια του Ρώσου μεγιστάνα, Ντιμίτρι Ριμπολόβλιεφ, ο οποίος φαίνεται αποφασισμένος να επενδύσει
αρκετά χρήματα ώστε να τη βγάλει από την μετριότητα.
Η δεύτερη ομάδα
που εξετάζει την περίπτωση Δώνη είναι η
Σταντάρ Λιέγης. Μία
παραδοσιακή δύναμη
του Βελγίου, η οποία έχει ξεχωρίσει τον Έλληνα τεχνικό, μαζί με τους
Λάζλο Μπόλονι, Κριστιάν Πανούτσι και
τον επίσης γνώριμο
Βλάνταν Ίβιτς.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Στα δύο
μέτρα.
Και με τον…
Μπέο;

Νέες περιπέτειες για
τον Αλέξη Κούγια. Το
Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Super
League καθορίζει εκτός
από τις απαραίτητες
διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθήσουν όλες
οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στους αγώνες των
πλέι οφ και πλέι άουτ
του Πρωταθλήματος
Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 20192020 και τους κανόνες,
λειτουργίες και οδηγίες
που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση
των αγώνων.
Ως εκ τούτου, υπάρχουν νέοι κανόνες και
για τους διαιτητές. Οι
ομιλίες με τους ποδοσφαιριστές και με τους
αξιωματούχους του αγώνα –πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη
λήξη του–, τόσο σε
κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους, πρέπει να γίνονται με δύο
μέτρα απόσταση. Άντε
τώρα να πάει να διαμαρτυρηθεί ο Αλέξης
και να σταματήσει στα
δύο μέτρα. Μόνη διέξοδος οι ανακοινώσεις.
On line θα είναι ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ
στους αγώνες της ομάδας του. Την Κυριακή
κόντρα στον Αστέρα
συγκεντρωμένα τα
βλέμματα, παρά το περιορισμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δύο αγωνιστικές μετά, γίνεται το ματς με τον Βόλο
του Αχιλλέα. Εκεί θα έχουν ενδιαφέρον οι αντιδράσεις του Αλέξη.
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πανεμφανίστηκε το
πρωί της
Τρ ί τ η ς
στην ΕΠΟ ο Βάγγος
Γραμμένος και έπειτα από
πολύ καιρό έδειξε ιδιαίτερα ευδιάθετος. Λες και αναζωογονήθηκε από το τριήμερο που πέρασε στη Θεσσαλονίκη. Και ας του τα χάλασε ο
καιρός. Αν και στην ηλικία του
ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν πρέπει να ’ναι και ιδιαίτερα φανατικός με τη θάλασσα. Εκτός και
αν πρόκειται για κάποια ταβέρνα με ωραία αστακομακαρονάδα. Ή και με καλή μαριδίτσα.
Λέγεται ότι του αρέσουν και οι
δύο επιλογές.
Η καλή διάθεση του Γραμμένου, λοιπόν, δεν σχετιζόταν με την
απόλαυση της παραλίας. Για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε έφτιαξε το
κέφι του από τις γαστρονομικές δυνατότητες που παρέχει το άνοιγμα
των καταστημάτων εστίασης. Για
τον Βάγγο άλλα πράγματα παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, η προοπτική της παραμονής του στην
προεδρία της ΕΠΟ! Ναι, μια χαρά
βλέπουν τα ματάκια σας! Ο Γραμμένος άρχισε να ελπίζει ότι μπορεί
να πάρει το χρίσμα και να παραμείνει στο πάρκο Γουδή. Γι’ αυτό επέστρεψε μέσα στη φρεσκαδούρα!
Καμαρωτός-καμαρωτός και ας είχε πάει στη Bουλή η δικογραφία για
το VAR, στο οποίο μπορεί να βρεθεί ξαφνικά κατηγορούμενος.
Πού αντλεί την αισιοδοξία του ο
Βάγγος; Στον Μελισσανίδη! Στον
«Τίγρη». Όχι ότι του έχει πει κάτι,
αλλά διακρίνει μία αναποφασιστικότητα στην επιλογή του νέου προέδρου. Κι όσο καθυστερεί ο «Μελισσάν» να δώσει σε κάποιον το
χρίσμα, τόσο αναθαρρεύει ο Γραμμένος. Έχει βάλει κόσμο και κοσμάκη για μία καλή κουβέντα στο αφεντικό της ΑΕΚ. Μέχρι και ότι αποτάσσεται το μπλοκ του Βορρά είναι
έτοιμος να πει ο Βάγγος, για να παραμείνει πρόεδρος. Αλλά, όπως λένε όσοι ξέρουν, περισσότερες ελπίδες έχει ο Κούγιας να εκλεγεί στην
προεδρία της Σούπερ Λίγκας παρά
ο Γραμμένος για να παραμείνει
στην ΕΠΟ. Κι αφού ο Αλέξης μπορεί να βρει μόνο την ψήφο του
Μάρκου αν όντως βάλει υποψηφιότητα, ο άνθρωπος του Ιβάν δεν
έχει την παραμικρή πιθανότητα.

Ε

Ο Βακάλης και
ο Παπαχρήστος
Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται και ο Νίκος Βακάλης. Την
τελευταία εβδομάδα επιδόθηκε σε
αγώνα δρόμου. Το κινητό του τηλέφωνο έφτασε στα πρόθυρα της

Αναθάρρησε
ο Γραμμένος,
το παλεύει και
ο Βακάλης

έκρηξης από τη χρήση. Ο Σαμιώτης τηλεφωνούσε σε όποιον γνωρίζει από τις Ενώσεις, ενώ δεν παρέλειψε να επικοινωνήσει ακόμα
και με παράγοντες ισχυρών σωματείων σε διάφορες περιοχές της
χώρας. Αλλά φαίνεται πως ήταν
της μοίρας του γραφτό να επιστρέψει μόνιμα στο νησί του, χωρίς τα μεγαλεία της τελευταίας
τριετίας όταν τον έμαθαν σε όλη
την Ελλάδα, μα και στην Ευρώπη.
«Αυτά παθαίνει όποιος κατηγορεί δεξιά και αριστερά τον Γιαννάκη», σχολίαζε άνθρωπος που γνώριζε από πρώτο χέρι όσα απέδιδε ο
Βακάλης στον στενό συνεργάτη
του Μελισσανίδη, όταν η ΑΕΚ έμεινε εντελώς εκτός στόχων αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2018.
Τον Νικόλα επεχείρησε να σώ-

σει ο Τάκης Παπαχρήστος με την
πρότασή του για αύξηση της Εκτελεστικής Επιτροπής από 17 άτομα
σε 21. Ο Αγρινιώτης εξασφάλισε
το πράσινο φως και από το μπλοκ
του Βορρά, καθώς κι εκείνοι ήθελαν να σώσουν έναν-δύο εκλεκτούς τους, όπως ο Παναγιώτης
Διακοφώτης και ο Περικλής
Λασκαράκης. Έπεσε, όμως, η
πρόταση στο κενό. Όχι μόνο επειδή αντέδρασαν από τη FIFA και
την UEFA, αλλά κυρίως διότι υπήρξαν διαφωνίες και εντός Ελλάδας. Με το σκεπτικό ότι «όσο μικρότερη είναι μία διοίκηση, τότε ευκολότερα μπορεί να κινηθεί και δυσκολότερα αυτονομείται».
Η απόρριψη της πρότασης που
κατέθεσε ο Παπαχρήστος δείχνει
ότι το επόμενο διοικητικό σχήμα
της ΕΠΟ (αν γίνουν εκλογές) έχει

ουσιαστικά κλειδώσει. Με πολλούς από τους παλιούς να κουνούν μαντίλι και να αναπολούν τα
περασμένα μεγαλεία, τα οποία θα
διηγούνται και θα δακρύζουν.
Επί της ουσίας για το νέο ΔΣ
παίζονται μια-δυο θέσεις, οι οποίες περίμεναν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία κατά το παρελθόν
θεωρήθηκαν φίλα προσκείμενα
στον Ολυμπιακό, αλλά όσα συμβαίνουν το τελευταίο 10ήμερο θέτουν σε αμφισβήτηση την εκλογή
τους. Όλα αυτά, βέβαια, με το σκεπτικό ότι τελικά θα γίνουν οι εκλογές μέσα στον Ιούλιο όπως προβλέφθηκε αρχικά, και όχι σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση
και την ανακοίνωση του Λευτέρη
Αυγενάκη για μετάθεση των αρχαιρεσιών το φθινόπωρο και με διευρυμένη βάση ψηφοφόρων.
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Μετά από τα έγγραφα που κατέθεσε στη
Βουλή ο πρώην επόπτης της υπόθεσης
Novartis, Γιάννης Αγγελής, και τα οποία
αποδεικνύουν απόλυτα όλες τις παλινωδίες, τα ψεύδη και τις πρακτικές που ακολούθησε η κα Τουλουπάκη, ώστε να σπιλωθούν οι δέκα πολιτικοί, είναι δύσκολο
το δίχτυ προστασίας να μη σπάσει…
Αρκεί να θυμηθούμε τις διαρροές της
Εισαγγελίας Διαφθοράς στο «Documento»,
στην κα Παπαδάκου, στην «Αυγή» και
στην «Kontra News», σύμφωνα με τις οποίες «αδιάσειστα στοιχεία του FBI δένουν τη
δωροληψία υπουργών», ενώ τα προ ημερών
κατατεθέντα στη Βουλή επίσημα έγγραφα
του FBI λένε ακριβώς το αντίθετο.
Εντύπωση προκαλεί η παθητική στάση
που επιδεικνύουν η πολιτική αλλά και η
δικαστική ηγεσία της Δικαιοσύνης.
Στηριζόμενη και μόνο στα έγγραφα που
κατέθεσε προ ημερών ο Γ. Αγγελής, και
στα αντίστοιχα υπομνήματα που έχει υποβάλει ο εκβιαζόμενος μάρτυρας Νίκος Μανιαδάκης, έπρεπε ήδη να έχουν θέσει σε
διαθεσιμότητα τους τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, αφού πέραν των αναφερομένων
προσώπων υπάρχουν και καταθέσεις των
τριών ανωτάτων εισαγγελέων που προαναφέραμε, που ποτέ δεν θα διακινδύνευαν
την καριέρα τους καταθέτοντας ενόρκως τόσα επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος τους.
Προφανώς, υπάρχουν πιέσεις…
Όμως πιέσεις κατά το παρελθόν υπέστησαν και άλλοι συνάδελφοί τους, που έγραψαν ιστορία.
Στη γειτονική Ιταλία, ο εισαγγελέας Di
Pietro δεν δίστασε να τα βάλει με τη μεγα-
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λύτερη διαχρονικά οργάνωση, τη Μαφία,
και να εγκαλέσει τον πανίσχυρο τότε πρωθυπουργό Μπερλουσκόνι. Το ίδιο έπραξε και ο δικαστής Τζιοβάνι Φαλκόνε, o οποίος όμως πλήρωσε με τη ζωή του τις αποφάσεις του. Ακόμη πρέπει να θυμηθούμε και τον δικό μας Χρ. Σαρτζετάκη, που
δεν δίστασε να τα βάλει με όλη τη χούντα.
Παραδείγματα έχουμε, μιμητές ψάχνουμε…
Το κατηγορητήριο που συνέταξαν οι εισαγγελείς Ζαχαρής και Σοφουλάκης θα
ήταν από μόνο του αρκετό για την απομάκρυνση –έστω και προσωρινά διά της διαθεσιμότητάς τους– της κας Τουλουπάκη
και των εισαγγελέων Διαφθοράς Ντζούρα
και Μανώλη.
Αλλά και για την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής τα παραπάνω δεδομένα,
αφού οι βουλευτές διεξάγουν παράλληλη
έρευνα με την Εισαγγελία του ΑΠ, θα ήταν
αρκετά για να καλέσουν την κα Τουλουπάκη ως ύποπτη για την τέλεση πλήθους
αδικημάτων.
Και δεν κατανοούμε για ποιο λόγο κατά
καιρούς ζητούν την άδεια του κ. Μπρακουμάτσου, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει
επιδείξει μια απαράδεκτη συμπεριφορά,
για να ενεργήσουν. Όπως είναι γνωστό,
μέχρι σήμερα όλες οι απαντήσεις του εν
λόγω εισαγγελέως δεν έχουν φέρει κάποιο
αποτέλεσμα, αφού είναι ήξεις-αφίξεις.
Στην ιστοσελίδα μας «www.iapopsi.gr»
και με τίτλο «Ποιος θα μας φυλάξει από
τους φύλακες;» έχει αναρτηθεί εξ ολοκλήρου το έγγραφο των κ.κ.Ζαχαρή και Σοφουλάκη.
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ρεαλισμό η Φώφη
Λόγια του αέρα
ο Αλέξης
• Επιδίωξη της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αναδειχθεί
ως η δυνατή αντιπολιτευτική φωνή έναντι της κυβέρνησης
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

λοι οι κατοικοεδρεύοντες στη Χαριλάου Τρικούπη
έχουν αποφασίσει
ότι το ΚΙΝΑΛ θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία,
παρά τις σειρήνες που ακούγονται από Κουμουνδούρου πλευρά. Εξάλλου, το μήνυμα που έχει
αποστείλει η κα Γεννηματά είναι
ότι όποιος θέλει μπορεί να φύγει.
Και το έκανε αυτό για να απορρίψει μια και καλή τα σενάρια για
συνεργασία, αλλά και να δώσει
έμφαση στο ότι το ΚΙΝΑΛ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία.
Αναμφίβολα, ο δρόμος που αποφάσισε να τραβήξει το ΚΙΝΑΛ
δεν είναι και ο πιο εύκολος. Κι
αυτό διότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ μάχονται
για να κερδίσουν τον χώρο του
κέντρου, όπου κινείται το Κίνημα
Αλλαγής. Κι όπως γνωρίζει ο καθένας, όταν αναγκάζεσαι να έχεις
ανοιχτά δύο μέτωπα σπαταλάς
πιο εύκολα δυνάμεις. Τουναντίον
αμύνεσαι καλύτερα όταν έχεις ένα μέτωπο. H τοποθέτηση της
Φώφης Γεννηματά στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο δεν έκρυβε ειδήσεις, αλλά όλοι κατανόησαν πως η στρατηγική του επόμενου διαστήματος θα είναι να
αναδειχθεί η ισχυρή φωνή του
ΚΙΝΑΛ. Με την επερχόμενη ύφεση, το ΚΙΝΑΛ παγιώνει τη θέση
του ως μια σκληρή αντιπολιτευτική φωνή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξάλλου, το ΚΙΝΑΛ από πολύ νωρίς έχει καταθέσει ξεκάθαρο και ρεαλιστικό
πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να
αντιπαρατεθεί με τις κυβερνητικές αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι
οι δίαυλοι επικοινωνίας της Χαριλάου Τρικούπη με το Μαξίμου

έχουν παγώσει, ειδικά μετά την
αποτυχία εξεύρεσης κοινής περπατησιάς για τον εκλογικό νόμο.
Στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν πως ο
Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα
πάει σε πρόωρες εκλογές, οπότε
εκτιμούν πως έχουν όλο τον χρόνο για να αυξήσουν την εκλογική
επιρροή τους. Η νέα σοσιαλδημοκρατική ατζέντα σε συνδυασμό
με τη μαχητική αντιπολίτευση με
θέσεις και αντιπροτάσεις θα επιτρέψει στο ΚΙΝΑΛ να διαφοροποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αλλού πατά και αλλού βρίσκεται. Και φυσικά θα του κόψει τον
βήχα και τη ρητορική πως «το ΚΙΝΑΛ είναι ουρά του Μητσοτάκη».

Και επίθεση
στον ΣΥΡΙΖΑ
Την ίδια ώρα που θα υπάρχει η
μετωπική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, το ΚΙΝΑΛ δεν θα βγάζει από το κάδρο την κριτική στον
ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, και στις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις της
η κα Γεννηματά χρησιμοποιεί
την έκφραση «δεν αλλάζουν με τίποτα αυτοί». Και ας μη λησμονούμε τα καυστικά σχόλια για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκε από τον κ. Τσίπρα στο Ζάπ-

πειο. Όπως επίσης και με τις διαδόσεις για το επεισόδιο στον Έβρο, όπου το ΚΙΝΑΛ άσκησε αυστηρή κριτική στον Νίκο Δένδια
για τις άστοχες δηλώσεις του, αλλά και διατήρησε τεράστιες αποστάσεις από τους ισχυρισμούς
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
περί «εισβολής σε ελληνικά εδάφη». Επίσης, και ο Ανδρέας Λοβέρδος, που μετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στο Πεντάγωνο,
ήταν καυστικός με τον τσακωμό
των εκπροσώπων Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κι ενώ υποτίθεται ότι θα ενημέρωναν την επιτροπή οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας και Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στη συνέχεια
αναμένεται με ενδιαφέρον η συζήτηση στη Βουλή την ερχόμενη
Παρασκευή 12 Ιουνίου, όπου η
κα Γεννηματά θα επιδιώξει αφενός μεν να ασκήσει κριτική στην
κυβέρνηση για το ότι έχει αποκλείσει πολλούς εργαζόμενους κι
επιχειρήσεις από το πρόγραμμα
στήριξης, αφετέρου δε θα βάλει
στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα υπενθυμίσει το υπερταμείο
που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ότι

ενέταξε τη δημόσια περιουσία. Αφορμή για να υπενθυμίσει τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει ένα μέρος της ένταξης
δημόσιας περιουσίας μετά από
προσφυγή κάποιων δήμων, αλλά και η επερώτηση που κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ ζητώντας από την
κυβέρνηση να απενταχθούν όλα
τα ακίνητα που ενέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ
στο υπερταμείο.

Νέα πελατεία
Έχοντας πλέον αποσαφηνιστεί οι
θέσεις του ΚΙΝΑΛ για την αυτόνομη πορεία, τώρα πλέον το κόμμα εισέρχεται στα δύσκολα. Κι
αυτά είναι το πώς θα αυξήσει την
εκλογική του δύναμη και θα πείσει τους ψηφοφόρους να το εμπιστευθούν. Επί τόσα χρόνια το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να κάνουν το ίδιο λάθος.
Προσπαθούν να πάρουν πίσω
τους πρώην «πράσινους» ψηφοφόρους, οι οποίοι έφυγαν το
2012 και το 2015 για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι εξ αυτών
μάλλον έριξαν άγκυρα και πολύ
δύσκολα θα επιτρέψουν.
Οπότε το ΚΙΝΑΛ ναι μεν πρέπει να συνεχίσει να τους διεκδικεί, αλλά αυτό που είναι ζωτικής
σημασίας είναι να φέρει κοντά του
νέους ψηφοφόρους (όχι απαραίτητα ηλικιακά). Να δημιουργήσει
–αυτό που κάποιοι το θεωρούν υποτιμητικό– νέα εκλογική πελατεία. Και το πιο δύσκολο, να την
εκπαιδεύσει (αφού εκπαιδευτεί το
ίδιο) να αποδέχεται τον ρεαλισμό
και όχι τα παχιά λόγια.
Η πανδημία απέδειξε ότι δεν
υπάρχουν εύκολες λύσεις. Όλες
είναι επώδυνες. Και αυτό το γνωρίζουν οι Έλληνες, μετά από τρία
μνημόνια και την επέλαση των
λαϊκιστών. Η λεγόμενη μεσαία
τάξη, η οποία πίστεψε στον Τσίπρα, πολύ εύκολα πήγε στον
Μητσοτάκη που της υποσχέθηκε μείωση φόρων. Και προτίμησε τη Ν.Δ. διότι πείστηκε ότι δεν

ήταν αναγκαία τα ματωμένα υπερπλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ
που ήταν προϊόν υπερφορολόγησης και ιδεοληψιών της Κουμουνδούρου. Πείστηκε η μεσαία
τάξη και πήγε στον Μητσοτάκη.
Οπότε ο δρόμος είναι αυτός.
Με ρεαλιστικά επιχειρήματα θα
προσεγγίσεις τον νέο επιστήμονα, τον νέο άνθρωπο. Πρέπει να
τον πείσεις ότι έχεις σχέδιο που
μπορεί να εφαρμοστεί και μετά
θα σε εμπιστευθεί. Τρανό παράδειγμα είναι τα οικονομικά προγράμματα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το «Μένουμε Όρθιοι» και
το «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ», που έχουν πάει άπατα, όχι επειδή δεν
είχαν την απαιτούμενη προβολή,
αλλά ο κάθε λογικός άνθρωπος
σκέφτεται πως εάν ξοδέψεις όλα
τα διαθέσιμα, στο τέλος θα παρακαλάς για νέα δανεικά και για νέα
μνημόνια.

Οι εσωκομματικές
αναταράξεις
Είναι σίγουρο ότι το ΚΙΝΑΛ θα
συνεχίσει να περνά αναταράξεις.
Το ότι μεγαλώνει το χάσμα που το
χωρίζει με την κυβέρνηση, θα αποτελέσει τη γραμμή άμυνας απέναντι στις συνεχείς απόπειρες
προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
γεγονός ότι σε επίπεδο ηγεσίας, η
κα Γεννηματά δεν έχει αφήσει κάποιο ανοιχτό παράθυρο προς την
Κουμουνδούρου, ωστόσο οι τοποθετήσεις κάποιων που διάγουν
την προσυνταξιοδοτική περίοδο
(ίσως μάλιστα έχουν ενταχθεί και
σε καθεστώς προσωρινής σύνταξης λαμβάνοντας ένα μέρος της κανονικής), όπως ο Δημήτρης Ρέππας, αναζωπυρώνουν σενάρια. Το
καλό για να ξεπεραστούν οι όποιες
γκρίνιες είναι τα τελευταία ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όπου
παρατηρείται αύξηση της δημοφιλίας της κας Γεννηματά. Αν υπάρξει και άνοδος στα ποσοστά
του ΚΙΝΑΛ, τότε οι αναταράξεις θα
σταματήσουν και οι μόνιμα αντιδρώντες θα λουφάξουν.

Τα τελειωμένα
ρετάλια και
ο Παυλόπουλος
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Κίτσος
ο κοριός

Η παρέμβαση
Βούτση για
τον φράχτη

Κυκλοφορεί εντόνως ότι ο
Προκόπης Παυλόπουλος ετοιμάζει βιβλίο και συνεχίζει να
δέχεται επισκέψεις από αρκετά
ρετάλια του «καραμανλισμού»,
τα οποία, αφού
έφυγαν από τη
Ν.Δ., έκαναν
διάφορα νταραβέρια στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι άστεγα και μόνα. Οι
συναντήσεις, πάντως δεν είναι για
το βιβλίο, αλλά για
να τον πείσουν να ετοιμάσει το ιδεολογικό πλαίσιο της νέας κεντροδεξιάς κίνησης. Πάντως, όλοι οι επισκέπτες του Παυλόπουλου (ακόμη και δύο εν ενεργεία
βουλευτές) είναι τελειωμένοι από
τη Ν.Δ. Για τον πρώην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, εξαρτάται από τη
στάση του.

Για να δω αν διαβάσατε σήμερα…
Πού θα κάνουν γεώτρηση οι Τούρκοι:
α) Στο Καστελόριζο; β) Στο Σούνιο; γ) Στον
Εθνικό Κήπο; δ) Στο υπουργείο Παιδείας;

Ο υπουργός, ο Σκέρτσος και
το μήνυμα από το Μαξίμου
Από την πρώτη ημέρα που ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ολομέτωπη επίθεση από τα ΜΜΕ για την ανάρτησή του, όπου άσκησε κριτική στην
αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη, όλοι ήταν πεπεισμένοι πως κρυβόταν κάποιος υπουργός. Αναμφίβολα η εισαγγελέας Αριστοτέλεια Δόγκα ξεπέρασε τα εσκαμμένα, αλλά και ο υφυπουργός Επικρατείας μάλλον θα έπρεπε να κρατήσει
για τον εαυτό του την όποια γνώμη είχε, δείγμα της απειρίας του.
Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου έμαθαν ότι πίσω από την έκταση που
πήρε η υπόθεση στα ΜΜΕ κρύβεται υπουργός, ο οποίος στη λίστα αξιολόγησης είναι χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά έχει καλά περάσματα
στον Τύπο και εκδικήθηκε τον βαθμολογητή Σκέρτσο. Όμως, ήδη στο
Μαξίμου έμαθαν το όνομα του υπουργού που... εκδικήθηκε τον Σκέρτσο και του εστάλη μήνυμα ότι καλό είναι να σκέφτεται την υπόλοιπη
τετραετία ως απλός κυβερνητικός βουλευτής.

Μαλλιά-κουβάρια έχουν
γίνει το τελευταίο διάστημα στην Κουμουνδούρου για το θέμα του φράχτη στον Έβρο. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, με συνέπεια να έχει προκληθεί
ζημιά στο κόμμα. Οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν και στο πλαίσιο των ιδεοληψιών τους
επιμένουν. Έτσι αναγκάστηκε να αναλάβει πρωτοβουλία ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος ως παλιά
καραβάνα έχει αποκτήσει
την άνεση να παρεμβαίνει όποτε το θελήσει. «Και
μπορεί και πρέπει να γίνει
ο φράχτης», διεμήνυσε με
στόμφο ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Και όπως μάθαμε πολλοί που
είχαν αυτή την άποψη ένιωσαν ανακούφιση από
την παρέμβαση του κ.
Βούτση, ενώ οι ιδεοληπτικοί είναι έτοιμοι να
σκάσουν σαν βόμβα.

Εμμένει σε πιθανά
μέτρα ο Κύρτσος
Εντύπωση προκαλεί η εμμονή του ευρωβουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Κύρτσου, για την πιθανότητα να λάβει η κυβέρνηση μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής αν η μετα-πανδημική ύφεση είναι σημαντική και τα πράγματα στην οικονομία δεν εξελιχθούν
με ευνοϊκό τρόπο.
Μάλιστα, την παραπάνω δυσοίωνη εκτίμησή του που επικαλείται καιρό τώρα συνεχίζει να την επαναλαμβάνει και τώρα που το χρηματοδοτικό «πακέτο» στήριξης
της οικονομίας από την Κομισιόν είναι πραγματικά πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα.
«Υπήρξα σύμβουλος του πατέρα Μητσοτάκη και είμαι οπαδός της ωμής ειλικρίνειας», είπε ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής και όπως μαθαίνω ήδη από την Ηρώδου Αττικού τού έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις.
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Αναζητούσαν την
ώρα της ανάρτησης
Καρανίκα

Κίτσος ο κοριός
Φόραγε τη μάσκα
Από τους πλέον φοβισμένους με την
πανδημία του covid-19 είναι ο Αλέκος
Φλαμπουράρης. Ο πρώην υπουργός
Επικρατείας του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος
«Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» στο Ζάππειο, φορώντας χειρουργική μάσκα. Και τη φόραγε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μαζί για
καφεδάκι

Τι είπε πάλι
ο ποιητής «Μπόζο»;
Τον Κώστα Γαβρόγλου, όσα χρόνια και εάν περάσουν, θα τον θυμόμαστε. Όχι επειδή ως υπουργός Παιδείας έχει να επιδείξει έργο.
Τουναντίον θα λέγαμε. Για το μόνο που θυμόμαστε τον κύριο καθηγητή, ήταν ότι ήταν αντίθετος με την αριστεία των μαθητών.
Και ο «Μπόζο», όπως ήταν το παρατσούκλι που του είχαν κολλήσει
στο υπουργείο Παιδείας, πήρε θέση για το άνοιγμα των σχολείων
όλων των βαθμίδων.
Να θυμίσουμε ότι από
τη Δευτέρα ξεκίνησαν
τη λειτουργία τους και
τα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά.
Κι όπως σωστά είπαν οι επιστήμονες υγείας, είναι μία καλή
περίοδος, ώστε οι μαθητές να επιτρέψουν
στα θρανία για να κάνουν πρόβα για την έναρξη της σχολικής περιόδου τον Σεπτέμβριο κι για ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Ο Γαβρόγλου δήλωσε αντίθετος. Και προσπαθήσαμε να διαβάσουμε τον λόγο. Όταν όμως τον διαβάσαμε, καταλάβαμε με τι είχαμε
μπλέξει.
Κι αυτό διότι θεωρεί την πρόβα για το φθινόπωρο ως κοινωνικό
πείραμα ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι ναζιστές. Και μας
σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με την αμπελοφιλοσοφία του ποιητή...

Μαθαίνω ότι Νίκος
Παππάς και Θανάσης
Θεοχαρόπουλος έχουν
κάνει ένα δίδυμο για τις
επόμενες εθνικές εκλογές στον Νότιο Τομέα
της Β΄ Αθήνας. Έτσι έχουν πυκνώσει τις παρουσίες τους σε καφετέριες για να τους βλέπει ο
κόσμος ότι είναι λαϊκά
παιδιά. Το έκαναν πρόσφατα στο Μοσχάτο και
θα το κάνουν, όπως με
πληροφόρησαν, σε όλους τους δήμους που
βρίσκονται στον Νότιο
Τομέα.

Ο Λαφαζάνης
πιέζει και πάλι
τον ΣΥΡΙΖΑ
Σύντομα ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα
δεχθούν μία νέα πίεση
εξ αριστερών τους.
Κι αυτό διότι η ΛΑΕ του
Παναγιώτη Λαφαζάνη
έχει προγραμματίσει συναντήσεις με κινήσεις
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με στόχο
τη συμπόρευση και την
ανασυγκρότηση της νέας ριζοσπαστικής και ανυπότακτης αριστεράς.
Πάντως στις συναντήσεις δεν θα μετάσχουν η
Ζωή Κωνσταντοπούλου
με την Πλεύση
Ελευθερίας και
ο Γιάνης Βαρουφάκης με
το ΜέΡΑ 25.

Το πάθημα του πρώην πρωθυπουργικού
συμβούλου Νίκου Καρανίκα έχει προκαλέσει τον γέλωτα όχι μόνο εκτός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη και εντός
της Κουμουνδούρου.
Ο Καρανίκας, λοιπόν,
θέλησε να αβαντάρει
τη συνέντευξη του
Πολάκη στον Σρόιτερ.
Αυτή όπου ο Πολάκης
–ως συνήθως κάνει–
χρησιμοποίησε ύβρεις
για τους πολιτικούς
αντιπάλους. Και ο Καρανίκας ανήρτησε ένα σκίτσο, νομίζοντας ότι είναι του Αρκά,
αλλά τελικά ήταν ενός τρολ της Κουμουνδούρου με την επωνυμία Αρακάς. Και οι πιο
ψαγμένοι στην Κουμουνδούρου αναζητούσαν την ώρα που έκανε την ανάρτηση ο Καρανίκας. Διότι, εάν ήταν αργά το βράδυ, λογικό να παρακολουθούσε τη συνέντευξη πίνοντας ένα ποτάκι για να χαλαρώσει από
την πίεση της ημέρας.

Τι να πρωτομαζέψει
και ο Τσίπρας
Για να καταλάβετε τι τραβάει ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ,
αρκεί να σας μεταφέρω τι συνέβη στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις. Ο
Νίκος Παππάς πρότεινε να υποβαθμίσουν το πακέτο
της Κομισιόν για την Ελλάδα, ο Τσακαλώτος έλεγε ότι
είναι μία σημαντική κίνηση για τη χώρα.
Την ίδια ώρα οι ΠΑΣΟΚογενείς ζητούν αντιπολίτευση χωρίς όρια, υπενθυμίζοντας το σκληρό ροκ, ενώ οι
Λάμπρου και Θεοχαρόπουλος προτείνουν υπεύθυνη
στάση επί όλων των θεμάτων. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι ο Πολάκης αμφισβητεί τον Τσιόδρα, ενώ ο
Ανδρέας Ξανθός τονίζει ότι «ο κ. Τσιόδρας άφησε αποτύπωμα αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας», τότε ο καθένας κατανοεί το μπάχαλο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
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Να ’τανε το ΄21…
Του Dimi Di Pietro

Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος που, από το 2011, μίλησε για τη χρονιά ορόσημο του
2021. Στις 7/9/2013, από το βήμα της ΔΕΘ, είπε πως «το 2021 μπορούμε να γιορτάσουμε όχι μόνο τα 200 χρόνια από την επανάσταση αλλά και τη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας».
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτό το όραμα μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί από τη σημερινή
μας κυβέρνηση, αφού τα χρήματα που φέρεται ότι θα αντλήσει η πατρίδα μας από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (33,4 δισ. ευρώ ισούται με το 18% ΑΕΠ, πλέον λοιπών χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων –SURE, QΕ, ESM, ΠΔΠ– που μπορούν να εκτινάξουν το ποσό στα €60 δισ.) είναι η μεγάλη μας εθνική ευκαιρία όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε την ύφεση που αναμένεται, αλλά κυρίως να αλλάξουμε την Ελλάδα και να την χτίσουμε από την αρχή!
Να έλθουν, δηλαδή, χρόνια δοξασμένα…

Η παραφωνία του καιρού
(και των δηλώσεων) της κυρίας Προέδρου
Για τρεις ημέρες στα
πατρογονικά της βρέθηκε προς το τέλος
της προηγούμενης εβδομάδας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκεπτόμενη την ευρύτερη
περιοχή της Θράκης.
Μάλιστα το περασμένο Σάββατο (30/5) η
ΠτΔ βρέθηκε τη Σταυρούπολη Ξάνθης, το
χωριό καταγωγής της μητέρας της, και πέρασε για λίγο από το σπίτι της γιαγιάς της. Ομολογουμένως η Πρόεδρος ήλθε αντιμέτωπη με μία συγκινητική υποδοχή εκ μέρους
των συγχωριανών της που την περίμεναν στην πλατεία και την καλωσόρισαν με χειροκροτήματα και λουλούδια παρουσία του αντιδημάρχου Σταυρούπολης, Απόστολου Ελευθεριάδη.
Η μόνη παραφωνία ήταν αυτή του καιρού που ήταν κρύος και βροχερός αλλά, όπως
είπε η κα Σακελλαροπούλου, «η αγάπη μετράει». Βέβαια, για πολλούς περισσότερο από
τις αγάπες μετράνε οι… υπεράνω δηλώσεις της ΠτΔ από την Κομοτηνή ότι η απάντηση
της χώρας μας απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις «είναι η Ελλάδα της δημιουργίας, της ισονομίας και των ανοιχτών οριζόντων».
Να είσαι, δηλαδή, συνοριοφύλακας στον Έβρο, να σου την πέφτουν οι απέναντι με
την ευγενική χορηγία προσφύγων και μεταναστών, κι εσύ να προτάσσεις τους ανοιχτούς ορίζοντές σου!!! Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου…

Σαν την αποθέωση της Έλενας δεν έχει
Δεν λέω, καλή η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση,
ακόμα καλύτερα τα παράσημα που καρφιτσώνουν οι ξένοι στο πέτο του Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά σαν την αποθέωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
από την Έλενα Ράπτη δεν… έχει, που λένε και οι Θεσσαλονικείς για τη
Χαλκιδική!!! Και τι δεν είπε η πρώην αρσακειάδα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον αρχηγό της. Ότι «ένωσε τους Έλληνες μέσα από δύο κρίσεις
τις οποίες διαχειρίστηκε υποδειγματικά». Ότι «η λειτουργία του Δημοσίου, η νέα
σχέση πολίτη και πολιτικής είναι πρωτοφανής για τη χώρα μας». Και φυσικά ότι
ο Κυριάκος «είναι στους κορυφαίους πολιτικούς του κόσμου».
Κάποιες κακές γλώσσες μειδίασαν και ψιθύρισαν στα κοριουδάκια του
Κίτσου ότι η Έλενα προσπαθεί να πιάσει πόρτα για τον χειμώνα, δηλαδή
για τον ανασχηματισμό που αργά ή γρήγορα θα έλθει. Επικαλούνται δε τον
Σόμερσετ Μωμ, που είπε κάποτε ότι «η κολακεία είναι σαν την κολόνια: προορίζεται για να τη μυρίζουμε κι όχι για να την καταπίνουμε».

Από την Αθήνα
στη Μινεάπολη,
ένα γκράφιτι
(και μερικές μολότοφ)
δρόμος…
Η κατακραυγή για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ, έχει ξεπεράσει τα σύνορα των
Ηνωμένων Πολιτειών, με συλλογικότητες και απλούς πολίτες να διαδηλώνουν την αντίθεσή τους
για όσα τραγικά συνέβησαν (και συνεχίζουν να συμβαίνουν) στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Παράδειγμα, η σιωπηρή διαδήλωση των Σουηδών
στη Στοκχόλμη, η καθιστική διαμαρτυρία εκατοντάδων Κενυατών στο Ναϊρόμπι, η ογκώδης διαδήλωση
Αυστραλών στο Σίδνεϊ. Όλες ειρηνικές πλην της αντίστοιχης των Αθηνών την Τετάρτη το απόγευμα, η
οποία και κατέληξε στον συνήθη πετροπόλεμο με ολίγη από μολότοφ, δακρυγόνα και προσαγωγές έξω
από την αμερικανική πρεσβεία.
Αυτό, που σίγουρα δεν αμαυρώνει την ελληνική
διαμαρτυρία είναι ένα μεγάλο ασπρόμαυρο γκράφιτι που μέρες τώρα κοσμεί τον τοίχο ενός εγκαταλελειμμένου ακινήτου στην οδό Πατησίων, στο ύψος
της πλατείας Αμερικής, κάνοντας αρκετούς πεζούς
και εποχούμενους να κοντοστέκονται.
Διά χειρός του street artist Μπόρις, το γκράφιτι
αποτυπώνει ένα ανθρωπάκι που γονατίζει συνοδευόμενο από το σύνθημα «Τake a knee not a life» που
σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Σταμάτα τον χρόνο, όχι τη ζωή», δανειζόμενος έναν ιδιωματισμό που
χρησιμοποιείται στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.
Η λεπτομέρεια: η «φατσούλα» που συνοδεύει την
καλλιτεχνική υπογραφή του Μπόρις σε αυτό το
γκράφιτι δεν είναι χαμογελαστή ως συνήθως, αλλά
θλιμμένη…
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«Θα μείνει στην ιστορία ο Κυριάκος»,
κατά τον Λακόπουλο
Μετά την πρόταση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα θα πάρει 22 δισ. ευρώ ως επιχορήγηση και άλλα 10 ως δάνεια με μικρό επιτόκιο και δεκαετή αβάντα για αποπληρωμή, για να αντιμετωπίσει την ύφεση λόγω της πανδημίας, φαίνεται ότι και
οι φιλικά προσκείμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσιογράφοι το πήραν απόφαση. Έτσι, ο
Γιώργος Λακόπουλος σε άρθρο του στο προσωπικό του ιστολόγιο, αφού υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έπιασε το τζακ ποτ, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν κυβερνήσει με διαφάνεια, με προσήλωση στη νομιμότητα, με σεβασμό στους κανόνες πρόσβασης στους κοινοτικούς πόρους, με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και σε
συνεννόηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, θα περάσει στην Ιστορία». Συντόμως βλέπω τον Τσίπρα να μένει μόνος του στο τέλος. Άλλωστε, η ατάκα του Καλογήρου
στον Ν. Κούρκουλο «είναι πολλά τα λεφτά, Άρη» παραμένει διαχρονική…

Πλακώθηκαν πριν καν ανοίξει
το ΣΥΡΙΖΑ TV

Οι αποκαλυψεις με στοιχεία
από τους νέους φίλους του
Έντονη κινητικότητα δείχνει το τελευταίο
διάστημα ο Ευάγγελος Αντώναρος. Όχι τίποτα σπουδαίο. Απλά σε καθημερινή βάση
κάνει αναρτήσεις επιτιθέμενος στην κυβέρνηση. Φυσικά, οι περισσότερες αποκαλύψεις είναι φούσκες. Μόνο ο ίδιος τις θεωρεί σπουδαίες. Άντε και κάποιοι φίλοι
του. Όπως, για παράδειγμα, ο Ευάγγελος
Αντώναρος εκτιμά ότι είναι λάθος που ανοίγει ο τουρισμός τόσο γρήγορα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Ισπανίας,
η οποία ανοίγει πολύ πιο αργότερα τις πύλες της για να υποδεχθεί τουρίστες. Μόνο που ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος του Κώστα Καραμανλή ξέχασε δύο σημαντικά γεγονότα. Πρώτον, η Ελλάδα δεν είχε τόσα θύματα κι έλαβε γρήγορα τα σωστά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και, δεύτερον, για την Ισπανία ο τουρισμός αποτελεί το
15% του ΑΕΠ και για την Ελλάδα το 21% του ΑΕΠ. Προφανώς οι νέοι φίλοι του
στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τα γνωρίζουν καλά, και γι’ αυτό να τους ψέξει, διότι του έχουν
μεταφέρει παραμυθένια στοιχεία.

Απέδειξαν ότι δεν έχουν ευρωπαϊκή πληροφόρηση
Για μία ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε
στον ύπνο σε ό,τι αφορά την πρόταση της
Κομισιόν, με το μπαζούκας των 750 δισ.
ευρώ. Έτσι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε προβλέψει ότι η Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση θα πάρει περί των δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Γιάννης
Δραγασάκης απέφυγε τις προβλέψεις.
Κι αυτό διότι, όπως έμαθα, είχε πληροφόρηση από τον Παπαδημούλη και,
όπως λένε οι συνεργάτες του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Τσίπρα, «ο ευρωβουλευτής δεν το έχει με τις εμπιστευτικές
πληροφορίες».

Αφού είδαν και αποείδαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν να ανοίξουν ένα δικό τους τηλεοπτικό κανάλι
μέσω διαδικτύου, το ΣΥΡΙΖΑ TV. Και όπως ήταν αναμενόμενο,
«ακόμη δεν
τον
είδαν,
Γιάννη τον
βαφτίσανε»,
όπως λέει και
η παροιμία.
Διότι ήδη άρχισαν οι φαγωμάρες για το πρόγραμμα, αλλά και τους συντελεστές. Κάποιοι θέλουν να εντάξουν στο κανάλι και
τον Κώστα Βαξεβάνη, με τον Σκουρλέτη να διαμηνύει ότι θα περάσουν πρώτα πάνω από το πτώμα
του. Απλά εγώ να προσθέσω ότι με το κανάλι του
ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθούν, όπως μαθαίνω, ο Γιάννης
Σμυρλάκης και ο Λευτέρης Αρβανίτης.

Στην απέξω
έμεινε
η Προοδευτική
Συμμαχία
Στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ η πραγματοποίηση του συνεδρίου αφέθηκε σε πλήρη εκκρεμότητα, «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν». Όπως καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής με την πολιτική, αναβάλλεται ο περίφημος σοσιαλδημοκρατικός μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι κι αν αυτό σημαίνει.
Δεν αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής,
δεν αλλάζει το όνομα, και η Προοδευτική Συμμαχία
μένει εκτός θεσμικού κομματικού πλαισίου. Και όπως έλεγαν κάποια κακά παιδιά από τη Χαριλάου
Τρικούπη, «να δούμε τώρα τι θα κάνουν ο Μπίστης
και όλα τα... παιδιά (άνω των δεύτερων -ήντα) που
πρωτοστάτησαν στη Γέφυρα και θα καταλήξουν επαίτες και χειροκροτητές του Πολάκη». Δεν λες ότι έχουν κι άδικο.
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«ΒΟΥΤΙΑ» ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2017 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ AIRBNB ΑΝΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΑ
$31 ΔΙΣ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΤΩΝ $18 ΔΙΣ.

Ανώμαλη προσγείωση
και για τον Airbnb τουρισμό
Με μια μεγάλη μελέτη της
ERNST & YOUNG, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
έγιναν εμφανείς οι επιπτώσεις
της πανδημίας του κορωνοϊού
Covid-19 στον τουρισμό και
ειδικότερα στον τομέα των
βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων (Airbnb), όπου παιζόταν και το μεγάλο στοίχημα τα
τελευταία χρόνια.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
εμπεριστατωμένη έρευνα
κατέδειξε πτώση 69,4%
των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο για τις ξενοδοχειακές μονάδες στην
Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του έτους,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα για την περιοχή της Αθήνας περιορίστηκαν για την ίδια περίοδο κατά
32,5%. Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι:
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Business
Monitor International, εκτιμάται ότι
φέτος οι αφίξεις θα μειωθούν κατά
50% και οι ετήσιες «εισαγόμενες» εισπράξεις θα διαμορφωθούν σε €8,9
δισ. έναντι €20,8 δισ. που αναμενόταν
προ πανδημίας. Την ίδια «βουτιά» αναμένεται να κάνουν και οι βραχυχρόνιες
μισθώσεις ακινήτων, καθώς τον Μάρτιο 2017 η παγκόσμια αξία της Airbnb
ανερχόταν στα $31 δισ., ενώ στο τέλος
του Απριλίου 2020 άγγιξε το χαμηλό
των $18 δισ.

H

Εικόνα κατάρρευσης…
Σε εθνικό επίπεδο οι πλατφόρμες τύπου Airbnb έχουν καταρρεύσει και οι
ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται ξανά
προς τη μακροχρόνια μίσθωση, εξορθολογίζοντας τα ενοίκια που μέχρι πρότινος είχαν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα
ύψη.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα ερευνών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

AirDNA, μέχρι το τέλος Μαρτίου οι ενεργές αγγελίες ακινήτων στο κέντρο
της Αθήνας είχαν υποχωρήσει σε
9.900, από σχεδόν 10.330 στις αρχές
του μήνα, ενώ παράλληλα σημειώθηκε
αύξηση στις αγγελίες μακροχρόνιας μίσθωσης: στον Δήμο Αθηναίων αυξήθηκε κατά 7,1%, στα Πετράλωνα κατά
44,4%, στο Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικό κατά 18,0%, στον Νέο Κόσμο
κατά 43,6%, ενώ συνολικά στο Εμπορικό Τρίγωνο (Πλάκα, Μοναστηράκι,
Ακρόπολη κ.τ.λ.) η αύξηση των ενοικιαστηρίων ανήλθε σε 30,8%. Στις περιοχές Ιλίσια, Εξάρχεια-Νεάπολη, Πολύγωνο και Παγκράτι η αύξηση των αγγελιών κυμάνθηκε από 11-11,8%, στο
Μετς-Καλλιμάρμαρο αυξήθηκαν κατά
9%, ενώ στο Κουκάκι-Μακρυγιάννη
στο 5%, κάνοντας αισθητή την ενίσχυση της προσφοράς των διαθέσιμων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στις κατεξοχήν Airbnb περιοχές.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb αποτελούν σημαντικό τμήμα της Αθηναϊκής τουριστικής βιομηχανίας, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του οικιστικού αποθέματος, κατά τα τελευταία έτη, δια-

τίθεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα
για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και μπορεί το α΄ τρίμηνο να ήταν απογοητευτικό, αλλά ο χαμηλού κόστους τουρισμός
αναμένεται να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να ανακάμψει με απλές κινήσεις, αφού ήδη εκδηλώνεται τουριστικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες διατηρούν ευέλικτη πολιτική ακυρώσεων, διευκολύνοντας τις νέες κρατήσεις, καθώς οι ενδιαφερόμενοι προχωρούν ευκολότερα
σε μια κράτηση χωρίς να ανησυχούν
για κάποια χρέωση ή αποζημίωση σε
περίπτωση ακύρωσης, όπως συνέβαινε πριν την εμφάνιση της πανδημίας,
αλλά ήδη οι κρατήσεις παραμένουν σε
χαμηλό επίπεδο. Κατά το διάστημα 3-9
Φεβρουαρίου 2020 είχαν σημειωθεί
28.688 νέες κρατήσεις, ενώ καθ’ όλη
τη διάρκεια του Φεβρουαρίου τα εβδομαδιαία μεγέθη για τις νέες κρατήσεις
κυμαίνονταν μεταξύ 27.000-29.000.

Προσαρμογή στα νέα
δεδομένα με καινούργια
στρατηγική
Η μελέτη εκτιμά ότι όσο η χώρα μας
προσπαθεί να αξιολογήσει όσο γίνεται

πιο ρεαλιστικά το μέγεθος της ύφεσης
στην οικονομία από την πανδημία, το
Airbnb και οι αντίστοιχες πλατφόρμες
δεν θα σταματήσουν να υφίστανται, αλλά θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μετά την πανδημία, με πρωταρχικό
μέλημα την ασφάλεια. Στον τομέα αυτό, το Airbnb εκτιμάται ότι θα αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς είναι πιο εύκολο κάποιος να τηρήσει τα
μέτρα ασφάλειας σε ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb, παρά σε ένα ξενοδοχείο.
Ήδη οι παγκόσμιες πλατφόρμες έχουν
θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτόκολλο ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία,
το οποίο μάλιστα δεσμεύθηκαν ότι θα
επικαιροποιούν με βάση τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Οι ιδιοκτήτες
ακινήτων από την πλευρά τους έχουν
απόλυτο συμφέρον να ακολουθούν το
πρωτόκολλο με συνέπεια και επιμέλεια, καθώς αποφεύγοντας πιθανά
κρούσματα κρατούν λειτουργικά τα ακίνητά τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, άρα μεγιστοποιούν τα έσοδά τους. Οι συστάσεις ασφαλούς φιλοξενίας περιλαμβάνουν για παράδειγμα
την καταχώρηση ολόκληρων σπιτιών
και την αποδοχή ορισμένων προδιαγραφών ασφαλείας, όπως ο ενισχυμένος καθαρισμός, η κοινωνική αποστασιοποίηση και το περιθώριο 72 ωρών
μεταξύ των διαμονών.
Ωστόσο, η μετά-καραντίνα εποχή
θέτει νέους στόχους στις βραχυχρόνιες
μισθώσεις, καθώς τα νέα εργασιακά δεδομένα επιβάλλουν την προώθηση των
μισθώσεων μεσοπρόθεσμης διάρκειας, δηλαδή το άνοιγμα του Airbnb σε
ένα κοινό που πέρα από ολιγοήμερες
διακοπές να αναζητά κατάλυμα για μερικές εβδομάδες ή ακόμα και μήνες,
και το κοινό αυτό μπορεί να αποτελείται π.χ. από εργαζόμενους. Σύμφωνα
με την AirDNA, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Απριλίου ο μέσος όρος διαμονής στα καταλύματα της
Airbnb κατέγραψε άνοδο κατά 133%,
από τις 3,3 ημέρες στις 7,7 ημέρες κατά
μέσον όρο, ενώ από τον Απρίλιο, παρατηρήθηκε ότι το 50% των κρατήσεων αφορούσε διαμονή με διάρκεια άνω των δύο εβδομάδων.
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΛΟΪΝΤ: Προληπτική «επιστράτευση»
για οχύρωση της Ουάσινγκτον διέταξε το Πεντάγωνο
Όσο περνούν οι μέρες, τόσο φουντώνει αντί να ξεθυμαίνει η οργή της μεγάλης
πλειοψηφίας των Αμερικανών για τη δολοφονία από αστυνομικό τού Τζορζ
Φλόιντ. Κι όσο φουντώνει η οργή, τόσο η διακυβέρνηση Τραμπ σκληραίνει τη
στάση της με τελευταίο βήμα την εντολή που δόθηκε από το αμερικανικό Πεντάγωνο να μεταφερθούν στην Ουάσινγκτον 1.600 στελέχη του στρατού ξηράς.
Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα συγκλονίζεται, όπως και πολλές άλλες πόλεις των
ΗΠΑ, από διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν, έχουν μεταφερθεί «στοιχεία σε ενεργή υπηρεσία» σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας της Ουάσινγκτον, πάντως όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον.
Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού», πάντως δεν «συμμετέχουν»
σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

• ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: Για να επανασυνδεθεί ένας Δανός με το ταίρι
του που βρίσκεται σε άλλη χώρα, θα πρέπει να μπορεί να πιστοποιήσει τη
«σοβαρότητα» της σχέσης του

O έρως χρόνια –και καραντίνα–
δεν κοιτά, αλλά θέλει… απόδειξη
Η… άμπωτη της πανδημίας έχει αρχίσει να ρουφάει πίσω την πλημμύρα που προκάλεσε στο παγκόσμιο χωριό ο κορωνοϊός, κι όσο στεγνώνουν τα νερά ξεπροβάλλουν γλυκές ανθρώπινες ιστορίες. Ιστορίες, όχι
μόνο ανθρώπων που τρελάθηκαν από τον φόβο του
θανάτου ή που πάλεψαν μαζί του σε ένα θάλαμο νοσοκομείου. Αλλά ιστορίες κάποιων άλλων «τρελών»,
τρελών από έρωτα που δεν άντεξαν την καραντίνα
και την επιβεβλημένη υγειονομικά κοινωνική αποστασιοποίηση από άλλο τους μισό.

Η 85χρονη Δανή Inga Rasmussen και ο 89χρονος Karsten Tüchsen
Hansen από τη Γερμανία έκαναν χιλιόμετρα καθημερινά για να
βρεθούν στην παραμεθόρια πόλη της Aventoft

α χρειαστεί ένα μικρό πισωγύρισμα,
περίπου 75 ημερών, τότε που μίαμία οι ευρωπαϊκές
χώρες «ταμπουρώνονταν» για να
σταματήσουν την εξάπλωση του
φονικού όπως εξελισσόταν ιού
SARS-coV-2. Στην ίδια ρότα και
η Δανία, η οποία αποφάσισε
στις 14 Μαρτίου να κλείσει τα
σύνορά της χωρίζοντας –όπως

Θ

και σε όλο τον κόσμο– φίλους,
συγγενείς, ακόμη και ζευγάρια
που είχαν την ατυχία να κατοικούν σε διαφορετικές χώρες.

Έχετε σχέση; Απόδειξη!
Χρειάστηκε να περάσουν πάνω
από δύο μήνες και να φτάσουμε
στην 25η Μαΐου για να επιτραπεί η επανασύνδεση αυτών των
«διασυνοριακών» ζευγαριών. Υπό έναν όρο όμως: τα… πιτσου-

νάκια θα πρέπει να αποδείξουν
ότι έχουν σοβαρή και πάνω από
6 μήνες σχέση!
Οι γειτονικές της Δανίας
σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία είναι οι πρώτες χώρες από όπου θα επιτραπεί η είσοδος
των χωρισμένων εραστών του
κορωνοϊού, αφού όμως αποδειχθεί η πραγματική σχέση τους
με φωτογραφίες, μηνύματα κειμένου και e-mail σύμφωνα με
την αρχική νομοθετική διάταξη
που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Έτσι, ο Δανός υπουργός
Δικαιοσύνης Nick H kkerup
ανακοίνωσε ότι οι κανονισμοί
αυτοί θα χαλάρωναν τις επόμενες ημέρες, οπότε το μόνο που
θα απαιτείται πλέον είναι μια επιστολή-υπεύθυνη δήλωση που
θα υπογράφεται και από τους
δύο συντρόφους.
Εν προκειμένω, οι μόνιμοι
κάτοικοι της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Γερμανίας, της
Νορβηγίας και της Σουηδίας
που έχουν Δανό σύντροφο θα
πρέπει να δίνουν στις αρχές το
όνομα, τη διεύθυνση και τα
στοιχεία επικοινωνίας του συντρόφου τους στη Δανία, καθώς
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Σε αστυνομικό σταθμό μετατρέπεται το
σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία
Ένα σπίτι με τοξοτά παράθυρα στα προάστια του Μπράουναου αμ Ιν στα βόρεια σύνορα
της Αυστρίας υποδέχτηκε στις 20 Απριλίου 1889 ως νεογέννητο τον άνθρωπο που έμελλε
να αιματοκυλήσει την υφήλιο, τον Αδόλφο Χίτλερ. Και μόνο εξ αυτού του λόγου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς η χώρα καταγωγής του τρελού που αντέγραψε το μουστάκι
του Τσάρλι Τσάπλιν με την ελπίδα να γίνει αρεστός όπως ο «Σαρλό», σκοπεύει να αξιοποιήσει το ιστορικό οικοδόμημα. Η σχετική απόφαση πάρθηκε από το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών και με το πέρας των εργασιών αναδιαμόρφωσης περί τα τέλη του 2022 οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Αστυνομικής Διοίκηση της Άνω Αυστρίας θα έχουν βρει τη νέα
στέγη τους.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νέχαμερ, η μελλοντική στέγαση της περιφερειακής αστυνομικής διοίκησης και μίας αστυνομικής επιθεώρησης, α-

ποτελεί την καταλληλότερη χρήση του κτιρίου που γεννήθηκε ο
Χίτλερ, επισημαίνοντας μεταξύ
άλλων ότι και σημειολογικά η Αστυνομία είναι ο φύλακας των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και
των δικαιωμάτων ελευθερίας.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουν οι αυστριακές αρχές είναι να αλλάξει πλήρως η εικόνα τού εν λόγω κτιρίου και να αποσυνδεθεί από το πρόσωπο του Χίτλερ, φοβούμενες
ότι διαφορετικά ο χώρος θα μετεξελισσόταν σε τόπο «προσκυνήματος» για νεοναζιστές
και ακροδεξιούς.

1+2 επιδημίες
«σκοτώνουν» το Κονγκό
πό το 2018 συνεχίζει το Κονγκό να παλεύει με τη δέκατη επιδημία του Έμπολα και πριν από μερικά 24ωρα
οι δημόσιες αρχές της τεράστιας σε έκταση κεντροαφρικανικής χώρας ανακοίνωσαν ότι ένα νέο, το ενδέκατο στη
σειρά, επιδημικό κύμα του ιού που προκαλεί τον φονικό αιμορραγικό πυρετό ενέσκηψε στη μεγαλούπολη Μπαντάκα.
Από τις 30 Μαΐου έχουν εντοπιστεί 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, εκ των οποίων τα τέσσερα
ήταν θανατηφόρα,
και τους φόβους για
Οι
διασπορά του ιού εαρχΕς
ντείνει το γεγονός ότι η πληθυσμού 1,5 ανακΟινως
εκατομμυρίου κατοί- αν και 11Ο
κων Μπαντάκα είναι ξΕςπαςμα
πρωτεύουσα της ε- τΟυ
παρχίας του Ισημερι- ΕμπΟλα
νού και αποτελεί μεγάλο εμπορικό κόμβο στον ποταμό Κονγκό, που έχει αρκετές συγκοινωνιακές
συνδέσεις με την πρωτεύουσα της χώρας Κινσάσα. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι η Μπαντάκα απέχει 1.000 χιλιόμετρα από την επαρχία Βόρειο Κίβου, στα σύνορα με την Ουγκάντα, όπου εκτυλίσσεται η δέκατη επιδημία του Έμπολα.
Σε αυτήν, που κηρύχθηκε την 1η Αυγούστου 2018, οι νεκροί
έχουν ξεπεράσει τους 2.280, καθώς οι προσπάθειες περιορισμού της διασποράς δυσχεραίνονται από τη δράση διαφόρων ένοπλων οργανώσεων και προκαταλήψεις.
Από το 1976 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο ιός κοντά
στον ποταμό Έμπολα, η ομώνυμη επιδημία είναι η ενδέκατη
φορά (σ.σ. οι τρεις τελευταίες από το 2017 μέχρι σήμερα)
που πλήττει τη λαϊκή κεντρο-αφρικανική δημοκρατία. Κι αυτό
το τελευταίο χτύπημα χαρακτηρίζεται ως το πλέον βαρύ για
το Κονγκό, αφού η χώρα προσπαθεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει μία επιδημία ιλαράς, που έχει αφήσει ήδη πίσω περισσότερους από 6.000 νεκρούς, αλλά και την επιδημία του
κορωνοϊού που έχει προσβάλει μέχρι στιγμής 3.195 ανθρώπους και έχει σκοτώσει 72.

Α



και τηλεφωνικά αρχεία, φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο
γραπτό στοιχείο αποδεικνύει τη
σχέση τους. Και μάλιστα η σχέση
πρέπει να υφίσταται τουλάχιστον
έξι μήνες με φυσική επαφή και όχι μόνο τηλεφωνική ή διαδικτυακή, έτσι ώστε να πιστοποιείται η
«σοβαρότητά» της και να επιτραπεί η επανασύνδεση του ζευγαριού, την ίδια ώρα που επιτρέπεται
σε οποιονδήποτε Γερμανό ή
Σκανδιναβό που έχει εξοχικό στη
Δανία, να το επισκεφθεί για λόγους αναψυχής!

Μέγα πολιτικό ζήτημα
Ωστόσο η πολιτική της «απόδειξης» της σοβαρότητας της σχέσης
δημιούργησε μεγάλο πολιτικό
ζήτημα στη φιλελεύθερη κατά τα
άλλα Δανία, καθώς θεωρήθηκε
υπέρμετρη υποχρέωση σε βάρος
των ατομικών δικαιωμάτων και
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών
της. «Μπορούν να έχουν μαζί τους

μια φωτογραφία ή μια ερωτική επιστολή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι πολύ προσωπικά πράγματα, αλλά η απόφαση να επιτραπεί η είσοδος στον σύντροφο είναι στην κρίση του αστυνομικού», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Άλαν
Ντάλαγκερ Κλάουσεν. «Ποτέ
δεν έχω ακούσει για χώρα που απαιτείται να δείξεις προσωπικά μηνύματα ή φωτογραφίες του συντρόφου για να μπεις. Θα αφήσουμε τα
ζευγάρια να ιδωθούν ξανά, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε και από τα δικαιώματά μας
στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο
των προσωπικών πληροφοριών», ανάρτησε στο Twitter ο βουλευτής
του Κοινωνικού-Φιλελεύθερου
κόμματος, Κρίστιαν Χέγκααρντ.
Οι χωρισμένοι της καραντίνας
ταξιδεύουν σε παραμεθόριες πόλεις για να βρεθούν έστω για λίγο, μέχρι λίγες μέρες πριν χωρίζονταν με φράχτη στη γερμανική
πόλη Κωνστάντζα και στην ελβε-

τική Κροϊτσλίνγκεν, ενώ οι φωτογραφίες από τα εξ αποστάσεως
ραντεβού στις μπάρες των συνόρων έκαναν τον γύρο του κόσμου. Κι επειδή ως γνωστόν ο έρως χρόνια αλλά και… καραντίνα δεν κοιτά, η 85χρονη Δανή
Inga Rasmussen και ο 89χρονος Karsten Tüchsen Hansen
από τη Γερμανία έκαναν χιλιόμετρα καθημερινά για να βρεθούν
στην παραμεθόρια πόλη της
Aventoft, αλλά στο εξής με την
«υπεύθυνη δήλωση» θα μπορούν
να συναντιούνται ελεύθερα. Χιλιάδες όμως είναι τα ζευγάρια
που οι περιορισμοί θα τους κρατήσουν μακριά για καιρό ακόμα,
καθώς οι κυβερνήσεις –όπως παραπονούνται– ενδιαφέρονται κυρίως για την οικονομική ανάκαμψη μέσω του τουρισμού και της
διακίνησης εργαζομένων, παραβλέποντας τις ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες των πολιτών
τους. Και ο έρωτας είναι μία από
αυτές.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Η Δάφνη Kατσιουλέρη του Σπυρίδωνος και της Παναγιώτας, το γένος Λαμπιδώνη που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στην οδό Βαλτετσίου 44, και ο Δαούτης Σταύρος
του Βασιλείου και της Κυριακούλης, το γένος Νικολαΐδου,
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην οδό Βαλτετσίου 44, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον
Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Καρελλάς Κορωπίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ
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Αποκάλυψη – σοκ για CAS

Υπόγειες διαδρομές
Σαββίδη με δικαστές του
Αλαφούζου!
• Ο Ολλανδός Μάνφρεντ, πρόεδρος του CAS ήταν επιλογή του
Αλαφούζου το 2015,ενώ ο Κρίστιαν Κέϊντελ-δικηγόρος του
Αλαφούζου-έστειλε «πακέτο» τον Ούρλιχ Χάας στον Ιβάν

Ο Πογιάτος είναι
καλύτερος του
Δώνη;

Mαύρα πρόβατα έχουν
τους διαιτητές
Γραμμένος και Περέιρα
• Τους ρίχνουν στους αγώνες απροετοίμαστους,
απλήρωτους και με ψυχολογία στα τάρταρα, με σανίδα
σωτηρίας τη… βαθμολογία
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▶ ΣΕΛ. 11

• Το πείραμα του προπονητοφάγου (τέλειωσε και όγδοο
τεχνικό) Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό οδηγεί σε
ένα τεράστιο ρίσκο ▶ ΣΕΛ. 14-15

