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ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Άκουσε τους
μουσαφίρηδες
και είπε «όχι»
στις εκλογές
• Οι λόγοι που έκαναν
τον πρωθυπουργό να απορρίψει
την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες
και οι σχεδιασμοί του
για ανασχηματισμό τον Ιούλιο
▶ ΣΕΛ. 6


 

• Οι τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς,
Τουλουπάκη, Ντζούρας και
Μανώλης, και ο επόπτης τους
Π. Μπρακουμάτσος, απέκρυψαν ότι
ενώ ο Μάξιμος Σαράφης
προσδοκούσε οικονομικό όφελος
στις ΗΠΑ, με την κατάθεσή του
διέσυρε τους 10 πολιτικούς

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Μόνο αν…
αυτοκτονήσει
ο Κυριάκος
θα ξαναδούν
εξουσία στην
Κουμουνδούρου
▶ ΣΕΛ. 26

▶ ΣΕΛ. 10, 23



Αρνούνται να
πατήσουν την
πεπονόφλουδα
του ΣΥΡΙΖΑ
▶ ΣΕΛ. 7

Άσ’ το
πονάει,
άσ’ το,
Αλέξη…


• Ο ρόλος των Γεραπετρίτη, Σκέρτσου και
Δημητριάδη στη διαχείριση των κονδυλίων
από το Ταμείο Ανάκαμψης ▶ ΣΕΛ. 5



• Ο Μητσοτάκης ξεγύμνωσε ένα-ένα στη Βουλή τα επιχειρήματα
Τσίπρα ότι δήθεν η Ν.Δ. γύρισε την οικονομία στην ύφεση
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γερμανική εφημερίδα «Die Welt» φιλοξένησε την Πέμπτη ένα άρθρο γνώμης που έφερε τις υπογραφές δύο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας ήταν ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ
Μπορέλ, ο άλλος ήταν ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ένωσης, Τιερί Μπρετόν, και το κοινό «πόνημά»
τους είχε ως θέμα –τι άλλο;– την Ευρώπη.
Με αφορμή την πανδημία, οι δύο πολιτικοί κατέθεσαν μεταξύ άλλων την εκτίμησή τους ότι μετά το ξέσπασμα
της υγειονομικής κρίσης, έφτασε η στιγμή για την Ευρώπη να ασκήσει την επιρροή της, να προβάλει τις αντιλήψεις της
για τον κόσμο και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Το ζουμί, ωστόσο, του άρθρου βρίσκεται στις επισημάνσεις
τους που αφορούν την ισχύ της Ευρώπης, την οποία μάλιστα βρίσκουν ιδιαιτέρως… μαλακή για τα γούστα τους.
«Η εποχή της συμφιλιωτικής, αν όχι αφελούς Ευρώπης, είναι ξεπερασμένη», σημειώνουν επί λέξει και συνεχίζουν: «Η ενάρετη “soft power”/ “ήπια ισχύς” δεν είναι πλέον αρκετή στον σημερινό κόσμο. Πρέπει να τη συμπληρώσουμε με μια διάσταση “σκληρής ισχύος”, και μάλιστα όχι μόνο όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες και την επειγόντως αναγκαία ενισχυμένη ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική».
Τι προτείνουν ο Ισπανός ύπατος εκπρόσωπος και ο Γάλλος επίτροπος για τη σκλήρυνση της ευρωπαϊκής ισχύος;
Πρωτίστως, την περιφρούρηση των τεχνολογιών αιχμής, ώστε
αυτές να μην εξαγοραστούν από μη Ευρωπαίους εταίρους, και εν
συνεχεία τον περιορισμό της οικονομικής εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες. Όπως υπογραμμίζουν στο άρθρο τους, «στο
πλαίσιο των υπαρχουσών συμμαχιών ασφάλειας και άμυνας, πρέπει
να ενισχύουμε τη στρατηγική μας αυτονομία στον τομέα των κοινών και
διαλειτουργικών δυνατοτήτων και των κρίσιμων τεχνολογιών και υποδομών (όπως είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα drones, τα ασφαλή δίκτυα, η κβαντική τεχνολογία). (…)Επιπλέον, η Ε.Ε. πρέπει
να δραστηριοποιηθεί περισσότερο κατά της παραπληροφόρησης και να
παράσχει επαρκή κεφάλαια στο “Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας”».
Πιθανολογούμε ότι οι δύο αξιότιμοι κύριοι είχαν προλάβει και
είχαν στείλει το άρθρο τους στη συντακτική ομάδα της γερμανικής εφημερίδας πριν από το πρωινό της Τετάρτης. Διότι, αν το είχαν κάνει αργότερα, θα έπρεπε να το σκίσουν και να το ξαναγράψουν. Περιλαμβάνοντας, φυσικά, στην αναθεωρημένη βερσιόν τους πειστικές εξηγήσεις γιατί είναι τόσο εύκαμπτη
η ισχύς της Ευρώπης που να την αναγκάζει να υποκλίνεται στις νεοθωμανικές προσταγές της ημισελήνου.
Για όσους δεν κατάλαβαν, αναφερόμαστε στο περιστατικό με το φορτηγό πλοίο στα διεθνή χωρικά ύδατα του λιβυκού κόλπου της Βεγγάζης. Αυτό που η ευρωπαϊκή δύναμη EUNAVFOR MED «IRINI» επεχείρησε να ελέγξει με την
υποψία ότι σπάει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, αλλά οι τρεις τουρκικές φρεγάτες που το συνόδευαν αρνήθηκαν τη
νηοψία στο ελληνικό-ευρωπαϊκό ελικόπτερο που το προσέγγισε, απαντώντας εν είδει μπράβων ότι το φορτηγό βρίσκεται υπό την κρατική προστασία της τουρκικής δημοκρατίας!!!
Κι αντί οι συν-ευρωπαίοι των κυρίων Μπορέλ και Μπρετόν να κάνουν ρεσάλτο στο φορτηγό με το δικαίωμα που
τους δίνουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έκοψαν ρόδα μυρωμένα. Φοβούμενοι τι, άραγε; Και στέλνοντας ποιο μήνυμα; Ότι ο νταής σερίφης της γειτονίας είναι υπεράνω νόμου; Αλλά φαίνεται ότι η εποχή της «αφελούς Ευρώπης» που επικαλούνται ως ξεπερασμένη στο άρθρο τους ο Ισπανός και ο Γάλλος αξιωματούχος, μόνο τέτοια δεν είναι. Είναι απλώς μία δίγλωσση και καιροσκοπική Ευρώπη. Αφελής είναι η Ελλάδα, αν πιστεύει πως οι σύμμαχοί της θα σπεύσουν να τη βγάλουν από τη φωτιά που θα έχει ανάψει η Τουρκία. Διότι πιο πιθανό
είναι να έλθει μόνο ο… Καρνέισον, όπως έλεγε η διαφήμιση των παιδικών μας χρόνων.

Η
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• «Γλένταγε» τον Τσίπρα ο Κυριάκος στη Βουλή συγκρίνοντας τα πεπραγμένα
της κυβέρνησής του με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Μητσοτάκης «φωτογράφισε» τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ως τον σύγχρονο Δον
Κιχώτη που κυνηγάει ανεμόμυλους
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Χ

θες το πρωί, δύο περίπου ώρες πριν από
τη μονομαχία των
πολιτικών αρχηγών
στη Βουλή, ήταν καλεσμένοι σε πρωινή εκπομπή του
ΑΝΤ1 ο Κώστας Καραγκούνης από τη Ν.Δ. και ο Νίκος Φίλης από
τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα έδιναν
τον τόνο για την κόντρα στη Βουλή που θα ακολουθούσε. Από
κοντά στα παράθυρα και οι δημοσιογράφοι-γλάστρες Γιάννης
Στρατάκης και Πηνελόπη Γαβρά.
Ο ένας για να υποστηρίξει τον
ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη τη Ν.Δ.
Οι δύο πολιτικοί όντως κοντραρίστηκαν με ήθος κι ανέδειξαν ο καθένας τα δικά του επιχειρήματα. Σε κάποια στιγμή τέθηκε
το ερώτημα προς τον κ. Φίλη «για
ποιον λόγο παρά το γεγονός ότι λέτε
αλήθειες και προτείνετε φιλολαϊκά
μέτρα οι πολίτες απομακρύνονται από εσάς και υποστηρίζουν με μεγαλύτερη θέρμη τη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Ο πρώην υπουργός –κι εκ των ιστορικών
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ– απέφυγε
με έξυπνο τρόπο να δώσει σαφή
απάντηση και πήγε αλλού την
κουβέντα, καθώς αναγνωρίζει ότι
όντως οι πολίτες αδιαφορούν για
το τι τους λέει το κόμμα του και ο
πρώην πρωθυπουργός.
Τότε παρενέβη στη συζήτηση
το πρώην μέλος του ΠΑΣΟΚ, ο
δημοσιογράφος κ. Στρατάκης
(ούτε στις θύρες 7, 21, 4 και 13
δεν συναντάς τόση φανατίλα) για
να προαναγγείλει την... επέλαση
Τσίπρα στη Βουλή, πανηγυρίζοντας προκαταβολικά για τον...
θρίαμβο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ούτε πληρωμένος υπάλληλος δεν θα πανηγύριζε σχεδόν δύο ώρες πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή.
Τελικά, όσοι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ πείστηκαν από τον κ.
Στρατάκη, κάθισαν αναπαυτικά
στην πολυθρόνα για να απολαύσουν τον θρίαμβο του Τσίπρα,
μόνο που είδαν όχι μία απλή ήττα, αλλά μία πανωλεθρία. Και δικαιολογημένα θυμήθηκαν ένα
τραγούδι του Γιάννη Πάριου α-

«Άσ’ το πονάει,
άσ’ το (Αλέξη)»
Ο φαντασιακός κόσμος

πό το 1993, το «άσ’ το να πάει, άσ’
το πονάει, άσ’ το», μία δημιουργία
του αείμνηστου Μάριου Τόκα.
Και ο σίγουρος θρίαμβος Τσίπρα
μετατράπηκε σε ένα εύκολο πρωινό για τον πρωθυπουργό, καθώς
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως συνήθως ήταν απροετοίμαστος.

Οι φοροελαφρύνσεις
Και δεν μιλάμε μόνο για τις σημαντικές ανακοινώσεις εκ μέρους
του πρωθυπουργού με τα τέσσερα νέα φιλολαϊκά μέτρα που ανακοίνωσε, όπως οι περισσότερες
δόσεις που αφορούν στην πληρωμή του φόρου εισοδήματος για
όλες τις επιχειρήσεις και για όλα
τα φυσικά πρόσωπα, ή για τη διεύρυνση των δόσεων για την
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Εξίσου
σημαντικό είναι ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος θα τύχουν κι έκπτωσης.
Και τέλος την ενίσχυση κατά 190
επιπλέον εκατομμυρίων ευρώ
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όπου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζόμενους του προγράμματος.
Φυσικά, ο κ. Τσίπρας ήταν εύκολος αντίπαλος του Κυριάκου
Μητσοτάκη, διότι ότι πέραν της
ασχετοσύνης του με τα οικονομικά, απεδείχθη ότι οι κάθε λογής
Στρατάκηδες που έχει δίπλα του
–σε όλες τις βαθμίδες– είναι παντελώς άσχετοι με το τι συμβαίνει
στην Ευρώπη. Σύσσωμος ο Τύπος σε ρεπορτάζ του ανέφερε από την Τετάρτη, ότι την Πέμπτη
στο Eurogoup θα αποδεσμευθεί
η δόση από τα κέρδη των τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα ύψους 750 εκατ. ευρώ περίπου.
Όπως κι έγινε.
Προφανώς οι του ΣΥΡΙΖΑ αναπολούσαν τα μεγαλεία με τα εγκαίνια του μουσαμά στο μετρό
Θεσσαλονίκης, που είχαν στήσει
οι Σπίρτζης, Παππάς, Νοτο-

πούλου, Μυλόπουλος (πρόεδρος του Μετρό επί ΣΥΡΙΖΑ) τον
Σεπτέμβριο του 2018. Βλέπετε ο
κ. Τσίπρας κατά την επίσκεψη
του στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε εκ νέου το εργοτάξιο του
μετρό. Διότι όπως διδάσκουν και
στην εγκληματολογία “ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του
εγκλήματος”. Μόνο που στην φετινή επιστροφή Τσίπρα στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο εμπνευστής
του μουσαμά (Σπίρτζης) και ο
άνθρωπος που έφερε μέχρι και
βαγόνι από την Ιταλία στην Θεσσαλονίκη (Παππάς) κρύφτηκαν,
ίσως και από ντροπή. Τουναντίον
ο Μυλόπουλος και η Νοτοπούλου καμάρωναν ως γλάστρες στο
πλευρό του αρχηγού.
Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο
κ. Τσίπρας δεν γλίτωσε το τρολάρισμα από τον πρωθυπουργό όταν
του είπε «διέκρινα ένταση και εκνευρισμό στην πρωτολογία. Μάλλον ο αέρας της Θεσσαλονίκης την οποία επισκεφθήκατε δεν βοήθησε την ψυχολογική σας διάθεση ίσως γιατί στο μετρό δεν σας υποδέχτηκαν μουσαμάδες, αλλά ένα πραγματικό εργοτάξιο».

Περί μεσαίας τάξης
Πάντως το εντυπωσιακό από τις
παρεμβάσεις Τσίπρα στην Βουλή δεν ήταν τα οικονομικά στοιχεία που ανέφερε (όπως είπαμε,
δεν το έχει) αλλά το ότι θυμήθηκε
την μεσαία τάξη. Αυτή που τον έστειλε στον εκλογικό Καιάδα. Και
φυσικά ο πρωθυπουργός τον ποδοπάτησε λέγοντας του πως «όταν
συναντάται τους επιχειρηματίες και
είστε μόνοι σας δεν μπορείτε να πείτε ότι εσείς πήγατε το ΦΠΑ από 13
σε 24% και τώρα πλειοδοτείτε και
λέτε να κατέβει στο 6%».
Ακόμη και την εμπιστοσύνη
που δείχνουν οι αγορές στην
Ελλάδα ο κ. Τσίπρας τη διεκδίκησε λέγοντας ότι κατακτήθηκε
επί ημερών του λόγω της ολοκλήρωσης των μνημονίων για
να λάβει αποστομωτική απάντηση από τον πρωθυπουργό: «Βγήκατε με κόστος δανεισμού 3,9%. Η
Ελληνική Δημοκρατία σε συνθήκες
πανδημίας δανείστηκε με επιτόκιο
1,57%. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους ισχυρισμούς σας
περί της συνολικής πορείας της οικονομίας».

Όμως τον πλέον υποτιμητικό για
τον κ. Τσίπρα ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον σκίτσαρε με την ομιλία του ως τον
Δον Κιχώτη που κυνηγούσε ανεμόμυλους: «Αντιπολιτεύεστε μια
κυβέρνηση η οποία υπάρχει μόνο
στο φαντασιακό σας κόσμο, αυτή η
νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που
δήθεν παρουσιάζετε στις ομιλίες
σας πολύ απλά δεν υπάρχει γιατί
αυτή η κυβέρνηση όταν χρειάστηκε
στήριξε τον κόσμο της εργασίας, έριξε χρήματα και απέδειξε ότι σε
στιγμές κρίσης το κράτος πρέπει να
είναι παρών και να αξιοποιεί όλα
τα πυρομαχικά που έχει στην διάθεσή του».
Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι λόγω της πανδημίας θα υπάρξει σημαντική ύφεση, ενώ απάντησε και για τις κατηγορίες για τα χρήματα που δαπάνησε το κράτος για τις διαφημίσεις στον Τύπο: «Λέτε ότι μπουκώσαμε τα μέσα ενημέρωσης με πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά ήταν
οι διαφημίσεις των ΔΕΚΟ που βάζετε εσείς για να στηρίζεται μόνο εφημερίδες που στήριζαν εσάς. Δεν ήταν πεταμένα λεφτά αυτά που δώσαμε εμείς για την καμπάνια κατά του
κορωνοϊού. Μπουκώσαμε με χρήματα και τις ξένες εφημερίδες οι οποίες
μιλούν με καλά λόγια και κάνουν την
σύγκριση της υγειονομικής αντιμετώπισης με την δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας».
Και το χειρότερο για τον κ.
Τσίπρα ήταν ότι του κατέρριψε
και τον μύθο που έχει στήσει σχετικά με τις πρόωρες εκλογές:
«Κλείνω με μια αναφορά στον εφιάλτη σας. Δίνετε την εντύπωση ότι ξυπνάτε κάθιδρος και λέτε εκλογές. Ηρεμήστε κ. Τσίπρα. Δεν θα γίνουν εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας. Η χώρα δεν χρειάζεται σε
καμία περίπτωση εκλογές. Μπορείτε
να κάνετε τις διακοπές σας άνετα και
να δώσουμε όλοι μαζί εκλογικό ραντεβού το 2023».
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Αυτό το καλοκαίρι όντως είναι
τελείως διαφορετικό από αυτά
που είχαμε συνηθίσει. Η πανδημία του Cocid-19 άλλαξε την κανονικότητά μας και φυσικά το
lock down των δύο μηνών δημιούργησε τεράστια προβλήματα
στην οικονομία, όχι μόνο στην
ελληνική, αλλά της παγκόσμιας
κοινότητας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τσι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
η οποία τα πήγε εξαιρετικά στη
διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού, καλείται τώρα να κρατήσει όρθια την κοινωνία σε ένα ρευστό για την οικονομία σκηνικό, αναμένοντας όλοι να δούμε το αποτύπωμα
που άφησε πίσω της η πανδημία.
Κι όπως αντιλαμβάνεται ακόμη και ο
πλέον αδαής, οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την οικονομία. Κατ’ αρχάς, είναι ο τουρισμός.
Τα περσινά έσοδα δεν υπάρχει περίπτωση να τα δουν τα δημόσια ταμεία. Όμως όλοι ελπίζουν ότι τουλάχιστον θα διασωθεί το του περσινού πακέτου.
Εάν μέχρι τον Σεπτέμβριο τα έσοδα είναι της τάξης των 5 δισ. ευρώ (πράγμα που
στην κυβέρνηση δεν το θεωρούν απίθανο), τότε η ύφεση θα είναι μικρότερη των
προβλέψεων της Κομισιόν.
Κάτι που σημαίνει πως ο σχεδιασμός
για το 2021 θα είναι διαφορετικός και με
άλλον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
ανέβει στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ για να
εμφυσήσει την αισιοδοξία σε εργαζόμενους κι επιχειρήσεις.
Στο επίκεντρο σίγουρα θα βρεθεί η εισροή πόρων του πακέτου των 32 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάπτυξης που προτείνει η
Κομισιόν, καθώς η κυβέρνηση ποντάρει
στα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία θα ανοίξουν τον δημοσιονομικό χώρο για την
ενεργοποίηση μόνιμων φοροελαφρύνσεων και μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές.
Το οικονομικό αποτύπωμα της τουριστικής κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικό για
τις οικονομικές εξελίξεις των επομένων
μηνών. «Το ποσοστό της φετινής μείωσης του
ΑΕΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση του τουρισμού», υποστηρίζει σε όλες του τις παρεμβάσεις ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εκτιμά ότι η ύφεση φέτος θα κυμανθεί από 5%-8% με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, ενώ ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης
Στουρνάρας, βλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6% σύμφωνα με το βασικό σενάριο. Την ίδια ώρα, Κομισιόν, ΔΝΤ και ξένοι οργανισμοί και οίκοι προβλέπουν μεγαλύτερη ύφεση φέτος για την Ελλάδα, με
τις εκτιμήσεις να υπερβαίνουν ακόμα και
το 10%.

Μέγας πονοκέφαλος η ανεργία
Ένας από τους πονοκέφαλους της κυβέρνησης είναι το πώς θα αντιμετωπίσει και

• Στο Μαξίμου ετοιμάζονται για εναλλακτικό
σενάριο αντιμετώπισης ραγδαίας αύξησης
της ανεργίας και πολλών λουκέτων

Το καλοκαίρι
θα κρίνει
το οικονομικό
πλάνο του ’21
το εφιαλτικό σενάριο της αύξησης της ανεργίας. Οι απαισιόδοξοι κάνουν λόγο ότι
θα ξεπεράσει στο τέλος του έτους το 20%.
Βέβαια από το Μαξίμου ισχυρίζονται ότι
το πρόγραμμα «Συν-εργασία» για τη στήριξη της απασχόλησης θα βοηθήσει για να
μειωθούν οι άνεργοι.
Ο μηχανισμός προβλέπει μείωση ωρα-

ρίου εργασίας έως 50%, μείωση μισθού
και κρατική επιδότηση του 60% των μηνιαίων αποδοχών που θα χάσουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα εργάζονται με μειωμένο ωράριο. Τα αποτελέσματα του μηχανισμού στην αγορά εργασίας θα φανούν
τον Σεπτέμβριο.
Το κακό σενάριο, πάντως, έχει τεθεί επί

τάπητος σε όλες τις συσκέψεις του Μαξίμου. Και το σενάριο αυτό είναι να εκτροχιαστεί ο δείκτης ανεργίας και να αυξηθούν τα λουκέτα στην αγορά.
Και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
ήδη στο πρωθυπουργικό μέγαρο ετοιμάζεται εναλλακτικό σχέδιο, όπως επέκταση
της «Συν-εργασίας» μέχρι το τέλος του έτους ή ακόμα και στους πρώτους μήνες του
2021. Υπό το βάρος των αυξημένων δαπανών για τη στήριξη των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων, το οικονομικό επιτελείο μετράει τις αντοχές των κρατικών ταμείων και τα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ τον
Σεπτέμβριο που θα έχει πιο καθαρή εικόνα
στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων και
των δαπανών θα αρχίσει να ετοιμάζει το
προσχέδιο του προϋπολογισμού του
2021, βάζοντας στο τραπέζι με τους θεσμούς θέμα εκ νέου αναστολής της δέσμευσης για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ για την Ελλάδα.

Τι θα κρίνει την τύχη
των φοροελαφρύνσεων
Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, οι
δημοσιονομικοί στόχοι του 2021, αλλά
και οι αποφάσεις της Ευρώπης για το Ταμείο Ανάκαμψης θα κρίνουν το πακέτο
των φοροελαφρύνσεων, με την κυβέρνηση να έχει στραμμένο το βλέμμα της στη
μεσαία τάξη. Προβάδισμα δίνεται στις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, μέτωπο στο οποίο θα διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των μέτρων
στήριξης της αγοράς εργασίας και με τα
κοινοτικά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης.
Τον Σεπτέμβριο θα βγουν από το συρτάρι, στο οποίο μπήκαν όταν ξέσπασε η
πανδημία, τα σχέδια για τη σταδιακή μείωση των φόρων από το 2021, που προβλέπουν σταδιακό ψαλίδι στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
σε συνδυασμό με τις νέες αντικειμενικές
αξίες των ακινήτων και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενώ στο τραπέζι θα βρεθεί και η δεύτερη δόση της μείωσης του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις από 24% σε 20%.
Πάντως, τα χρέη των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων στην Εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες που συσσωρεύονται ανησυχούν έντονα το οικονομικό επιτελείο. Ο λογαριασμός θα έλθει το
φθινόπωρο και θα είναι φουσκωμένος μετά τις παρατάσεις που δόθηκαν στην καταβολή φόρων, εισφορών αλλά και στο πάγωμα των δόσεων δανείων.

Σεμνά και ταπεινά τα ταμειακά διαθέσιμα, υπό
τον φόβο ενός δεύτερου κύματος πανδημίας
Ανεξαρτήτως του ότι κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε και με
ποια ένταση θα χτυπήσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του covid-19, από την κυβέρνηση κάνουν προς ώρας το προφανές: αφήνουν να εμπεδωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας ότι δεύτερο lockdown δεν θα υπάρξει, παρά μόνο τοπικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, ουδείς βάζει το χέρι του στο ευαγγέλιο, καθώς εάν το δεύτερο κύμα είναι πιο
σφοδρό από ό,τι το πρώτο, τότε ίσως αναγκαστεί η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις απόψεις της. Κι ένα νέο κλείσιμο της οικονομίας θα μπορεί να θεωρηθεί στην κυριολεξία καταστροφικό. Αυτός είναι και ο λόγος που η εντολή του πρωθυπουργού είναι
για λελογισμένη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων, δηλαδή να υπάρχουν πάντα χρήματα στο ταμείο.
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Εν μέσω των εξελίξεων
στα εθνικά μας θέματα
και την υπογραφή για την
ανακήρυξη της ΑΟΖ με
την Ιταλία στο Μαξίμου
όλοι τρέχουν. Και τρέχουν καθώς σε χρόνο ρεκόρ πρέπει να συγκροτηθεί ο μηχανισμός (λίγοπολύ είναι έτοιμος) που
θα διαχειριστεί τα 32 δισ.
ευρώ που θα προέλθουν
από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο οποίος θα αναφέρεται στο Μαξίμου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

ν και ακόμη δεν έχουν κλειδώσει τα
ποσά –κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου, καθώς η Σύνοδος του Ιουνίου θεωρείται από τους ειδικούς
των ευρωπαϊκών θεμάτων ως
προπαρασκευαστική και απλά θα
καταγραφούν οι διαφωνίες–, στο
Μαξίμου εκτιμούν ότι τα 32 δισεκατομμύρια είναι σίγουρα. Μάλιστα, αναμένουν ότι μπορεί το συνολικό ποσό να ξεπεράσει τα 50
δισεκατομμύρια ευρώ (σ.σ. ισοδυναμεί με το του ελληνικού ΑΕΠ),
αν συνυπολογιστούν τα κονδύλια
του ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Κομισιόν, και
φυσικά τα πακέτα μέσω της επαναγοράς ομολόγων της ΕΚΤ.
Το δυσκολότερο στοίχημα για
την Αθήνα είναι τα σχέδια που θα
θεωρηθούν ώριμα και θα κατατεθούν προς σίγουρη έγκριση από
την Κομισιόν. Διότι ναι μεν η Ε.Ε.
καθόρισε τις τρεις δέσμες προγραμμάτων που θα ενισχυθούν
με την πρόσθετη χρηματοδότηση,
αλλά η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εντάξει στα προγράμματα
αυτά στρατηγικούς πυλώνες της
δικής της πολιτικής, όπως είναι η
πράσινη μετάβαση, οι αναγκαίες
υποδομές της χώρας, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός, η κατάρτιση
και η απόκτηση δεξιοτήτων.
Όπως έχουμε αποκαλύψει τις
προηγούμενες εβδομάδες τα υπουργεία θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στο Μαξίμου, το υπουργείο Οικονομικών θα λειτουργήσει ως project manager,
στην αξιολόγηση θα συνδράμει η
Επιτροπή Πισσαρίδη και τον κεντρικό συντονισμό όλων των δράσεων θα τον αναλάβει το επιτελείο
του πρωθυπουργού. Οι κ.κ. Γεραπετρίτης, Σκέρτσος και Δημητριάδης στην κυριολεξία δεν θα
πάρουν ανάσα. Ο βασικός στόχος
είναι να συγκεραστούν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –πράσινη συμφωνία για το
κλίμα, διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, ενίσχυση της
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• Ποιος ο ρόλος του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Άκη Σκέρτσου
και του Γρηγόρη Δημητριάδη στην ευκαιρία που παρουσιάζεται
στη χώρα με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η τρόικα του Μαξίμου
θα σκανάρει
όλα τα σχέδια

ψηφιακής διακυβέρνησης, και
στο Μαξίμου εκτιμούν πως η χώρα πήρε άριστα κατά τη διάρκεια
της υγειονομικής κρίσης στον συγκεκριμένο τομέα και λόγω των
παρεμβάσεων που αντίστοιχου υπουργείου. Ήδη ο Κυριάκος
Πιερρακάκης σε συνεργασία με
το Μαξίμου έχει δρομολογήσει
μία σειρά έργων, όπως η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, των
Αρχείων του Κράτους, η εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας σε έργα
υποδομών, αλλά και η απλούστευση των υπηρεσιών για τους
πολίτες στις συναλλαγές τους με
το Δημόσιο μέσω ενός κωδικού
αριθμού. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

Δίχως μνημόνιο

πολιτικής προστασίας, της υγείας
και της έρευνας– με τις μεταρρυθμιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες
της Ελλάδας. Φυσικά, η τρόικα του
Μαξίμου θα μπορεί ακόμη και στο
τελικό στάδιο των μελετών, ή και
στην τελική ευθεία των δράσεων
να εντάσσει στην ομάδα και κάποια μέλη της επιτροπής Πισσαρίδη, ανάλογα με την ειδίκευση
του κάθε επιστήμονα. Για παράδειγμα ο Πάνος Τσαλκόγλου ήταν σύμβουλος δύο πρωθυπουργών (Παπανδρέου - Παπαδήμου) σε θέματα εργασίας.

Οι προτεραιότητες
Πάντως, η τρόικα του Μαξίμου ήδη έχει δρομολογήσει κάποια
σχέδια που θα περιλαμβάνουν
παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας (βλ. ενίσχυση των ΜΕΘ και επενδύσεις στη φαρμακοβιομηχανία). Επίσης, αποφασίστηκε να
χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
με περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 4 πανεπιστήμια και 6 ερευνητικά κέντρα, με
αντικείμενο την «επιδημιολογική

μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών», για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Στον τομέα των υποδομών, θα
υπάρξει επανεκκίνηση των μεγάλων έργων και επενδύσεων, σε
συνδυασμό με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και διασύνδεσή τους
με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ συντονίζει το υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά την «πράσινη ατζέντα», θα ενταχθεί μια βεντάλια
έργων, αρχής γενομένης από το
Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλεκτροκίνηση, το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και στην ουσία ανοίγει τον
δρόμο στις καθαρές μεταφορές.
Το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θέτει
φιλόδοξους στόχους για την ηλεκτροκίνηση, προσδιορίζοντας ότι

το 30% των νέων οχημάτων έως
το 2030 στην Ελλάδα θα είναι ηλεκτροκίνητα και plug-in υβριδικά. Η ηλεκτροκίνηση εξοικονομεί 18 δισ. ευρώ ετησίως στην
Ε.Ε. από τη μείωση των ορυκτών
καυσίμων και άλλα €6 δισ. από
την εισαγωγή πετρελαίου. Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται
για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αν η
Ελλάδα ανανεώσει τον στόλο των
οχημάτων της, συμμετέχει στον
ευρωπαϊκό στόχο μείωσης του
διοξειδίου του άνθρακα κατά
170.000.000 τόνους έως το
2030. Ακόμα, το «Just Transition
Fund», ύψους 40 δισ. ευρώ, θα
βοηθήσει στην απολιγνιτοποίηση και στη μετάβαση στη νέα εποχή, βάζοντας την Ελλάδα στην
πρωτοπορία της «πράσινης» οικονομίας. Στα επόμενα χρόνια το
Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο έχει
στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους 40 δισ. ευρώ, που
θα αλλάξουν πλήρως την ενεργειακή εικόνα της χώρας.
Ένας τομέας στον οποίο θα
δώσει έμφαση το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η προώθηση της

Αυτό, όμως, που ξεκαθαρίζουν σε
κάθε ευκαιρία από την κυβέρνηση είναι ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα λάβει η
Ελλάδα δίχως νέο μνημόνιο. Και
απαντούν διαρκώς σε υψηλούς
τόνους, απορρίπτοντας όλους
τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, για επιβολή όρων πώς θα
διατίθενται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από το Μαξίμου επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι «η
κάθε χώρα θα υποβάλει το δικό της
εθνικό σχέδιο και η εκταμίευση των
χρημάτων θα γίνεται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των δράσεων».
Επίσης, η κυβέρνηση απορρίπτει την επιδοματική πολιτική, δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις και έργα που θα αλλάξουν το
τοπίο στην Ελλάδα. Μάλιστα, στο
πρωθυπουργικό μέγαρο αναμένουν και τη συνδρομή της Γερμανίας, η οποία αναλαμβάνει την εκ
περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιουλίου, εκτιμώντας ότι η Άνγκελα Μέρκελ δεν
θα επιτρέψει να συρρικνωθεί το
Ταμείο Ανάκαμψης, παρά τις αντιδράσεις των φειδωλών χωρών,
ενδεχομένως και των αυταρχικών
κυβερνήσεων της Πολωνίας και
της Ουγγαρίας, αν συνδεθεί η
χρηματοδότηση με τον σεβασμό
του κράτους δικαίου.
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Πάει καιρός που στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρξαν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, προκειμένου η Ν.Δ. να εκμεταλλευτεί το θετικό momentum
που υπήρξε στην κοινωνία
από την άριστη διαχείριση
και της απόπειρας εισβολής μεταναστών με την αρωγή του τουρκικού κράτους στον Έβρο, και φυσικά της αντιμετώπισης της
πανδημίας με το έγκαιρο
lockdown. Το γιατί έμειναν σενάρια έχει την εξήγησή του…
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

σο περνούσαν οι
μέρες της καραντίνας, το σύστημα υγείας ανταποκρινόταν εξαιρετικά και η
κυβέρνηση είχε προχωρήσει
στην οικονομική ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων, γύρω
στο Πάσχα οι ίδιες εισηγήσεις εντάθηκαν αυτήν τη φορά με την επίκληση του επιχειρήματος ότι η
Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει
άμεσα σε εκλογές πριν προλάβει
να γίνει αισθητή η μεταπανδημική ύφεση. Ο πρωθυπουργός, όπως έχει αποκαλύψει προ μηνός
η «Α», απέρριψε το πρέσινγκ για
πολλούς λόγους. Ο πιο βασικός
ήταν ότι θεωρεί πως έχει τη λαϊκή
νομιμοποίηση για να διαχειριστεί
και την οικονομική κρίση. Επίσης, όπως έλεγε στους συνομιλητές του, θα ήταν καιροσκοπική κίνηση η πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες και όπως τόνισε θα χρειάζονταν τουλάχιστον 70 ημέρες
προκειμένου να σχηματιστεί ισχυρή κυβέρνηση, αφού θα είχαμε διπλές εκλογές, επειδή οι ακριβώς επόμενες θα διενεργηθούν με απλή αναλογική.
Με την οικονομία να βρίσκεται –σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο–
για περίπου τρεις μήνες σε προεκλογικό status, η λογική εξέλιξη
θα ήταν το βάθεμα της ύφεσης,
κάνοντας τη διαχείρισή της ακόμη δυσκολότερη. Ταυτόχρονα, ο
Κυρ. Μητσοτάκης ανέμενε –και
δικαιώθηκε– ότι η βοήθεια από
την Ε.Ε. θα ήταν σημαντική. Το
σενάριο των εκλογών άρχισε εμφανώς να ξεφτίζει, όταν η Άγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ
Μακρόν πρότειναν να προικιστεί το Ταμείο Ανάκαμψης με
500 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πλέον το σενάριο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες κάηκε οριστικά στην τηλεδιάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε με τους
προέδρους των οργανώσεων του
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• Για ποιον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε
την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – Ποιοι είναι
οι σχεδιασμοί του για ανασχηματισμό τον Ιούλιο

Άκουσε τους
μουσαφίρηδες
και είπε «όχι»
στις εκλογές
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ

ΟΙ ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ
ΟΤΙ ΗΔΗ
Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ Ν.Δ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΣΙΕΣΤΑ

κόμματος από όλη την Ελλάδα,
την Τετάρτη το μεσημέρι. Μία τηλεδιάσκεψη υπό την αιγίδα που
διοργάνωσε η Γραμματεία Οργανωτικού. Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν του το έθεσαν το
ζήτημα των πρόωρων εκλογών,
απάντησε με ένα βροντερό «όχι».
Ο πρωθυπουργός αναμένει ότι η χώρα θα τα καταφέρει με
χρηστή διαχείριση αξιοποιώντας
στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια, όπως εξήγησε στα κομματικά στελέχη. «Στη δύναμη πυρός
μας προστίθενται, όχι μόνο τα χρήματα που ήδη έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία τώρα είμαστε σε θέση να δαπανήσουμε, αλλά και το περιβόητο
Ταμείο Ανάκαμψης, τα 32 δισ. Είναι λεφτά τα οποία θα πέσουν στην
ελληνική οικονομία από το ’21 και
μετά. Έχουμε πολύ περισσότερα
χρήματα σήμερα για να μπορέσουμε
να δρομολογήσουμε το βασικό μας

αναπτυξιακό πρόγραμμα, που είναι
ένα πρόγραμμα σε ορίζοντα τριετίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός.

Γκρίνιες…
Βέβαια, οι παλιές καραβάνες του
κόμματος εκτιμούν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αποκλείσει το ενδεχόμενο των εκλογών, καθώς είναι πιθανόν ο κομματικός μηχανισμός να πέσει σε
λήθαργο, ή να απολαύσει την καλοκαιρινή σιέστα και εάν τελικά
προκύψουν εκλογές, τότε όλα θα
ήταν πολύ δυσκολότερα. Μάλιστα, αρκετοί θυμήθηκαν τι είχε γίνει το 2000. Το καλοκαίρι (Ιούνιος) του 1999 η Ν.Δ. κέρδισε τις
ευρωεκλογές και εν συνεχεία όλοι πήγαν διακοπές, με πρώτο και
καλύτερο τον Κώστα Καραμανλή. Τουναντίον, η κυβέρνηση
Σημίτη και ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ ενεργοποιήθη-

καν. Και παρά το γεγονός ότι τότε
ξεκίνησε το κραχ του Χρηματιστηρίου, το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύθηκε την καλή –σε γενικές γραμμές– διαχείριση στον σεισμό της
Αθήνας (Σεπτέμβριος 1999), σε
συνδυασμό με το δίλημμα της εισόδου στη ζώνη του ευρώ, και τελικά επικράτησε στις εθνικές εκλογές τον Μάρτιο του 2000.
Ήδη από πολλές τοπικές επιτροπές ακούγονται μουρμούρες,
ότι ειδικά μετά το συνέδριο του
κόμματος όλος ο κομματικός μηχανισμός έχει… αποσυρθεί και όλοι ασχολούνται με την κυβέρνηση και ελάχιστοι με το κόμμα.
Μάλιστα, έχουν ακουστεί διάφορα για ανεπάρκεια των επιτελών
της οδού Πειραιώς. Απλά αυτό
που σώζει όλους είναι ότι λειτουργεί άψογα η «Ομάδα Αλήθειας» που αποδομεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο τα fake news που διοχετεύει η Κουμουνδούρου. Βέ-

βαια, ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Ν.Δ., Γιώργος
Στεργίου, είπε στην τηλεδιάσκεψη ότι «οι οργανώσεις μας σε όλη
την Ελλάδα, ενσωματώνοντας ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινή
τους λειτουργία, βρίσκονται ακόμα
πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Όχι
μόνο για να πληροφορήσουν εργαζόμενους και ανέργους, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε ηλικίας για τα μέτρα που
ήδη εφαρμόζονται. Αλλά και για να
μεταφέρουν αξιόπιστα τις αγωνίες
και τις επισημάνσεις τους, τις προσδοκίες και τις προτάσεις τους. Το πολιτικό μας δυναμικό παραμένει στην
πρώτη γραμμή της μάχης των ιδεών
και των αξιών». Όμως καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως
δεκάδες μέλη τοπικών επιτροπών
από όλη την Ελλάδα ζητούν μεγαλύτερη ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

Φουλ για
ανασχηματισμό
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η
πλειοψηφία των… μουσαφίρηδων, δηλαδή των μεταγραφέντων
από άλλους πολιτικούς χώρους
υπουργών και υφυπουργών έχουν εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε
πρόωρες εκλογές. Όμως και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ
σκεφτικός, καθώς ως λάτρης της
ιστορίας έχει μελετήσει πως ηγέτες που είχαν καταγράψει στο ενεργητικό τους επιτυχίες, όταν
πήγαν σε πρόωρες εκλογές ηττήθηκαν, διότι οι ψηφοφόροι θεώρησαν ότι τους εκβίασαν. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Συνθήκη των Σεβρών (1920) πέτυχε να συμπεριληφθούν όλα τα ελληνικά αιτήματα, όμως έχασε τις
επόμενες εκλογές, λίγους μήνες
μετά και αφού είχε προηγηθεί η
απόπειρα δολοφονίας εναντίον
του και η δολοφονία του Ίωνα
Δραγούμη. Αλλά και ο
Ουΐνστον Τσόρτσιλ, ο «πατέρας
της νίκης» όπως αποκλήθηκε
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχασε τις εκλογές της 5ης Ιουλίου του
1945, λίγες ημέρες πριν από την
παράδοση της Ιαπωνίας.
Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για έναν ευρύ ανασχηματισμό, όπως αναφέρουν καλά
πληροφορημένες πηγές. Οι ίδιες
πηγές τον προσδιορίζουν εντός
του Ιουλίου, μάλλον κοντά στην
επέτειο της νίκης, στις 7 Ιουλίου.
Και ο λόγος που οι σχεδιασμοί οδηγούν σε ανασχηματισμό τον Ιούλιο είναι να είναι έτοιμοι οι νέοι υπουργοί στην πρώτη μεγάλη
πρόκληση της νέας εποχής τον
Σεπτέμβριο, στα εγκαίνια της
ΔΕΘ, που φέτος θα έχει ως τιμώμενη χώρα τη Γερμανία και δεν
αποκλείεται στη Θεσσαλονίκη να
βρεθεί και η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ.
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αρνούνται να πατήσουν την
πεπονόφλουδα του ΣΥΡΙΖΑ
• Πώς «διαβάζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη την πρόταση Τσίπρα για ντιμπέιτ με τη
Γεννηματά, με θέμα το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων
Αυτό που συμβαίνει με το ΚΙΝΑΛ δεν έχει προηγούμενο.
Η ταχύτητα με την οποία μεταβαίνουν από τη μία πίστα στην άλλη και η εναλλαγή συναισθημάτων είναι
στα όρια του θρίλερ. Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, πριν προλάβουν να αναφωνήσουν «Δόξα τω Θεώ»,
τρέχουν εκ νέου στο «Βοήθεια, Παναγιά».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτό συνέβη και με τη
νέα στρακαστρούκα
του Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος πρότεινε ντιμπέιτ μεταξύ του ίδιου και της κας Γεννηματά για να
συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων.
Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας προτείνει
ένα ιδιότυπο «Big Brother», όπου
ο κ. Τσίπρας και η κα Γεννηματά
θα μοιραστούν τους ρόλους του
Τσάκα και του Πρόδρομου (οι
πρωταγωνιστές στο πρώτο «Big
Brother») και για τη θέση του Ανδρέα Μικρούτσικου ο αρχηγός
του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την Όλγα
Τρέμη. Οπότε, ουδείς περίμενε
κάτι διαφορετικό από τη δήλωση
του Παύλου Χρηστίδη: «Τα σενάρια για συζητήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι τελειωμένα. Δεν υπάρχει το πολιτικό πλαίσιο». Εξάλλου, όπως επεσήμαναν όλα τα
στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη
(παλιά και νέα), «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει αξιοπιστία και συνέπεια, καθώς κάθε φορά διαψεύδεται από
τις εξελίξεις».
Απλά στο Κίνημα Αλλαγής εκτιμούν πως πίσω από την πρόταση του κ. Τσίπρα κρύβεται
σκοπιμότητα, καθώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι σε πτώση, ενώ το ΚΙΝΑΛ
βρίσκεται σε μία μίνι ανοδική πορεία, ενώ και η Φώφη Γεννηματά έχει ξεπεράσει σε δημοφιλία

τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε, με την πρόταση για ντιμπέιτ, στη Χαριλάου
Τρικούπη εκτιμούν ότι ο βασικός
στόχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλος από το να κόψει τη φόρα του ΚΙΝΑΛ. Και αυτό
διότι το τελευταίο διάστημα σε
διάφορες ιστοσελίδες με κεντροαριστερό ακροατήριο έχουν πληθύνει άρθρα που ισχυρίζονται ότι παρατηρείται μία τάση μεταξύ
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (πρώην ΠΑΣΟΚια) να σκέφτονται την
επιστροφή στο σπίτι. Παράλληλα, αυξάνονται και τα στελέχη του
ΚΙΝΑΛ που αναφέρονται σε αυτή την ομάδα των ψηφοφόρων.
Αυτό φαίνεται να προκάλεσε την
αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα,
καθώς οι ΠΑΣΟΚογενείς του ΣΥΡΙΖΑ του επεσήμαναν ότι πρέπει
να κάνει μία κίνηση για να ανασχεθεί πιθανή αποχώρηση «πράσινων» ψηφοφόρων.

Το λάθος του ΚΙΝΑΛ
Κι εδώ κάνουν ένα πολύ μεγάλο
λάθος στο Κίνημα Αλλαγής. Ασχολούνται πολύ περισσότερο με
όσους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και
προτίμησαν τον ΣΥΡΙΖΑ, και
προσπαθούν εδώ και χρόνια να
τους επαναφέρουν στο μαντρί. Όμως τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δεν εξετάζουν μία σημαντική παράμετρο. Ότι αυτοί που
έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και βρήκαν καταφύγιο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι
κατά βάση οπαδοί του κρατισμού.

Διότι ας μη λησμονούμε ότι το
ΠΑΣΟΚ της πρώτης κυβερνητικής περιόδου έτσι τους έμαθε.
Ταυτόχρονα έχουν εθισμό
στην κυβερνησιμότητα, και αυτό
που τους νοιάζει είναι να είναι ενταγμένοι σε ένα κόμμα που είναι
υποψήφιο να κυβερνήσει τη χώρα, όπως ήταν παλαιότερα το
ΠΑΣΟΚ. Ακόμη οι περισσότεροι
εξ αυτών μπορεί να δηλώνουν αντιδεξιοί, αλλά εξακολουθεί να
τους αρέσει το ρουσφέτι, το οποίο
κι επιζητούν. Οπότε, γίνεται αντιληπτό και στον πλέον αδαή ότι
αυτοί οι ψηφοφόροι θα σκεφθούν την επιστροφή μόνο όταν
διαπιστώσουν ότι υπάρχει αλλαγή συσχετισμών. Δηλαδή, ότι το
ΚΙΝΑΛ θα αποκτήσει δυναμική
εξουσίας και ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στα προ 2012 ποσοστά του.
Μέχρι τότε, ελάχιστοι θα επιστρέψουν.
Τουναντίον, το ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να ασχοληθεί με το πώς θα
προσελκύσει νέους ψηφοφόρους. Όχι μόνο ηλικιακά, αλλά
και ανθρώπους που πιθανά μέχρι τώρα να μην έχουν ξαναψη-

φίσει ΠΑΣΟΚ. Ψηφοφόρους που
βάζουν πρώτα από όλα τη λογική
και που οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι
βρίσκονται στη μέση του πολιτικού συστήματος. Ανθρώπους της
αγοράς που αναγνωρίζουν την ανάγκη της κρατικής παρέμβασης,
προκειμένου να μην υπάρχει ασυδοσία. Κι όταν μιλά η κα Γεννηματά για τη νέα σοσιαλδημοκρατία, λογικό είναι μη γυρίσει
την πλάτη της στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.
Αναμφίβολα όλοι θα υποστηρίξουν ότι όλο αυτό το κοινό το
καλύπτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η στροφή που επιχειρεί
προς το κέντρο. Όμως, όταν κυβερνάς, σίγουρα κάποιους θα δυσαρεστήσεις. Και αυτό το κοινό
πρέπει να προσεγγίσει το ΚΙΝΑΛ. Για όλους αυτούς τους πιθανούς δυσαρεστημένους πρέπει
να ετοιμάσει σάλα υποδοχής.
Μόνο τότε θα ξεφύγει από τη μιζέρια της 3ης θέσης και θα αποκτήσει προοπτική εξουσίας. Κι όταν πέρα από τους νυν ψηφοφόρους ανοιχτεί σε άλλους πολιτικούς χώρους, θα μπορέσει να πε-

ριμένει κι επιστροφή δικών του
πρώην ψηφοφόρων.

Συνεργασία
Βέβαια, από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν μόνο
θετικές ειδήσεις, αλλά και πεδία
προβληματισμού. Όπως για παράδειγμα στη δημοσκόπηση που
έγινε στην Α΄ Αθήνας, όπου το
ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί να γράφει
πολύ χαμηλά ποσοστά και είναι
πίσω και από το ΚΚΕ. Και φυσικά
σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται τα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ με
τη δυναμική που εξακολουθεί να
έχει στην ίδια περιφέρεια ο Παύλος Γερουλάνος.
Άρα, στο πλαίσιο της προγραμματικής συνδιάσκεψης, καλό θα
ήταν η κα Γεννηματά να καλέσει
και τον κ. Γερουλάνο και τον κ.
Ανδρουλάκη σε μία συζήτηση με
ανοιχτά χαρτιά, για να αποφευχθούν περαιτέρω εσωκομματικές
αντιδράσεις. Διότι μόνο έτσι το
ΚΙΝΑΛ θα φτάσει εν πλήρη ηρεμία στη συνδιάσκεψη του φθινοπώρου, όπου στόχος είναι η προγραμματική αντεπίθεση που ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη.
Στο ΚΙΝΑΛ μιλούν για «νέα
Αλλαγή», αλλά και «νέο προοδευτικό συμβόλαιο για τη χώρα», χαράσσοντας μια διπλή διαχωριστική γραμμή. Αφενός μεν, απέναντι στη στόχευση του πρωθυπουργού προς το Κέντρο, κάτι
που αποτυπώνεται εμφανώς και
στη σκληρή αντιπολίτευση που ασκείται προς την κυβέρνηση, η οποία αναδεικνύεται ως «συντηρητικός πόλος». Αφετέρου δε,
στην ανάδειξη του Κινήματος ως
της μοναδικής αυθεντικής σοσιαλδημοκρατικής έκφρασης,
φρενάροντας την κεντρώα στροφή που εδώ και καιρό επιχειρεί
ο Αλέξης Τσίπρας.
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Σε τέλμα βρίσκονται πλέον ο Αλέξης Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και οι προσπάθειές του να επιβάλει
την άποψή του στο εσωκομματικό ακροατήριο
κρίνονται ανεπιτυχείς και
απλά προφανώς νιώθει ικανοποίηση που τον αποθεώνει ο δημοσιογράφος
Γιώργος Λακόπουλος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Φ

υσικά ο υμνητής
τού τέως πρωθυπουργού λησμόνησε στο τελευταίο
άρθρο με τίτλο «Ηγετική εμφάνιση και δελφικοί χρησμοί Τσίπρα» να αναφέρει έστω
κάποιες αράδες για τα όσα είπε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου αναλύοντας την
ύφεση που ξεκίνησε, όπως δήλωσε, προ κορωνοϊού ισχυριζόμενος ότι προήλθε λόγω της μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων. Μάλιστα, ως... ειδήμων
της ευρωπαϊκής πολιτικής ο κ.
Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση επειδή δεν μοιράζει χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«η θεωρία να τα φυλάξουμε για αργότερα ίσως ήταν πειστική στην αρχή της κρίσης και πριν έλθουν οι ανακοινώσεις της Ε.Ε.». Προφανώς,
ξέχασαν να τον ενημερώσουν οι
ευρωβουλευτές του και τα άλλα
στελέχη του ότι οι χώρες που αντιδρούν στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν αυξήθηκαν σε πέντε
με την προσθήκη της Φιλανδίας.
Κάτι που σημαίνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να υπολογίζει ότι
θα πάρει κοινοτικά κονδύλια νωρίτερα από τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο του 2021 κι εφόσον έχει υπάρξει οριστική συμφωνία
μέχρι τον Δεκέμβριο.
Ακούγοντας ένας νουνεχής πολίτης τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας
στο Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών και δίχως να διαβάσει τα
όσα γράφουν γι’ αυτόν οι υμνογράφοι του, καταλήγει στο εξής
συμπέρασμα: Ο κ. Τσίπρας δεν
έχει ξεμείνει μόνο από σφαίρες,
αλλά και από στράτευμα. Φανταστείτε ότι με τα προγράμματα «Μένουμε Όρθιοι 1&2» δεν ασχολήθηκαν ούτε καν οι οπαδοί του
κόμματος, ενώ και τα στελέχη δεν
έδειξαν ιδιαίτερη ζέση για να τα
προωθήσουν στην κοινωνία. Κι
όλα αυτά, όταν με τα προγράμματα
μοίραζαν αφειδώς χρήμα. Προφανώς οι πολίτες εν μέσω πανδημίας σκέφθηκαν πως η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεδαφική, καθώς απουσίαζαν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Και πώς να πάρει κάποιος στα σοβαρά τον κ. Τσίπρα,
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• Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει
ξεμείνει και από σφαίρες και από
στράτευμα, ελπίζοντας πλέον στο…
θαύμα να προχωρήσει το εγχείρημα
της Προοδευτικής Συμμαχίας

Σε πλήρες
αδιέξοδο
ο Τσίπρας
όταν τρέχει τώρα στους οινοπαραγωγούς προτρέποντας την κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ στο
κρασί, όταν ήταν η δική του κυβέρνηση που αύξησε τον ΦΠΑ από το 13 στο 24%, με αποτέλεσμα
να τσακίσει πολλούς μικρούς παραγωγούς υπέρ των μεγάλων και
των ξένων πολυεθνικών.
Από την άλλη το στράτευμα,
δεν έχει καμία όρεξη να τρέξει
στη βάση. Ή πιο σωστά δεν έχει
όρεξη για να προωθήσει το «Μένουμε Όρθιοι». Τουναντίον, όλοι
τρέχουν για να πάρουν καλύτερη
θέση στην επόμενη ημέρα. Αν
φυσικά υπάρξει επόμενη ημέρα.
Διότι, όπως λέει μία παροιμία,
«όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί
να ξημερώσει». Η καθυστέρηση να
τρέξουν οι όποιες εσωκομματικές
διαδικασίες έχει οδηγήσει τον
ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει οργανωτική
συνοχή, ενώ και η ιδεολογική
του ευκρίνεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σαφής.

Ό,τι φανεί τού
Λωλοστεφανή
Από την επαύριον των εθνικών
εκλογών τον Ιούλιο του 2020 τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διακρίνονται σε ένα πράγμα: Ποιος θα πει

τη μεγαλύτερη μπαρούφα. Και
δεν μιλάμε μόνο για τα πιο προβεβλημένα στελέχη, τα οποία έτσι
κι αλλιώς κάνουν και προσωπικό παιχνίδι, αλλά και βουλευτές,
οι οποίοι για να κερδίσουν έστω
λίγα λεπτά δημοσιότητας.
Όπως για παράδειγμα, ο Νίκος Παππάς που πρότεινε ψηφιακό συνέδριο λες και μπορούσε να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, όταν υπήρχαν δυσκολίες στις ψηφιακές συνεδριάσεις ακόμη και
του Πολιτικού Συμβουλίου.
Ή το δίδυμο Δρίτσα-Κατρούγκαλου σχεδόν υστερικά ισχυρίζονταν ότι εισέβαλε η τουρκική
στρατοχωροφυλακή στον Έβρο.
Κάτι που ακόμη το υποστηρίζει η
Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία κόντεψε να δει Τούρκους στρατιώτες στο νομό Πέλλας, όπου βρίσκεται το χωριό της.
Υπάρχουν και χειρότερα, όπως για παράδειγμα η βουλευτής
Πιερίας Μπέτυ Σκουφά, που
ξαφνικά ανακάλυψε ότι πίσω από την απόφαση να διδάσκονται
τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία κρύβονται αμερικανικά συμφέροντα.
Και το τερμάτισε όταν υποστήριξε
ότι η κακή χρήση της ελληνικής
από τους εφήβους μπορεί να συν-



δέεται με τη συχνή τριβή τους με
την αγγλική γλώσσα. Εδώ ταιριάζει γάντι η παροιμία «ό,τι του φανεί
του Λωλοστεφανή».

Και η διεύρυνση
Την ίδια ώρα τα ΠΑΣΟΚια που
πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στην απ’ έξω γκρινιάζουν.
Διότι όσοι εξελέγησαν βουλευτές... βολεύτηκαν. Όπως ο γνωστός λάτρης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο Θάνος Μωραϊτης.
Εξελέγη εθνοπατέρας και ο μήνας
έχει εννιά. Άντε και η Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου με τον
Ραγκούση που είναι πιο κοντά
στον αρχηγό, οι υπόλοιποι απλά
ορθογραφούν (όπως ο Μπίστης) ελπίζοντας να τους καλέσει
ο αρχηγός, αλλά και να προχωρήσει η Προοδευτική Συμμαχία.
Στους βολεμένους ξεχάσαμε και
τον πρόεδρο ενός κόμματος
(ΔΗΜ.ΑΡ.), στο οποίο είναι μόνος του, τον Θανάση τον Θεοχαρόπουλο. Τον βόλεψε κι αυτόν ο Τσίπρας, καθώς τον έκανε
διευθυντή της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ
και είναι μετακλητός υπάλληλος
στη Βουλή.
Πώς όμως θα προχωρήσει η
Προοδευτική Συμμαχία, όταν ο

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ
«LIKE» ΤΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ΣΕ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΘΕΙΑΖΕ
ΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ ΒΑΖΕΙ
ΦΩΤΙΕΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ
ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΑΣΟΚΙΚΕΣ
«ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ… ΑΠ’ ΕΞΩ

Πολάκης έχοντας περάσει ένα υπέροχο τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος με τον Πάνο Καμμένο στην Κύθνο αποφάσισε να ξαναχτυπήσει με έμμεσο τρόπο; Ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook τις φωτογραφίες με τον Καμμένο από την
Κύθνο και από κάτω φίλο τους
σχολίασε: «Σαν τον Καμμένο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρει άλλον… Κάντε όση διεύρυνση θέλετε... Και τις εκλογές να πάρουμε με τον Μπίστη και
τον Θεοχαρόπουλο κυβέρνηση πάνω από έξι μήνες δεν σταυρώνουμε...» Και τσουπ από κάτω ο
Παύλος Πολάκης συμφωνεί με
ένα μεγαλοπρεπέστατο like. Φυσικά, ο κ. Πολάκης λησμόνησε
αρκετά πράγματα. Το πιο σημαντικό, ότι ο Πάνος Καμμένος,
όταν τα βρόντηξε από τη συμμαχική κυβέρνηση Τσίπρα είχε πει
μεταξύ πολλών άλλων σε μια από τις τελευταίες τοποθετήσεις
του για τον Αλέξη Τσίπρα: «Περάσατε στην εποχή της καρέκλας, όπου η καρέκλα είναι ανταλλάξιμη με
την ψυχή». Και να μην ξεχνάμε ότι ο Πολάκης έχει ιδιαίτερη μεταχείριση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και
φυσικά, να μην ξεχνάμε και τα όσα έχουν γίνει με τους ευρωβουλευτές, όπου ο Κούλογλου ζήτησε την απομάκρυνση του Παπαδημούλη και ο Τσίπρας τον κάλεσε το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος στην Αίγινα για να τον
ηρεμήσει. Αλλά μάλλον τα έκανε
χειρότερα, καθώς οι «παπαδημουλικοί» μοίρασαν την ψεύτικη
είδηση ότι ο Κούλογλου απείλησε με ανεξαρτητοποίηση.
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Η ανακήρυξη της ΑΟΖ με
την Ιταλία, αναμφίβολα
αποτελεί την κίνηση ματ
της Ελλάδας απέναντι
στην προκλητικότητα της
Τουρκίας. Κι αυτό διότι η
συμφωνία που υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος
Δένδιας και της Ιταλίας
Λουίτζι ντι Μάιο αδυνατίζει το τουρκολιβυκό
μνημόνιο και αναγάγει τα
ελληνοτουρκικά σε ευρωτουρκικά.

Α
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Ακυρώνονται
τα σχέδια
του Ερντογάν
στη Λιβύη,
μετά από την
πρωτοβουλία
ειρήνευσης
στην οποία
προχωράει
η Αίγυπτος

Του Μιχάλη Κωτσάκου
ς μην ξεχνάμε ότι ο
Ντι Μάιο (υπουργός Εξωτερικών)
της Ιταλίας είναι ο
αρχηγός του πρώτου (σε Βουλή και Γερουσία) κόμματος «Πέντε Αστέρια» και ο ρόλος του στην ιταλική κυβέρνηση
είναι εξίσου ισχυρός με αυτόν
του πρωθυπουργού Τζουζέπε
Κόντε. Και μαζί με τον ηγέτη του
Δημοκρατικού Κόμματος Νικολά Τσινγκαρέτι, αποτελούν τα
τρία πιο ισχυρά πρόσωπα της ιταλικής κυβέρνησης.
Όπως είναι γνωστό, το τουρκολιβυκό μνημόνιο που εστάλη
στον ΟΗΕ έχει ψηφιστεί μόνο από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας
και όχι από το Λιβυκό Κοινοβούλιο (τον έλεγχό του διαθέτει ο
Χαφτάρ). Τουναντίον, η ανακήρυξη της ΑΟΖ με την Ιταλία θα έχει πέραν των υπογραφών των
δύο υπουργών Εξωτερικών και
τις ψήφους των δύο Κοινοβουλίων, οπότε και ο ΟΗΕ θα θεωρήσει επίσημη τη συμφωνία.
Ουσιαστικά, η κοινή ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας δεν καταργεί το
τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά το
αμφισβητεί ευθέως. Και ταυτόχρονα είναι μια ηχηρή απάντηση
στην τουρκική προκλητικότητα.
Ακυρώνει έτσι το τουρκικό σχέδιο, καθώς η Ιταλία αναγνωρίζει
όρια για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, όρια τα οποία αμφισβητεί
η Άγκυρα. Επίσης, είναι η πρώτη
συμφωνία για την οριοθέτηση
θαλάσσιων ζωνών που υπογράφεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο,
το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία.
Το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα πέτυχε να πείσει την Ιταλία να
αυξήσουν την ταχύτητα στο βάδην τους, καθώς ήρθησαν οι ιταλικές επιφυλάξεις για τον περιορισμό των ιταλικών δικαιωμάτων αλιείας στο Ιόνιο Πέλαγος. Η
συμφωνία για την οριοθέτηση
της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας θα σηματοδοτήσει την επέκταση των ελληνικών χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο
Ιόνιο.

Η ΑΠΟΨΗ

Ασπίδα για
την Ελλάδα
η υπογραφή ΑΟΖ
με την Ιταλία
Με την Αίγυπτο
Παράλληλα, η Ελλάδα τρέχει και
για να καθοριστεί η ΑΟΖ με την
Αίγυπτο, κάτι που εάν ολοκληρωθεί (κι εδώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις των
τεχνικών συμβουλίων) θα διαγράφει τη ζώνη που καλύπτει το
τουρκολυβικό σύμφωνο, και
διέρχεται μέσα από την ελληνική
ΑΟΖ. Οι σχέσεις της Ελλάδας με

την Αίγυπτο ήταν πάντα καλές, απλά όπως επισημαίνουν διπλωματικοί παρατηρητές το τελευταίο
διάστημα αναθερμάνθηκαν οι
συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο πλαίσιο της πρόσφατης
πενταμερούς τηλεδιάσκεψης των
ΥΠΕΞ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Επίσης, η Ελλάδα ανακοίνω-

σε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών ότι στηρίζει την πρωτοβουλία του προέδρου Σίσι της
Αιγύπτου για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και λύση μέσω της
πολιτικής στον εμφύλιο.
Μία πρόταση που στηρίζουν
και ο Χαφτάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία. Και το σχέδιο
του Αιγύπτιου προέδρου είναι να
βρεθεί πολιτική λύση, στέλνοντας

Προσδοκίες κι από το ραντεβού
Μητσοτάκη - Νετανιάχου
Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, στο πλαίσιο της διπλωματικής αντεπίθεσης της Ελλάδας,
και το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Ισραήλ στις 16 Ιουνίου. Όπως λένε πηγές του Μαξίμου, οι επαφές Μητσοτάκη με Νετανιάχου μπορούν να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, ιδιαίτερα μετά τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με αφορμή τον αγωγό
East Med. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί με την επίσκεψή του να επικυρώσεις
τις καλές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω συνεργασία και σε
άλλους τομείς, όπως αυτή του τουρισμού, καθώς οι δύο χώρες πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Βέβαια, αν και δεν το παραδέχονται από το Μαξίμου, έχουν ανησυχήσει και από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα επιθυμεί να αναβαθμίσει τις εμπορικές σχέσεις της με το Ισραήλ, και απλά
η Αθήνα θέλει να αποτρέψει οποιαδήποτε τρικλοποδιά έχει κατά νου ο Ερντογάν.

στα αποδυτήρια τους δύο πρωταγωνιστές Σάρατζ και Χαφτάρ. Έτσι και στη Λιβύη φαίνεται ότι ακυρώνονται τα σχέδια του Ερντογάν.

Ο δύσκολος Ιούλιος
Στο μεταξύ η ελληνική κυβέρνηση αναμένει έναν καυτό Ιούλιο,
καθώς ο Ερντογάν μπορεί να συμπεριφερθεί ως ένα πληγωμένο
θηρίο και να θελήσει να δημιουργήσει μέχρι και θερμό επεισόδιο.
Ειδικά τώρα μετά την ανακήρυξη
της ΑΟΖ, στο Μαξίμου εκτιμούν
πως ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει το λάθος βήμα. Κι αναμένουν
ότι η Τουρκία μπορεί να στείλει
σε πρώτη φάση ένα ερευνητικό
σκάφος σε περιοχή της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας. Είθισται εξάλλου να προηγούνται σεισμικές έρευνες προτού γίνει μία γεώτρηση για υδρογονάνθρακες.
Επίσης, εάν το σχέδιο Σίσι
για την ειρήνευση στη Λιβύη
προχωρήσει, τότε είναι πιθανόν
ο Ερντογάν να αποστείλει γεωτρύπανο από πλευράς Λιβύης,
πριν οι βασικοί πρωταγωνιστές
του λιβυκού δράματος, οι Σάρατζ και Χαφτάρ, οδηγηθούν στα
αποδυτήρια…
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1 Οι τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, Τουλουπάκη, Ντζούρας και Μανώλης, και ο επόπτης
τους Π. Μπρακουμάτσος, απέκρυψαν ότι ενώ ο Μάξιμος Σαράφης προσδοκούσε
οικονομικό όφελος στις ΗΠΑ, με την κατάθεσή του διέσυρε τους 10 πολιτικούς

Βουβοί και άβουλοι εισαγγελείς
στη σκευωρία της Novartis

Α

πό το τέλος του 2017, που άρχισε να ξεδιπλώνεται το κουβάρι της Novartis, νομίζαμε
ότι τα ’χουμε δει όλα. «Άτεγκτοι» εισαγγελείς Διαφθοράς, με ηγέτιδα την «ιέρεια» της Δικαιοσύνης, αντεισαγγελέα Εφετών Ελένη Τουλουπάκη, που με «θάρρος» και «παρρησία» στέλνει στη Βουλή στις 5/2/2018,
φάκελο με δέκα πολιτικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ότι «τα ’παιρναν» από τη
Novartis.
Μέσα στον φάκελο υπήρχαν τρεις «βαριές» καταθέσεις προστατευομένων μαρτύρων, που είχαν όμως περιβληθεί και με
τον μανδύα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με εισήγηση της κας
Τουλουπάκη, αφού η ίδια είχε διαπιστώσει ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για
την προστασία αυτή, καθώς
α) δεν είχαν εμπλοκή κατ’ ουδένα τρόπο
στις εν λόγω «πράξεις» των δέκα πολιτικών προσώπων, και
β) δεν απέβλεπαν σε ίδιον όφελος.
Χρειάστηκε να περάσουν 25 μήνες από
τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι σήμερα,
για να διαπιστώσει σοκαρισμένος,
ολόκληρος δικαστικός κλάδος, η Βουλή, οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί, αλλά και οι
απλοί πολίτες, ότι όλο το παραπάνω περιγραφέν σκηνικό ήταν μια καλοστημένη
σκευωρία, με πρωταγωνιστές τους τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς Τουλουπάκη,
Ντζούρα και Μανώλη, ώστε να «τσαλακωθούν» ανεπανόρθωτα τα δύο κόμματα
της τότε αντιπολίτευσης, Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ,
επ’ ωφελεία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε «να κυβερνά τη χώρα τα επόμενα δέκα χρόνια», όπως χαρακτηριστικά έχουν καταθέσει μάρτυρες, ότι τους τόνιζαν οι ανακριτές τους.
Πρώτος ο επιφανής συνταγματολόγος
και πολιτικός Ευάγγελος Βενιζέλος, που
ενέπλεξαν στην υπόθεση κουκουλοφόροι
μάρτυρες, χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή
ως «συνωμοσία κατά των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος».
Μετά την παραπάνω εισαγωγή, ας προχωρήσουμε πέραν των κρίσεων και στα
πραγματικά περιστατικά, ξετυλίγοντας το
κουβάρι της σκευωρίας.
Με την πράξη υπ’ αριθμόν 3/2018, η

κα Τουλουπάκη διαβεβαιώνει τον επόπτη
της υπόθεσης Novartis, κ. Παπαγεωργίου, ότι οι τρεις μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης, Ιωάννης Αναστασίου και Κατερίνα
Κελέση, που η ίδια είχε χρίσει ως προστατευόμενους μάρτυρες, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ώστε να χρισθούν ως
«μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».
Προεξοφλώντας μάλιστα την έγκριση
της γραπτής εισήγησής της, στις
5/2/2018, ημέρα Δευτέρα, ο φάκελος με
τους δέκα πολιτικούς αποστέλλεται στη
Βουλή.
Με την υπ’ αριμ. ΕΠ140/9-2-2018, ο

αντεισαγγελέας του ΑΠ, κ. Παπαγεωργίου, εκδίδει την διάταξη για τους τρεις μάρτυρες ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».
Από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι
και σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στ’ αυλάκι. Ελλείψει στοιχείων για τους επτά από τους δέκα πολιτικούς, αφού δεν στοιχειοθετούνται οι καταθέσεις των «κουκουλοφόρων» μαρτύρων και δεν διαπιστώνονται έστω και αποχρώσες ενδείξεις για
ψήγμα ενοχής των κ.κ. Σαμαρά, Βενιζέλου, Πικραμμένου, Κουτρουμάνη,
Στουρνάρα, Λυκουρέτζου, Σαλμά, οι

φάκελοί τους τίθενται στο αρχείο, ασκείται
δίωξη με ανύπαρκτα στοιχεία εις βάρος
του Ανδρέα Λοβέρδου –κατόπιν παραίτησής του από τη βουλευτική ασυλία, αφού
ουδέν μεμπτόν είχε προκύψει από την
προκαταρκτική εξέταση της κας Τουλουπάκη– και εκκρεμεί η απόφαση για αρχειοθέτηση των φακέλων που αφορούν τους
κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τους οποίους η εισαγγελέας Διαφθοράς, επί τρία χρόνια ψάχνει,
δεν βρίσκει κάτι το μεμπτόν, αλλά για να
δικαιολογήσει το ότι «κάτι ψάχνει» συνεχίζει να κρατά σε ομηρία τους δύο πολιτικούς…
Στις αρχές του 2019, έσκασε η βόμβα
Γιάννη Αγγελή, όπου ο πρώην επόπτης
της κας Τουλουπάκη κατήγγειλε σημεία
και τέρατα για τις πρακτικές που ακολουθούσε η εισαγγελέας.
Προγενέστερα είχε κατατεθεί πλήθος
μηνύσεων από τους θιγόμενους κ.κ. Σαμαρά, Αβραμόπουλο, Στουρνάρα και
Λοβέρδο.
Οι καταγγελίες του Γιάννη Αγγελή και
οι μηνύσεις των θιγομένων πολιτικών με
μαεστρικές κινήσεις της κας Ξένης Δημητρίου και του προσωρινού διαδόχου της
Δημ. Δασούλα, ανατίθεται προς εξέταση
στους αντεισαγγελείς του ΑΠ, Ζαχαρή και
Σοφουλάκη, οι οποίοι ήδη έχουν καλέσει την κα Τουλουπάκη και τους άλλους
δύο εισαγγελείς Ντζούρα και Μανώλη για
ανωμοτί εξετάσεις, χαρακτηρίζοντάς τους
ως υπόπτους. Κατά περίεργο τρόπο, η έρευνα αυτή διενεργείται ήδη επί ένα έτος,
χωρίς οι δύο εισαγγελείς να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, αν δηλαδή θα στηθεί
ή όχι δίωξη εις βάρος των προαναφερομένων εισαγγελέων Διαφθοράς.

Τρανταχτά έγγραφα
αποδεικνύουν τη σκευωρία
Και ενώ τόσο οι εισαγγελείς Διαφθοράς όσο και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου
που διεξάγουν την έρευνα «παίζουν καθυστέρηση», έρχονται στη δημοσιότητα από
τον ιστότοπο «protothema.gr» δύο έγγραφα-βόμβα και τινάζουν στον αέρα όλη την
επιχειρηματολογία των εισαγγελέων Διαφθοράς, αποδεικνύοντας τη συμμετοχή
τους στη σκευωρία εις βάρος των πολιτι-
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Μπακογιάννης:
κουβέντα για
«Παναθηναϊκή
Πολιτεία»
Ο δήμαρχος Αθήνας, Κ.
Μπακογιάννης
έσπευσε να πάρει θέση
στις δηλώσεις
Γιαννακόπουλου και
ειδικά μετά τα όσα του
έσυραν οι οπαδοί του
Παναθηναϊκού στον
προσωπικό του
λογαριασμό στο
facebook. Και τι
έγραψε στο facebook:
«Εδώ και πολλά χρόνια
γίνεται μία αέναη
συζήτηση για το γήπεδο
του Παναθηναϊκού.
Εδώ και χρόνια ο
κόσμος της ιστορικής
ομάδας ακούει… αλλά
δεν βλέπει. Εμείς
δουλεύουμε.
Προετοιμαζόμαστε
μεθοδικά ώστε μέσα
στο καλοκαίρι να
μιλήσουμε με
συγκεκριμένη και
ολοκληρωμένη
πρόταση, με
στρατηγική. Γιατί έχει
έρθει η ώρα να
περάσουμε στη λύση,
όχι με λόγια αλλά με
πράξεις. Πράξεις που
περιλαμβάνουν μελέτη,
σχέδιο, κοστολόγηση,
και τη συνεννόηση
όλων μας. Όχι ευχές,
όχι εξαγγελίες αλλά
μόνο έργο. Αυτό έχουμε
μπροστά μας και αυτό
επιδιώκουμε όλες οι
πλευρές που το
σχεδιάζουμε». Είδες
πουθενά να γράφει
τίποτα για
«Παναθηναϊκή
Πολιτεία»; Όχι βέβαια.
Για να ξέρουμε τι λέμε.

Δημήτρης
Γιαννακόπουλος είπε ό,τι είπε
στη συνέντευξη Τύπου. Ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Κι από το μπάσκετ κι
από τον Ερασιτέχνη, άπαξ κι
ο Μπακογιάννης δεν το πει
στα ίσια ότι θα δώσει την έκταση στον Βοτανικό για την «Παναθηναϊκή Πολιτεία» (κι ο δήμος να πάρει τη Λεωφόρο), που
θα τα έχει όλα μέσα. Και το
μπάσκετ και τον Ερασιτέχνη.
Και τον Αλαφούζο τον ρώτησε
αν θέλει και το μπάσκετ και τον
Ερασιτέχνη; Ένα κι ένα κάνουν
δύο, μάστορα. Ο Γιαννάκης θέλει να παίξει μόνος του μπάλα
στον Βοτανικό. Άκου.
Ο Δημητράκης του πρότεινε
να γίνει αυτή η «Παναθηναϊκή Πολιτεία» κι ότι ο Μπακογιάννης θα
τσοντάρει μια σαραντάρα εκατομμύρια. Και το έργο να το παίζουνε
μαζί στον Βοτανικό, πενήντα-πενήντα. Μάλιστα. Και τι του απάντησε ο Αλαφούζος; Ότι θα χρειαστεί κι άλλα λεφτά γι’ αρχή κι ότι
δεν πρόκειται να τα βάλει. «Θα τα
βάλω εγώ από την τσέπη μου, αλλά
δεν θα αλλάξει το πενήντα-πενήντα», του προτείνει ο Δημητράκης. Ανένδοτος ο Αλαφούζος.
«Μου είπε ότι θέλει να ρίξει στα
τάρταρα το μπάτζετ, να μειώσει το
χρέος για να τον πουλήσει ακριβά»,
είπε ο Γιαννακόπουλος.
Πάμε παρακάτω. Όπως η «Α»
και η iapopsi.gr αποκάλυψαν, ο
Αλαφούζος είναι σε κουβέντες με
τους Κινέζους για να πάρουν τον
Παναθηναϊκό. Μεγάλο και τρανό
το κρατικό κονσόρτσιουμ, που μόλις τον αγοράσει θα βάλει μια τετρακοσάρα για γήπεδο και παίκτες. Οι Κινέζοι δεν ξέρουν ούτε από «Παναθηναϊκές Πολιτείες», ούτε από Γουέμπλεϊ και μπάσκετ και
ιστορίες. Μόνο από χρήμα ξέρουνε. Σιγά μην κάτσουνε κι ασχοληθούνε μες τον Καλάθη και τον
Νίκο τον Παππά.
Και μόλις ολοκληρωθεί το deal
με τον Αλαφούζο, οι Κινέζοι θα
την ψάξουνε για έκταση να φτιάξουνε γήπεδο. Και πού θα την ψάξουνε; Στον Βοτανικό, μάστορα. Ο
Αλαφούζος άνθρωπος της κυβέρνησης είναι, θα την βρει την άκρη με τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη και τον Μητσοτάκη. Έτσι
θέλει να το παίξει το έργο ο Γιαννάκης. Γι’ αυτό και δεν απαντάει
στα τηλέφωνα στον Δημητράκη.
Γι’ αυτό κι ο Γιαννακόπουλος
έδωσε τη συνέντευξη Τύπου και
του ξηγήθηκε στα ίσια του Μπακογιάννη, «ή δίνει τον χώρο για
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Στόχος του mister ΣΚΑΪ είναι να πουλήσει την ΠΑΕ
στους Κινέζους, για να φτιάξουν αυτοί γήπεδο στον Βοτανικό,
τον κατηγορούν άνθρωποι του Γιαννακόπουλου

Βοτανικος:
ο Μπακογιάννης
προτιμάει αλαφούζο
και μόνο ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκή Πολιτεία πριν από τις
εκλογές του Ερασιτέχνη ή φεύγω».
Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να
σκάσει στα χέρια της ο Παναθηναϊκός.
Αλλά ο Μπακογιάννης είναι
εγκλωβισμένος τώρα. Τι να προτιμήσει, δηλαδή; Τον Γιαννακόπουλο; Να πει ότι φτιάχνω την
«Παναθηναϊκή Πολιτεία» στον Βοτανικό; Κι αν πει ο Αλαφούζος
φτιάχτηνα, αλλά εγώ δεν έρχομαι
να παίξω μπάλα εκεί, τι θα το κάνει
το γήπεδο ποδοσφαίρου; Για αγώνες γκολφ θα το χρησιμοποιήσει;
Αν ο Μπακογιάννης δεν φτιάξει την «Παναθηναϊκή Πολιτεία», ο
Γιαννακόπουλος θα βγει στα κά-

γκελα για τον Μητσοτάκη, τον
Μπακογιάννη και τον Αλαφούζο μαζί. Αυτό θα γίνει. Αν, όμως, ο
Αλαφούζος τα βρει με τους Κινέζους, ας φωνάξει όσο θέλει ο Δημητράκης, κανένας δεν θα τον ακούει. Το είπανε άνθρωποι του
Δημητράκη το μεσημέρι της Τετάρτης: «Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπακογιάννης θέλει να
φτιάξει μόνο γήπεδο ποδοσφαίρου
στον Βοτανικό». Τι άλλο να σου
πούνε, δηλαδή. Έμμεσα, πλην σαφώς, που λένε κι οι μορφωμένοι,
το λέει ο Γιαννακόπουλος, ότι ο
Μπακογιάννης προτιμάει Αλαφούζο.
Σ’ το συνεχίζω. Εγώ θα σου πω,

μάστορα, πότε θα γίνει η «Παναθηναϊκή Πολιτεία» στον Βοτανικό.
Αν ο Αλαφούζος δεν τα βρει με
τους Κινέζους. Μόνο τότε θα δεχτεί να κάτσει στο τραπέζι με τον
Γιαννακόπουλο και τον Μπακογιάννη και τον Μητσοτάκη. Τον
είδατε ποτέ να πάει σε κανένα ραντεβού με τον πρωθυπουργό ή τον
δήμαρχο, παρουσία του Γιαννακόπουλου; Όχι βέβαια. Άμα ήθελε ο Γιαννάκης, θα πήγαινε. Δεν
ήθελε, γιατί περιμένει ν’ ανοίξει η
γραμμή Πεκίνο - Αθήνα - Πεκίνο,
για να έρθουνε τα πολλά. Σιγά μην
τον έπιασε και κανένας καημός για
τον Ερασιτέχνη, σιγά μην τον νοιάζει αν ο Κατσουράκης είναι καλός μποξέρ.
Αν δεν τα βρει με τους Κινέζους
ο Αλαφούζος, τότε θ’ αρχίσει να
μιλάει για τη μεγάλη ιδέα, τα Γουέμπλεϊ και τα ρέστα. Τζάμπα είναι τα
λόγια. Δεν έχασε κανένας. Να σ’
το κλείσω, μάστορα, μ’ ένα καλό.
Ο Γιαννακόπουλος πρότεινε πενήντα-πενήντα στον Αλαφούζο,
γιατί δίνει και τη Λεωφόρο στο
κράτος. Μάλιστα. Σιγά μην τον νοιάζει τον Αλαφούζο τι θα πάρει το
κράτος. Δεν γίνεται, σου λέει, να
παίξω πενήντα-πενήντα εγώ με το
ποδόσφαιρο κι ο Δημητράκης με
το μπάσκετ και την άρση βαρών.
Πενήντα-πενήντα παίζουν ο Μιμάκος, ο Νικηφοράκος και ο
Παυλίτος στο Mega.
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Ο Σοφοκλής Πιλάβιος γνωρίζει καλά τους δικαστές που θα
δικάσουν την υπόθεση ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - πολυϊδιοκτησία,
αλλά δεν μας είπε γιατί η ΕΠΟ δεν όρισε δικό της δικαστή…

Κάτι ξέχασε
να πει
ο Πιλάβιος
Όπως θα διαβάσετε
παραδίπλα, ο πρώην
πρόεδρος της ΕΠΟ
Σοφοκλής Πιλάβιος,
που μπαινοβγαίνει στο
Σαββιδοτεχνείο, όπως
στην ΕΒΓΑ της
γειτονιάς του, είπε ότι
οι δικαστές του CAS
στο οποίο έχουν
προσφύγει ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακός με
καραμπινάτη
παρανομία της ΕΠΟ,
να μην ορίσει κι αυτή
δικό της δικαστή, όπως
επιβάλλεται, από το
πάνω ράφι... Άρα, δεν
υπάρχει περίπτωση να
γίνει καμιά λαδιά. Και
δεν είπε κουβέντα που
η ΕΠΟ έκανε τουμπεκί,
ούτε ότι δεν
ενημερώθηκαν FIFA
και UEFA. Κι όταν
έκλεισαν οι κάμερες,
έδωσε και τα φώτα
του, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει
να επικαλεστεί την
περίπτωση της Λειψίας
με τον αυστριακή
Σάλτζμπουργκ, που
έχουν κοινό αφεντικό,
τη Red Bull. Μόνο που
ξέχασε να πει ο Σόφο
ότι οι δυο αυτές
ομάδες είχαν
ενημερώσει την UEFA,
για την πολυϊδιοκτησία
τους. Αν κι ο Ιβάν με
τον Πανόπουλο
έκαναν το ίδιο, πάω
πάσο…

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
«Α» και η iapopsi.gr
έκαναν την αποκάλυψη της χρονιάς εν όψει του CAS, μεταξύ
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός με θέμα
την πολυϊδιοκτησία. Ότι ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής
που θα δικάσει, ο Ολλανδός
Μάνφρεντ Ναν, ήταν ο δικαστής που όρισε ο Αλαφούζος
στο CAS στην προσφυγή που
είχε κάνει εναντίον του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη για
στημένα παιχνίδια, το 2015.
Και ο οποίος Ναν είχε μειοψηφήσει, στη 2-1 απόφαση υπέρ
του Ολυμπιακού.
Ακόμα, η «Α» και η iapospi.gr
αποκάλυψαν ότι ο δικαστής που όριζε ο ΠΑΟΚ είναι ο Γερμανός
Ούρλιχ Χάας, επιλέχτηκε κι αυτός μέσω Αλαφούζου. Ο Χάας
είναι φίλος του συμπατριώτη του
Ντιρκ Ράινερ Μάρτενς, με τον
οποίο έγραψαν μαζί και βιβλίο για
το αθλητικό δίκαιο. Και ποιος εργάζεται στο γραφείο του Μάρτενς; Ο Κρίστιαν Κέιντελ, ο οποίος ήταν δικηγόρος του Αλαφούζου στην υπόθεση με τον Ολυμπιακό το 2015! Και ο οποίος
στο βιογραφικό του αναφέρει ότι
είναι και σύμβουλος της ΕΠΟ! Συγκοινωνούντα δοχεία.
Πάμε παρακάτω. Ο δικαστήςarbitrator του CAS Σοφοκλής
Πιλάβιος, πρώην πρόεδρος της
ΕΠΟ και προσφάτως καταδικασθείς σε πέντε χρόνια φυλάκιση με
αναστολή για την «Κάρτα Υγείας»,
ξαναβγήκε στο ΟΡΕΝ του Σαββίδη και στον Θωμαΐδη για να μιλήσει χωρίς να έχει διαβάσει τα δι-
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CAS:
Δικαστές από το
«πάνω ράφι»
και… «κάτω από
το τραπέζι»
κόγραφα της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ-Ξάνθης. Κι αφού
δεν είχε διαβάσει τα δικόγραφα, έλεγε συνέχεια «δεν ξέρω». Εκείνο
που ήξερε πολύ καλά ο Σόφο είναι ότι οι δικαστές-arbitrators που
θα δικάσουν Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ,
είναι «από το πάνω ράφι». Δηλαδή,
υπάρχουν κι από το «κάτω ράφι»
δικαστές; Κι αυτοί από το κάτω ράφι πώς δικάζουν, δηλαδή; Κάτω από το τραπέζι;
Έτσι είναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι ανωραφίτες δικαστές,
υπάρχουν κι οι κατωραφίτες. Κι ο
Σοφοκλής τους ξέρει καλά και
τους τρεις. Και τον Ολλανδό τον
Μάνφρεντ Μαν, που θα είναι
πρόεδρος, και τον Γερμανό Ούρλιχ Χάας, που επέλεξε ο ΠΑΟΚ,
και τον Ιταλό τον Φουμαγκάλι,

που επέλεξε ο Ολυμπιακός. Γι’ αυτό και τους χαρακτήρισε ανωραφάτους.
Και δεν είναι κακό, βέβαια, που
ο Πιλάβιος γνωρίζει πρόσωπα και
πράγματα. Εκεί μέσα μπαινοβγαίνει, όλο κι έναν καφέ θα έχει πιει
μαζί τους. Και αφού γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, οι δικαστές
που αθώωσαν τον Ολυμπιακό το
2015 στην προσφυγή του Αλαφούζου, ο Άγγλος Μαρκ Χόβελ
κι ο Γερμανός Γιάν Ράικερ, είναι
από το πάνω ράφι ή το κάτω ράφι; Μπορεί να είναι από το μεσαίο
ράφι, που βάζουνε τα απορρυπαντικά στα σούπερ μάρκετ.
Πάμε παρακάτω. Να σου πω
γιατί καλούνε συνέχεια τον Πιλάβιο στο Σαββιδοτεχνείο κι ας μην
έχει διαβάσει τα δικόγραφα. Και

μην πει κανένας ότι ο Σόφο δεν τα
έχει διαβάσει. Απ’ έξω κι ανακατωτά τα ξέρει. Μη σου πω ότι ξέρει
και την απόφαση την ίδια. Από την
εμπειρία του, βέβαια. Όχι από κανέναν άλλο λόγο.
Το Σαββιδοτεχνείο προετοιμάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ με τον
Πιλάβιο. Άπαξ, σου λέει ο Σοφοκλής, ότι είναι από το πάνω ράφι
οι δικαστές, πάει να πει πως ο ΠΑΟΚ τον έχει δέσει τον γάιδαρό του.
Νομικά πάντα, μην πάει το μυαλό
σας πουθενά αλλού. Δεν γίνονται
τέτοια πράγματα στο CAS. Το είπε
καθαρά ο Σοφοκλής, ότι το CAS
δεν είναι μαφία. Έτσι, άνευ λόγου
και αιτίας το είπε. Στο ξεκάρφωτο.
Δεν το έθιξε κανένας. Δεν άφησε
κανένα υπονοούμενο κάποιος, ώστε ν’ απαντήσει ο Πιλάβιος. Κι α-
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φού δεν άφησε, πήγε κι είπε ότι το
CAS δεν είναι μαφία.
Μπορεί να το έκανε αυτό ο Πιλάβιος για να δώσει καμιά ιδέα
στον Κόλκα. Να γράφει μετά ο
Σταύρακας για CASmafia, όπως
έγραφε για UEFAmafia, επειδή και
καλά ο ΠΑΟΚ είχε αδικηθεί στα
ματς με τον Άγιαξ. Έτοιμα τα έχουνε τα κείμενα οι Σαββιδοτέχνες. Ίδια κι απαράλλαχτα.
Να τελειώνουμε με την πλάκα
του Πιλάβιου. Καλά είναι να λέμε και κανένα καλαμπούρι, αλλά
να περάσουμε στα σοβαρά με τον
Σόφο. Αφού λέει ό,τι λέει, έρχεται
η κουβέντα στην ΕΠΟ. Γιατί δεν όρισε δικό της δικαστή η ΕΠΟ. Και
λέει ο Θωμαΐδης, ότι η ΕΠΟ θα έχει τον πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής, τον Μάνφρεντ Ναν. Εδώ, δηλαδή, έτσι και είσαι Ολυμπιακός, βαράς τηλέφωνο στο ΟΡΕΝ με τη μία. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Έτσι είναι. Όπως βγήκε ο Μελισσανίδης και τα έχωσε στον
Κάκο, βγαίνει κι ένας από τον Ολυμπιακό και ρωτάει: Δεν μου λέτε, κύριε Πιλάβιε, είσαστε σίγουρος ότι είστε διαιτητής arbitrator
του CAS; Να μας το αποδείξετε.
Διότι δεν μπορεί να είσαστε και να
συμφωνείτε με τον κύριο Θωμαΐδη, ότι την ΕΠΟ θα την εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της επιτροπής. Κύριε Πιλάβιε, τον πρόεδρο
τον ορίζει το CAS και μόνο. Το
γνωρίζετε αυτό;
Απλά πράγματα θα του έλεγε
του Σοφοκλή. Και τι θ’ απαντούσε
ο Σόφο; Ότι γίνονται τέτοια πράγματα; Γίνεται, δηλαδή, η ΕΠΟ να
μην ορίσει δικό της δικαστή, για να
υποστηρίξει την Επιτροπή Εφέσεων, που είναι δικό της όργανο;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Πουθενά
στην ιστορία του CAS δεν έχει γίνει
τέτοιο πράγμα. Φαίνεται ότι στον
Ολυμπιακό την έχουν πέσει για ύπνο και περιμένουνε τις σαμπάνιες
για το πρωτάθλημα, που λέει κι ένας φίλος. Κι όχι μόνο για τον Πιλάβιο, αλλά και για τον Γραμμέ-

νο. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη
ότι ο Θρύλος δεν επέμεινε να ορίσει δικαστή η ΕΠΟ, γιατί σου λέει,
πρώτα θα τον διαλέξουν Ιβάν,
Μπαλτάκος και Μάκης, και μετά

ο Γραμμένος θα τον παρουσιάσει
ως δική του επιλογή. Θα επανέλθουμε στη σιέστα του Ολυμπιακού.
Να μην ξεφύγουμε, όμως.
Έχει κι άλλο, όμως, δεν τελειώ-

σαμε εδώ με
τον γίγαντα τον
Σοφοκλή. Η ΕΠΟ
δεν όρισε δικό της δικαστή. Μάλιστα. Το CAS
δεν έπρεπε να ζητήσει από την ΕΠΟ να ορίσει; Θα
γίνει, δηλαδή, δίκη, χωρίς να
παραβρίσκεται ουσιώδης μάρτυρας; Γι’ αυτό, ούτε ρωτήθηκε
ο Σόφο. Ας δώσει μια απάντηση
τώρα, να τη μάθουμε κι εμείς.
Κι όχι μονάχα αυτό, να σ’ το
προχωρήσω κι άλλο. Με τη FIFA
και την UEFA, όλα καλά; Όλοι αυτοί οι νταβατζήδες που έστειλαν εδώ, γιατί δεν μιλάνε, που ο Γραμμένος δεν έστειλε άνθρωπο στο
CAS; Για τον γυαλόμπα τον Αυστριακό τον Χούμπελ σού μιλάω
και για τον Φούσεκ με το κεφάλι
αεροδρόμιο για να προσγειώνονται τα αεροπλάνα.
Και μην πει κανένα κορόιδο, τι
δουλειά έχει η FIFA και η UEFA. Τα
πάντα όλα πρέπει να γνωρίζουνε
και οι δυο. Τώρα, θα πεις, τι ψάχνεις να βρεις, ψύλλους στ’ άχυρα
και γωνία στο δεκάρικο. Εδώ οι
νταβατζήδες που έστειλαν στην ΕΠΟ δεν ενημέρωσαν ούτε όταν ο
Γραμμένος μπήκε ένα βράδυ με
τον φακό και με ριφιφί έκλεψε το
άρθρο 30 περί πολυϊδιοκτησίας.
Και μην πει κανένας ότι δεν τον
πήραν χαμπάρι τον φαντομά Βάγγο. Όταν πήγε να τροποποιήσει το
άρθρο 30, ώστε να δίνει το δικαίωμα στον πάσα έναν να κατέχει το
6% των μετοχών άλλης ΠΑΕ, ο
γυαλόμπας και ο αεροδιάδρομος
Φούσεκ τον φρέναραν. Μπορεί
και να του είπανε ότι άπαξ και θέλεις να κάνεις τη ματσαραγκιά, ρε
Βάγγο, κάν΄τηνα μια κι έξω. Όχι
μεσοβέζικα πράγματα.
Πάντως, το ρεπορτάζ τότε, 31
Ιουλίου 2019, έλεγε ότι ο Γραμμένος συναντήθηκε με τον Χούμπελ και του είπε ότι το άρθρο 30
είχε μπει κατά λάθος στον κανονισμό. Κι ο Χούμπελ το ’χαψε κανονικά. Μπορεί να τον βοήθησαν άλλοι να το καταπιεί. Τίποτα βιταμίνες με μαγνήσιο.
Σ’ το τελειώνω. Άπαξ και θα πάει στο CAS να καταθέσει ο Πανόπουλος, είναι τελειωμένο το
πράγμα. Η Ξάνθη χαιρετάει. Θα
χαιρετήσει κι ο ΠΑΟΚ; Δεν ξέρω.
Αυτό πάνε να κάνουνε, πάντως.
Να πέσει μία εκ των δυο, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο μικρότερος.
Και τι θα κάνει μετά ο Πανόπουλος; Θα ξαναπάει για κυνήγι στα
βουνά της Ξάνθης και της Δράμας;
Σοβαροί να είμαστε. Ωραία δίκη θα
γίνει στο CAS, να μην ανησυχεί κανένας. Αφού το είπε ο Σοφοκλής
Πιλάβιος ότι το CAS δεν είναι μαφία, όλα νορμάλ θα κυλήσουνε.
Και μετά, θα γίνει η δίκη των δικαστών στην Ελλάδα.

Δικηγόροι
στο CAS
Ιταλό
ο Θρύλος
Ισπανό
ο ΠΑΟΚ
#Πάλι καλά που δεν έστειλε
τον Κουβαρά ο Γραμμένος
Ο ΠΑΟΚ πήγε σε δικηγορικό γραφείο στην Ελβετία για να καταθέσει την
προσφυγή στο CAS. Σωστό. Έτσι γίνεται. Τα περισσότερα γραφεία που
ασχολούνται με αθλητικές υποθέσεις είναι εκεί,
στη Λωζάννη. Να είναι
πιο κοντά με τους δικαστές-arbitrators. Όχι για
τίποτα πονηρό, βέβαια.
Απόψεις ανταλλάσσουν
για τη βελτίωση της επιστήμης τους. Πώς θα την
κάνουνε καλύτερη. Μάλιστα. Και γιατί δεν μας λέει ο ΠΑΟΚ, αλλά κι ο
Ολυμπιακός βέβαια, ποιους δικηγόρους βάλανε
για την εκδίκαση; Μυστικό είναι; Να ενημερώσουνε τους λαούς τους ότι
εμάς θα μας εκπροσωπήσει ο τάδε και ο τάδε. Μέχρι δύο μπορούν να βάλουνε. Να μάθουμε τα
ονόματά τους, να ρωτήσουμε δεξιά κι αριστερά,
για το πόσο καλοί είναι.
Ποιες άλλες υποθέσεις
χειρίστηκαν και τι αποτελέσματα είχανε. Γιατί το
κρατάνε μυστικό κι οι
δυο; Σάμπως έχουνε τίποτα να κρύψουνε; Όλα καθαρά είναι και το CAS
δεν είναι μαφία, που δήλωσε κι ο Πιλάβιος.
Ενδιαφέρον έχει η επιλογή δικηγόρου από τον γίγαντα Γραμμένο. Είναι
προφανές ότι θα ζητήσει
τη γνώμη του Μπαλτάκου
και του επιλεχθέντος από
τον ΠΑΟΚ δικηγόρου.
Όπως
λέμε
φούσταμπλούζα ταιριάζουν. Πάλι
καλά που δεν έστειλε τον
Κουβαρά που αθώωσε
τον Βασιλάκη τον Γκαγκάτση, στην προχθεσινή
δίκη για τα τηλεοπτικά
δικαιώματα, που δήλωσε
ότι δεν ζημιώθηκε η ΕΠΟ
από τα λεφτά που πρόσφερε κοψοχρονιά στην
Ομοσπονδία ο δικηγόρος
του Πασχάλης Παπαδόπουλος.
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Μεταγραφικές
αστοχίες
Οι μεταγραφικές αστοχίες έπαιξαν τον ρόλο
τους στην κατρακύλα
του ΠΑΟΚ. Δεν είναι
μόνο αν ένας παίκτης
είναι χρήσιμος και καλός, αλλά και πόσο τον
αγοράζεις. Για την απόκτηση του Ντόουγκλας
Αουγκούστο δόθηκαν
κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ στην Κορίνθιανς. Ο παίκτης δοκιμάζει τον εαυτό του
πρώτη φορά μακριά από τη Βραζιλία. Με 18
ματς πρωταθλήματος
είναι 11ος σε λεπτά παρουσίας. Για την αγορά
του Μίροσλαβ Στοχ από τη Σλάβια Πράγας ο
ΠΑΟΚ έδωσε κοντά στα
δύο εκατομμύρια ευρώ.
Η προσφορά του Σλοβάκου μηδαμινή (τρεις
συμμετοχές στο πρωτάθλημα). Ο Φερέιρα ποτέ
δεν τον ήθελε. «Έχουμε
πολλούς παίκτες σε αυτήν τη θέση, τον Λάμπρου, τον Βιεϊρίνια και
υπάρχει μια ανισορροπία στο ρόστερ. Έχουμε
πολλούς σε αυτή τη θέση και λιγότερους εκεί
που χρειαζόμαστε, οπότε
θα δούμε τι θα κάνουμε…» είχε πει χαρακτηριστικά.
Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε περίπου 2,5 εκατομμύρια
ευρώ στην Μπράγκα
για να πάρει τον Αμπέλ
Φερέιρα, χώρια το συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο
που έχει λαμβάνει ο
Πορτογάλος τεχνικός.
Η πιο σημαντική μεταγραφική υπόθεση ήταν
εκείνη της απόκτησης
μέσου. Ο Άντερσον Εσίτι θεωρήθηκε ο κατάλληλος για να καλύψει
το κενό στον άξονα.
Χρησιμοποιήθηκε σε
μόλις 12 ματς πρωταθλήματος, ενώ ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο μέτρησε… τέσσερις παρουσίες. Ο ΠΑΟΚ, λόγω
Financial Fair Play δεν
προχώρησε σε καμία
μεταγραφή τον Ιανουάριο, παραμένοντας γυμνός σε πολλούς τομείς.

Του Νίκου Συνοδινού
αριά άρρωστος είναι ο ΠΑΟΚ. Η ήττα από τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ ανέδειξε τα προβλήματα που προσπαθούσαν να θάψουν στην Τούμπα,
ψάχνοντας ορατούς και αόρατους εχθρούς για να στήσουν τη δική τους εικονική πραγματικότητα.
Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ενέα Μιχάι, κορυφαίος του «δικέφαλου του βορρά»
στο ντέρμπι την περασμένης Κυριακής, είπε με
αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Έχουμε χάσει αυτό το
μέταλλο της περσινής ομάδας».
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στα social media, σε
μεγάλο ποσοστό δεν θεωρούν υπεύθυνο της
κατρακύλας τον Αμπέλ Φερέιρα.
Είναι χαρακτηριστικές οι αναρτήσεις:
Του nick adam: «Η ομάδα είναι άρρωστη από
το τέλος του περσινού πρωταθλήματος. Αντί να επενδύσουν στο double τα διέλυσαν όλα. “Έφυγαν”
τον Λουτσεσκου, έφεραν έναν άπειρο, νεαρό προπονητή τον οποίο δεν φρόντισαν να στηρίξουν με
μεταγραφές ουσίας (ο Εσίτι δεν είναι μεταγραφή
ουσίας, ίσα ίσα που τα ποσά που ακούστηκαν έσφιξαν κι άλλο τη θηλιά του FFP). Η πετυχημένη ομάδα δεν ανανεώθηκε σταδιακά έστω.
»Ο άλλος έχει Σα (που κοστολογείται καμία
10ρια μύρια) κι εμείς Πασχαλάκη. Έχει Βαλμπουενά κι εμείς Μπίσεσβαρ. Έχει Τσιμίκα( στα 20 που
θα μοσχοπουληθεί) κι εμείς Βιεϊρίνια στα 35. Δεν
μας φταίει κανένας Άμπελ. Η διοίκηση και τα
στραβά της φταίνε».
Του sportsman 4: «Ο προπονητής είναι ο
τελευταίος που φταίει. Οι παίκτες από την αρχή
της σεζόν αδιάφοροι. Ήταν καταστροφή για τον
ΠΑΟΚ να κάνει τα χατίρια των παικτών στις ανανεώσεις. Βαρέλα, Μπίσεσβαρ, Μαουρίσιο βαρόμετρο πέρυσι, φέτος τίποτα έγινε η απόσβεση πάμε παρακάτω. Αν είναι μάγκες στην Μικράς Ασίας
κρατάνε προπονητή φεύγουν οι παλαίμαχοι και
τον αφήνουν να φέρει τους παίκτες που θέλει. Εκεί θα δούμε τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα όπως είδαμε
τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου».

Β

Ο Λουτσέσκου του τα είπε, αλλά δεν τον άκουσε.
Ο Ρουμάνος έφυγε και πήρε το Champions League
στην Ασία, ενώ ο Σαββίδης που δεν κατάλαβε
το καλοκαίρι την ευρωπαϊκή σφαλιάρα, έμεινε
με τις αποτυχημένες μεταγραφές του.
Ξεσηκώνεται ο κόσμος που θεωρεί καταστροφικό
τον σχεδιασμό της διοίκησης

Λάθος φάρμακο
ο Ιβάν στον
άρρωστο ΠΑΟΚ

Δεν κατάλαβαν
την ευρωπαϊκή σφαλιάρα
Πριν καλά-καλά αρχίσει η σεζόν, ο ΠΑΟΚ έμεινε
εκτός Ευρώπης. Ο πρωταθλητής κατάφερε ν’
αποκλειστεί από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, καθώς έχασε 1-0 εκτός έδρας. Στην Μπρατισλάβα
έμεινε για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη
χωρίς νίκη, με 6 ήττες και μια ισοπαλία (κόντρα
στον Άγιαξ στην Τούμπα)! Στη ρεβάνς στις 30
Αυγούστου, για τον ΠΑΟΚ ήλθε η νίκη 3-2, αλλά και ο αποκλεισμός από τους ομίλους του
Europa League. Ακόμη και με αυτήν τη νίκη όμως ο «δικέφαλος του βορρά» είχε μόλις δύο
στα τελευταία 13 ευρωπαϊκά ματς! Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ο δικός μας Βαγγέλης…
Ο Γιώργος Σαββίδης επεχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ποντάροντας στα όσα θα συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο
Instagram, ο Γιώργος Σαββίδης ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί κι έστειλε μήνυμα
ενότητας και εμπιστοσύνης προς τους παίκτες και
εξέφρασε τη σιγουριά, του πώς θα χαρίσουν και
φέτος «ανεπανάληπτες στιγμές», αναφέροντας:

«Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα ισχυρότατο χτύπημα
σε όλα τα επίπεδα. Η ευθύνη βαραίνει όλους μας
στη διοίκηση και εγώ προσωπικά θέλω να ζητήσω συγνώμη για το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί!
»Ο ΠΑΟΚ, όμως, γεννήθηκε για τα δύσκολα,
υπόσχομαι πως θα πεθάνουμε όλοι για να ζήσουμε στιγμές σαν τις περσινές. Ενωμένοι όλοι μαζί
θα τα καταφέρουμε, το πιστεύουμε, πιστέψτε το
και εσείς!

»Υ.Γ. Πριν δύο χρόνια με τους ίδιους παίκτες
ζήσαμε κάτι ανάλογο με το χθεσινό αλλά αυτοί οι
ίδιοι μας χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές ευτυχίας, το ίδιο θα κάνουν και φέτος.
»Υ.Γ2. Οι ευρωπαϊκές νύχτες μεγαλώνουν μια
ομάδα, όμως, περισσότερο και από αυτό, ένα κλαμπ μεγαλώνει όταν διαχειρίζεται το ίδιο καλά τις
επιτυχίες και τις αποτυχίες. Με υπομονή και χαμηλά το κεφάλι θα φτάσουμε εκεί όπου ονειρευόμαστε».
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άκουγε.

Όταν ξεχείλισε το
ποτήρι

Ακολούθησε σύσκεψη στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, την οποία συγκάλεσε ο Ιβάν
Σαββίδης για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του
ΠΑΟΚ μετά τον πικρό αποκλεισμό από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας
μίλησε στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ενώ στη συνέχεια στους άμεσους συνεργάτες του για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου ν’ αλλάξει η κατάσταση πολύ γρήγορα.
Προφανώς οι εισηγήσεις δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Ο
ΠΑΟΚ εμφάνισε μέτρια εικόνα στα περισσότερα
παιχνίδια του. Αυτοί που θεωρούσαν πως ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να έχει πορεία
προς την κορυφή, έχοντας παράλληλα το μυαλό
του στην Ευρώπη, αποδείχτηκε πως δεν είχαν
κάνει καλούς υπολογισμούς.
Ως εκ τούτου δεν έδειξαν στον Ιβάν Σαββίδη το πόσο πολύ είχε αποδυναμωθεί σε έμψυχο
δυναμικό η ομάδα και πίστευαν ότι δεν θα εκτεθούν με την συμβολή και κάποιων καλών σφυριγμάτων.

Δεν τους ξύπνησε ο Λουτσέσκου
Ο Ιβάν Σαββίδης δεν ξύπνησε ούτε όταν χτύπησε καμπανάκι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στα
τέλη του περασμένου Ιουλίου. Ο Ρουμάνος
προπονητής άδειασε όλους όσοι επιχείρησαν ν’
αναδείξουν πως τα χρήματα τον έκαναν να πάρει το καπελάκι του και να φύγει από την ομάδα
που είχε χτίσει και την έκανε πρώτη στην Ελλάδα. Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ σε μακροσκελή του συνέντευξη σε εφημερίδα της Ρουμανίας, είχε δώσει απαντήσεις:
«Πήγα στην Αλ Χιλάλ με τον τριπλάσιο μισθό
από ό,τι είχα στον ΠΑΟΚ, όπως πριν από τρία
χρόνια, όταν ήμουν στην Ξάνθη απέρριψα πρόταση που έπαιρνα 30 φορές πάνω από τον μισθό
μου εκεί. Αν τα χρήματα ήταν η προτεραιότητά
μου, γιατί δεν πήγα και τότε εκεί; Όχι, τα λεφτά
δεν με έκαναν να πάω στην Αλ Χιλάλ. Η σκέψη
μου ήταν ότι έπρεπε να βγω από μια κατάσταση».
Ο Λουτσέσκου είχε διαπιστώσει ότι ο Ιβάν
και ο Γιώργος Σαββίδης είχαν άλλα στο μυαλό
τους:
«Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του
προέδρου και του προπονητή είναι καλύτερο να
μην συνεχίζεται η συνεργασία. Είχα στον ΠΑΟΚ
μια πολύ δυνατή, ενωμένη ομάδα αλλά ήρθε σε
αυτή την κατάσταση και έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Δεν μπορούσα να πείσω τον Ιβάν Σαββίδη και τον γιο του να προσαρμοστούν στις ιδέες
μου. Δουλειά, σταθερότητα, σχέσεις και εκτός γηπέδου, όχι μόνο μέσα στα αποδυτήρια. Όλα αυτά
είναι χτισμένα με την πάροδο του χρόνου. Χωρίς
σταθερότητα δεν μπορεί να συμβεί κάτι θετικό.
Σε δυο χρόνια στον ΠΑΟΚ σε 30 παιχνίδια εντός

έδρας, κερδίσαμε τα 29 και είχαμε μια ισοπαλία.
Κερδίσαμε δυο τίτλους, αν και τον έναν μας τον
στέρησαν άδικα οι επιτροπές. Είναι σαφές ότι αυτή η ομάδα ήταν πολύ ισχυρή και η σκέψη μου ήταν να αλλάξω όσο τον δυνατόν το λιγότερο αυτό
το γκρουπ».
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν έτοιμος να
βάλει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά:
«Όλοι περίμεναν την είσοδο της ομάδας στους
ομίλους του Champions League και τους είπα ότι θα αναλάβω να πετύχω και αυτό τον στόχο. Αλλά για να είναι εφικτός αυτός ο στόχος θα χρειαζόμουν την ενίσχυση και την σταθερότητα της ομάδας. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Την ημέρα
πριν την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας πραγματοποιήσαμε μια τελική συζήτηση και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να χωρίσουμε και χωρίσαμε σαν φίλοι».
Ο Λουτσέσκου δεν επιθυμούσε να γίνουν
σημαντικές αλλαγές σε πρόσωπα, θεωρώντας
πως η ομοιογένεια και η χημεία ήταν δύο πολύ
σημαντικά κεκτημένα ενόψει της προσπάθειας
στα προκριματικά του Champions League. Δικαιώθηκε, καθώς ο Ιβάν και ο περίγυρός του
είχαν άλλα σχέδια.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέκτησε το
Champions League Ασίας με την Αλ Χιλάλ.
Προφανώς εκεί βρήκε διοικητικό καθεστώς που

Δύο μήνες πριν, ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε με ονόματα:
«Ήθελα να κρατήσω έστω έναν εκ
των Κάνιας και Σάκχοφ. Βέβαια, υπήρχε
και η ιστορία με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, αλλά
κατανοώ πως η ρήτρα που είχε στην Πόρτο
ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη και δεν ήταν
στο χέρι μας να τον κρατήσουμε. Εξήγησα σε
όλους, πως ακόμα και νέους μέσους να φέρουμε,
το να έχουν δίπλα τους κάποιον από την περσινή
ομάδα, θα ήταν καλό γι’ αυτούς. Η σύνδεση μεταξύ άμυνας και επίθεσης είχε χαθεί… Αν δούμε
τους αγώνες του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ και τη Σλόβαν, ίσως τελικά να είχα δίκιο. Όταν μου είπαν ότι δεν θα μείνει ούτε ο Σάκχοφ, ούτε ο Κάνιας, ήταν η στιγμή που αποφάσισα πως δεν μπορώ να
μείνω στον ΠΑΟΚ».
Οι δύο παίκτες έφυγαν για τη Λέτσε και τον
Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα. Ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς ο Ιβάν, ο Γιώργος και η παρέα τους είχαν διαφορετικά από
του προπονητή σχέδια.
Στο ματς με τον Ολυμπιακό, φάνηκε η γύμνια του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Στον νευραλγικό αυτόν χώρο κυριάρχησε η ομάδα του
Πειραιά και πήρε πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 0-1 το παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ θα δώσει μάχη για τη δεύτερη θέση
στο πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ να φαντάζει καλύτερη. Τα ευρωπαϊκά του όνειρα για κάτι
σπουδαίο περιορίζονται, και μπροστά του έχει
το ξεσπίτωμα στο Καυτανζόγλειο, σε αντίθεση
με την «Ένωση» που ευελπιστεί πως θα παίξει
τελευταία χρονιά στο ΟΑΚΑ, καθώς τη μεθεπόμενη σεζόν υπολογίζει να μπει στην Αγιά Σοφιά.
Ο κλοιός γύρω από τον Ιβάν Σαββίδη σφίγγει στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα που δημιούργησε. Η γκρίνια του κόσμου πλέον τον αγγίζει, καθώς ήλθαν σφαλιάρες από τον Ολυμπιακό και τον Άρη που δεν καταπίνονται εύκολα
στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπει
τα λάθη εντός των τειχών και όχι γιατί υπερέχει
στο παρασκήνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός φαντάζει πολύ αδύνατος στην ΕΠΟ και τη Super League. H κλεψύδρα αδειάζει επικίνδυνα και ο Σαββίδης θα
πρέπει να πάρει αποφάσεις, που με τη θηλιά της
UEFA πάνω από το κεφάλι του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο να αποδώσουν. Ειδικά όταν ο περίγυρος
που δίνει συμβουλές, έχει μάθει να τον κοιτά
στην τσέπη…

Σαθρό
οικοδόμημα
Ο Ιβάν Σαββίδης από το
περασμένο καλοκαίρι,
ως καλός επιχειρηματίας, έβαλε τους στόχους του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πατήσει οικονομικά σε στέρεες
βάσεις. Ποιος ήταν ο
σχεδιασμός του;
«Στόχος είναι να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Για
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια του
συλλόγου. Κάτι τέτοιο
μπορεί να γίνει μόνο με
την κατασκευή του νέου
γηπέδου και με τη συμμετοχή της ομάδας
στους ομίλους του
Champions League».
Το δεύτερο ο ΠΑΟΚ θα
πρέπει να το ξεχάσει
για αρκετά χρόνια. Όχι
μόνο γιατί βρίσκεται σε
αγωνιστική άτακτη υποχώρηση, αλλά διότι
έχοντας καθοριστική
συμβολή στους βαθμούς που δεν πήρε για
την Ελλάδα, η χώρα
μας υποχώρησε στη
βαθμολογία της UEFA
και πολύ δύσκολα θα
σηκώσει ξανά κεφάλι.
Μόνο ο πρωταθλητής
θα παίζει στη μεγάλη
διοργάνωση, και αυτός
χρειάζεται πολλές επιτυχίες για να μπει
στους ομίλους του
Champions League.
Όσον αφορά το γήπεδο; Εκεί πρέπει να ρίξει
το μεγάλο βάρος, αλλά
στο τοπίο δεν υπάρχει
Τσίπρας, Καμμένος,
Τσακαλώτος και όλη η
παρέα που στηρίζει πολιτικά.
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ΘΕΜΑ

Χάνει και
με κόσμο
και χωρίς
Ο ΠΑΟΚ έχασε στην Τούμπα από τον Ολυμπιακό
και με κόσμο και χωρίς κόσμο. Η γεύση για τον «δικέφαλοι του βορρά» ήταν
ίδια. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης ψάχνει να βγάλει
από τη μύγα ξύγκι και αναζητά τρόπους και αφορμές
για να επιτεθεί στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Η καλύτερη συνταγή αποπροσανατολισμού, όταν
τρως στον αγωνιστικό χώρο τη μια σφαλιάρα μετά
την άλλη.
Το μόνο που δεν έχει πει ο
Χρυσοστομάκης είναι ότι ο
Αυγενάκης πήρε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και
το έδωσε στον Ολυμπιακό.
Λες και ο κόσμος τρώει
κουτόχορτο και δεν βλέπει
τα χάλια της ομάδας από
το καλοκαίρι. Τότε που οι
ευρωπαϊκές σφαλιάρες έπεφταν η μία μετά την άλλη. Και χωρίς… παρεμβάσεις Αυγενάκη.
Φαγώθηκαν οι ομάδες της
Super League1 να υπάρξει
μικρή μερίδα φιλάθλων
στους αγώνες πρωταθλήματος. Η Πολιτεία είπε ότι
θα εξετάσει το θέμα μετά
τις δύο πρώτες αγωνιστικές, προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία του εγχειρήματος. Κι έρχεται ο
Μάκης και θέτει ζήτημα ισονομίας. Να πάει, δηλαδή, κόσμος στα γήπεδα,
αλλά όχι στα αντίστοιχα με
τις δύο πρώτες αγωνιστικές ματς του δευτέρου γύρου.
Το πρόβλημα, δηλαδή, θα
είναι αν θα έχει 5.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο
«Καραϊσκάκης» στο ματς
με τον ΠΑΟΚ. Θα δημιουργήσουν συνθήκες για να
χάσει ο «δικέφαλος του
βορρά». Αυτό θέλει να μας
πει ο Μάκης.
Τα πήρε δικαιολογημένα ο
Αυγενάκης και ξεκαθάρισε
ότι θα πρέπει η διοργανώτρια να πει αν όντως η απόφαση για κόσμο στους
αγώνες είναι ομόφωνη, αν
όντως θέλει να προχωρήσουν μαζί σοβαρά και οργανωμένα, αναλαμβάνοντας όλοι ένα κομμάτι ευθύνης. Και η διοργανώτρια
Αρχή και η πολιτική ηγεσία. Καθαρές κουβέντες.

Εσύ στο δικό σου βάζεις τούρκικα σίριαλ;
Το πουλέν του Περέιρα
πό τα πουλέν του Βίτορ
Μέλο Περέιρα στη διαιτησία είναι ο Βαγγέλης
Μανούχος. Ο διαιτητής από την
Αργολίδα που κάθε λίγο και λιγάκι οριζόταν σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Τώρα που η σεμνή τελετή της
κατάκτησης του πρωταθλήματος
έληξε, ο Πορτογάλος όρισε τον
Μανούχο στην αναμέτρηση του
Ολυμπιακού με τον Άρη.
Εκεί χωρίς άγχος ο Πελοποννήσιος ρέφερι θα μπορέσει να δείξει τις ικανότητές του. Το ματς του Φαλήρου αποτελεί και βασικό κριτήριο, ώστε να
προωθηθεί ο Μανούχος στους διεθνείς ή όχι. Ορθότερα αποτελεί πρόκριμα, καθώς οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για το ποιοι πρέπει να προωθηθούν.
Πόσο τυχαίο είναι ότι μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Μανούχος (Αργολίδας)
μπήκε επτά φορές στον ΠΑΟΚ (ως διαιτητής, τέταρτος και VAR); Ο Μανούχος ήταν τέταρτος στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, σφύριξε Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ, ήταν VAR στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, πάλι VAR στο Πανιώνιος-ΠΑΟΚ,
ξανά VAR στο Άρης-ΠΑΟΚ, στη συνέχεια (18η αγωνιστική) ήταν τέταρτος
στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ενώ ήταν ξανά VAR στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.
Αυτοί που αναζητούν ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ εναντίον του ρέφερι από
την Αργολίδα, τζάμπα θα ψάξουν. Ο Μανούχος ήταν πολύ καλός. Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είχαν όμως κάποια παραπονάκια. Όπως ο Αστέρας,
καθώς στην ήττα του 1-2 από τον «δικέφαλο του βορρά» στην Τρίπολη, είδε στο διπλό πέναλτι που έγινε με τους Βαρέλα και Μάτος να ανατρέπουν τους Μπαράλες και Σουάρεθ αντίστοιχα, να μην καταλογίζεται η εσχάτη των ποινών.
Στην πρώτη του χρονιά στη Super League, o Μανούχος δεν ορίστηκε
σε κανένα ματς του ΠΑΟΚ. Μετά ανακαλύφθηκε το ταλέντο του κι έγινε…
μόνιμος. Και ήταν τόσο καλά τα σφυρίγματά του που τον προορίζουν για
διεθνή.

Α

Το πικρό ποτήρι της
αποτυχίας
ο πικρό ποτήρι της αποτυχίας θα γευτεί ο Αλέξης Κούγιας
στις εκλογές για τη θέση του προέδρου της Super League. O ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ, σταθερός πάντα στις απόψεις του, ξεκαθαρίζει ότι θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους, οπότε αρχίζει ν’ αναδεικνύει τους λόγους της ήττας του από τον εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού Λεωνίδα Μπουτσικάρη.
Δεν τίθεται βέβαια ζήτημα να κερδίσει ο καλύτερος δικηγόρος, καθώς το επαγγελματικό είναι άλλο κομμάτι. Το κακό, όπως μας ενημερώνει ο Αλέξης, το κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος για τον οποίο έχει διαπιστώσει ότι «επανέκαμψε δριμύτερος στο ποδόσφαιρο και δεν
θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτή η επίσπευση έχει σχέση με τις διαδικασίες πωλήσεως σημαντικού ποσοστού των μετοχών του ΣΚΑΪ στον κ.
Ιβάν Σαββίδη και της αντιστοίχου αναλήψεως του μάνατζμεντ του ακραία ζημιογόνου για τον κ. Ιβάν Σαββίδη τηλεοπτικού σταθμού OPEN».
Δύο ψήφοι λοιπόν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Από ’κεί και πέρα; Πώς
είναι δυνατόν οι υπόλοιπες ομάδες να προτιμήσουν τον Μπουτσικάρη από τον Κούγια που είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ; Δικαιολογεί ο Αλέξης πως έχασε την ψήφο του Ιβάν, με τον οποίο όλο αγκαλιές και
χαμόγελα ήταν. Του πήρε και Ουάρντα-Κάτσε μάλιστα. Τις επόμενες
μέρες θα αιτιολογηθούν
οι περαιτέρω απώλειες.
Α, στο κόλπο είναι και ο
Μηνάς Λυσάνδρου
που… τόλμησε και προκήρυξε εκλογές για τις
19 Ιουνίου. Ο Αλέξης
τον κατηγορεί για «υπόγειες διαδρομές». Οπότε
μάλλον χάθηκε και η ΑΕΚ. Η συνέχεια επί της…
κάλπης.

Τ
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ΑΝΑΘΕΜΑ


Ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο στην
πορεία για τη
δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ: «Μας
αφορά όλους.
Θέλουμε αλλαγή.
Θέλουμε δικαιοσύνη.
Αυτό θα κάνουμε. Θα
είμαι μαζί σας,
παιδιά. Θέλω τα
παιδιά μου να
μεγαλώσουν στο
Μιλγουόκι και να μη
φοβούνται. Δεν θέλω
να βλέπουμε τέτοια
περιστατικά. Είμαστε
όλοι άνθρωποι. Δεν
με νοιάζει η
δημοσιότητα. Θέλω
απλά να δείτε όλοι
ότι είμαι εδώ».

Στο Μουντιάλ ’70 στο Μεξικό έγινε η «απόκρουση του αιώνα»
από τον Άγγλο, αείμνηστο γκολκίπερ Γκόρντον Μπανκς, σε
κεφαλιά του Πελέ. Το σώμα του Μπανκς είχε φορά αντίθετη με
την πορεία της μπάλας, αλλά ο θρυλικός γκολκίπερ ενήργησε
σαν ένα αιλουροειδές, πετάχθηκε στην απέναντι γωνιά του και
έβγαλε την μπάλα κόρνερ, όταν ο Πελέ πανηγύριζε το… γκολ.

Δίχτυα σε άλλη τραγουδίστρια

Άλλη ισονομία

Όγκιεν Βράνιες στον αγώνα
της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό
είχε επεισόδιο με τον Βέρντε,
ο οποίος τον έπιασε από τον λαιμό. Ο
Βόσνιος αν και δεν το συνηθίζει αντέδρασε ψύχραιμα. Ίσως ρόλο σε αυτό
παίζει η ψυχική ισορροπία που έχει χάρη στον νέο του έρωτα. Από τις μεγάλες περιπέτειες, την αντιδικία με την
Καρλέουσα και το σκάνδαλο με την
εντυπωσιακή show woman, που ουσιαστικά οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την Άντερλεχτ, πήγε σε νέο καλλιτεχνικό λιμάνι.
Σε τραγουδίστρια έπεσε ξανά ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στη Βοσνία, ο Βράνιες βρίσκεται σε σχέση με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια της χώρας: Την Καταρίνα Γκρούγιτς.
Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και αρκετό
διάστημα, και
μάλιστα
οι
Βόσνιοι εμφανίζουν τον Όγκνιεν Βράνιες φουλ ερωτευμένο με
την τραγουδίστρια, που ομ ο λ ο γο υ μ έ νως είναι εντυπωσιακή.

ωρίς κόσμο έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό
στην πρεμιέρα των πλέι οφ και στον «δικέφαλο
του βορρά» φοβούνται ότι θα καταστρατηγηθεί
η… ισονομία, γιατί στο αντίστοιχο παιχνίδι με τους
«ερυθρόλευκους» στο «Καραϊσκάκης» υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν στις κερκίδες φίλαθλοι.
Αν συμβεί αυτό ωστόσο για λόγους ισονομίας, θα
πρέπει η ρεβάνς Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον
ΠΑΟΚ να γίνει με την παρουσία φιλάθλων, καθώς
στον πρώτο ημιτελικό η Τούμπα ήταν κατάμεστη.
Αλλά αυτή είναι… άλλη ισονομία, κι εξάλλου θα
πρέπει να ξεπεραστεί και το εμπόδιο του «δικού
μας» Βαγγέλη.
Η ΕΠΟ πάντως φρόντισε ο δεύτερος ημιτελικός Κυπέλλου να οριστεί σε ημερομηνία που ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλίσει μία ημέρα ξεκούρασης παραπάνω,
παίζοντας Σάββατο πρωτάθλημα, ενώ ο Ολυμπιακός
Κυριακή. Αυτή όμως είναι… άλλη ισονομία.

Ο

Χ

Κοινός
παρονομαστής
Αλλοπρόσαλλες είναι
οι επιλογές του Ιβάν
Σαββίδη στην επιλογή
τεχνικού διευθυντή.
Διώχνει έναν Πορτογάλο και παίρνει έναν
Γερμανό. Θεωρεί ότι απέτυχε ο Μάριο
Μπράνκο και ποντάρει
στον Όλαφ Ρέμπε. Με τι
κριτήρια αλλάζει σχολές κι επαφές, μόνο ο ίδιος γνωρίζει. Ή το έχουν πάρει χαμπάρι κι
άλλοι;
Ποιος είναι ο κοινός
παρονομαστής των δύο
τεχνικών διευθυντών;
Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο
αρχηγός είχε στην ομάδα μέχρι πρότινος έναν
ομοεθνή του. Φουλ των
Πορτογάλων δηλαδή,
καθώς και ο προπονητής Αμπέλ Φερέιρα από
την ίδια χώρα είναι.
Δεν έρχεται όμως ως
τεχνικός διευθυντής
κάποιος από την Ιβηρική, αλλά ένας 42χρονος Γερμανός.
Συμπτωματικά ο Ρέμπε
ήταν στη Βόλφσμπουργκ όταν με ποδοσφαιριστή τον Βιεϊρίνια η γερμανική ομάδα πήρε το
Κύπελλο το 2015. Ποια
ήταν η τύχη του Ρέμπε
όμως; Συνολικά θήτευσε έξι χρόνια στη Βόλφσμπουργκ, τα πρώτα
τρία ως συνεργάτης
του Άλοφς και μετά ως
τεχνικός διευθυντής
μέχρι το 2018, όταν και
απολύθηκε. Στη Βέρντερ Βρέμης ξεκίνησε
από το μάρκετινγκ της
ομάδας. Τελευταίος του
σταθμός ήταν η Χάντερσφιλντ την περίοδο 2018-19. Απολύθηκε τον Ιανουάριο του
2019. Από τότε παρακολουθεί τις εξελίξεις,
μέχρι που τον ανακάλυψε ο Ιβάν και του κάνει συμβόλαιο για 2+1
χρόνια. Μέχρι δηλαδή
να γίνει τεχνικός διευθυντής ο Βιεϊρίνια.
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Συμμαχία ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, αλλά ο Μπαλτάκος θέλει τη 2η θέση…

Το έκανε
θερινό το
σουβλατζήδικο στην
Πανόρμου
Πριν από την μπούκα
στο σπίτι του Δημήτρη
Γιαννακόπουλου, όπου
καμιά κατοστή «μπουμπούκια» τον πετροβόλησαν κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους,
έγινε ένα επεισόδιο σε
σουβλατζήδικο της Πανόρμου στους Αμπελόκηπους. Κάποιος πήγε
εκεί με τους μπράβους
του και τα έκανε λίμπα.
Δεν έμεινε πιάτο και
ποτήρι στο μαγαζί. Και,
μάλιστα, αυτός ο τύπος
είχε προειδοποιήσει ότι
θα πάει για επίσκεψη.
Πήγε τη μία φορά, το έκανε θερινό το μαγαζί
και ξαναπήγε και το ξανάκανε. Με τους φουσκωτούς. Και μετά, ο
σουβλατζής χτύπησε
διάφορα τηλέφωνα και
μαζεύτηκε ο κόσμος.
Πήγε εκεί η Αστυνομία,
αλλά ο σουβλατζής δεν
καταδέχτηκε να κάνει
ούτε μήνυση. Άλλους
κώδικες έχουν στα σουβλατζήδικα…

«Απόφαση πριν από τα πλέι-οφ, αλλιώς θα υπάρξει χάος», ωρυόταν ο Τάκης Μπαλτάκος στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης.
Λες και θα τον… άκουγαν στο CAS.
Αλλά, θα μου πεις, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιβιώσουν όλοι….
Ο Μπαλτάκος ζήτησε λοιπόν δημοσίως (λες και απευθύνεται στην
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ή στην ΕΕΑ) να βγει η απόφαση του
CAS πριν από το τέλος της σεζόν (πάνω-κάτω στις 19 Ιουλίου) γιατί –λέει– θα επικρατήσει… χάος.
Δύο παρατηρήσεις…
Πρώτον, ο Μπαλτάκος προβλέπει (γι’ αυτό πληρώνεται άλλωστε)
ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πίσω τους 7 βαθμούς από το CAS. Μπορεί
να ξέρει κάτι παραπάνω…
Δεύτερον, ο Μπαλτάκος ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκτός τίτλου, άρα
αυτό που θέλει να σιγουρέψει είναι ότι δεν θα χάσει τη δεύτερη
θέση από την ΑΕΚ και την έξοδο στα προκριματικά του Champions
League.
Κι αυτό θέλει να… προλάβει.
Διότι αν η ΑΕΚ έλθει δεύτερη (όπως όλα δείχνουν), η διαφορά της
από τον ΠΑΟΚ δύσκολα θα είναι πάνω από 7 βαθμούς. Κάτι που
σημαίνει ότι, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την υπόθεση στο CAS, τότε και
μόνο τότε θα έχει ελπίδες για να κερδίσει τη δεύτερη θέση…

Μετά τη σφαλιάρα της
Τούμπας, «φάτε» Τζήλο
και Κουρτσίδη
Μόλις το Σαββιδοτεχνείο στριμώχνεται και δεν ξέρει τι σανό να πουλήσει στον λαό του ΠΑΟΚ, μετά τη σφαλιάρα της
Τούμπας, βγάζει έναν Κουρτσίδη κι έναν Τζήλο από το
ψυγείο και φύγαμε. Πάει για τάισμα. Εδώ ο ΠΑΟΚ αν χάσει
από τον Παναθηναϊκό λέει «αντίο» στο Champions League,
κι ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης ασχολείται με τον Τζήλο. Για την ήττα στην Τούμπα,
τουμπέκα ο Λευτεράκης Δουξ. Κι οι άλλοι Σαββιδοτέχνες με τον Κουρτσίδη στο ράδιο. Και δεν
λέμε ότι είναι κακό που ασχολούνται. Σοβαρές είναι κι οι δυο υποθέσεις.
Αλλού είναι το θέμα. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα, αποδοκιμασίες σημειώθηκαν έξω από την Τούμπα, πήραν φωτιά τα social media για την εφετινή κοροϊδία του Σαββίδη και ο λαός
πρέπει να φάει Τζήλο. Τι να του πούνε, δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα βγει στο Champions
League με Χατζηστραβό και Λύραντζη και Ταγιανίδη;

ΕΠΟ: Το Κύπελλο στον ΠΑΟΚ να μη χαθεί η χρονιά
Ό,τι περνά από το χέρι της κάνει η ΕΠΟ του «δικού μας Βαγγέλη» για να σωθεί η χρονιά για τον
ΠΑΟΚ.
Κι επειδή το πρωτάθλημα… πέταξε, ο μοναδικός στόχος δεν είναι άλλος από το Κύπελλο.
Όμως, για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στον τελικό, θα πρέπει να περάσει από το… «Καραϊσκάκης» και
τον Ολυμπιακό.
Δύσκολο έως αδύνατο, παρ’ ότι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων…
Ωστόσο, στην ΕΠΟ θέλουν να «αβαντάρουν» το
πράγμα και προφανώς γι’ αυτό όρισαν τον αγώνα
ρεβάνς Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ αμέσως μετά την 3η αγωνιστική των playoff της SuperLeague, αφού ο
ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο (21 Ιουνίου) με τον ΟΦΗ, ενώ ο Ολυμπιακός την Κυριακή (22/6) με τον Παναθηναϊκό.
Να είναι πιο ξεκούραστη η ομάδα του Ιβάν, μπας
και… κλέψει την πρόκριση για να μην πάει χαμένη η
χρονιά!

Όλα τα βιολιά
(της εξυγίανσης)
στην πίστα
Όταν ο Φωτιάς με τον Ευαγγέλου (στο ματς
του Βόλου με τον Ολυμπιακό 0-0, τον περασμένο Δεκέμβρη) βάζανε φωτιά στο πρωτάθλημα με τις αποφάσεις τους, η ΚΕΔ του Περέιρα και του Μάριν υποσχόταν ότι θα τους
«καθάριζε» με συνοπτικές διαδικασίες διότι
προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Φυσικά, τίποτα δεν συνέβη, παρά τις… βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Και ο ένας και ο άλλος
έμειναν τρεις αγωνιστικές έξω από τους ορισμούς και… επανήλθαν δριμύτεροι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Η μεγάλη απορία ωστόσο παραμένει…
Πώς είναι δυνατόν δύο διαιτητές για τους οποίους η ΚΕΔ έγραφε (σ’ εκείνη την ανακοίνωση) ότι «…απόδοση των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο και την εφαρμογή του συστήματος V.A.R., σε
συγκεκριμένους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, ήταν αναμφίβολα κατώτερη κάθε προσδοκίας» να τους θεωρεί μετά από μερικούς μήνες ικανούς και να τους αξιολογεί να παίζουν ντέρμπι
όπως το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για τα πλέι-οφ…
Πόσο δούλεμα πια…
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Βίκτωρας Μητρόπουλος: «Δίκη παρωδία. Τα υπόλοιπα
στην Επιθεώρηση του Α.Π.»
πρώην πρόεδρος της ΕΠΑΕ, Βίκτωρας Μητρόπουλος, φιλοξενήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5, και αναφέρθηκε
στα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας 2004-05, με
αφορμή την απόφαση του Ε΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για
την υπόθεση, όπου κατηγορούμενοι ήταν οι δύο πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης και Γεώργιος Γκιρτζίκης, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Γεώργιος Σιντόρης.
Χαρακτηριστικά είπε:
«Είχαμε μια δίκη-παρωδία, δεν έδωσε το “παρών” κανένας μάρτυρας κατηγορίας. Η ιστορία ξεκίνησε το 2005, όταν με ρεπορτάζ στην εφημερίδα
μου τόνισα ότι η ΕΠΟ, αντί να λάβει επτά εκατομμύρια ευρώ από τα τηλεοπτικά πήρε περίπου 1,45 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε έρευνα, πιστοποιήθηκε ότι υπάρχει αδίκημα απιστίας και κάποιοι άνθρωποι κάθισαν στο
σκαμνί. Πήγα στο δικαστήριο, είχαμε συνεχείς αναβολές, ώσπου φτάσαμε
στην περίοδο του κορωνοϊού. Η δίκη είχε προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου μεσούντος του lockdown, και ενώ τότε υπήρχε κυβερνητική απόφαση για μη διεξαγωγή των ποινικών δικών.
Ανέβαλαν την υπόθεση και την πήγαν για την περασμένη Τετάρτη, χωρίς
να ειδοποιηθεί κανείς. Θα προσφύγω στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά και την Επιθεώρηση του Αρείου Πάγου. Ο δικηγόρος μου ετοιμάζει τα έγγραφα. Ακόμη και χωρίς μάρτυρες κατηγορίας, ο δικαστής θα
έπρεπε να δει το εξής: Η ΕΠΟ βάσει νόμου απαγορεύεται να παραχωρήσει
τηλεοπτικά δικαιώματα σε εταιρεία που δεν έχει τηλεοπτικό οργανισμό. Η
εταιρεία που πήρε τη δουλειά είναι offshore εταιρεία.
Αυτό απαγορεύεται και είναι ένα σημαντικό σημείο, βάσει του οποίου πή-

Κανονικό το
(ακυρωθέν)
γκολ του Ελ
Αραμπί,
«κρατικώς»
δόθηκαν οι
οδηγίες

O

γαμε και στα δικαστήρια. Η διοίκηση Γραμμένου αθώωσε τους κατηγορούμενους, αφού συνηγόρησε ότι δεν ζημιώθηκε από την υπόθεση. Ο δικηγόρος της ΕΠΟ είπε στο δικαστήριο ότι το 1,45 εκατ. ευρώ το παραχώρησε στη Super League και το ποσό της ζημίας ήταν περίπου 90 χιλιάδες
ευρώ. Το ύψος του ποσού ήταν τέτοιο που το αδίκημα από κακούργημα έπεσε σε πλημμέλημα και την έβγαλαν όλοι λάδι.
Ο κ. Κούγιας μπορεί να κερδίζει δίκες, όταν δεν εμφανίζονται μάρτυρες
κατηγορίας, και όταν ο φορέας που ζημιώθηκε –εν προκειμένω η ΕΠΟ–
ταυτίζεται με τα επιχειρήματα των προσώπων που τη ζημίωσαν!!!
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κούγιας στη σημερινή δίκη εκπροσωπούσε τον κ.
Βασίλη Γκαγκάτση, λόγω των προσωπικών δεσμών που απέκτησαν, καλύπτοντας ο ένας τον άλλον, στις συνεδριάσεις του ΔΣ της SuperLeague,
παρά το γεγονός ότι και οι δύο ως παραπεμπόμενοι τότε για κακούργημα
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δεν είχαν δικαίωμα ούτε να περνούν την πόρτα του Συνεταιρισμού».

Σαββιδοτεχνικό… έπος: Ο Ρέμπε
αποτυγχάνει στις επιλογές του!

«Πυροσβέστης» ο Αυγενάκης
για τη σφαλιάρα της Τούμπας

Μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πήρε τεχνικό διευθυντή τον
Γερμανό Όλαφ Ρέμπε. Και κάθεσαι και διαβάζεις,
τι μέρος του λόγου είναι ο κύριος. Κατεβατά ολόκληρα γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Ότι είναι νέος,
δουλευταράς, ομορφόπαιδο (να του βρούμε και
καμιά νύφη αν είναι ελεύθερος), έγραψε ιστορία
στη Βόλφσμπουργκ κ.λπ. Και διαβάζεις σ’ ένα από
αυτά ότι δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα και τον κατηγορούν ότι δεν
έχει μυρίσει ποτέ κάλτσα αποδυτηρίων. Και
λες, τεχνοκράτης είναι ο κύριος, δεν χρειάζεται. Κι από
κάτω η κατραπακιά. Τον κατηγορούν, λέει, ότι δεν σκαμπάζει από σκάουτινγκ!
Ότι έχει αποτύχει παταγωδώς στις επιλογές του!
Οι ίδιοι οι Σαββιδοτέχνες το γράφουν. Ότι γι’ αυτό
τον σουτάρανε από τη Χάντεσφιλντ στην Αγγλία.
Κι αναρωτιέσαι, ρε φίλε. Τι διάολο τον πήρανε αφού αποτυγχάνει στις επιλογές; Η «Α» και η
iapopsi.gr το γράψανε καθαρά. Τον πήραν για
να πουλήσει, όχι ν’ αγοράσει. Για τις αγορές είναι ο
instaGiorgis. Λίρα εκατό…

Ο «επιτελικός» Γεραπετρίτης έσωσε τον
ΠΑΟΚ με την τροπολογία τού μείον επτά
βαθμούς κι ο Αυγενάκης πάει να τον
«σώσει» κι αυτός εν
όψει της συνέχισης
των playoff. Την ώρα
που γίνεται της Πόπης το μαγκάλι στην Τούμπα,
μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, οι ΠΑΟΚτσήδες είναι στα κάγκελα βρίζοντας και τον Ιβάν και
τον μικρό Γιωργάκη μαζί, κινδυνεύει ακόμα και ο
κόλακας κι ο Φιγούρας Κυριάκος, ο Αυγενάκης πάει και δίνει συνέντευξη σε τηλεόραση στη
Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν. Το Σαββιδοτεχνείο άρχισε τα δικά του. Ξεχάστηκε η ήττα από τον Ολυμπιακό, τα χώνουν στον Αυγενάκη ότι είναι «άνθρωπος του Ολυμπιακού» κι άλλες τέτοιες παπαριές κι από ’δώ πήγαν κι άλλοι.
Εκεί που δεν είχαν μια απάντηση οι Σαββιδοτέχνες για την ήττα, εκεί που έγραψαν με το μυξομάντιλο στη μύτη από τα κλάματα ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, ήλθε ο Αυγενάκης και άλλαξε το έργο. Κατηγόρησε, χωρίς ν’ αναφέρει το
όνομά του, τον Μάκη Χρυσοστομάκη Γκαγκάτση κι άρχισε να παίζει το… γραμμόφωνο.

ΠAOK: Μπόνους για
κατάκτηση του…
Champions League!
Ο Άμπελ Φερέιρα πέρασε κι αυτός από
τα γραφεία της ΠΑΕ, μαζί με τους συνεργάτες του και υπέγραψαν τις μειώσεις. Επειδή δεν παίχτηκε μπάλα τόσο καιρό. Κι
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ υπέγραψαν μειώσεις 1.25%, όπως γράφουν οι
Σαββιδοτέχνες. Ερώτηση (την ξανακάνουμε): Ο Φιγούρας Κυριάκος δεν έλεγε
ότι θα δεν γίνουν από τον Σαββίδη; Το έλεγε. Άλλη ερώτηση: Το πρωτάθλημα
διακόπηκε. Ωραία. Ξανάρχισε, όμως. Κι
αν δεν γίνει καμιά «στραβή», θα τελειώσει. Προς τι οι μειώσεις των συμβολαίων,
τότε; Κι ακόμα μία ερώτηση: Ισχύει και
για τον Φερέιρα, ότι θα έχει μπόνους αν
ο ΠΑΟΚ περάσει στους ομίλους του
Champions League; Διότι
και για τους παίκτες, θα έχει.
Αν πάρουν το πρωτάθλημα
και το Κύπελλο και προκριθούν στους ομίλους, δεν θα
τους κάνει περικοπές ο Σαββίδης. Κανονικά έπρεπε να
βάλει και πριμ κατάκτησης
του Champions League ή
και του Europa League.

Ο VARistas Σιδηρόπουλος ακύρωσε το γκολ
του Ελ Αραμπί στην
Τούμπα, γιατί, όπως είπαν όλοι οι «προφεσόροι» της τηλεόρασης, ο
Πασχαλάκης «δεν έκανε
πλήρη κατοχή της μπάλας» στην κεφαλιά του
Σεμέδο. Πότε, ωστόσο,
θεωρείται ότι ένας τερματοφύλακας κάνει
«πλήρη κατοχή»; Το λέει
καθαρά ο Κανόνας 12,
άρθρο 2: «Όταν η μπάλα βρίσκεται μεταξύ των
χεριών του ή μεταξύ του
χεριού και κάθε επιφάνειας (π.χ. έδαφος, σώμα του) ή την αγγίζει με
οποιοδήποτε τμήμα των
χεριών ή των βραχιόνων του». Ο Πασχαλάκης κάνει κατοχή μεταξύ του χεριού του και
του αγωνιστικού χώρου. Δεν κάνει απόκρουση, αλλά κατοχή
με το ένα του χέρι και το
χορτάρι, και του φεύγει
η μπάλα. Καμία περίπτωση οφ σάιντ. Άλλες
οδηγίες, ωστόσο, δόθηκαν… κρατικώς.
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Οι
ελλείψεις
των
εγκαταστά
σεων
Επιπλέον, η επιτροπή
της ΓΓΑ παρατήρησε
και τις ελλείψεις που υπήρχαν ως εξής:
* Δεν έχει εκδοθεί άδεια από την Πυροσβεστική.
* Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
* Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία, χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις - εκχωρήσεις σε ισχύ.
* Διαπιστώθηκε ότι δεν
υπήρχε φύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων στο «Ολυμπιακό
Χωριό». Για τον λόγο
αυτό, κρίνεται απαραίτητο ο χρήστης των ανωτέρω εγκαταστάσεων να προβεί άμεσα
στις απαιτούμενες ενέργειες για τη φύλαξή
τους.
* Μετά την παραλαβή
των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν έγινε
παράδοση κλειδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ στη
Γ.Γ.Α.
* Σημειώνεται ότι τα αθλητικά σωματεία έχουν κλειδιά για τους
χώρους που χρησιμοποιούν (κύριους, βοηθητικούς, λεβητοστάσια, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, υποσταθμό).
Επίσης, έχουν εγκαταστήσει συναγερμό στις
εισόδους των κτηρίων.

Ολυμπιακό Χωριό:
Ζωντανεύει 16 χρόνια
μετά το 2004…
ως τη 13η Αυγούστου
2004, ημερομηνία έναρξης των Αγώνων
στην Αθήνα, η χώρα αναγκάστηκε να κατασκευάσει
συνολικά 57 βασικά έργα, χωρίς να συνυπολογισθούν τα
έργα εθνικών επιλογών αλλά
και πολλά υποχρεωτικά έργα
μικρότερης κλίμακας.

Έ

• 24 Ολυμπιακά αθλητικά έργα,
• 2 Ολυμπιακά έργα επικοινωνιών,
• 14 Ολυμπιακά οδικά έργα (εκ
των οποίων το ένα αφορά 5 οδικές συνδέσεις σε Ολυμπιακά αθλητικά έργα),
• 3 μεγάλα έργα μεταφορών
(Τραμ, Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Επέκταση Μετρό),
• το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας,
• το Ολυμπιακό Χωριό,
• 7 Χωριά Τύπου, και
• 5 έργα της ΔΕΗ.
Σε εργοτάξιο μεταμορφώθηκαν
η Νίκαια, τα Λιόσια, το Γαλάτσι, το
Μαρκόπουλο, το Φάληρο, το Ελληνικό και ο Άγιος Κοσμάς. Μεγάλα έργα υλοποιήθηκαν και στις
τέσσερις Ολυμπιακές πόλεις, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο.
Παράλληλα υλοποιήθηκε ένα
μεγάλο πρόγραμμα που αφορά
την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη
Φιλοξενία της Ολυμπιακής Οικογένειας, των Δημοσιογράφων και
των Ολυμπιακών Επισκεπτών.
Τα έργα στοίχισαν 8,5 δισ. ευρώ, ωστόσο κανένα από αυτά δεν
είχε μετα-Ολυμπιακή αξιοποίηση.
Τα περισσότερα σάπισαν στον
χρόνο, αφού καμία κυβέρνηση δεν
φρόντισε για τη χρήση τους, ενώ
λεφτά δεν περίσσεψαν ούτε για τη
συντήρησή τους λόγω του δεκαετούς μνημονίου από ένα σημείο

και μετά…
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ήταν και το Ολυμπιακό Χωριό στους
Θρακομακεδόνες, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αποτελείται από 2.292 «πρότυπες» κατοικίες που μετά το τέλος των Αγώνων κληρώθηκαν σε 2.292 οικογένειες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις αίτησης.

Mέσα στο Ολυμπιακό Χωριό υπήρχαν αθλητικές εγκαταστάσεις,
οι οποίες τις μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χρησιμοποιήθηκαν από τους αθλητές, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκαν
στο υπουργείο Εργασίας που ανέλαβε να διανείμει τις κατοικίες
στους δικαιούχους.
Έκτοτε –με εξαίρεση τα κλειστά
γυμναστήρια που συντηρήθηκαν

από τοπικούς συλλόγους– οι εγκαταστάσεις του Χωριού σάπισαν.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξήγγειλε διά του υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, πέρσι τον Ιούλιο την κατασκευή ενός υπερτοπικού αθλητικού κέντρου που έμεινε στα χαρτιά…
Ο τότε γενικός γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός είχε υποσχεθεί, μεταξύ άλλων, εξέδρες για 3,5 χιλιάδες θεατές στο
υφιστάμενο γήπεδο, ότι θα αντικατασταθούν οι χλοοτάπητες, ότι
θα επισκευαστεί το Ολυμπιακό κολυμβητήριο κ.ά.
Δεν έγινε τίποτα απολύτως.
Την περασμένη βδομάδα, όλες
οι αθλητικές εγκαταστάσεις πέρασαν στη ΓΓΑ και δόθηκε μια οριστική λύση στο ζήτημα που εκκρεμούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
Το σύνολο των στοιχείων των
αθλητικών υποδομών, σταθερών
και κινητών (κτήρια, εγκαταστά-
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σεις, εξοπλισμός) παραχωρήθηκαν, υπό μορφή χρησιδανείου, για
τα προσεχή 99 χρόνια, στο υφυπουργείο Αθλητισμού μετά από
πρωτοβουλία του Λευτέρη Αυγενάκη που επισκέφθηκε τους χώρους.

Στην κατοχή της ΓΓΑ
πέρασαν:
* Δύο (2) Κλειστά Γυμναστήρια
τύπου Τ11, με τους βοηθητικούς
χώρους και τις εγκαταστάσεις
τους
Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από χώρους αναμονής στις
δύο κεντρικές εισόδους οι οποίοι
λειτουργούν ως γραφεία, κυλικείο,
λουτρά και αποθηκευτικοί χώροι.
Επίσης υπάρχουν οι χώροι των
μηχανοστασίων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και πυροσβεστικού συγκροτήματος, ειδικές εγκαταστάσεις SPA με παραπλήσιες εγκαταστάσεις WC και λουτρών.
* Κολυμβητική Δεξαμενή
Το συγκρότημα της κολυμβητικής δεξαμενής περιλαμβάνει την

κολυμβητική δεξαμενή, τους τέσσερις (4) πυλώνες φωτισμού με
τους ηλεκτρικούς τους πίνακες. Επίσης υπάρχει ένα κτήριο που αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.
Στο υπόγειο του κτηρίου είναι
εγκατεστημένος ο υποσταθμός
της Δ.Ε.Η., ο οποίος αποτελείται από τα πεδία ΜΤ και ΧΤ και τον Μετασχηματιστή. Στο υπόγειο είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα της κολυμβητικής δεξαμενής (χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια με τα δίκτυά τους).
Στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχουν λουτρά - WC και χώροι για
προετοιμασία αθλητών, γραφεία,
κουζίνα και αποθήκες.
* Στάδιο - Γήπεδο
Περιλαμβάνει το στάδιο (στίβος), το γήπεδο και τους τέσσερις
(4) πυλώνες φωτισμού με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες.
* Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου
Αποτελείται από δεξαμενή νε-

ρού και κτήριο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τη λειτουργία της άρδευσης του γηπέδου. Επίσης πλησίον του κτηρίου έχει εγκατασταθεί γεώτρηση με φρεάτιο και ηλεκτρικό πίνακα.
* Γήπεδα Τένις
Περιλαμβάνουν δύο γήπεδα
περιφραγμένα για τένις και πυλώνες φωτισμού με τους ηλεκτρικούς
πίνακές τους.
* Χώροι Στάθμευσης
Στο Ο.Τ. 42Γ υπάρχουν 275 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων
και στο Ο.Τ. 42Δ 18 θέσεις λεωφορείων.
Η Επιτροπή Παραλαβής της ΓΓΑ
σημείωσε τις εξής παρατηρήσεις
κατά την παράδοση των εγκαταστάσεων:
1 Κλειστά Γυμναστήρια τύπου
Τ11: Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία.
1 Κολυμβητική Δεξαμενή: Η κολυμβητική δεξαμενή δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο υπό-

γειο του κτηρίου, τα λειτουργικά συστήματα της
κολυμβητικής δεξαμενής
(χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια με τα
δίκτυά τους) και το μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, δείχνουν να
είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν
έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004. Επίσης, ο υποσταθμός της
Δ.Ε.Η. είναι σε λειτουργία.
Στο ισόγειο του κτηρίου και συγκεκριμένα στον διάδρομο έχουν
αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό): μέρος της ψευδοροφής, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (σχάρες, καλώδια και ηλεκτρικοί πίνακες), οι χάλκινες σωληνώσεις θέρμανσης.

Στο ισόγειο του κτηρίου γίνεται
χρήση τριών (3) γραφείων από τα
αθλητικά σωματεία.
Στον περιβάλλοντα χώρο της
κολυμβητικής δεξαμενής έχει αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό), η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και ηλεκτρικοί πίνακες).
Επίσης, οι πυλώνες φωτισμού
χρήζουν συντήρησης.
Επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε η
δυνατότητα ελέγχου καλής λειτουργίας του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού.

Στάδιο - Γήπεδο
Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία. Οι πυλώνες
φωτισμού χρήζουν συντήρησης.
1 Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004. Δεν υπήρξε δυνατότητα εισόδου στο κτήριο για να πραγματοποιηθεί έλεγχος, διότι ήταν κλειδωμένος.
1 Γήπεδο Αντισφαίρισης: Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία.
1 Χώροι Στάθμευσης - Περιβάλλων Χώρος: Χρήζουν συντήρησης
ο φωτισμός και γενικά οι χώροι
πρασίνου.
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Του Νίκου
Σταυροκοπίδη
ε την πλάτη
στον τοίχο
βρέθηκε από
την περασμένη Κυριακή ο Άμπελ Φερέιρα. Ο Πορτογάλος χρεώθηκε την ήττα του ΠΑΟΚ από
τον Ολυμπιακό και οι διάφοροι
επικοινωνιολόγοι έσπευσαν και
ζήτησαν την απομάκρυνσή του.
Ακόμα και παλαίμαχοι μπήκαν
στο παιχνίδι για να πέσουν πάνω στον προπονητή όλες οι ευθύνες για την εικόνα του ΠΑΟΚ
σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ έως και το ντέρμπι
της προηγούμενης Κυριακής, η
ομάδα της Θεσσαλονίκης έβγαλε χτυπητές αδυναμίες, εμφάνισε κενά και γενικώς είχε την
εικόνα ασθενούς.
Ο προπονητής ασφαλώς και
δεν (μπορεί να) είναι άμοιρος ευθυνών. Αλλά πρέπει να βλέπει κάποιος τη μεγάλη εικόνα, που λέει
κι ο Βερύκιος. Ο Φερέιρα πήγε
στην Τούμπα αφού είχε αρχίσει η
προετοιμασία. Έστω και για μόλις
πέντε μέρες. Είχε όμως αρχίσει, κι
αυτό είναι που μετράει. Και φυσικά, ο Πορτογάλος δεν πήγε αυτόκλητος στη Θεσσαλονίκη. Ούτε είδε φως και μπήκε. Τον κάλεσαν από τον ΠΑΟΚ όταν τα βρόντηξε ο
Λουτσέσκου επειδή δεν έβγαζε
άκρη με τον Γιώργη και διότι δεν
του έκαναν τις μεταγραφές που
ζητούσε για να βάλει την ομάδα
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Στην πορεία της σεζόν, ο Ρασβάν δικαιώθηκε απόλυτα. Τα κενά φάνηκαν. Έγιναν ορατά απ’ όλους. Υποστηρικτές και αντιπάλους. Σε απλά ελληνικά, λοιπόν,
και ο κόουτς των τριών τροπαίων
σε δύο χρόνια είχε προβλέψει την
αποτυχία της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν. Άρα, μόνο ο προπονητής
που πήρε το τιμόνι απ’ τον Λουτσέσκου δεν ευθύνεται για την εικόνα του ΠΑΟΚ.
Ο Φερέιρα έγινε στόχος για να
κρυφτούν τα λάθη του Σαββίδη
και της αυλής του. Κάποιος έπρεπε
να πληρώσει τον λογαριασμό. Ο
κλήρος έλαχε στον Άμπελ. Εξ αρχής, άλλωστε, ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, διότι είχε εις βάρος του
και το υλικό που του έδωσαν να
δουλέψει, μα και τη σύγκριση με
τον Λουτσέσκου.
Τα πράγματα για τον Ίβηρα, μάλιστα, εξελίχθηκαν ακόμα πιο άσχημα εξ αιτίας των τραυματισμών.
Όχι εκείνων που κληρονόμησε απ’
τον Ρουμάνο, δηλαδή, τους Μαουρίτσιο και Βέρμπλουμ, αλλά

Μ

Βαράνε το σαμάρι
(Άμπελ)
για να γλιτώσει
ο γάιδαρος
(του Ροστόφ…)
ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ

τους νέους, που προέκυψαν. Αν αναζητήσει κάποιος στο διαδίκτυο
τις δηλώσεις του Κρέσπο και του
Ζαμπά, που έλειψαν πολύ από τον
ΠΑΟΚ, θα διαπιστώσει ότι και οι
δύο άφησαν υπονοούμενα για την
αποθεραπεία τους. Άρα, η απουσία
δύο βασικών στελεχών οφείλονταν σε λόγους άσχετους με τον
προπονητή. Επίσης, η ομάδα της
Θεσσαλονίκης έμεινε τον Ιανουάριο δίχως προσθήκες. Κι αυτή είναι
μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια.
Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε παίκτη
στο ρόστερ του. Επανέφερε τον
Χασάν, αν και ο Μαρτίνς περίμε-

νε και την πλήρη επάνοδο του
Φορτούνη, ενώ ο Σουντανί δεν
είχε τεθεί ακόμα νοκ άουτ.
Σε απλά ελληνικά, σε πενηνταράκια δηλαδή, ο Φερέιρα έγινε το
σαμάρι που χτυπούν όλοι για να
μείνει αλώβητος ο γάιδαρος. Για
να τη γλιτώσει ο Ιβάν. Διότι τον Άμπελ ο Σαββίδης τον επέλεξε. Για
τις μεταγραφές το αφεντικό έδωσε χρήματα ή πάγωσε τις πιστώσεις επειδή δεν έτρεξε όπως το
PAOK TV σύμφωνα με τις προσδοκίες του. Για την αποθεραπεία των
τραυματιών, το αφεντικό επέλεξε
τα πρόσωπα που στελέχωσαν το

ιατρικό επιτελείο. Ακόμα και τον
προπονητή ο Ιβάν τον διάλεξε και,
μάλιστα, υπερηφανευόταν ότι
πλήρωσε ρήτρα για την αποδέσμευσή του απ’ την Μπράγκα. Αν
και, για να λέμε την αλήθεια, ο
Σαββίδης έδωσε για τον Πορτογάλο όσα πήρε απ’ τους Άραβες όταν έφυγε ο Λουτσέσκου.
Φυσικά και ο Φερέιρα έχει κάνει λάθη. Όπως έκανε και την προηγούμενη διετία ο Λουτσέσκου. Απλά, ο Ρασβάν είχε την πολυτέλεια
να ανακατέψει τα υλικά όταν χρειάστηκε. Όταν είδε ότι δεν του πήγαινε η αρχική εικόνα. Ο Άμπελ, όμως,
εγκλωβίστηκε. Διότι αυτή η στάνη,
αυτό το τυρί βγάνει. Στη Θεσσαλονίκη το κατάλαβαν. Αλλά δεν γίνεται να τα βάλουν και με τον κτηνοτρόφο. Έτσι, επέλεξαν τη μέθοδο με
την περίσσεια διανομή σανού. Με
στόχο να μείνει στο απυρόβλητο το
αφεντικό, μέχρι να διορθώσει τα
πράγματα. Αν μπορέσει, βέβαια, διότι η απόφαση για μείωση του μπάτζετ την επόμενη σεζόν είναι ειλημμένη. Το ’πε ακόμα και ο Γιώργης.
Ως προαναγγελία για τις ευθύνες
του επόμενου προπονητή.
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κών στην υπόθεση Novartis. Τα έγγραφα
αυτά είναι τα εξής:
ε μια απλή ανάγνωση, εύκολα
διαπιστώνει κανείς ότι η κα Τοουλουπάκη και οι δύο συνεργάτες της, ενώ γνώριζαν με «βεβαιότητα» ότι
ο μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης συνεργάστηκε με τις αμερικανικές Αρχές με την
προσδοκία αμοιβής από την αλλοδαπή
Αρχή, γεγονός το οποίο σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία (άρθρο 47, παρ. 1 του
ΚΠΔ) ευθέως απαγορεύει να χρισθούν
«μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», κατά
παράβαση του νόμου αυτού συνέχισαν μέχρι σήμερα να μην εισηγούνται την ανάκληση της σχετικής διάταξης.
Χρησιμοποίησαν δε το τέχνασμα της μη
απάντησης του επόπτη εισαγγελέα ΑΠ,
Παναγιώτη Μπρακουμάτσου, αναφέροντας ότι η στάση του είχε εκληφθεί ως
«σιωπηρή συμφωνία με τις θέσεις μας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Τουλουπάκη στις έγγραφες εξηγήσεις της

Μ

στον Άρειο Πάγο.
Δηλαδή, έχουμε τρεις εισαγγελείς
που παραδέχονται ότι «μετά βεβαιότητος» γνωρίζουν ότι κατά παράβαση της
νομοθεσίας έχει χρισθεί μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και αρνούνται να
άρουν τη διάταξη αυτή μέχρι σήμερα.
Επίσης, ο αρεοπαγίτης εισαγγελέας
Παν. Μπρακουμάτσος ενημερώνεται
για τα παραπάνω και δεν προβαίνει
στην παραμικρή ενέργεια για άρση της
διάταξης αυτής.
Τα παραπάνω αποτελούν ατράνταχτη απόδειξη για διάπραξη του αδικήματος «κατάχρησης εξουσίας» από
τους τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς και
τον επόπτη τους.
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Παρά το
γεγονός ότι τα παραπάνω
έχουν τεθεί
εις γνώση
του υπουργού Δικαιοσύνης και
του προϊσταμένου της Εισαγγελίας του
ΑΠ, οι διαπράξαντες τέσσερις εισαγγελείς το προαναφερθέν αδίκημα παραμένουν
στις θέσεις τους
π ρ ο κ α λ ώ ν τα ς
μεγάλα ερωτηματικά για το αν το γνωστό ρητό «η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι τυφλή» ισχύει
πάντοτε και για όλους.
Ακόμη, προκύπτουν και άλλα ερωτηματικά.
# Πότε και από ποιον η κα Τουλουπάκη «ανεπισήμως αλλά μετά βεβαιότητος» πληροφορήθηκε ότι ο Μάξιμος
Σαράφης έχει δώσει κατάθεση στις αμερικανικές Αρχές, προσδοκώντας οικονομικό όφελος; Οι Αμερικανοί αποκλείεται να «έδωσαν» μάρτυρα προστατευόμενο από τους ίδιους. Κατά συνέπεια, η πληροφορία λογικά πρέπει να
δόθηκε από τον ίδιο τον Μάξιμο Σαράφη με όνομα ταυτότητας Φιλίστωρ
Δεσταμπασίδης, ή από τον δικηγόρο
που προκάλεσε την κατάθεσή του στις
ΗΠΑ, Παύλο Σαράκη, που επίσης
προσδοκούσε σε οικονομικό όφελος.
Και το μέγα πλέον ερώτημα που
προκύπτει είναι πώς η κατάθεση του
Μάξιμου Σαράφη χρησιμοποιήθηκε επί δυόμισι χρόνια εις βάρος των δέκα
πολιτικών, ακόμη και όταν απεδείχθη
η καταχρηστικότητά του.
Και βέβαια, εύλογο είναι το ερώτημα αν προσδοκούσαν οικονομικό όφελος και «άλλοι» αρμόδιοι, που ενώ
γνώριζαν την παράβαση του νόμου,
δεν έπραξαν το καθήκον τους.

Τζάμπα οι
εξορμήσεις για
το «Μένουμε
Όρθιοι ΙΙ»

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Έβγαλε επίδομα
αντιγραφής
για τον ΣΥΡΙΖΑ

Έτσι όπως το πάτε,
θα με ξαναβλέπετε
πολύ σχολαστικά

Τα σκάνδαλα που ψάχνει
η Γεροβασίλη κι αυτά
που θέλει να ξεχάσει
Την ώρα που στο εσωτερικό του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναζητούν
το είδος αντιπολίτευσης που πρέπει να ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανάψει το «πράσινο
φως» για να διερευνηθούν υποθέσεις, που
για την Κουμουνδούρου έχουν οσμή σκανδάλου. Αυτές τις υποθέσεις ιχνογράφησε,
σε συνέντευξή της, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα
Γεροβασίλη.
«Αυτό που ψάχνουμε είναι αυτό που τρέχει η κυβέρνηση να αμνηστεύσει
με διατάξεις όπως αυτή του υπουργείου Υγείας για απευθείας αναθέσεις του
με την πρόφαση του κορωνοϊού. Ψάχνουμε, μεταξύ άλλων, αυτό που γίνεται
με τις δαπάνες του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής και την προσπάθεια μετατροπής τους σε απόρρητες. Ψάχνουμε και το γιατί σύμβουλοι και μετακλητοί χρειάζονται την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών! Ψάχνουμε
για να ελέγξουμε μια κυβέρνηση, της οποίας το παρελθόν βαρύνεται με μια
χρεοκοπία και το παρόν με υποκρισία και κυνισμό», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Αρτινή πολιτικός. Και φυσικά, μας δημιουργήθηκε μία απορία: Δεν είναι σκάνδαλο εάν στο Μαξίμου συναντιούνται δύο υπουργοί (Παππάς και Παπαγγελόπουλος) με έναν επιχειρηματία
(Μιωνή), ο οποίος έχει ανοιχτές υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, με άλλον
επιχειρηματία (Φιλιππάκης) για να τις κανονίσουν, ώστε να αναγκάσουν δικαστές να βγάλουν τις αποφάσεις που τους βολεύουν;

Για το Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ
με ονομασία «Μένουμε
όρθιοι ΙΙ», όπως παρουσιάστηκε στο Ζάππειο,
ρωτήθηκε ο γραμματέας
του Κινήματος Αλλαγής,
Μανώλης Χριστοδουλάκης, για να υποστηρίξει
ούτε λίγο ούτε πολύ, πως
πρόκειται για κάτι λίγο,
που ήλθε αργά. «Κατ’ αρχάς για όσους δεν έχουν
κοντή μνήμη, θα έλεγα ότι τα Ζάππεια δεν αποτελούν και τον καλύτερο
συμβολισμό για μία υπεύθυνη στάση απέναντι στις
δοκιμασίες που περνάει η
χώρα. Too little, too late,
λένε στις πολιτικές επιστήμες. Εγώ θα πω απλά
και με καθυστέρηση, και
με επίδομα αντιγραφής,
αφού είδαμε μεταχρονολογημένα να παρουσιάζουν ξανά το δικό μας
πρόγραμμα», είπε ο κ.
Χριστοδουλάκης, καταλογίζοντας στην Κουμουνδούρου ότι απλά αντιγράφει το πρόγραμμα
του Κινήματος Αλλαγής.

Σε φάση εξόρμησης στον λαό βρέθηκαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
εκτελώντας κατά γράμμα μια απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και
του Πολιτικού Συμβουλίου. Κι αυτό
γίνεται σε μία προσπάθεια να κατανοήσει ο κόσμος το οικονομικό
πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ»,
το οποίο έτσι κι αλλιώς μάλλον
μετά την πρόταση της Κομισιόν
για το Ταμείο Ανάκαμψης κρίνεται
ως ανεπίκαιρο. Ο Τζανακόπουλος
βρέθηκε στου Γκύζη, η Ξενογιαννακοπούλου περιόδευσε στα Βριλήσσια, ο Σκουρλέτης μοίρασε τα φυλλάδια με την περίληψη του «Μένουμε
Όρθιοι 2» στη Νέα Ερυθραία, ενώ ο
διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Θανάσης Θεοχαρόπουλος περιόδευσε στο Παλαιό Φάληρο. Απλά ο
κόσμος δεν έδειξε ζεστός για να ακούσει τους ΣΥΡΙΖΑίους και το πρόγραμμά
τους, καθώς γνωρίζουν ότι άλλοι πλέον αποφασίζουν.

Ούτε «καλημέρα»
η Έφη με την Κατερίνα
Υπεύθυνη τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι η
πρώην υπουργός, η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι κι
εντός της τωρινής ηγετικής ομάδας του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρητικά όλα τα ζητήματα του υπουργείου Εργασίας περνούν από την Αχτσιόγλου. Κι όμως, η Κατερίνα Νοτοπούλου μπλέκεται διαρκώς στα πόδια της κι επιλέγει να μιλά συνεχώς για τα εργασιακά. Κάτι που, όπως έμαθα, έχει εκνευρίσει πολύ την Έφη.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα εργασιακά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς πολίτες, με αποτέλεσμα όποιος εκφέρει γνώμη για αυτά να απολαμβάνει και μεγάλης
προβολής. Πάντως, όπως μου διαμήνυσαν από την
Κουμουνδούρου, Έφη και Κατερίνα έχουν κόψει και
την «καλημέρα».
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Καρφί στον Προκόπη με αφορμή την Κατερίνα
Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την επιλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη να επιλέξει την Κατερίνα Σακελλαροπούλου για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όμως, αυτό που κατάφερε ήταν να μην ασχολείται η αντιπολίτευση με την επιλογή του. Όπως, για παράδειγμα, γινόταν κατά κόρον με τον Προκόπη Παυλόπουλο, όπου για την επιλογή του αντιδρούσε σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
πρόσφατη επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε και ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, όπου μεταξύ
άλλων κάρφωσε και τον Προκόπη Παυλόπουλο: «Η επίσκεψη της ΠτΔ κ. Σακελλαροπούλου
στη Θράκη, αν και τυπική, έκανε και τη διαφορά. Όχι μόνον από τον πρώην Πρόεδρο, αλλά και από πολλούς πολιτικούς. Χωρίς βαρύγδουπα μηνύματα, με την άνεση μιας σοβαρής και ώριμης προσωπικότητας, με προσωπικό πρωτόκολλο λειτουργικό, πιο ουσιαστική από αρκετούς πέριξ, έτοιμη
και ενημερωμένη, χωρίς τον εγκλωβισμό της δήθεν παντογνωσίας».

Τελειωμένη από τον ΕΟΤ
η Άντζελα Γκερέκου
Πολλά σχόλια προκάλεσε η απουσία της
επικεφαλής του ΕΟΤ, Άντζελας Γκερέκου, από την παρουσίαση του εντυπωσιακού σποτ για τον ελληνικό τουρισμό.
Και σε αυτή την απουσία φαίνεται ότι αποφάσισε να πατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ασκήσει κριτική για τα υποτιθέμενα 32 εκατομμύρια ευρώ που κόστισε η καμπάνια. Μάλιστα, ιστοσελίδες
φιλικές προς τον ΣΥΡΙΖΑ γράφουν ρεπορτάζ ότι η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της, καθώς θεωρεί ότι πλέον ο
ρόλος της θα είναι διακοσμητικός. Απλά
να υπενθυμίσω στην κα Γκερέκου για
μία γνωστή παροιμία, που πιθανόν να
την έχει ξεχάσει: «λαγός τη φτέρη έσειε, κακό του κεφαλιού του». Κι επίσης να
την πληροφορήσω ότι, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η κουτσή χρονιά για τον τουρισμό, θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΕΟΤ.

Τα προνόμια της Σκουφά, τα αγγλικά και τα γερμανικά
Η Ελισάβετ Σκουφά, ή Μπέτυ για τους δικούς της, πρόσφατα έγινε
γνωστή στο πανελλήνιο, όταν το κτίριο του ελληνικού Κοινοβουλίου άντεξε από τα κτυπήματά της. Ναι, είναι η κυρία που… βροντοφώναξε όχι στο να μαθαίνουν κάποιες βασικές λεξούλες στα αγγλικά τα νήπια, καθώς διείδε αμερικανικά συμφέροντα, αφού δεν δίστασε να κάνει λόγο
για «επιταγή αμερικανικών σχολών και πανεπιστημίων». Μάλιστα, εξέφρασε
και το βασικό επιχείρημα, ότι τα «Αγγλικά καρατομούν την προσωπικότητα των νηπίων». Απλά η κυρία Μπέτυ, η οποία δεν έχει στο φόρτε της τα
αγγλικά, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, έκανε χρήση του αποκλειστικού προνομίου των βουλευτών για ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών με διδάσκοντα που η Βουλή διαθέτει δωρεάν στους βουλευτές.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω την κα Σκουφά είναι το εξής: Εάν το υπουργείο Παιδείας αποφάσιζε αντί αγγλικών να μαθαίνουν τα νήπια
γερμανικά, θα μιλούσε για καρατόμηση της προσωπικότητας των νηπίων και για συμφέροντα γερμανικών πανεπιστημίων;

Τον «στόλισε» τον Κοτζιά
ο καθηγητής Συρίγος

Ως «φληναφήματα» περιέγραψε ο διεθνολόγος και
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος,
τα ερωτήματα που είχε θέσει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, μέσω twitter αναφορικά με το πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση να υπερασπιστεί όχι μόνο τα χωρικά ύδατα, αλλά και την αιγιαλίτιδα ζώνη.
«Είναι σαφές τι θα κάνει Ελλάδα αν Τουρκία προσπαθήσει εισέλθει στα 6 ελληνικά μίλια για “έρευνα”.
Το ερώτημα είναι τι θα κάνει αν Τουρκία το προσπαθήσει νότια/ΝΑ Κρήτης, ανάμεσα σε 6-12 μίλια, δηλαδή στην εν δυνάμει ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη. Για
αυτό απαιτείται άμεσα η επέκτασή της», είχε γράψει ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών στο twitter.
Ωστόσο, ο «γαλάζιος» καθηγητής Διεθνών Σχέσεων περιέγραψε την ανάρτηση Κοτζιά ως άνευ
νοήματος, εξηγώντας: «Υπάρχει ελληνική αιγιαλίτιδα
ζώνη και υπάρχουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν έχουν άλλη αξία τα ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώματα όταν είναι μεταξύ 6-12 μιλίων και πέραν
αυτών. Από την ώρα που υπάρχει περιοχή ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, υπάρχουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είτε είναι στα 10 μίλια από την Κρήτη, είτε
είναι στα 70 ν.μ. από το Καστελόριζο. Εάν παραβιάζονται, τότε σταματάς την παραβίαση. Απλά πράγματα».

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Το ανέκδοτο της χρονιάς
«Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν νομπελίστα Πισσαρίδη». Η
Κατερίνα Παπανάτσιου, πρώην υφυπουργός Οικονομικών, φαίνεται βρήκε τον τρόπο να… ποδοπατήσει τον Κύπριο καθηγητή, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής της επιτροπής σοφών. Φυσικά με τα όσα είπε η κα Παπανάτσιου
θεωρεί ότι θα προκαλέσει ρήγματα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς, η ρήση τής πρώην λογίστριας στον
αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς (καμία δουλειά δεν είναι
ντροπή) θα γίνει το ανέκδοτο της χρονιάς σε όλο τον κόσμο. Σαν αυτά για τους Πόντιους και τις ξανθιές.

«Να πιέζει
την Τουρκία με
την Τελωνειακή
Ένωση»

«Να ελπίζεις αυτοκτονία
του Κυριάκου»
Μπορεί να πέρασαν αρκετές ημέρες από τότε που η Ούρσουλα φον
ντερ Λάϊεν και η Κομισιόν ανακοίνωσαν τα ποσά που θα διαθέσει
το Ταμείο Ανάκαμψης σε κάθε χώρα, αλλά πάντα προκαλούν ενδιαφέρον οι αντιδράσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ –τις ημέρες εκείνες–
που όχι μόνο αιφνιδιάστηκαν, αλλά έχασαν την μπάλα.
Οι αντιευρωπαϊστές ανακάλυψαν μνημόνια, ενώ και οι πιο σοβαροί
αρκέστηκαν σε φράσεις κλισέ όπως «το μελετάμε ακόμη», ή «δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς», και φυσικά όλοι συμφώνησαν ότι υπάρχουν
πολλές γκρίζες ζώνες. Μάλιστα, αναδείκνυαν ως γκρίζα ζώνη ότι τα
χρήματα από το Ταμείο
Ανάκαμψης δεν θα διατεθούν για πληρωμή μισθών και συντάξεων, αλλά το κάθε κράτος θα
μπορεί να τα διαθέσει ως
θέλει, όμως με βάση τους
κανόνες που θα επιβάλει
η Κομισιόν, αλλά και
τους τομείς που έχουν επιλεγεί από την Ε.Ε.
Βέβαια, οι πιο ρεαλιστές στο άκουσμα της είδησης ξεκαθάρισαν
στον Τσίπρα ότι για να ελπίζει σε ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ κι επιστροφή
στην εξουσία θα πρέπει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να τα κάνει
μαντάρα στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων: «Να ελπίζεις πλέον ότι
θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει ο Κυριάκος». Και αυτοί που το είπαν ήταν
οι Τσακαλώτος, Δραγασάκης, Σταθάκης, Χουλιαράκης, Λιάκος
και Χαρίτσης.

Προβληματισμένος από
τη συνεχώς εντεινόμενη
τουρκική προκλητικότητα, εμφανίζεται ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που κάλεσε
μάλιστα τη χώρα μας να
είναι προετοιμασμένη
για κάθε ενδεχόμενο: «Η
Ελλάδα πρέπει να είναι
προετοιμασμένη για κάθε
ενδεχόμενο, πιέζοντας
στρατηγικά στην ΕΕ σε
ενδεχόμενη κορύφωση,
ακόμα και τη διακοπή της
Τελωνειακής Ένωσης ΕΕΤουρκίας. Παράλληλα,
θα πρέπει να επιδιώξει
την ουσιαστική ενίσχυση
της Επιχείρησης Ειρήνη,
που βρίσκεται σε μία περιοχή ιδιαίτερης σημασίας, νοτιοδυτικά της
Κρήτης, ώστε να μην
μπορεί η Τουρκία να
στείλει στρατό στη Λιβύη, αλλά και την αυστηροποίηση των κυρώσεων
κατά προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις
στην Κύπρο».

Η πρώτη ενημέρωση
Η στήριξη του μεταρρυθμιστικού έργου της
Κυβέρνησης με την ψήφιση από τη Βουλή
26 νομοσχεδίων και η αναβάθμιση της λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας παραμένουν στις βασικές προτεραιότητες της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. και του
γραμματέα της, Σταύρου Καλαφάτη. Συγκεκριμένα, προγραμματίζει κύκλους ενημέρωσης των βουλευτών μέσω τηλεδιάσκεψης σε βασικούς άξονες της κυβερνητικής
πολιτικής. Ήδη την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκίνησαν οι ενημερώσεις από τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, για ενημέρωση σχετικά με την Ψηφιακή Μεταρρύθμιση, το επικείμενο νομοσχέδιο, τι επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της
επιδημίας και γενικότερα ανάλυση της ψηφιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Στρώθηκε στο διάβασμα
ο Μάκης Βορίδης
Όταν ο Μάκης Βορίδης ανέλαβε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ήταν λίγοι αυτοί που διερρήγνυαν
τα ιμάτιά τους, ότι ο νέος υπουργός θα τα κάνει μαντάρα, καθώς δεν είχε ιδιαίτερη γνώση από τα αγροτικά. Κι
όμως, όσοι παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις της
Βουλής, όπου ψηφίστηκε το τελευταίο νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης, σίγουρα βγάζουν το καπέλο
στον κ. Βορίδη. Και φυσικά εκεί που κέρδισε όλους ήταν ότι ο προκάτοχός του, ο Σταύρος Αραχοβίτης, επί
της ουσίας δεν του άσκησε κριτική. Πώς το πέτυχε αυτό
ο Μάκης Βορίδης; Όπως μου μετέφεραν άνθρωποι
που τον γνωρίζουν, «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί
τη δικαίωση της μεθοδικής δουλειάς που εδώ και σχεδόν
11 μήνες κάνει ο Μάκης Βορίδης. Μπορεί να μην ήξερε τα αγροτικά, αλλά στρώθηκε στο διάβασμα και έμαθε, ενώ φρόντισε να έχει δίπλα του και τους κατάλληλους ανθρώπους».
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Οι εισηγήσεις, ο Σκουρλέτης
και οι αντιδράσεις
Εισηγήσεις να τα βρει με τον Πάνο Σκουρλέτη δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Αλέξης
Τσίπρας. Ο λόγος που του προτείνουν να τα βρει είναι μπας και ξεκινήσουν οι εσωκομματικές διαδικασίες για το συνέδριο αναβάπτισης, που λόγω κορωνοϊού αναβλήθηκε
επ’ αόριστον. Κι όπως μου λένε, ο κ. Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να κάνει το επόμενο βήμα, ωστόσο ανησυχεί για την αντίδραση του γραμματέα, που αισθάνεται ακάλυπτος από την ηγεσία της Κουμουνδούρου σε μια σειρά από κρίσιμα μέτωπα. Πάντως, αυτό το ενδεχόμενο δεν θέλουν ούτε να το ακούσουν Παππάς και Τζανακόπουλος, οι οποίοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτόν τόσο ο Σκουρλέτης, όσο και οι υπόλοιποι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θα μπουν δυναμικά στην εσωκομματική μοιρασιά της
επόμενης ημέρας, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να χάσουν κάτι από τις επιδιώξεις τους.

Άννα εναντίον (Γι)άννας
Η μία είναι ειδική σύμβουλος σε θέματα Επικοινωνίας της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η άλλη πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που ηγείται του συντονισμού των επετειακών εορτασμών των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την πρώτη, εν
προκειμένω τη δημοσιογράφο Άννα Παναγιωταρέα, να πάρει
το… καρυοφύλλι και να
«τουφεκίσει» τη δεύτερη, δηλαδή τη Γιάννα
Αγγελοπούλου, θεωρώντας ότι η Επιτροπή
γενικώς αγρόν… αγοράζει.
Η Παναγιωταρέα
ξεκινάει την κριτική της
(σ.σ. εν είδει άρθρου
στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος») λέγοντας
ότι η Επιτροπή «κατορθώνει να αποτελεί η ίδια
αντικείμενο ειδήσεων»,
αλλά «για εντελώς λάθος
λόγους», αφού όπως ισχυρίζεται η δημοσιογράφος «κάθε τόσο δημοσιοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της ένα “επαναστατικό” ροζ
άρθρο, προκειμένου να αποδείξει τον ιστορικό
προοδευτισμό της».
Εκεί που όμως κυριολεκτικά και μεταφορικά το… τερματίζει η
κα Παναγιωταρέα είναι στον επίλογο του άρθρου της. Κι αυτό διότι εκτός από την έμμεση συμβουλή προς την κυβέρνηση «να αντιληφθεί ότι έργο αυτής της επιτροπής δεν είναι να ξαναγράψει την
επίσημη Ιστορία της Ελλάδας», δεν μοιάζει και πολύ ειλικρινής όταν λέει ότι προσδοκά «τα κοινά
στοιχεία που μας συνέχουν ως χώρα», ενώ μία φράση νωρίτερα ενίσταται «που ο Εμφύλιος αναγνώστηκε υπέρ των ηττημένων».
Αυτήν τη φράση δεν τη λες και την επιτομή της εθνικής συμφιλίωσης, και σίγουρα δεν συγκρίνεται με αυτό που η Σιδηρά Κυρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είπε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι «μπορεί να έχουμε μνήμες χωριστές, ζωές διαφορετικές και όνειρα αλλιώτικα.
Όμως, εμείς όλοι είμαστε η Ελλάδα».
Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Lady G το ξέρει –και το λέει πια δημοσίως– ότι «τα ίδια έλεγαν
και το 2004, αλλά στο τέλος κάναμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς».

Δεν τραβάει
το ντουετάκι…
Η Νίκη Κεραμέως και ο Χάρης
Θεοχάρης είναι αναμφισβήτητα
το ντουέτο των υπουργών της
κυβέρνησης που βρίσκονται στα
σκοινιά της αντιπολίτευσης όσο
κανένας άλλος. Η πρώτη αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε αρκετά σημεία τού ήδη ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την Παιδεία, καταφέρνοντας να στρέψει εναντίον της και
την κατά το ήμισυ «γαλάζια» ηγεσία της ΟΛΜΕ. Ο
δεύτερος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κριτική
για την εθνική τουριστική διαφημιστική καμπάνια,
που μεταξύ μας τα τρωτά της σημεία δεν περιορίζονται μόνο στο αν είναι «κλεμμένο» ή όχι το επίμαχο
σλόγκαν. Έτσι, στην παραπολιτική πιάτσα είναι κοινό
μυστικό ότι το δίδυμο δεν έχει θαμπώσει με την υπουργική απόδοσή του τον πρωθυπουργό, ο οποίος
αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί (αν δεν αλλάξουν
άρδην τα δεδομένα) να κοιτάξει στον «πάγκο» του
ώστε να κάνει τις σχετικές αλλαγές.

Συναίνεση
ντουμπλφάς…
Πάλι καλά που βρήκαν και κάτι
επιτυχημένο στους εν γένει κυβερνητικούς χειρισμούς στον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για τη συμφωνία υπογραφής ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας,
την οποία ο τέως υπουργός ΥΠ.ΕΞ. και τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος, Γιώργος Κατρούγκαλος,
χαρακτήρισε «αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη». Πρόσθεσε, δε, ότι σε αυτή την εθνική προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ «θα βάλει πλάτη». Αυτό που, πάντως, τα «σπάει»
είναι η συμπλήρωση Κατρούγκαλου ότι στη συνέχεια
θα μελετήσουν στο κόμμα τη συμφωνία και θα την
αξιολογήσουν. Με λίγα λόγια η Κουμουνδούρου λέει ότι για αρχή μια χαρά συμφωνιούλα υπογράψαμε
με τους Ιταλιάνους, αλλά άμα χρειαστεί να κάνουμε
αντιπολίτευση κάτι θα βρούμε να κατσαδιάσουμε το
Μαξίμου. Σαν τα μπουφάν που έχουν δύο όψεις μοιάζει αυτό. Συναίνεση ντουμπλφάς ένα πράμα…
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COSMOTE
Δωρεάν Wi-Fi
σε τέσσερις
αρχαιολογικούς
«θησαυρούς»
της Κρήτης
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ (Wi-Fi)
προσφέρει η COSMOTE
σε τέσσερις εμβληματικούς αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία της
Κρήτης: τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, έ-

δρα του Μινωικού πολιτισμού, το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου, που
φιλοξενεί ευρήματα από
όλη την Κρήτη, καλύπτοντας πάνω από 5.500
χρόνια ιστορίας του νησιού, το νησί της Σπιναλόγκας στον κόλπο της Ελούντας, που έχει υπάρξει –μεταξύ άλλων– ενετικό οχυρό, καστροπολιτεία και τόπος εξορίας
λεπρών, καθώς και το
Μουσείο Αρχαιολογικού
Χώρου Ελεύθερνας, το οποίο στεγάζει τα ευρήματα των ανασκαφών στην
ομώνυμη αρχαία πόλη
του Ρεθύμνου, κυρίως από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού και τον
Όμηρο.
Η παροχή δωρεάν ίντερνετ θα διευκολύνει τους
επισκέπτες της Κρήτης
και των εν λόγω αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, να αναζητήσουν
πληροφορίες για την ιστορία και τον πολιτισμό
του νησιού και θα επιτρέψει στους πολιτιστικούς
φορείς να αναπτύξουν
νέους διαδραστικούς
τρόπους ξενάγησης και
παρουσίασης των εκθεμάτων τους.
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ΟΠΑΠ: Χαμόγελα αλλά και
σκεπτικισμός για τα
αποτελέσματα του α΄ τριμήνου
αρμολύπη είναι η
καταλληλότερη λέξη για να χαρακτηρίσει το κλίμα που
επικρατεί στο μέγαρο του ΟΠΑΠ, με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου. Και τα
ανάμεικτα συναισθήματα είναι
εύλογα, καθώς τα χαμόγελα για
την παραμονή σε θετικό πρόσημο των περισσότερών δεικτών
του Ομίλου εναλλάσσονται με
τον σκεπτικισμό για το φρενάρισμα της αναπτυξιακής πορείας
του που επέφερε η πανδημία του
κορωνοϊού. Θυμίζεται ότι από
τις 14 Μαρτίου έως τις 10
Μαΐου, δηλαδή για σχεδόν 60
ημέρες, το εμπορικό δίκτυο του
ΟΠΑΠ τελούσε σε αναγκαστική
αναστολή εργασιών εξαιτίας του
υγειονομικού lockdown, γεγο-

Χ

νός που οδήγησε νομοτελειακά
σε σημαντικότατη μείωση των εσόδων του Ομίλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι
εκείνη τη στιγμή η δραστηριοποίηση του ΟΠΑΠ στο κομμάτι
των VLTs και του στοιχηματισμού οδηγούσε την αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού σε υ-

ψηλά επίπεδα, ώσπου ήρθε η ελέω κορωνοϊού αναγκαστική
προσγείωση. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιγνιομηχανήματα, τα
καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα VLTs διαμορφώθηκαν σε
66,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο
2020 έναντι 68,9 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Από τη σύγκριση προκύπτει μείωση της τάξης του 3,4%, αλλά
σε επαναλαμβανόμενη βάση μέχρι τις 13 Μαρτίου (δηλαδή, τελευταία μέρα λειτουργίας πριν
από την επιβολή της υγειονομικής καραντίνας) τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα VLTs
αυξήθηκαν κατά 21,5% ως αποτέλεσμα της αύξησης των εγκατεστημένων μηχανών και της ωρίμανσης των VLTs στα καταστήματα PLAY.
Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα
προ εισφορών του ΟΠΑΠ από
τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στο α΄ τρίμηνο 2020 σε 88 εκατ. ευρώ έναντι 101,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019. Η εν λόγω μείωση που ποσοστιαία μεταφράζεται σε -13,5% ήλθε κι εδώ ως αποτέλεσμα της επιβολής των πε-

Επιστροφή από τον Άδη και καλά
ε μία περίοδο που η επιχειρηματική αισιοδοξία είναι δυσεύρετο αγαθό λόγω της αναμενόμενης επέλασης της μετα-πανδημικής ύφεσης,
στην οδό Χαλκοκονδύλη που εδρεύει το
διοικητικό στρατηγείο της ΔΕΗ τα χαμόγελα είναι αρκετά και δικαιολογημένα. Κατ’ αρχάς, το πέρασμα στον αστερισμό της κερδοφορίας από το βύθισμα
στο τέλμα των υπέρογκων ζημιών σε
διάστημα μικρότερο του ενός έτους είναι από μόνο του ένα αξιομνημόνευτο

Σ

κατόρθωμα, που πιστώνεται στη διοίκηση του πρόεδρου και CEO της δημόσιας επιχείρησης Γιώργου Στάσση, η οποία «έτρεξε» το σχέδιο διάσωσης που
εκπονήθηκε από το υπουργείο Ενέργειας.
Ξαλαφρωμένη από το βάρος των δυσμενών οικονομοτεχνικών δεικτών της
η ΔΕΗ «τρέχει» πλέον τον επόμενο
στρατηγικό στόχο της, που έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο
και αφορά τη δυναμική είσοδό της στον

χώρο της ηλεκτροκίνησης. Σύμφωνα με
τον κ. Στάσση, το νέο επιχειρησιακό
πρόγραμμα της ΔΕΗ περιλαμβάνει την
τοποθέτηση πανελλαδικά 1.000 σταθμών φόρτισης στα επόμενα 2-3 χρόνια
και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα. Η ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου αποτελεί καταλυτική παράμετρο
για την ευρεία διάδοση των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως οραματίζεται η
κυβερνητική πλειοψηφία, και σε αυτό
το πρότζεκ η δημόσια επιχείρηση θέλει
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ΕΛ.ΠΕ.: Δωρεά ζωής στο ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»
ξοπλισμένο με ένα σύγχρονης τεχνολογίας «εργαλείο» που θα αναβαθμίσει την παροχή υγειονομικών
υπηρεσιών του προς τους πολίτες του δήμου Αγίας
Βαρβάρας και της ευρύτερης περιοχής είναι πλέον το
Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». Κι αυτό χάρις στη σχετική δωρεά τής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., που παραδόθηκε την
περασμένη Τρίτη (9/6) στην αναπληρώτρια διοικήτρια της
νοσηλευτικής μονάδας.

Ε

Ο λόγος για έναν υπερηχοτομογράφο VIVID T8(R3) του οίκου GE Health Care που καλύπτει όλο το φάσμα των υπερηχοτομογραφικών εξετάσεων, ακτινολογίας, γενικής παθολογίας, εξετάσεις πνευμόνων, βιοψίες, εξετάσεις καρδιάς, αγγείων, νευρολογικών εξετάσεων, εξετάσεις μαλακών μορίων, καθώς και πλήθος άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων που διενεργούνται στα διάφορα τμήματα του
Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (μονάδα COVID, TEΠ, ΤΕΙ κ.ά.).

ριοριστικών μέτρων λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Κι αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός
ότι, αν ληφθεί υπόψη μόνο η περίοδος πριν από το κλείσιμο των
καταστημάτων του ΟΠΑΠ, ο αθλητικός στοιχηματισμός «έγραφε»
αύξηση κατά 3,2%, ενώ η επανεκκίνηση των μεγάλων αθλητικών
πρωταθλημάτων τον τρέχοντα μήνα Ιούνιο βοήθησε σταδιακά την
ανάκαμψη της απόδοσής του.

MYTILINEOS:

«Σιτιστής» μαθητών
με πάνω από
55.000 γεύματα τη
διετία 2018-2020

Συναγερμός και πλάνο
έκτακτης ανάγκης
Σε κάθε περίπτωση όταν σήμανε
ο… συναγερμός, η διοίκηση
Ziegler (σ.σ. αναμένεται ο ορισμός νέου διευθύνοντος συμβούλου μετά την αποχώρηση από τον
ΟΠΑΠ του Damian Cope) ενεργοποίησε άμεσα το backup plan
επιχειρησιακής συνέχειας, μέσω
του οποίου επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενίσχυση της ρευστότητας του ΟΠΑΠ και εντέλει ισχυροποίηση
των οικονομικών αποτελεσμάτων
σε ένα πρωτόφαντο επιχειρηματικά τρίμηνο.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
ο ΟΠΑΠ κατάφερε να «γράψει»
328,3 εκατ. ευρώ καθαρά έσοδα
προ εισφορών και 35,5 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη στο α΄ τρίμηνο
του 2020, με τη διοίκηση να πε-

O εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ (αριστερά),
με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού,
Οδυσσέα Χριστοφόρου

ριμένει πλέον πού θα κάτσει η
μπίλια των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, αφού και η επιστροφή στην κανονικότητα δεν είναι ακριβώς… κανονική! Μέχρι
να βρεθεί το σημείο ισορροπίας,
η διοίκηση του οργανισμού θα επιμείνει να ρίχνει το βάρος της

στην ανάπτυξη της online προϊοντικής βεντάλιας του ΟΠΑΠ μέσω
της διάθεσης virtual παιχνιδιών
στοιχηματισμού και παιχνιδιών
casino, με την πίστη ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού θα επιστρέψουν στα
προ COVID-19 επίπεδα.

μνημόνια για τη ΔΕΗ
να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εξ ου και οι στρατηγικές με μνημόνια συνεργασίας που συνάπτει διαδοχικά τις τελευταίες ημέρες η ΔΕΗ με
την Fraport Greece, την Beat και την
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη δημιουργία σημείων φόρτισης και εγκατάστασης ηλεκτρικών φορτιστών στα αεροδρόμια, σε πιάτσες ταξί και σε καταστήματα του λιανεμπορικού δικτύου
της γνωστής αλυσίδας σουπερ μάρκετ.

Για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά η MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis για τη Σίτιση και Προώθηση της Υγιεινής Διατροφής, προσφέροντας καθημερινά υγιεινά γεύματα
σε μαθητές 8 σχολείων
στην Αττική και τη Βοιωτία.
Το μέγεθος της συνεισφοράς της αναδεικνύεται πλήρως από τη στατιστική απεικόνιση των ωφελούμενων μαθητών, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:
• Το 55,6% των οικογενειών των μαθητών αντιμετώπιζε επισιτιστική ανασφάλεια και το 35,2% βίωνε πείνα!
• Το 59,6% των μαθητών
διέμενε σε οικογένεια όπου ο ένας από τους δύο γονείς δεν
είχε εισόδημα (είτε από εργασία είτε σύνταξη).
• Το 23,1% των μαθητών διέμενε σε οικογένεια όπου κανένας από τους δύο γονείς δεν είχε εισόδημα.
• Περίπου 1 στους 6 μαθητές είχαν βάρος χαμηλότερο από το φυσιολογικό (15%), ενώ 2 στους 10 μαθητές ήταν
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι (20,7%).
H επίτευξη της «μηδενικής πείνας» μέσω της επισιτιστικής
ασφάλειας, της βελτίωσης της διατροφής και της καλής υγείας είναι η βασική επιδίωξη του προγράμματος Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis και ο σκοπός μοιάζει να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό. Κι αυτό διότι στα σχολεία που υποστήριζε η MYTILINEOS τη σχολική
χρονιά 2018-2019 η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια σταμάτησε
να βιώνει πείνα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών απέκτησε φυσιολογικό βάρος. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές αύξησαν την κατανάλωση
φρούτων και γαλακτοκομικών, βελτιώνοντας σημαντικά τις
διατροφικές συνήθειές τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το τρέχον σχολικό έτος, η
MYTILINEOS εξασφάλισε 33.000 υγιεινά γεύματα, τα οποία διανέμονται σε 294 μαθητές, ενώ συνολικά από το
2018 μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο Prolepsis διέθεσε με την
πολύτιμη συμβολή του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου περισσότερα από 55.000 υγιεινά γεύματα.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Αντι-στρές μουσικό CD θα
κυκλοφορήσει ο Δαλάι Λάμα
Την ιδέα μίας Νεοζηλανδής μαθήτριάς του, μουσικού στο επάγγελμα,
που του έγραψε ότι ένα άλμπουμ μουσικής θα βοηθούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από
συναισθηματικό στρες, αποφάσισε να
δοκιμάσει στην πράξη ο Δαλάι Λάμα.
Και θα το κάνει άμεσα, καθώς, όπως
ανακοίνωσε ο πνευματικός ηγέτης
του θιβετιανού βουδισμού, στις 6 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το πρώτο του
CD!!!

Το άλμπουμ θα έχει τον τίτλο «Inner
World» και θα περιλαμβάνει μουσική,
μάντρα (σ.σ. συνδυασμός φωνημάτων στα σανσκριτικά που οι βουδιστές θεωρούν ότι έχει ψυχολογικές
δυνάμεις) και διδασκαλία. Ο 85χρονος Δαλάι Λάμα δήλωσε σχετικά ότι
σκοπός της ζωής του είναι να υπηρετεί όσο μπορεί περισσότερο τους ανθρώπους και πως η μουσική μπορεί
να τους βοηθήσει με έναν τρόπο που
εκείνος δεν μπορεί.

• Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ έστρεψε την αντίδραση
των Λονδρέζων εναντίον κάθε ορόσημου στην αγγλική πρωτεύουσα που μνημονεύει
το δουλεμπορικό παρελθόν της αποικιοκρατικής Μεγάλης Βρετανίας

Τα αγάλματα της οργής
σει σημαντικά τη γη και τα δικαιώματα των ντόπιων Αφρικανών. Ήδη αμφιλεγόμενος εν
ζωή ο Ρόουντς υποστήριζε ότι
η Αγγλοσαξονική φυλή ήταν «η
πρώτη φυλή του κόσμου» και με τη
φράση «όσο περισσότερο τμήμα
του κόσμου κατοικούμε, τόσο καλύτερα για την ανθρωπότητα» υποστήριζε τον έντονο αποικιακό
εποικισμό. Περιέγραφε τους ιθαγενείς Αφρικανούς ως «βαρβάρους» και «υποκείμενη φυλή»
και θεωρείται αρχιτέκτονας του
Απαρτχάιντ. Ωστόσο, ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης έκανε πάντοτε μεγάλες δωρεές και καθιέρωσε τις Υποτροφίες Rhodes, γι’ αυτό το άγαλμά του δεσπόζει ακόμα και
σήμερα, που στο Πανεπιστήμιο
φοιτούν αφρικανικής καταγωγής φοιτητές, γεγονός που σίγουρα θα εξόργιζε τον ευεργέτη.

Στη θεωρία του χάους για το φαινόμενο της ευαίσθητης εξάρτησης ενός συστήματος από τις αρχικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκε η ποιητική μεταφορά «αν μια
πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί
να φέρει βροχή στην Κίνα». Και είναι αυτό που βιώνουμε παγκοσμίως μετά τον θάνατο του Τζωρτζ Φλόιντ
στον Μισισσιπή, καθώς έπειτα από δεκαετίες μεμονωμένων φωνών, απελευθερώθηκαν δυνάμεις που φαίνεται ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά στον κόσμο.
πειτα από διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της υφηλίου με το σύνθημα «I
CAN’T BREATHE»,
τα τελευταία λόγια του θύματος
της αστυνομικής βίας, την σκυτάλη πήρε το διεθνές ακτιβιστικό κίνημα «BLACK LIVES
MATTER», μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που αναβίωσε
στην Αγγλία το οξφορδιανό κίνημα «Rhodes Must Fall» με
πρώτο «θύμα» το άγαλμα του
Edward Colston στο Μπρίστολ. Η δραματική ανατροπή
και το… φουντάρισμα στο λιμάνι του Μπρίστολ του αγάλματος
του εμπόρου σκλάβων και τοπικού ευεργέτη Colston αναβίωσε την προ πενταετίας εκστρατεία εκατοντάδων φοιτητών του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
για την αφαίρεση του αγάλματος

Έ

του βικτοριανού ιμπεριαλιστή
Σεσίλ Ρόουντς που βρισκόταν
σε περίοπτη θέση στο Πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το
2016 είχε αρνηθεί να αφαιρέσει
το άγαλμα, υπό την απειλή των
δωρητών ότι θα αποσύρουν περίπου 100 εκατ. λίρες και οι
διαδηλώσεις μειώθηκαν, καθώς
αποφοίτησε η «φουρνιά των επαναστατών φοιτητών».

Ποιος ήταν
ο Σεσίλ Ρόουντς
Ο Βρετανός Σεσίλ Ρόουντς ήταν το φιλάσθενο παιδί ενός εφημέριου που στα 17 του το
1870 στάλθηκε στη Ν. Αφρική
με την ελπίδα ότι το κλίμα θα
βελτιώσει την κλονισμένη του υγεία. Μέσα στις επόμενες δύο
δεκαετίες απέκτησε σχεδόν τον
πλήρη έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς διαμαντιών διά μέσου της

Την πλήρωσαν οι…
μαρμαρωμένοι
εταιρείας του «De Beers» που συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα της
αγοράς μέχρι σήμερα. Το 1880
εισήλθε στο Κοινοβούλιο της
Βρετανικής Αποικίας του Ακρωτηρίου και μια δεκαετία αργότερα έγινε πρωθυπουργός της αποικίας. Αφότου επέβλεψε τον
σχηματισμό της Ροδεσίας που

πήρε το όνομά του (σημερινή
Ζιμπάμπουε) αναγκάστηκε να
παραιτηθεί από πρωθυπουργός
το 1896, μετά την καταστροφική του πολιτική που οδήγησε
στον δεύτερο αιματηρό πόλεμο
των Μπόερς, και πέθανε το
1902 σε ηλικία 48 ετών, έχοντας όμως προλάβει να περιορί-

Το πρώτο θύμα της οργής ήταν
το άγαλμα του Edward
Colston, του βουλευτή των Τόρις και εμπόρου σκλάβων, που
επί των ημερών της διοίκησής
του η Royal African Company
μετέφερε περίπου 84.000 Αφρικανούς στη Δυτική Αφρική,
στην Καραϊβική και στην υπό-
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ΗΠΑ: Με διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων
κρατήθηκε στη ζωή 20χρονη
που χτυπήθηκε βαριά από τον κορωνοϊό
«Πώς μια γυναίκα με καλή υγεία, ηλικίας περίπου 20 ετών, έφθασε σε αυτήν την κατάσταση; Έχουμε ακόμη να μάθουμε τόσα πολλά για την Covid-19». Με αυτά τα λόγια ένας Αμερικανός πνευμονολόγος περιέγραψε την περιπέτεια μιας ισπανόφωνης δεσποινίδας, η οποία παρά το νεαρό της ηλικίας της
και τη μη ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος «χτυπήθηκε» πολύ
σοβαρά από τον ιό SARS-coV-2, έφτασε σε σημείο να παλεύει για τη ζωή της. Η άτυχη 20χρονη νόσησε τόσο βαριά που
χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 6 εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους πνεύμονές της να έχουν καταστρα-

λοιπη Αμερική, εκ των οποίων
19.000 πέθαναν στο ταξίδι τους.
Ο φιλάνθρωπος δουλέμπορος
είχε αναγορευθεί ως προστάτης
του Μπρίστολ λόγω των μεγάλων
δωρεών του και το άγαλμά του τοποθετήθηκε στο κέντρο της πόλης

φεί ανεπανόρθωτα, όπως διέγνωσαν οι γιατροί. Σύμφωνα με
την επικεφαλής της μονάδας θωρακοχειρουργικής στο νοσοκομείο Northwestern του Σικάγο, Έινκιτ Μπάρατ, η μοναδική ευκαιρία για να επιβιώσει το κορίτσι ήταν να επιβληθεί σε
διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων. Και αυτό έγινε τελικά.
Η επέμβαση διήρκησε 10 ώρες και παρά το γεγονός ότι, όπως λένε οι θεράποντες ιατροί της, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ιαθεί πλήρως, το μεγαλείο είναι ότι η 20χρονη μπορεί πλέον να χαμογελάει στην οικογένειάς της από το κρεβάτι του πόνου έχοντας γλιτώσει από σχεδόν βέβαιο θάνατο…

το 1895. Από τη δεκαετία του
1990 και μετά όμως, ακούγονταν
φωνές για την «ντροπή του Μπρίστολ» που ζητούσαν την καθαίρεση του αγάλματος, και το 2018 ο
δήμος εγκατέστησε νέα πινακίδα
με λεπτομέρειες για την ιστορία

του Colston. Τον Απρίλιο του
2017, η φιλανθρωπική οργάνωση που διοικεί το Colston Hall ανακοίνωσε έπειτα από τη συλλογή
10.000 υπογραφών διαμαρτυρίας
των πολιτών ότι θα αποσύρει το
όνομά του από το ιστορικό κτίριο
συναυλιών, το καλοκαίρι του
2018 το Δημοτικό Σχολείο το
Colston’s Girls School μετονομάστηκε σε Cotham Gardens Δημοτικό Σχολείο, και λίγους μήνες μετά το περίφημο «σχολικό σπίτι»
του Colston άλλαξε το όνομά του
και αυτό. Η δεύτερη αποκαθήλωση αγάλματος ακολούθησε λίγες
ώρες μετά στο Λονδίνο, όπου εν
μέσω χειροκροτημάτων αφαιρέθηκε επισήμως το άγαλμα του επίσης δουλεμπόρου Robert
Milligan, «ιδιοκτήτη» 526 δούλων και ιδρυτή των διάσημων αποβάθρων West India στο Λονδίνο, του οποίου το όνομα έχει δοθεί και σε δρόμους της Αγγλίας.
Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν είχε ήδη ανακοινώσει
νωρίτερα την αναθεώρηση όλων
των αγαλμάτων και των ονομάτων δρόμων του Λονδίνου, λέγοντας πως οτιδήποτε συνδέεται με
τη δουλεία πρέπει να καταργηθεί.
«Το Λονδίνο», συνέχισε ο Καν,
«πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει “μια
άβολη αλήθεια” με τους ιστορικούς
δεσμούς του με τη δουλεία και η αρμόδια επιτροπή θα επανεξετάσει τα
ορόσημα της πόλης – συμπεριλαμβανομένων τοιχογραφιών, τέχνης του
δρόμου, ονομάτων δρόμων, αγαλμάτων και άλλων μνημείων».
Ο κατάλογος μακρύς, καθώς το
Λονδίνο κοσμείται από δεκάδες
μνημεία των εθνικών ευεργετών
του, δουλεμπόρων κατά την εποχή της Αποικιοκρατίας που έκανε
τη Μεγάλη Βρετανία ακόμα μεγαλύτερη. Και ήλθε ο θάνατος ενός
Αφροαμερικανού στην άλλη άκρη
του Ατλαντικού να τα γκρεμίσει.

Τη νοθεία και την άρνηση
του Τραμπ να εγκαταλείψει
τον Λευκό Οίκο φοβούνται
οι Δημοκρατικοί
Όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές της
3ης Νοεμβρίου και η δημοσκοπική πλάστιγγα γέρνει προς
την πλευρά των Δημοκρατικών, ο υποψήφιός τους Τζο
Μπάιντεν στρίβει το μαχαίρι στις ανοιχτές πληγές του νυν
Προέδρου Ντόναντ Τραμπ. Τελευταίο χτύπημα, τα όσα είπε ο
Μπάιντεν σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστηρίζοντας αφενός
ότι «αυτός ο πρόεδρος πρόκειται να προσπαθήσει να κλέψει
αυτές τις εκλογές», και αφετέρου ότι αν ο Τραμπ χάσει και
δεν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, τότε θα απομακρυνθεί από τον στρατό των ΗΠΑ!!!
Ειδικότερα, ο Μπάιντεν επικαλέστηκε σχόλια που έκαναν πρόσφατα πρώην ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί
επικρίνοντας τη στάση Τραμπ
στις πάνδημες διαδηλώσεις
ενάντια στην αστυνομική
βαρβαρότητα, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ, και τα οποία
όπως είπε ο υποψήφιος των
Δημοκρατικών ενίσχυσαν τη
σιγουριά του ότι ο αμερικανικός στρατός θα επέμβει, αν ο
μεγιστάνας πρόεδρος αρνηθεί να αναγνωρίσει τα εκλογικά
αποτελέσματα. «Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι θα τον συνοδεύσουν έξω από τον Λευκό Οίκο με μεγάλη ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.
Σε κάθε περίπτωση, οι φόβοι των Δημοκρατικών και του
υποψηφίου τους εδράζονται στο ενδεχόμενο νόθευσης του
εκλογικού αποτελέσματος με «όχημα» την επιστολική ψήφο, κάνοντας σημαία την εκπεφρασμένη αντίθεση των Ρεπουμπλικανών και του Τραμπ στην επιστολική ψήφο θεωρώντας την πρόσφορη μέθοδο για νοθεία. Υπό αυτό τον φόβο, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα τοποθετήσουν δικηγόρους σε όλα τα εκλογικά τμήματα των ΗΠΑ
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η εγκυρότητα
της διαδικασίας. Η ομάδα που «τρέχει» την προεκλογική εκστρατεία τού νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει απαντήσει για την ώρα στις καταγγελίες Μπάιντεν, για την ιστορία όμως θα πρέπει να επισημανθεί από τις πολλές ανεξάρτητες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με αντικείμενο
την νοθεία ελάχιστες ενδείξεις έχουν προκύψει που να επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο κίνδυνο.
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CAS: Δικαστές από το
«πάνω ράφι» και…
«κάτω από το τραπέζι»
• Ο Σοφοκλής Πιλάβιος γνωρίζει καλά τους δικαστές που θα
δικάσουν την υπόθεση ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - πολυϊδιοκτησία,
αλλά δεν μας είπε γιατί η ΕΠΟ δεν όρισε δικό της δικαστή…





▶ ΣΕΛ. 18

  
    
▶ ΣΕΛ. 19

  
 ▶ ΣΕΛ. 20

Βαράνε το σαμάρι
(Άμπελ)
για να γλιτώσει
ο γάιδαρος
(του Ροστόφ…)

• Oι επιθέσεις στον Πορτογάλο γίνονται για να
κρυφτούν τα λάθη του Σαββίδη ▶ ΣΕΛ. 22

Λάθος φάρμακο ο Ιβάν
στον άρρωστο ΠΑΟΚ
• Ο Λουτσέσκου του τα είπε, αλλά δεν τον άκουσε. Ο
Ρουμάνος έφυγε και πήρε το Champions League στην
Ασία, ενώ ο Σαββίδης που δεν κατάλαβε το καλοκαίρι την
ευρωπαϊκή σφαλιάρα, έμεινε με τις αποτυχημένες
μεταγραφές του. Ξεσηκώνεται ο κόσμος που θεωρεί
καταστροφικό τον σχεδιασμό της διοίκησης ▶ ΣΕΛ. 14-15

