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Σέρνει μαζί του
και τα βαρίδια
ο Αλέξης
• Αποφεύγει τη ρήξη με την εσωκομματική αντιπολίτευση ενώ αδυνατεί να
λύσει τον «Γόρδιο δεσμό» με την υπόθεση παπαδημούλη ▶ ΣΕΛ. 7

• Πάει πιο πίσω τον
ανασχηματισμό εξαιτίας
των «μαχαιρωμάτων»
ανάμεσα σε υπουργούς
και βουλευτές
• Η αναβολή
των αλλαγών δεν
επηρεάζει το σκεπτικό
του πρωθυπουργού καθώς
οι έχοντες κάνει σφάλματα
και όσοι έχουν χαμηλή
βαθμολογία θα
αντικατασταθούν

«Εξοπλίζεται» για
τον Σεπτέμβριο
το ΚΙΝΑΛ
• Το φθινόπωρο περιμένουν στη
Χαριλάου Τρικούπη το τελικό ρεσάλτο
του συΡιΖΑ για «αρπαγή» και νέων
στελεχών ▶ ΣΕΛ. 10

▶ ΣΕΛ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητείται
νέο γιατρικό
Μετέχει
των ερευνών
για τη Marfin
ο Χρυσοχοΐδης
▶ ΣΕΛ. 14

• Ανάγκη για αλλαγή
παραγωγικού
μοντέλου και
• Σκληρό παζάρι
«νότιων» και
«βόρειων» βλέπει
ο Σταϊκούρας στη
Σύνοδο Κορυφής για
το ευρω-πακέτο
στήριξης ▶ ΣΕΛ. 2, 13




• Αδίστακτη, μικρόψυχη και εκδικητική η Ελένη Τουλουπάκη
για να πλήξει την πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς έστειλε στη
Βουλή στοιχεία για τον σύζυγο της Ράικου, Λάζαρου
Καρνέση, που όμως ΔΕΝ είναι πολιτικό πρόσωπο,
ΔΕΝ συνδέεται με τον “Ρασπούτιν” και τη Νovartis,
αλλά ούτε και με στις καταγγελίες Μιωνή ▶ ΣΕΛ. 5
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ι δυο τους τα είχαν πει εν μέσω καραντίνας σε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση που είχε
οργανώσει το think tank «ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ» με θέμα την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας
μετά την πανδημία. Πριν από λίγες ημέρες ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, και
ο ιδρυτής του ομώνυμου βιομηχανικού ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος –για αυτούς ο λόγος– ξανασυναντήθηκαν. Η συνάντησή τους και πάλι ιντερνετική (σ.σ. στο πλαίσιο της διαδικτυακής για φέτος διεξαγωγής του
5ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών) και το θέμα παρεμφερές, δηλαδή οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εγχώρια οικονομία μετά την υγειονομική κρίση.
Δεν ήταν έκπληξη ότι ο άνθρωπος που έχει θητεύσει στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης Σαμαρά την κρισιμότερη μεταπολιτευτική περίοδο για τη χώρα και ο μάνατζερ που έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα στο εγχώριο και διεθνές επιχειρείν συμφώνησαν στο ότι η Ελλάδα πρέπει πάση θυσία να αναδιαρθρώσει το παραγωγικό
μοντέλο της που για χρόνια στηρίζεται στη βαριά
βιομηχανία του τουρισμού. Είτε «μονοκλαδικό»,
όπως το χαρακτήρισε ο Ευ. Μυτιληναίος, είτε
ως «μονοκαλλιέργεια», όπως το παρομοίασε ο
Ευ. Βενιζέλος, η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να έχει ως βασική πηγή παραγωγής εθνικού εισοδήματος την πώληση του τουριστικού προϊόντος της.
Ας το σκεφτούμε με όρους καθημερινότητας.
Είναι σαν να εργάζονται όλα τα μέλη της ίδια οικογένειας στον ίδιο εργοδότη, που για χρόνια πάει από το καλό
στο καλύτερο, αλλά μια επιχειρηματική αναποδιά φέρνει τα πάνω-κάτω. Το μαγαζί θα πάρει την κατηφόρα
και με τη σειρά της όλη η οικογένεια θα πάρει την άγουσα για τον ΟΑΕΔ. Τι να κάνει σε μια οικογένεια το
12μηνο κατ’ ανώτατο όριο επίδομα ανεργίας; Ό,τι κατά αναλογία θα κάνει και το θρυλούμενο πακέτο της ευρωπαϊκής στήριξης, που σπεύσαμε να το βαφτίσουμε… Γιάνναρο –θεωρώντας το υπέρ του δέοντος γενναίο–
χωρίς όμως να το έχουμε δει ακόμη, αφού συνεχίζει να είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων. Το πιθανότερο, δε,
όλων είναι οι τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες να επιβεβαιώσουν τον Ευ. Μυτιληναίο που βλέποντας να αυξάνονται οι «αντιρρησίες» για γαλαντόμα και με χαλαρούς όρους χρηματοδότηση των εθνικών οικονομιών από ένα κοινοτικό ταμείο δεν κρύβει την ανησυχία του για αξιοσημείωτο «κούρεμα» του ύψους της
ευρω-βοήθειας, τουλάχιστον σε σχέση με τα όσα ακούγαμε έως τώρα.
Αν όντως δεν βγει λευκός καπνός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου και μείνουμε στα ευχολόγια, προσευχόμενοι να κάνει το θαύμα της η Ανγκέλα (Μέρκελ) η Μεγαλόχαρη που θα έχει στα χέρια της
την προεδρία της Ε.Ε. μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2020, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η αναγκαιότητα να αλλάξει παραγωγική ρότα η Ελλάδα. Προς ποια κατεύθυνση; Ίσως σε αυτήν που περιέγραψε ο έτερος Ευάγγελος
(Βενιζέλος) στο Φόρουμ των Δελφών. Δηλαδή, στην εστίαση της ανάπτυξης των κλάδων της μεταποίησης, της
πρωτογενούς παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και στην… αρπαγή των ευκαιριών που δημιουργεί και επιτάσσει η 4η βιομηχανική επανάσταση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα έλθει η επόμενη απρόσμενη κρίση, θα στείλει εκ νέου στην εντατική το ελληνικό state of mind καλοκαίρι, αλλά η Καλντέρα της Σαντορίνης που επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός δεν θα είναι
επαρκές… γιατρικό για να μας βγάλει από τη ΜΕΘ.
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Οι έχοντες κάνει σφάλματα και όσοι έχουν χαμηλή βαθμολογία θα αντικατασταθούν.

• Έγινε «Τούρκος»
ο Κυριάκος για
τα «μαχαιρώματα»
υπουργών και
βουλευτών και
ανέβαλε
τις υπουργικές
αλλαγές

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι παλιές καραβάνες
της πολιτικής, οι αείμνηστοι Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ανδρέας
Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχαν ασπασθεί το αξίωμα ότι ο ανασχηματισμός, οι εκλογές και η υποτίμηση του νομίσματος δεν προαναγγέλλονται. Επίσης στα πολιτικά
στέκια έχει μείνει ιστορική μία
άλλη ρήση, πως «δεν υπάρχει ανασχηματισμός αν δεν αλλάξει ο υπουργός Οικονομικών». Κι όμως,
ουκ ολίγες φορές έχουμε γίνει
μάρτυρες σαρωτικών ανασχηματισμών δίχως να αλλάξει ο υπουργός Οικονομικών. Μπορεί
ο Ανδρέας Παπανδρέου να θεωρείται το πιο γρήγορο πιστόλι
στους ανασχηματισμούς, αφού έκανε ουκ ολίγους, με τον πιο γρήγορο να γίνεται στις 26 Ιουλίου
του 1985, σε λιγότερο από δύο
μήνες μετά την επανεκλογή του
στις αρχές Ιουνίου. Μάλιστα,
στον εν λόγω ανασχηματισμό άλλαξε 35 υπουργούς. Φυσικά, επί
ημερών Ανδρέα στο Μαξίμου, εκτός του εύρους των ανασχηματισμών, μάθαμε και νέους ορισμούς, όπως «αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος».
Κι εάν ο Ανδρέας θα μείνει
στην ιστορία για τις συχνές αλλαγές στα κυβερνητικά του σχήματα, ο υιός του Γιώργος θα μείνει
αξέχαστος για τους επεισοδιακούς ανασχηματισμούς του. Ο
πρώτος, τον Σεπτέμβριο του
2010, ανακοινώθηκε στις 10 το
πρωί και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.
Μάλιστα, μέχρι που ξύπνησαν
μέσα στα άγρια χαράματα βουλευτή επαρχίας και του ζήτησαν να
πάει να ορκιστεί το πρωί υφυπουργός. Στον δεύτερο ανασχηματισμό, στις 17 Ιουνίου του
2011, υπήρξε κι εκεί τεράστια καθυστέρηση, αλλά δεν φθάσαμε τα
ξημερώματα. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι ο Ραγκούσης,
που τον έδιωχνε από το Εσωτερικών και τον έστελνε στο Μεταφορών, κρυβόταν και δεν σήκωνε το
τηλέφωνο για να μην αλλάξει πόστο. Παρά το γεγονός ότι ο Παπανδρέου του είχε στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα από την προηγοθμένη ότι αλλάζει υπουργείο.

Η προαναγγελία
Αναμφίβολα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί μία πρωτιά.
Προανήγγειλε τον ανασχηματισμό, υπό τον τίτλο «διορθωτικές κι-
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Πιο πίσω
ο ανασχηματισμός
νήσεις», δικαιώνοντας τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη (που είχε μιλήσει για ανασχηματισμό ένα 24ωρο νωρίτερα) και αδειάζοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα
που διέψευσε τον Γεραπετρίτη.
Όπως συνήθως συμβαίνει,
μόλις ο πρωθυπουργός προέβη
στην προαναγγελία του ανασχηματισμού οι περισσότεροι των υπουργών άρχισαν τα τηλέφωνα
για να μάθουν εάν παραμένουν
στα υπουργεία τους, ή θα πάνε
σπίτια τους. Και καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι σε
χρόνο ρεκόρ διαπιστώθηκαν αρρυθμίες από το Μαξίμου, και γι’
αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε να
ανακληθεί η δήλωση του πρωθυπουργού και να υπάρξει νέα που
τοποθέτησε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για πολύ αργότερα.
Όπως έχουμε αναφέρει και
στα προηγούμενα φύλλα, ο ανασχηματισμός και για σημειολογικούς λόγους αναμένεται πέριξ της
7ης Ιουλίου, όπου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη νίκη της
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές
εκλογές. Και όπως μας μεταφέρουν αξιόπιστοι συνομιλητές του
πρωθυπουργού, «οι έχοντες υποπέσει σε λάθη και όσοι βρίσκονται
χαμηλά στην αξιολόγηση κινδυνεύουν με εκπαραθύρωση».
Πρέπει να θεωρείται σίγουρο
πως οι όποιες αλλαγές θα γίνουν

πολύ νωρίτερα της ΔΕΘ, καθώς
τέτοια ορόσημα, όπως σημειώνουν και πολιτικοί αναλυτές, δημιουργούν μία δραματοποίηση,
την οποία αναμφίβολα θέλει να
αποφύγει ο πρωθυπουργός.

Άνεση επιλογών
Συνήθως σε όλους τους ανασχηματισμούς δημιουργούνται γκρίνιες, τόσο από κάποιους που
φεύγουν, όσο και από κάποιους
που πρόβαραν το καλό κοστούμι
και στο τέλος έμειναν μπουκάλα.
Γι’ αυτό και οι εν ζωή πρώην
πρωθυπουργοί έχουν πει σε ανύποπτο χρόνο πως «η πιο δύσκολη
ισορροπία, η πιο δύσκολη λύση εξίσωσης είναι ο ανασχηματισμός».
Πολλοί θα πουν ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί
να κάνει τον ακροβάτη.
Όμως υπάρχει μία τεράστια
διαφορά. Ο πρωθυπουργός απολαμβάνει θηριώδη δημοφηλία ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων άλλων κομμάτων, οπότε
στην κυριολεξία έχει λυμένα τα
χέρια και δεν χρειάζεται να υπολογίσει πρόσωπα, ομάδες, καταστάσεις για να επιλέξει ποιους
θέλει να υπουργοποιήσει, ή το
ποιους θα στείλει πίσω στα έδρανα των βουλευτών. Και φυσικά
δεν μιλάμε για τους μη κοινοβουλευτικούς, τους τεχνοκράτες. Αυτοί όπως ήλθαν έτσι θα φύγουν.
Το πολύ-πολύ κάποιοι να αξιοποιηθούν, είτε σε κάποιες θέσεις
συμβούλων, είτε από την Επιτρο-

πή Σοφών στις μελέτες για τα
χρήματα που θα προκύψουν για
την Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το
δικό του σφάλμα να μιλήσει για
τον ανασχηματισμό και με λύπη
του διαπίστωσε ότι κάποιοι υπουργοί στην κυριολεξία κατέβασαν τα μολύβια. Επίσης, έφτασαν
στα αυτιά του διάφορα συντροφικά μαχαιρώματα –που λένε και οι
αριστεροί– και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Κάποιοι συνεργάτες
του λένε ότι «έγινε Τούρκος ο πρωθυπουργός από τα νεύρα του». Διότι όσο και προχωρημένο να είναι
το Μαξίμου σε θέματα επικοινωνίας δεν μπορεί να κρύψει τέτοιες
ειδήσεις για μαχαιρώματα μεταξύ υπουργών, ή μεταξύ υπουργών και βουλευτών.

Τα μέτωπα
Από το Μαξίμου το μήνυμα που
στέλνουν είναι ότι πριν από τον ανασχηματισμό προηγούνται άλλα
καυτά ζητήματα, κι εκεί έχει στοχοπροσηλωθεί ο πρωθυπουργός
και συνολικά το επιτελικό κράτος.
Το πρώτο είναι το άνοιγμα της χώρας ξανά στον κόσμο με την πλήρη επαναλειτουργία του τουρισμού. Εγχείρημα που εμπεριέχει
αυξημένο ρίσκο και πολλαπλές αβεβαιότητες. Υπάρχει αισιοδοξία
ότι κι εκεί η Ελλάδα θα αριστεύσει, όπως στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά όλοι κάθονται σε α-

ναμμένα κάρβουνα. Παράλληλα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
στον νου του και τις διεργασίες
που έχουν ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, ελπίζοντας ότι η γερμανική προεδρία θα λύσει τον «Γόρδιο Δεσμό» μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο με τα κράτη που διαφωνούν με το σχέδιο της Ούρσουλα
φον ντε Λάιεν. Και μιλάμε για
τον Οκτώβριο, καθώς τότε αναμένεται να είναι έτοιμος ο μηχανισμός της Κομισιόν και για να βγει
στις αγορές και για να δεχθεί τις
μελέτες από τα κράτη μέλη. Ως αλληλένδετο θεωρεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και την προώθηση
με αποφασιστικότητα των μεταρρυθμίσεων. Κι αυτό διότι πέρα από το να μας θεωρούν ως αξιόπιστους συνομιλητές οι εταίροι, θα
υπάρξει και προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Τέλος, ο πρωθυπουργός έχει
σε προτεραιότητα τις διαβουλεύσεις για τα εθνικά ζητήματα και
ειδικά με την Τουρκία. Μετά τη
συμφωνία με την Ιταλία για την
ΑΟΖ, το σχέδιο της Αθήνα περιλαμβάνει την επιτάχυνση της αντίστοιχης διαδικασίας με την
Κύπρο, καθώς και των έτερων
πλευρών του τετραγώνου Αθήνα Λευκωσία - Τελ Αβίβ - Κάιρο. Και
φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι να
επιλυθούν οι διαφορές και με
την Αίγυπτο, ώστε να ανακηρυχθεί και με τη βορειοαφρικανική
χώρα η ΑΟΖ.
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Ικανοποιημένος επέστρεψε από
το Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πέτυχε κάτι πολύ
σημαντικό: Να φέρει στη βαλίτσα
του μία αυστηρή δήλωση του
Μπεντζαμίν Νετανιάχου υπέρ
των ελληνικών συμφερόντων
και ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι κινήσεις της στη Μεσόγειο ενοχλούν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

ταν άρχισαν να ανοίγουν οι
χώρες μετά το πρώτο κύμα
της πανδημίας, Ισραήλ και
Τουρκία αποφάσισαν να κάνουν δειλά βήματα σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία τους. Η
Αθήνα ανησύχησε, διότι η Άγκυρα μετέδωσε ότι απέκτησε νέο σύμμαχο. Όμως, όπως ανέμενε η Αθήνα και αποδείχτηκε την
Τρίτη στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ διατηρεί διακριτές αποστάσεις από την Τουρκία.
Μάλιστα, η ισραηλινή ηγεσία έδειξε ότι είναι ενοχλημένη με το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και θα ήταν απόλυτα ευχαριστημένη εάν η Ελλάδα και η Αίγυπτος οριοθετούσαν τη μεταξύ τους ΑΟΖ.
Όπως εκτιμούν διπλωματικοί αναλυτές,
το Ισραήλ σε καμία των περιπτώσεων δεν
βλέπει με καλό μάτι πιθανή ενίσχυση της
Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη στη
Μεσόγειο. Κάτι που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί και ένας επιπλέον πονοκέφαλος
για το Ισραήλ. Ήδη το Ισραήλ αντιμετωπίζει τις επιθετικές ενέργειες από τους Σιΐτες
μουσουλμάνους, που έχουν ως σημείο αναφοράς το Ιράν, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δει και τους Σουνίτες να
θεριεύουν έχοντας ως βάση την Τουρκία.
Και παρά το γεγονός ότι η γνώμη του Ισραήλ μετράει μακράν περισσότερο των άλλων προς την Ουάσιγκτον, αυτή την εποχή
τα ήξεις αφίξεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προσφέρει αέρα στον Ερντογάν να
το παίζει σερίφης στην περιοχή, ποντάροντας στο ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη
Λιβύη είναι με τον Σάρατζ. Και ναι μεν το
Ισραήλ δείχνει αποστασιοποιημένο από
τα τεκταινόμενα στη Λιβύη, όμως σε καμία
περίπτωση δεν θέλει να δει την Τουρκία
να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη της
περιοχής. Τουναντίον, παρά το ότι και με
την Αίγυπτο δεν υπάρχουν οι καλύτερες
των σχέσεων, εν τούτοις η Ιερουσαλήμ έχει εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Αλ Σίσι,
αλλά και συνολικά στο στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας.

Εκμεταλλεύτηκε τα δεδομένα
Όλα αυτά τα δεδομένα θέλησε να εκμεταλλευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τα
κατάφερε. Απέσπασε μία κοινή δήλωση,
όπου το Ισραήλ αναγνωρίζει το δίκαιο της
Ελλάδας, ενώ επαναβεβαίωσε τη συνεργασία και με την Κύπρο για τον East Med, τον
οποίο είχε αμφισβητήσει ο «σουλτάνος».
«Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του και την ισχυρή αλληλεγγύη του προς
την Ελλάδα όσον αφορά στις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και την αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων. Το
Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στην μακρά

• Επιτυχημένο
κρίνεται το ταξίδι του
πρωθυπουργού στην
Ιερουσαλήμ, που έγινε
στο πλαίσιο των
διπλωματικών
κινήσεων της Αθήνας

Έβαλε πλάτη στην
Ελλάδα το Ισραήλ
και σημαντική συνεργασία του με την Ελλάδα».
Αυτή η δήλωση αναμφίβολα ήταν ό,τι
καλύτερο για τα ελληνικά συμφέροντα, καθώς επίσης έγινε και κοινή αναφορά στην
υφαλοκρηπίδα και τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες: «Ζητούμε τον σεβασμό των
κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών όσον αφορά την Υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο της Θάλασσας. Αντιτιθέμεθα εντόνως σε απόπειρες παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων κατά τρόπο που θέτουν
σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ανατολικής
Μεσογείου και του Αιγαίου και αντιβαίνει στις
σχέσεις καλής γειτονίας. Οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις πολιτικές τους».

Εκνευρισμός στην Άγκυρα
Την ίδια ώρα αρκετές ειδήσεις είναι αρνητικές για την Άγκυρα. Η Ευρώπη ήδη έχει
ενημερωθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό και, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ακόμη και η Άγκελα Μέρκελ δεν είναι πολύ ζεστή, ώστε να δώσει
κι άλλα χρήματα στον Ερντογάν μέσω Ε.Ε.
Εξάλλου και ο Κυρ. Μητσοτάκης έθεσε το
ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας και
στη Σύνοδο Κορυφής.
Στη Σύνοδο η Ελλάδα μέτρησε αρκετούς
φίλους. Αυστρία και Πολωνία άλλωστε έχουν στείλει και συνοριοφύλακες στον Έβρο. Νωρίτερα φάνηκαν οι διαθέσεις της
Γαλλίας με την ανακοίνωση της Προεδρίας
της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην οποία κα-

Τρικλοποδιές από την Άγκυρα
Πλέον η Αθήνα έχει στοχοπροσηλωθεί στο πώς θα τρέξει την
προσπάθεια οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Εάν επιβεβαιωθεί η συμφωνία, τότε μπλοκάρει το έτσι κι αλλιώς
παράνομο σύμφωνο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εξάλλου,
πάνω σε αυτό το σύμφωνο πατάει η Τουρκία που υποστηρίζει πως θα προχωρήσει σε έρευνες στην περιοχή μεταξύ
Καστελόριζου και Κρήτης. Επίσης από την Άγκυρα διαρρέουν πως εάν το επιθυμεί η Λιβύη, τότε θα στείλουν δικό τους
καράβι νότια της Κρήτης να συνδράμουν των ερευνών του
Λιβυκού κράτους. Όπως γίνεται αντιληπτό, το ταξίδι στην Αίγυπτο του Νίκου Δένδια, προχθές Πέμπτη, ήταν πολύ σημαντικό,
καθώς μεταξύ των δύο χωρών ναι μεν υπάρχει διαπραγμάτευση, όμως
οι διαφορές είναι πολλές και σε αρκετά ζητήματα οι θέσεις των δύο χωρών δεν
ταυτίζονται. Συν τοις άλλοις, η Τουρκία βάζει τρικλοποδιές και μάλιστα προσφέρει στην Αίγυπτο συν 30% για να οριοθετήσει με αυτήν ΑΟΖ. Απλά η Αίγυπτος δεν τσιμπάει, καθώς έχει συνεργασία με Ελλάδα και Κύπρο στα ενεργειακά
ζητήματα, ενώ είναι στην κόντρα με την Τουρκία στη Λιβύη.

ταγγέλθηκε ο «ανεπίτρεπτος παρεμβατισμός
της Τουρκίας στη Λιβύη», ενώ έγινε λόγος
γενικότερα για την «όλο και περισσότερο επιθετική πολιτική της Τουρκίας» στη ΝΑ Μεσόγειο.
Η Γαλλία, όπως είναι γνωστό, έχει συνταχθεί με τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή, ειδικά
σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και το παράνομο σύμφωνο
Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και με την επίσκεψη του Νίκου Δένδια
στο Παρίσι προ ολίγων 24ώρων.
Όλες αυτές οι κινήσεις εκ μέρους της ελληνικής διπλωματίας έχουν προκαλέσει
τον εκνευρισμό στην Άγκυρα, καθώς μεσοβδόμαδα δέχθηκε ακόμη δύο πλήγματα. Το ένα ήταν η ματαίωση της επίσκεψης
των υπουργών Εξωτερικών (Σεργκέι Λαβρόφ) και Άμυνας (Σεγκέι Σόιγκου) της
Ρωσίας στην Άγκυρα, καθώς η Μόσχα
στηρίζει τον Χάφταρ κι έκρινε πως δεν υπάρχει λόγος συζήτησης με την Τουρκία,
η οποία απροκάλυπτα στηρίζει με μισθοφόρους και όπλα την κυβέρνηση Σάρατζ.
Μία ακόμη είδηση που ενόχλησε την Άγκυρα ήταν η συμφωνία που υπέγραψε η
κυβέρνηση Αναστασιάδη με τη Βρετανία
και με την οποία θα μπορεί η Κύπρος να
χρησιμοποιήσει τις βρετανικές βάσεις.
Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος
κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, υποστήριξε σαφώς εκνευρισμένος πως «δεν
πρέπει να γίνεται καμία συζήτηση για λύση
του Κυπριακού». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι
η Κυπριακή Δημοκρατία προσπαθεί να αλλάξει το στάτους κβο στην περιοχή των
βρετανικών βάσεων και πως αυτό ονομάζεται υφαρπαγή.
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Π

όσο αδίστακτη, μικρόψυχη και εκδικητική μπορεί να
είναι μια δικαστική
λειτουργός, και μάλιστα προϊσταμένη μιας νευραλγικής εισαγγελίας, όπως η Εισαγγελία Διαφθοράς;
Πόσο μπορεί το μίσος για μία
συνάδελφό της, εν προκειμένω
την προκάτοχό της Ελένη Ράικου, να οδηγεί σε τύφλωση, με
αποτέλεσμα να αγνοεί νόμους,
διατάξεις, και δικονομικούς κανόνες;
Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα
τα παραπάνω αφορούν την κα Ελένη Τουλουπάκη, που αυτήν
τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο συνείδησης και ηθικής…
Τι έκανε, λοιπόν, η προκλητικώς παραμένουσα ακόμη(;;;)
στη θέση της, μετά από χίλιες μύριες καταγγελίες, μηνύσεις, πειθαρχικούς ελέγχους και δικονομικές παραβάσεις; Διαβάστε και
φρίξτε.
Όπως είναι γνωστό, η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
εξετάζει τυχόν ευθύνες του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, και
πιθανών συμμετόχων του στις υποθέσεις Novartis και μετά τη
διέλευση του κατηγορητηρίου τις
καταγγελίες του επιχειρηματία
Σάμπυ Μιωνή.
Ο κ. Λάζαρος Καρνέσης,
κρατικός ιατρός, δεν συνδέεται
ούτε με τα πεπραγμένα του Δημ.
Παπαγγελόπουλου, ούτε με την
υπόθεση Novartis, και βεβαίως
ούτε με τις καταγγελίες του Μιωνή.
Και εδώ είναι το σημείο που η
κα Τουλουπάκη ξεπέρασε τον εαυτό της(!!!).
Όταν έφτασε στα χέρια της ένα
πόρισμα που είχε συντάξει ο επιθεωρητής του ΕΟΠΠΥ Κων/νος
Ζαχαρόπουλος, σχετικά με τις
συνταγογραφήσεις συμπληρωμάτων διατροφής –που δεν αφο-
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• Αδίστακτη, μικρόψυχη και εκδικητική, η Ελ. Τουλουπάκη για να πλήξει
την Ελ. Ράικου έστειλε στη Βουλή αίολα στοιχεία για τον σύζυγό της, που
ΔΕΝ αφορούν τον Ρασπούτιν, τη Novartis και τις καταγγελίες Μιωνή

Τυφλωμένη από
μίσος για τη Ράικου…

ρούν τη Novartis αλλά κάποιον
εισαγωγέα ονόματι Δρακόπουλο–, χωρίς καν να έχει κληθεί για
να εκθέσει τις απόψεις του ο σύζυγος της κας Ράικου, Λάζ. Καρνέσης, ούτε από τον Ζαχαρόπουλο ούτε από την Τοουλουπάκη, με απίστευτη σπουδή έ-

στειλε στη Βουλή(;;;) αίολα στοιχεία απλά και μόνο, όπως η ίδια
είπε, για ενημέρωση των βουλευτών(!!!).
Τώρα, σε τι θα χρησίμευε η «ενημέρωση των βουλευτών» για
θέματα που δεν αφορούσαν το αντικείμενο της έρευνας της Προα-

νακριτικής Επιτροπής, μόνο σενάρια επιστημονικής φαντασίας
θα μπορούσαν να απαντήσουν.
Η «Α», που βεβαίως ποτέ δεν
στηρίχτηκε σε σενάρια αυτής της
μορφής, έχει μια πιο «πεζή» άποψη.
Πολύ απλά, η κα Τουλουπά-

κη, βλέποντας ότι ο μέντοράς της
Δημ. Παπαγγελόπουλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση, και τυφλωμένη από το μίσος της για την
προκάτοχό της Ελ. Ράικου, με
σκοπό να την πλήξει δημιουργώντας «ντόρο» γύρω από το όνομα
του συζύγου της, έστειλε στη Βουλή έναν φάκελο που αφορούσε
ουσιαστικά μόνο τον ιατρό Καρνέση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπούγας, μετά από ανάγνωση διάρκειας λιγότερο από ένα λεπτό, θα της τον επέστρεφε
δηλώνοντας αναρμόδιος για τις
φαντασιώσεις της εισαγγελέως.
Βέβαια, τα «Ντοκουμέντα», οι
«Αυγές», τα «Ανοιχτά παράθυρα»,
οι «Κόντρες νιούς», και οι «Κόκκινοι» ραδιοσταθμοί για μια-δυο
μέρες θα είχαν υλικό να ασχοληθούν. Άλλωστε, το σλόγκαν του
Γκαίμπελς «πέτα λάσπη, στο τέλος
όλο και κάτι θα μείνει» όπως έχει
αποδειχθεί διαχρονικά ισχύει απολύτως και σήμερα.
Κυρίως για τους ΣΥΡΙΖΑίους…
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Ο υιός Παππάς επέμεινε
με τις τηλεοπτικές άδειες
κι έχοντας ως σύμβουλο
τον ινστρούχτορα της ιδεολογίας του «τσοχατζοπουλισμού» τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη
Νομική Αθηνών, Γιάννη
Δρόσο, έφαγε τα μούτρα
του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου ακύρωσε τον διαγωνισμό ως αντισυνταγματικό. Αλλά
και ο πατήρ Παππάς, ο συμπαθής φυσιογνωμικά
Στέλιος, ένιωσε άλλη μία
απόρριψη από τη Δικαιοσύνη, σε διαγωνισμό για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΣΘ.
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• Το Ελεγκτικό Συνέδριο μας γλίτωσε από σπατάλη €39.000.000, για διαγωνισμό
που «έτρεξε» επί ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος αφορούσε την ψηφιοποίηση του Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (που διοικούσε ο Στέλιος Παππάς),
παρά το γεγονός ότι ο ΟΑΣΘ διέθετε σύστημα τηλεματικής

Η μεγάλη σκηνοθεσία διά
χειρός Παππά και Σπίρτζη

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Ο

ι εμπνευστές του
διαγωνισμού προϋπολογισμού
€39.000.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που είχε χαρακτηριστεί ως μαμούθ, δηλαδή οι
Σπίρτζης και Παππάς, έφαγαν
τα μούτρα τους. Επί ημερών διακυβέρνησης Τσίπρα είχε προκηρυχθεί με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΣΘ. Στον διαγωνισμό μετείχε μόλις ένας ανάδοχος και οι διοικούντες (επί Ν.Δ.)… έτρεξαν να
υπογράψουν σύμβαση. Και κάπου εδώ ήλθε το Ελεγκτικό Συνέδριο, απέρριψε το σχέδιο σύμβασης στις 25 Μαΐου του 2020 και
γλίτωσε το ελληνικό Δημόσιο από μία αχρείαστη δαπάνη.
Για την υλοποίησης του διαγωνισμού υπήρξαν πολλές ενστάσεις, τόσο για το εάν ήταν αναγκαίος, όσο και ως προς το τελικό ύψος του προϋπολογισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στελέχη της αγοράς της Θεσσαλονίκης,
όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, ισχυρίζονταν πως «το τίμημα για έναν τέτοιο διαγωνισμό ήταν
σκανδαλωδώς υψηλό». Επιπλέον,
είχαν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες περί φωτογραφικών όρων
στη διακήρυξη, κάτι που τελικά
αποδείχθηκε στην πράξη, με τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός
και μόνο αναδόχου, αλλά το αποδέχθηκε εν τέλει και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαβούλευση
στο άψε-σβήσε…
Τον διαγωνισμό είχαν «τρέξει» οι
τότε υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος
Σπίρτζης. Οι δύο όπως είναι
γνωστό είναι κολλητοί, κάνουν
παρέα και είναι υπέρμαχοι της

ΠΑΣΟΚοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, η «παρέα» είχε σηκώσει τους τόνους, κατηγορώντας
την τότε αντιπολίτευση. Διότι είχαν καταθέσει ερωτήσεις ο Θόδωρος Καράογλου, ο Σάββας
Αναστασιάδης και η Κατερίνα
Μάρκου.
Η διακήρυξη είχε ολοκληρωθεί από τον Μάιο του 2018, ωστόσο δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση επτά μήνες αργότερα,
μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στο άψε-σβήσε, μέσα σε
εννιά ημέρες και έληξε την πρώτη εργάσιμη του 2019, δηλαδή
στις 2 Ιανουαρίου. Έστω και σε
σύντομο χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν 150 παρατηρήσεις, οι
οποίες στη συντριπτική πλειονότητά τους αγνοήθηκαν.
Αυτό που σηκώνει πολλή κουβέντα ήταν ότι ο διαγωνισμός
βγήκε στον αέρα στις 6 Ιουνίου
2019 κι ενώ ήδη είχαμε εισέλθει
σε προεκλογική περίοδο για τις
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 4η Ιουλίου, δηλαδή μόλις μία εργάσιμη
πριν από τις εκλογές, αν και στη
συνέχεια δόθηκαν δύο παρατάσεις για τις 12 Ιουλίου και 2 Αυγούστου. Νωρίτερα στις 14

Μαΐου 2019 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (με υπουργό τον κ. Σπίρτζη), το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ως φορέα χρηματοδότησης, με υπουργό τον κ.
Παππά) και τον ΟΣΕΘ (ως κύριο του έργου) με σκοπό τον ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό
του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ (με τότε
πρόεδρο τον Στέλιο Παππά). Το
μνημόνιο περιέγραφε για ποιον
λόγο θα δίνονταν τα 39 εκατ. ευρώ για να… εκσυγχρονιστεί ο ΟΑΣΘ. Ή όπως ισχυρίζονται στη
Θεσσαλονίκη «για να εκσυγχρονιστεί η τσέπη φίλων της προηγούμενης κυβέρνησης».

Οι καταγγελίες
Οι καταγγελίες για φωτογραφικό
διαγωνισμό δεν πτόησαν την παρέα και η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Το εντυπωσιακό είναι ότι τον Φεβρουάριο
του 2020 υπογράφηκε και η σύμβαση με τον μοναδικό υποψήφιο,
που φυσικά μετατράπηκε σε ανάδοχο. Κι εδώ προκύπτουν τα ερωτήματα. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών (Καραμανλής-Κεφαλογιάννης), το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

(Πιερρακάκης-Γεωργαντάς)
και η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ
(πρόεδρος ο Γεώργιος Σκόδρας
και διευθύνων σύμβουλος ο Γεώργιος Σπανός), δεν πήραν χαμπάρι τι συμβαίνει; Για ποιον λόγο προχώρησαν σε υπογραφή, από τη στιγμή που υπήρχαν και
καταγγελίες και επερωτήσεις βουλευτών της Ν.Δ.;
Τη σύμβαση εκ μέρους του Δημοσίου και των προαναφερθέντων φορέων υπέγραψε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (πρόεδρος Δημήτρης Ασκούνης, διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Ασθενίδης) με κοινοπραξία τριών
εταιρειών, η οποία κατέθεσε προσφορά €37.200.000, με έκπτωση δηλαδή μόλις 4,6%. Το σχέδιο σύμβασης, μαζί και με τον φάκελο της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
στις 27 Μαρτίου 2020, ενώ ακολούθησε η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων στις 24 Απριλίου. Κι ευτυχώς για το Δημόσιο,
το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε
τη σύμβαση.

σάγουν «δυσμενή εκ των πραγμάτων διάκριση σε βάρος των εγχώριων επιχειρήσεων». Να σημειωθεί
ότι στον διαγωνισμό μετείχε ένας
υποψήφιος φορέας (ένωση εταιρειών), ο οποίος και προσέφυγε
στη στήριξη δύο αλλοδαπών επιχειρήσεων.
Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε έναν άλλο όρο του
διαγωνισμού ως άσχετο και με
στόχο να περιορίσει τον ανταγωνισμό. Ο όρος αυτός προέβλεπε
οι υποψήφιοι ανάδοχοι «να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
από διαπιστευμένο φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα όσον αφορά
στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου ή του
ευρύτερου δημοσίου τομέα».
Για το οικονομικό σκέλος του
διαγωνισμού το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην απόφασή του
ότι «η διακήρυξη είναι αόριστη, τόσο ως προς τον προσδιορισμό του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης όσο και ως προς τον τρόπο
κατάστρωσης και αξιολόγησης της
οικονομικής προσφοράς των δυνητικών υποψηφίων αναδόχων».

Οι λόγοι ακύρωσης

Περιττό έργο

Ο λόγος που το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε τη σύμβαση ήταν
επειδή έκρινε ως φωτογραφικούς τους όρους της διακήρυξης
του διαγωνισμού. Δηλαδή, για να
πάρει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί την τελευταία τριετία το σύστημα έξυπνης διαχείρισης εισιτηρίου, αλλά και το λογισμικό
προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών. Όπως γίνεται αντιληπτό,
ο συγκεκριμένος όρος έδινε τη
δουλειά σε συγκεκριμένο ανάδοχο, προφανώς σε αυτόν που επί
ΣΥΡΙΖΑ είχε ετοιμάσει τα λεγόμενα έξυπνα εισιτήρια σε λεωφορεία και μετρό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι με τους συγκεκριμένους όρους περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό και ει-

Το εντυπωσιακό είναι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι πως
δεν χρειαζόταν ούτε καν να προκηρυχθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, καθώς ο ΟΑΣΘ είχε ήδη εγκατεστημένο σύστημα τηλεματικής, που στοίχισε 2,8 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες ο ΟΑΣΘ και τα ΚΤΕΛ τα οποία ανέλαβαν γραμμές αστικής
συγκοινωνίας, έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση μιας σειράς
υπηρεσιών τηλεματικής, εισροών εκροών, μηχανογράφησης,
και σύντομα σχεδιάζεται η είσοδος και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το επιπλέον αυτό έργο κοστολογείται σε σημερινές τιμές
περίπου στα 2 εκατ. ευρώ, ποσόν
το οποίο απέχει παρασάγγας από
τα 39 εκατ. της διακήρυξης.
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Εάν κάποιος που δεν ήταν μπασμένος στα πολιτικά πράγματα του τόπου
κι αποφάσιζε –λόγω της
αναταραχής που προκλήθηκε από τις νέες αγορές
ακινήτων από τον Δημήτρη Παπαδημούλη– να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα μετά θα αναζητούσε τη βοήθεια, στην καλύτερη περίπτωση ενός ψυχολόγου, στη χειρότερη
ψυχίατρου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

o λέμε αυτό, διότι όλα
όσα συμβαίνουν στο
εσωτερικό της Κουμουνδούρου σίγουρα
χρήζουν ψυχιατρικής
ανάλυσης. Ουδείς άλλος πλην
των συγκεκριμένων εξειδικευμένων επιστημόνων δεν μπορούν
να δώσουν μία λογική εξήγηση.
Όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη με
τον Δ. Παπαδημούλη και τις αγορές ακινήτων στο κέντρο της
Αθήνας, τα οποία μίσθωσε σε
ΜΚΟ, εισπράττοντας ενοίκια από
κοινοτικό κονδύλι για τη φιλοξενία μεταναστών.
Αναμφίβολα –τουλάχιστον μέχρι αποδείξεως του εναντίον– όλα έγιναν νόμιμα. Απλά δεν λες
και ηθικές τις κινήσεις Παπαδημούλη, που γνώριζε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη φιλοξενία
μεταναστών κι επένδυσε σε αγορές οικιών σε υποβαθμισμένες
περιοχές του κέντρου, τις οποίες
απέκτησε κοψοχρονιά.
Το εντυπωσιακό, όμως, είναι
η συνέχεια. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ
κάλυψε τον Παπαδημούλη για
τις αγορές των ακινήτων και τις
μισθώσεις σε ΜΚΟ. Οι περισσότεροι εκ των βουλευτών, όπως ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μπαλάφας,
κράτησαν διακριτές αποστάσεις.
Μάλιστα ο κ. Μπαλάφας δήλωσε ότι «εγώ δεν θα το έκανα». Κι αργότερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Αλέξης
Τσίπρας είπε πως «έχουμε πρόβλημα με τον Παπαδημούλη». Τελικά, τι ισχύει με τον ευρωβουλευτή; Προφανώς απέχουν πάρα πολύ από το να λάβουν απόφαση
για το τι θα κάνουν με τον ειδήμονα του αθηναϊκού real estate.
Έτσι παρουσιάζεται μία πρώτης
τάξεως ευκαιρία στους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ να τον πυροβολούν για τον Παπαδημούλη.
Κι όπως έγινε γνωστό από
διαρροές συνεργατών του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Τσίπρας
εκεί που στέκεται είναι όχι στην αγορά ακινήτων, αλλά στην άμεση
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• Ο Αλ. Τσίπρας απλώς εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα
τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποφεύγει τη ρήξη ενώ αδυνατεί
να λύσει τον «Γόρδιο δεσμό» με την υπόθεση Παπαδημούλη

Σέρνει μαζί του
και τα βαρίδια
ο Αλέξης

πως την κατάσταση, μετά από απαίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, υπάρχει έντονη αμφιβολία για το εάν τελικά ο Παπαδημούλης τηρήσει την υπόσχεσή του. «Υπάρχει φόβος ότι θα διαθέσει για ένα-δύο μήνες και μετά θα
κάνει την πάπια», μας έλεγε συνεργάτης του κ. Τσίπρα.

Ο μετασχηματισμός

διάθεσή τους σε ΜΚΟ για να εισπράξει κοινοτικά κονδύλια από την
εγκατάσταση μεταναστών». Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο
ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
στη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας, «δεν μπορεί να διατίθενται σε πρόσφυγες και μετανάστες, μέσω ΜΚΟ, και ουσιαστικά τα
ενοίκια να τα πληρώνει το ίδιο το

κράτος». Μάλιστα, ζήτησε να γίνει
έρευνα σε ποιες ΜΚΟ έχει μισθώσει τα σπίτια που απέκτησε.
Επίσης, συνεργάτες του κ. Τσίπρα υποστήριξαν ότι ο κ. Παπαδημούλης προέβη στη διευκρινιστική δήλωση ότι θα προσφέρει τα χρήματα από τα ενοίκια
στους άπορους μετανάστες κι Έλληνες, προκειμένου να σώσει κά-

λέον μετά τους Δελφούς, όπου έστειλε εσωκομματικά μηνύματα, ήλθε και η συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας, όπου ο κ. Τσίπρας επέμενε
στην υλοποίηση των σχεδιασμών του, ενώ
έψεξε και τον Πάνο Σκουρλέτη που σε συνέντευξή του στην «Εποχή» δήλωσε: «Προσωπικά, αλλά νομίζω πως και συνολικά, ο χώρος μας ποτέ δεν υιοθέτησε τα μοντέλα προσωποπαγών κομμάτων». Στη συνεδρίαση της
Πολιτικής Γραμματείας ο Σκουρλέτης δικαιολόγησε τη δήλωσή
του, ότι δεν ήταν αιχμή για τον Τσίπρα, ενώ ο Φίλης είπε προς τον
αρχηγό πως «αν ένα στέλεχος το αφήνεις έρμαιο, θα έρθει και η σειρά των υπολοίπων». Πλέον το ενδιαφέρον όλων έχει στραφεί στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης, καθώς ο
Τσίπρας ήδη ανακοίνωσε ότι δίπλα στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ θα προστεθεί
με κάθε επισημότητα και το Προοδευτική Συμμαχία. Ήδη η προ-

Π

Στην Κουμουνδούρου και στο
προεδρικό γραφείο εκφράζουν
την απορία για το πώς κατάφερε
η κυβέρνηση και οργανώθηκε τόσο καλά στον επικοινωνιακό τομέα. Προφανώς, δεν μπορούν να
κατανοήσουν ότι πλέον μετά από
4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι πολίτες κρίνουν το έργο
του Κυριάκου Μητσοτάκη και
το συγκρίνουν με αυτό του κ. Τσίπρα. Επίσης, όσο αποκαλύπτονται διάφορες συμπεριφορές, όπως αυτή του Παπαδημούλη, ή
του Νίκου Παππά, που έκανε
ραντεβού στο Μαξίμου με επιχειρηματίες για να παρέμβει η κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη για να
σταματήσουν οι μεταξύ τους δικαστικές διαμάχες, τόσο οι προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για
να επικοινωνήσει το οικονομικό

πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι», όσο και για τον μετασχηματισμό
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποφασίστηκε να εισέλθει στην τελική ευθεία από το φθινόπωρο, κορωνοϊού επιτρέποντος, δεν θα προκαλούν κανένα απολύτως ενδιαφέρον.
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει δώσει το σήμα για στροφή στο κέντρο. Όμως οι περισσότεροι κομματικοί δεν δείχνουν ιδιαίτερη
προθυμία. Και το είδαμε και στον
Έβρο, όπου ο ίδιος είπε σε ελεύθερη μετάφραση «καλώς σφράγισε η κυβέρνηση τα σύνορα», όταν
την ίδια ώρα οι ιαχές των δικαιωματιστών για ανοιχτά σύνορα
ήταν ουρανομήκεις.
Βέβαια, για να πούμε και του
στραβού το δίκιο, μάλλον ικανοποιήθηκε ο αρχηγός με την τακτική των νεοαυριανιστών (Λακόπουλος και Βαξεβάνης) να επιτίθενται με λυσσαλέο τρόπο στον
γραμματέα του κόμματος Πάνο
Σκουρλέτη.
Η προσπάθεια Τσίπρα για μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ τον ανάγκασε να ομολογήσει λάθη και
παραλείψεις του κατά την κυβερνητική του θητεία, όπως ότι υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη,
ότι στοχοποίησε αδίκως δημοσιογράφους και πολίτες για τον
δήθεν πόλεμο που κήρυξε στη
διαπλοκή, ότι δεν έγινε ορθός
χειρισμός της Novartis, ενώ παρέσχε πέραν αμφιβολίας απλόχερη στήριξη στην κυβέρνηση για
τα Εθνικά θέματα. Ταυτόχρονα,
σε όλες τις τελευταίες ομιλίες του
στη Βουλή έχει εγκαταλείψει και
την τακτική της σκανδαλολογίας
(προς μεγάλη απογοήτευση των
συντρόφων), ίσως κατανοώντας
ότι και οι αντίπαλοι έχουν στοιχεία για τους δικούς του.

σπάθεια μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ θα
στηριχθεί στο μανιφέστο (οι κακές γλώσσες λένε ότι το παρήγγειλλε ο ίδιος ο Τσίρπας), που συνυπέγραψαν ο γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην
υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Κοτσακάς,
με τον επίσης ΠΑΣΟΚτζή Χάρη Τσιόκα. Τα
δύο πρώην «ορφανά» του Άκη Τσοχατζόπουλου στο μανιφέστο
τους υποστηρίζουν πως «υπάρχει όμως μια λανθασμένη εντύπωση
που φαίνεται να διαχέεται σ’ ένα τμήμα του προοδευτικού χώρου.
Και αυτή σχετίζεται με την άποψη ότι οι εκλογικές απώλειες που θα έχει η Ν.Δ. λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης θα κατευθυνθούν
μονοσήμαντα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται για λάθος
προσέγγιση που περισσότερο προσομοιάζει με τη μειοψηφική εκδοχή
μιας Αριστεράς της διαμαρτυρίας και όχι με την πλειοψηφική στρατηγική της πληθυντικής - κυβερνώσας Αριστεράς».

Τα επόμενα
βήματα
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• Θύμωσε και το έδειξε στη Βουλή ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, που
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει (και) σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, θεωρώντας
προφανώς ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος των φιλολαϊκών πολιτικών

Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και
τρία τουλάχιστον χρόνια επιχειρεί να ενδυθεί τον
μανδύα του σοσιαλδημοκράτη πολιτικού. Δίχως επιτυχία να τονίσουμε, διότι
από τη μία το κόμμα του και
ειδικά τα παλαιότερα των
στελεχών ούτε να ακούσουν θέλουν τη στροφή
προς τη σοσιαλδημοκρατία,
από την άλλη και ο ίδιος
δεν μπορεί να βάλει στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας (όπως έλεγε ο Ανδρέας, τον οποίο θέλει να μιμηθεί) τις ιδεοληψίες του.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει σαν
να ζει σε ένα ιδιότυπο φαντασιακό
κόσμο, όπου πιστεύει ότι είναι ο
μόνος που έχει το δικαίωμα να ασκεί σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, τις οποίες δεν γνωρίζει κιόλας. Λησμονώντας ότι υπάρχουν
και άλλοι που έχουν γεννηθεί μέσα στη σοσιαλδημοκρατία και
γνωρίζουν πολύ καλύτερα από
αυτόν τη διεθνή πολιτική σκηνή.
Είναι όντως φαντασιακή η κατάσταση που ζει ο κ. Τσίπρας, όπως του είπε και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή; Γιατί εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ο μόνος σοσιαλδημοκράτης πολιτικός
στην Ελλάδα; Αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα πολύ δύσκολα θα
μπορούσε να τα απαντήσει κάποιος άλλος πλην του κ. Τσίπρα. Άντε και ορισμένοι πολύ δικοί του
άνθρωποι, οι οποίοι αποτέλεσαν
τον δάσκαλό του επί των ιδεολογικών του αντιλήψεων. Οι άνθρωποι αυτοί θα δεινοπάθησαν,
καθώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο κ. Τσίπρας να θεωρηθεί
και ως ο καλύτερος μαθητής. Φυσικά, ο «σοσιαλδημοκράτης» Τσίπρας (δεν είναι ανέκδοτο, μη γελάτε) τις μισές ημέρες της εβδομάδας αυτoπροσδιορίζεται και ως
αριστερός ριζοσπάστης. Αναμφίβολα τη λειτουργία του εκκρεμούς
την έχει μάθει καλά ο πρώην
πρωθυπουργός.
Τους τελευταίους μήνες αποδεικνύεται ότι οι μέντορες του κ.
Τσίπρα, οι Αλέκος Φλαμπου-

Ο Παπαδημούλης
αγοράζει σπίτια και
ο Τσίπρας ιδεολογίες
ράρης και Θανάσης Καρτερός,
τον έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
Διότι από τη μία τον έχουν πείσει
ότι είναι ο μόνος σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στην Ελλάδα,
ξεχνώντας προφανώς να του υπενθυμίσουν ότι η Φώφη Γεννηματά μετέχει ως κανονικό μέλος στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και όχι ως επισκέπτης,
ενώ ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου είναι
πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Προφανώς και τους δύο ο
κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ τους
θεωρούν υποδεέστερα μεγέθη,
καθώς ένα από τα μειονεκτήματα
του ιδίου και των ανθρώπων του
είναι να υποτιμούν του αντιπάλους.

Του βγήκε
από τα αριστερά
Ο κ. Τσίπρας και οι μέντορές του
έστησαν ένα αφήγημα και πάνω
εκεί πορεύονται εδώ και μία τριετία, αλλά δίχως αποτέλεσμα γι’
αυτούς. Ποιο είναι το αφήγημα;
Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύ-

θερος. Όμως το αφήγημα αυτό
καταρρίφθηκε, όχι μόνο σε όλες
τις εκλογικές αναμετρήσεις του
2019, όπου οι πολίτες ψήφισαν
με χέρια και πόδια Ν.Δ. σε όλες
τις κάλπες, αλλά και με τον τρόπο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του διαχειρίστηκαν την υγειονομική κρίση
με την πανδημία του Covid-19.
Και είναι λογικό αφενός μεν να
αιφνιδίασε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου δε να του προκάλεσε ερωτηματικά πώς μπορεί ένας μη σοσιαλδημοκράτης να ασκεί τέτοιου είδους πολιτικές. Και
αυτό εκνεύρισε ιδιαίτερα τον κ.
Τσίπρα που αντέδρασε τσαντισμένα στη Βουλή, κατά την αντιπαράθεση των δύο την προηγούμενη Παρασκευή. «Ξαφνικά γίνατε
φίλος του δημόσιου συστήματος υγείας. Η δυσκολία είναι ότι προ-



σπαθείτε να οικειοποιηθείτε μια πολιτική που δεν σας ανήκει ιδεολογικά. Δεν έχετε την ιδιοκτησία πολιτικών που στηρίζουν τη δημόσια υγεία και οικονομία», είπε ο κ. Τσίπρας, και γέλασαν ακόμη και τα
έδρανα με το πάθημά του.
Τι σημαίνει αυτή η φράση; Ότι
τελικά ο κ. Τσίπρας του αρέσει
να ζει μέσα σε αυτόν φαντασιακό
κόσμο που του έχουν φτιάξει οι
μέντορες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πλάσει μέσα του την έννοια της ιδιοκτησίας στην ιδεολογία. Όπως ο Παπαδημούλης
αγοράζει ακίνητα σε τιμή ευκαιρίας, ως επενδυτής, έτσι και ο
Τσίπρας συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης ιδεολογιών. Προφανώς, στο μυαλό του κ. Τσίπρα
λειτουργεί το πρότυπο ότι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση νομιμοποιείται να εφαρμόζει μόνο φιλε-

ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΟΙ ΑΛΕΚΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ,
ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

λεύθερη πολιτική, μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση δικαιούται
να εφαρμόζει μόνο σοσιαλδημοκρατικά μοντέλα, και μια αριστερή κυβέρνηση υποχρεούται να ασκεί μόνο μαρξιστική πολιτική.
Έλα όμως που ένας σύγχρονος
πολιτικός, όπως απεδείχθησαν
όλοι οι εν ζωή πρωθυπουργοί
της χώρας, ο Κώστας Σημίτης,
ο Κώστας Καραμανλής, ο
Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς και φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν μία
στρατηγική στη διακυβέρνηση
της χώρας, ένα πρόγραμμα για το
οποίο πήραν τη λαϊκή εντολή.
Και όλοι εφάρμοσαν πολιτικές κι
έλαβαν αποφάσεις που ήταν μακριά από την ιδεολογία τους, αλλά οι συνθήκες το επέβαλαν. Και
φυσικά, δεν αναφερόμαστε για το
εάν είχαν ή όχι επιτυχημένος έργο. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έτσι
έχει μάθει από τους μέντορες και
γι’ αυτό εκνευρίστηκε και θεώρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
ένα είδος ιδεολογικού και πολιτικού καταπατητή.

Υστερεί στη σύγκριση
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο κ.
Τσίπρας δεν κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι παριστάνει λεκτικά τον σοσιαλδημοκράτη, ενώ στην πραγματικότητα ασκεί νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Του αναγνωρίζει μεν ότι πράγματι ασκεί σοσιαλδημοκρατική πολιτική σε τομείς όπως η υγεία και
η οικονομία, αλλά του αρνείται αξιωματικά το δικαίωμα να το κάνει διότι την ιδεολογική ιδιοκτησία αυτών των πολιτικών την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Ν.Δ. Και
φυσικά, από την εξίσωση έβγαλε
εκτός το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ,
τον κατ’ εξοχήν φορέα της σο-
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Κατάλοιπο της σοβιετικής
προπαγάνδας
πό τη δεκαετία του 1980, η χρήση του όρου «νεοφιλελευθερισμός» εγκαταλείφθηκε ως αυτοπροσδιορισμός
πολιτικών ομάδων και χρησιμοποιείται μόνον ως ετεροπροσδιορισμός από τρίτους, ως κατηγορία. Μάλιστα από τη
δεκαετία του 1990, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα στον
κόσμο που να χρησιμοποιεί τον όρο «νεοφιλελευθερισμός» ως
αυτοπροσδιορισμό.
Για ποιον λόγο συνέβη αυτό; Ο όρος «νεοφιλελευθερισμός»
έχει ερμηνευθεί με αριστουργηματικό τρόπο από τους Μαρξιστές οικονομολόγους τελείως διαφορετικά απ’ ό,τι τον ερμήνευαν οι πιονέροι τις πρώτες δεκαετίες του 1900.
Η μαρξιστική θεώρηση του «νεοφιλελευθερισμού» εντάσσεται στο πλαίσιο των ψυχροπολεμικών συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980, όπου τα κομμουνιστικά καθεστώτα προσπαθούσαν να εδραιώσουν μια νέα ιδεολογική ερμηνεία του καπιταλισμού. Η νέα αυτή θεώρηση βασίστηκε στη Λατινική Αμερική, και συγκεκριμένα στην ανατροπή το 1973 του σοσιαλιστή
Αλιέντε στη Χιλή και την άνοδο του καθεστώτος Πινοσέτ. Ο Αλιέντε είχε αποστείλει στις ΗΠΑ, και κυρίως στο Πανεπιστήμιο
του Σικάγο, ομάδα Χιλιανών οικονομολόγων που ανεκλήθησαν από το καθεστώς Πινοσέτ κι έγιναν γνωστοί με το προσωνύμιο «Chicago Boys» (Παιδιά του Σικάγο).
Οι Chicago Boys, που παρουσιάζονταν από τη σοβιετική προπαγάνδα ως Αμερικανοί ενώ ήταν Χιλιανοί, εφάρμοσαν μια οικονομική μεταρρύθμιση σε αμερικανικά πρότυπα, ενώ το καθεστώς καταπίεσε κάθε αντίδραση της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης και δημιούργησε σύγχυση για την αποτελεσματικότητα των
οικονομικών μέτρων, αλλά και πρόσφορο έδαφος για τη σοβιετική προπαγάνδα. Η εννοιολογική αυτή μετατροπή του όρου «νεοφιλελευθερισμός» διαχύθηκε σύντομα στον αγγλόφωνο κόσμο, συνδεόμενη άμεσα με τον οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν
και τη Σχολή του Σικάγου, δημιουργώντας έτσι μία σύγχυση που
συνεχίζεται έκτοτε σ’ όλον τον κόσμο σχετικά με τον όρο «νεοφιλελευθερισμός». Μόνο που ο νομπελίστας Φρίντμαν δεν είχε
καμία σχέση με τον νεοφιλελευθερισμό, καθώς ήταν μονεταριστής και χρησιμοποίησε στην πράξη τη θεωρία του, όταν ήταν
οικονομικός σύμβουλος του Ρόναλντ Ρίγκαν. Σύμφωνα με τη
θεωρία του μονεταρισμού, όταν αυξάνεται η ποσότητα χρήματος
σε μια οικονομία μέσω νομισματικής πολιτικής, αυτό οδηγεί τελικά σε άνοδο των τιμών και αύξηση του πληθωρισμού. Και βέβαια, κατανοούμε για ποιον λόγο ακούμε συχνά-πυκνά από τον
Αλέξη Τσίπρα τα περί Πινοσέτ και νεοφιλελευθερισμού. Είναι το
κατάλοιπο της Σοβιετικής προπαγάνδας, η οποία είναι ακόμη καρφωμένη στο μυαλό του Καρτερού (λογικό να έχει τέτοια βιώματα
ο άνθρωπος, αφού επί πολλά χρόνια ακολουθούσε πιστά τη
γραμμή της Μόσχας) και έτσι συμβουλεύει τον κ. Τσίπρα. Και στην
Κουμουνδούρου επιμένουν, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αφήγημα δεν οδηγεί πουθενά.

Α

σιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα.
Και φάνηκε η τσαντήλα του, όταν
σε κάποιο άλλο σημείο της ομιλίας του υποστήριξε πως «οι πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, δεν
είναι ιδιοκτησία της ΝΔ. Εμείς είμαστε αριστεροί, προοδευτικοί, με κοινωνικό πρόσημο».
Κοντολογίς, ο κ. Τσίπρας «απαγορεύει» στον Μητσοτάκη να
δώσει λεφτά στη δημόσια υγεία,
ή να βοηθήσει την ενεργό ζήτηση στην οικονομία, διότι τις θεωρεί δικές του πολιτικές που στηρίζονται στους ιδεολογικούς τίτλους ιδιοκτησίας που νομίζει ότι
κατέχει. Προφανώς, κατά το σκεπτικό του κ. Τσίπρα και των μεντόρων του, ο κ. Μητσοτάκης
πρέπει να ασκεί μόνο νεοφιλελεύθερες πολιτικές, προκειμένου
να διατηρηθεί ζωντανό το αφήγημά τους.
Κι όμως, εάν το σκεφθείς καλύτερα, είναι λογικό να εκνευριστεί και να αντιδράσει ο κ. Τσίπρας. Και αυτό διότι πλέον οι
πολίτες συγκρίνουν. Και από τη
σύγκριση ο κ. Μητσοτάκης υπερέχει παντού τού πρώην πρωθυπουργού, αλλά η υπεροχή είναι
συντριπτική στα θέματα της οικονομίας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, ο
Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε ανεπιτυχώς να υποστηρίξει δύο
θεωρίες. Η μία ότι η οικονομία
«πετούσε» όσο ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και την οδήγησε
στην ύφεση η κυβέρνηση της
Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Και η δεύτερη
ότι, δήθεν, η σημερινή κυβέρνηση έχει δεσμευθεί έναντι των Ευρωπαίων εταίρων για πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ το 2021, άρα η ανάπτυξη θα «στραγγαλισθεί» και
πάλι από μέτρα λιτότητας.

Το αφήγημα
του νεοφιλελευθερισμού
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, φυσικά ο κ. Μητσοτάκης αντέδρασε λέγοντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ζει
σε έναν φαντασιακό κόσμο με το
να κατηγορεί ως νεοφιλελεύθερο
τον πρωθυπουργό και την πολιτιστική που ασκεί. Προφανώς, ο
κ. Τσίπρας έτσι έχει καθοδηγηθεί από τους μέντορές του. Να
στηριχθεί σε ένα μύθευμα. Διότι
κάπως έτσι ξεκίνησε ο όρος νεοφιλελευθερισμός.
Για πρώτη φορά ο όρος νεοφιλελευθερισμός ακούστηκε το
1922 ως «Neoliberalismus»,
προκειμένου να περιγράψει με υποτιμητικό τρόπο όλα όσα πραγματεύονταν ο Λούντβιχ φον Μίζες (1881-1973).
Ο Μίζες, που ήταν Αυστριακός οικονομολόγος με μεγάλη επιρροή στο σύγχρονο ελευθεριακό κίνημα και στην αναβίωση του
κλασικού φιλελευθερισμού, είχε
γράψει ένα βιβλίο το 1919 με τον
τίτλο «Έθνος, Κράτος, Οικονομία»
που ανέλυε τον φιλελευθερισμό
στην οικονομία.
Το 1926, ο όρος Νεοφιλελευθερισμός υιοθετήθηκε από τον
Ότμαρ Σπαν (1878-1950) έναν
συντηρητικών αντιλήψεων Αυστριακό φιλόσοφο, κοινωνιολόγο και οικονομολόγο, ο οποίος
διακατεχόταν από ριζοσπαστικές
αντιφιλελεύθερες και αντι-σοσιαλιστικές απόψεις και γι’ αυτό είχε
χαρακτηριστεί ως πρωτοφασιστικός φιλόσοφος. Ο Σπαν συμπεριέλαβε τις θεωρίες του φον Μίζες (αν και φανατικός επικριτής
του) και τις συνδύασε με όσα άλλα πρότειναν άλλοι φιλελεύθεροι
οικονομολόγοι της εποχής, όπως
οι Κνουτ Βίξελ και Γκούσταβ

Κάσελ. Για πρώτη φορά ο όρος
νεοφιλελευθερισμός χρησιμοποιήθηκε με θετικό τρόπο από
τους φιλελεύθερους διανοητές
Λουί Ρουζιέ και Αλεξάντερ
Ρουστόβ το 1938 σε συνέδριο
στο Παρίσι, όπου πρότειναν μία
μέση οδό μεταξύ του κλασικού
φιλελευθερισμού και του σοσιαλιστικού κολεκτιβιστικού κεντρικού σχεδιασμού, προωθώντας έναν πιο ενεργό ρόλο του κράτους
στις αγορές.
Κατά την αρχική του αυτή θετική διατύπωση, στον νεοφιλελευθερισμό «προείχε η ελεύθερη λειτουργία του μηχανισμού τιμών της
ανοικτής αγοράς, η ελεύθερη επιχειρηματικότητα, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, και ένα ισχυρό και άτεγκτο Κράτος Δικαίου».
Πολύ αργότερα (1978 και
1979) ο Μισέλ Φουκώ (19261984) χρησιμοποίησε τον όρο
«νεοφιλελευθερισμός» στις διαλέξεις του για τη «Βιοπολιτική» ως έναν ενδιάμεσο δρόμο μεταξύ του
καπιταλισμού και σοσιαλισμού,
ακριβώς με την έννοια που χρησιμοποιήθηκε το 1938.
Ο Φουκώ –ως γνωστό– ήταν
Γάλλος δομιστής και μεταμοντερνιστής φιλόσοφος, συγγραφέας,
ψυχολόγος και ψυχοπαθολόγος,
που είχε επηρεαστεί έντονα από
τα γραπτά των Φρίντριχ Νίτσε
και Μάρτιν Χάιντεγκερ. Έγινε
γνωστός από τις μελέτες που έκανε σχετικά με τις έννοιες και τους
κώδικες, όπως οι «αρχές του αποκλεισμού», μέσω των οποίων λειτουργούν και αυτοκαθορίζονται
οι κοινωνίες, ενώ θεωρείται ένας
από τους κυριότερους στοχαστές
του Μάη του ’68, αν και ο ίδιος
ποτέ δεν αποδέχθηκε κάποια
σύνδεση με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τότε.

Μπερδεμένο το μυαλό
Στην καταπληκτική ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη» με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Γιώργο Κωνσταντίνου έχουμε δει όλοι
πολλάκις τον ποιητή Φανφάρα να απαγγέλλει τον «Σκοταδόψυχο» . Ο Φανφάρας απήγγειλε τότε: «Φαρμάκι έχω στην ψυχή,
φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Σκοτάδι πίνω για πιοτό,
και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω… Πω πω πω πω». Στο
ποίημα του κινηματογραφικού ποιητή Φανφάρα (καταπληκτική
ομολογουμένως η ερμηνεία από τον φανταστικό Γιώργο Μιχαλακόπουλο) αποτυπώνεται το πώς τα έχουν μπλέξει στο μυαλό
τους οι περί τον Αλέξη Τσίπρα που συγκροτούν την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, όπως φαίνεται και από τα ιστορικά
στοιχεία που παραθέσαμε, ο νεοφιλελευθερισμός δεν ήταν τίποτε άλλο από μία επιτυχημένη σοβιετική προπαγάνδα. Διότι
ακόμη και σήμερα τα παπαγαλάκια της Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι στον νεοφιλελευθερισμό απουσιάζει η κρατική
παρεμβατικότητα στην αγορά, όμως η θεωρία που ανέπτυξαν
και υλοποίησαν τόσο οι πρώτοι Ορντολιμπεραλιστές, όσο και
οι σύγχρονοι, δηλαδή ο Μπιλ Κλίντον και ο Αλ Γκορ στις ΗΠΑ ήταν εντελώς διαφορετική. Ναι μεν επέτρεψαν την ελευθερία
στην αγορά, αλλά η κρατική παρεμβατικότητα ήταν άμεση.
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• Το φθινόπωρο περιμένουν στη Χαριλάου Τρικούπη το τελικό ρεσάλτο
του ΣΥΡΙΖΑ για «αρπαγή» και νέων στελεχών, ετοιμάζοντας από τώρα τη γραμμή
άμυνάς τους που θα περιλαμβάνει και αριστερά σκάνδαλα

Θέση σε όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας
και έχει και τη διατυπώνει
το ΚΙΝΑΛ. Σε αυτό επιμένουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας με έμφαση ότι «θα ασκούμε σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση, θα είμαστε και πολύ αυστηροί, αλλά εμείς δεν πρόκειται να
κάνουμε εξυπηρετήσεις».

«Εξοπλίζεται» για τον
Σεπτέμβριο το ΚΙΝΑΛ
Σοβαρότητα στα εθνικά

Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

ίναι χαρακτηριστικό
ότι, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, το ΚΙΝΑΛ ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία για τα χρήματα
της καμπάνιας για τον κορωνοϊό.
Μάλιστα, στη δήλωσή του ο
Παύλος Χρηστίδης ήταν δηκτικός σε ό,τι αφορά τον Στέλιο Πέτσα. «Ο κ. Πέτσας πρέπει να δώσει
άμεσα στο φως της δημοσιότητας όλα τα στοιχεία που αφορούν τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Πόσα
χρήματα πήγαν και σε ποια ΜΜΕ;»
ρώτησε ο εκπρόσωπος Τύπου
του Κινήματος Αλλαγής. «Θα απαντήσει η κυβέρνηση ή θα κρύβεται;»
συνέχισε, δίνοντας τον τόνο και
τη στάση που θα κρατήσει στο εξής επί του θέματος το ΚΙΝΑΛ.
Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη
εξηγούσαν ότι η δική τους πίεση
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που καταθέτει επερωτήσεις. «Αυτοί ενδιαφέρονται
να μάθουν γιατί έμειναν εκτός των
ΜΜΕ του Βαξεβάνη, προφανώς διότι είτε του έχουν υποχρέωση, είτε
τον φοβούνται γιατί τους κρατάει στο
χέρι». Κι όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, «εμείς ζητάμε πλήρη διαφάνεια. Να
μας εξηγήσει ο κ. Πέτσας για ποιον
λόγο κόπηκαν κάποιοι, γιατί μπήκαν
στη λίστα άλλοι. Όμως καλό είναι
να δοθούν στη δημοσιότητα και όλες οι διαφημιστικές δαπάνες του
Δημοσίου από το 2015 για να δούμε
ποιοι ήταν ωφελημένοι».
Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν
δοθούν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τότε στο ΚΙΝΑΛ θα έχουν ένα πολύ γερό όπλο στα χέρια τους για να αντιπαρατεθούν
και με τη Ν.Δ. και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι από τη δημοσιοποίηση θα
εκτεθεί τόσο η κυβέρνηση, όσο
και η αντιπολίτευση, διότι είναι
κοινό μυστικό ότι φιλοΣΥΡΙΖΑϊ-

κά ΜΜΕ έφαγαν με χρυσά κουτάλια από τον Ιανουάριο του
2015 έως τις 6 Ιουλίου του
2019. Και δικαιολογημένα αναμένουν ότι θα ανακαλύψουν στη
λίστα του ΣΥΡΙΖΑ λαβράκια. Διότι καλά πληροφορημένες πηγές
αναφέρουν ότι, για παράδειγμα,
η ΕΥΔΑΠ στη διαφημιστική της
καμπάνια περιέλαβε πολλά τοπικά ΜΜΕ της Αττικής. Και απλά
να υπενθυμίσουμε ότι η Ρένα
Δούρου ήταν περιφερειάρχης
Αττικής, ενώ ο σύντροφός της
Γιάννης Μπενίσης ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ.
Κι όπως θυμήθηκαν στελέχη της
Χαριλάου Τρικούπη, στις 27
Μαΐου του 2019 (μία ημέρα μετά
τις ευρωεκλογές), όπου ο Αλέξης
Τσίπρας επί της ουσίας προκήρυξε εθνικές εκλογές, η ΕΥΔΑΠ
προκήρυξε διαγωνισμό ύψους
325 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία
και συντήρηση του Κέντρου Επε-

ξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας
(ΚΕΛΨ). Το δε εντυπωσιακό είναι ότι η ΕΥΔΑΠ έδωσε ελάχιστη
διορία στους υποψήφιους ανάδοχους για ένα τόσο σημαντικό
διαγωνισμό. Η διορία έληγε την
1η Ιουλίου.
Τέτοιες αποκαλύψεις αποτελούν ένα σημαντικό όπλο για τη
μάχη που θα ξεκινήσει σε πιο έντονο ρυθμό τον Σεπτέμβριο. Κα-
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θώς τότε αναμένουν στο ΚΙΝΑΛ
ότι θα επιχειρήσει το τελικό ρεσάλτο ο ΣΥΡΙΖΑ, για να «κλέψει»
και νέα στελέχη, αλλά και να δανειστεί την ιδεολογία της Σοσιαλδημοκρατίας. Εξάλλου, προς αυτή την κατεύθυνση ωθούν τον Αλέξη Τσίπρα οι περισσότεροι
πρώην ΠΑΣΟΚοι, που τώρα κατοικοεδρεύουν στην Κουμουνδούρου.
Για τα θέματα Τύπου το ΚΙΝΑΛ
θα σηκώσει ψηλά τα όσα έγιναν
με τις τράπεζες, σχετικά με τα δεδουλευμένα για τους πρώην εργαζόμενους στην «Ελευθεροτυπία», που έχουν λαμβάνειν χρήματα από το τίμημα της εκκαθάρισης. Στο ΚΙΝΑΛ θυμούνται την
αυθαίρετη νομοθετική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στην οποία
κινούνται οι τράπεζες, ενώ η κα
Γεννηματά κατηγορεί και την κυβέρνηση, ότι παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο.

Αλλά και στο θέμα των εθνικών
θεμάτων το ΚΙΝΑΛ προσπαθεί
να εκπέμψει μία σοβαρότητα. Δίχως κραυγές και το σημαντικότερο με προτάσεις για ενότητα. Ήδη
στη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν την ανησυχία τους για την
τουρκική προκλητικότητα, την οποία ο Ανδρέας Λοβέρδος την
αναβάθμισε με δηλώσεις του σε
τηλεοπτική εκπομπή, ως «τουρκική επιθετικότητα».
«Αν η Τουρκία περάσει από τα
λόγια στις πράξεις, πρέπει να πάρει
ανάλογη απάντηση». Αυτό πρεσβεύουν στο Κίνημα Αλλαγής,
που ανησυχούν για τις εξελίξεις
στα εθνικά θέματα, μετά την κλιμακούμενη προκλητικότητα των
γειτόνων μας. Στη Χαριλάου Τρικούπη ασκούν κριτική κάνοντας
λόγο για ανυπαρξία στρατηγικής
και λανθασμένη τακτική από την
κυβέρνηση. Μάλιστα, μετά από
πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τη Φώφη Γεννηματά και με όλα τα κορυφαία
στελέχη του Κινήματος Αλλαγής
που έχουν ασχοληθεί με τα εξωτερικά θέματα, από τον Γιώργο
Παπανδρέου, ως τον Ανδρέα
Λοβέρδο και τον Παναγιώτη
Ιωακειμίδη, αποφασίστηκε ότι
δύο είναι οι λέξεις κλειδιά για το
Κίνημα Αλλαγής στα εθνικά μας
θέματα: «Αποτελεσματικότητα» και
«Αποφασιστικότητα». Και αυτές θα
καλέσουν την κυβέρνηση να επιδείξει. Ταυτόχρονα, επαναφέρουν την πρότασή τους για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Ήδη το έθεσε
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
η Φώφη Γεννηματά κατά την
πρόσφατη συνάντησή τους. Ως εναλλακτική η κα Γεννηματά ζητά
ενημέρωση σε τακτά χρονικά
διαστήματα από τον πρωθυπουργό, αλλά σε συναντήσεις που θα
μετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στο Μαξίμου.

Οι συνήθειες
ΓΡΑΦΕΙ Ο

Παρά τα όσα κυκλοφορούν ως
πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φέτος δεν θα αλλάξει
συνήθειες. Θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές γύρω τον δεκαπενταύγουστο στα Χανιά. Και το επιβεβαίωσε στη συνέντευξη που
έδωσε στους ξένους δημοσιογράφους στην Σαντορίνη στην
εκδήλωση για να προμοτάρει
τον ελληνικό τουρισμό.

Κίτσος
ο κοριός

Χρησιμοποίησε
τα «όπλα»
του αντιπάλου

Αυξημένα τα δρομολόγια των μέσων
μαζικής μεταφοράς μετά από τις
παρεμβάσεις Μπακογιάννη στο κέντρο
της πρωτεύουσας

Μπήκε στο νόημα
ο Τάκης με την εκκλησία
Έμαθα ότι συζητήθηκε εντόνως στο
εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η
συμφωνία- για να μην πω το dealτου Τάκη Θεοδωρικάκου με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και την συμμετοχή των ιδρυμάτων της Εκκλησίας
στο νέο πρόγραμμα «κοινωφελούς
εργασίας» που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για να απορροφήσει ανέργους. Ο υπουργός είχε υποσχεθεί στον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας 1.000 θέσεις από
το κοινοτικά επιδοτούμενο πρόγραμμα, αλλά μετά από εσωκομματικές γκρίνιες, τελικά ο αριθμός έπεσε στις 400 θέσεις. Ο Θεοδωρικάκος έχει βάλει ως στόχο να είναι υποψήφιος στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας, ποντάρει στην αρωγή της εκκλησίας και αυτό είναι που τρομάζει
τους υπόλοιπους βουλευτές και πολιτευτές της εν λόγω περιφέρειας. Κι
όπως έλεγαν κάποιοι νεοδημοκράτες «παρά το γεγονός ότι ήταν Κνίτης ο
υπουργός μπήκε γρήγορα στο νόημα για
την δεξιά του Κυρίου».

Στην συζήτηση για το
νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, προ
δύο περίπου εβδομάδων
πολλοί βουλευτές της Ν.Δ.
έμειναν άναυδοι, όταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης
ανέφερε τα ονόματα των
Δημήτρη Γληνού και
Αλέξανδρου Δελμούζου.
Και ο πρωθυπουργός
χρησιμοποίησε
αποσπάσματα από ομιλίες
των δύο αυτών
αριστερών
μεταρρυθμιστών της
Παιδείας για να δείξει ότι
το πρότυπο σχολείο δεν
είναι καρκίνωμα, όπως
ήθελε να το παρουσιάσει
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένας
ιμάντας κοινωνικής
κινητικότητας που έδινε
δυνατότητα πρωτίστως
στα παιδιά από φτωχές
οικογένειες να μπορούν
να διακρίνονται και να
πηγαίνουν σε σχολεία
όπου στηρίζουν αυτές τις
ξεχωριστές δεξιότητες.
Βέβαια θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε και την
βοήθεια του λογογράφου
του πρωθυπουργού, του
Γιάννη Βλαστάρη, ως
γνώστη των γεγονότων
στην Αριστερά…

Μέσω τηλεδιάσκεψης
οι συσκέψεις με
τον Πισσαρίδη

Είναι γνωστό ότι ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης που έχει αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής της περίφημης «επιτροπής Σοφών» που έχει
συστήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εισηγηθεί
πού και πώς θα πρέπει να κατευθυνθούν τα ευρωπαϊκά
κονδύλια-μαμούθ που συζητούνται στην Ε.Ε. Μόνο που
όσοι πιστεύουν ότι θα γίνουν… εξαντλητικές συναντήσεις και συσκέψεις, πλανώνται πλάνην οικτράν! Συγκεκριμένα, ο Πισσαρίδης φέρεται να έχει ενημερώσει -από την πρώτη, μάλιστα, στιγμή, πριν καν αποδεχθεί την
πρόταση…- τον πρωθυπουργό ότι οι ακαδημαϊκές και
ερευνητικές του υποχρεώσεις δεν τού αφήνουν περιθώρια φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα. Έτσι, ο Πισσαρίδης θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της «επιτροπής Σοφών» αλλά και με το Μέγαρο Μαξίμου μέσω…
τηλεδιασκέψεων -μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
φέρεται να διαβεβαίωσε τον Πισσαρίδη ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό τον τρόπο εργασίας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Επενδυτικά
σεμινάρια
Η πληροφορία ότι ξεκίνησε σεμινάρια ο Παπαδημούλης σε βουλευτές κι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
για το πώς κάνεις τις καλύτερες επενδύσεις στο real estate, εισπράττοντας εν συνεχεία ευρωπαϊκά κονδύλια δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Και τώρα μούγκα
στη στρούγκα

Θυμήθηκε και το
σούπερ μάρκετ

Δεν το έχει το… παλικάρι με
τις επιλογές στην Ευρωβουλή
Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ξέφυγε από την μιζέρια του 5% και μετατράπηκε σε κόμμα εξουσίας δεν έχει καταφέρει να βρει την περπατησιά
του σε ό,τι αφορά την ευρωβουλή. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας
δεν το έχει με τις επιλογές που κάνει. Πως το λέει και ο Άγγελος Αναστασιάδης «δεν μπορεί το παλικάρι». Ειδικά στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η κατάσταση με την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί τον γέλωτα σε εχθρούς και φίλους.
Από την ομάδα του 2014 έχασε το Νίκο Χουντή, την Σοφία Σακοράφα και τον Κώστα Χρυσόγονο. Τώρα έχει μπλέξει με το δίδυμο
Κούλογλου-Αρβανίτη που έχει σηκώσει μπαϊράκι κατά του Παπαδημούλη. Και δικαίως θα προσθέσουμε εμείς, καθώς η δραστηριοποίηση του «Μήτσου» από το Νέο Ψυχικό στο real estate δημιουργεί
πλείστα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν προσθέσουμε και τον Αλέξη
Γεωργούλη, που δεν ακούει κανένα, τότε καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής ότι τελικά ο Τσίπρας δεν το έχει με τις επιλογές ευρωβουλευτών.
Αλήθεια ποιος τον συμβουλεύει και δεν έχει στείλει στην ευρωβουλή
ούτε ένα άνθρωπο που να γνωρίζει τα ευρωπαϊκά θέματα;

Ο Κούλογλου δεν είναι ο
μόνος που τα έχει πάρει
στο κρανίο με τον
Παπαδημούλη. Ανάλογη
κριτική του ασκεί και ο
Λακόπουλος από την
προσωπική του
ιστοσελίδα, ο οποίος
θυμήθηκε μέχρι και τα
ψώνια στο σούπερ
μάρκετ. Δηλαδή αντί να
ήταν σε καραντίνα, λόγω
της επιστροφής του από
το εξωτερικό, έκανε
πληθωρικές αγορές ειδών
καθημερινότητας, ενώ στη
χώρα γινόταν προσπάθεια
να αποτραπεί ο πανικός.
Και φυσικά
χρησιμοποιούσε τον
αστυφύλακα-φρουρό ως
φιλιππινέζα.

Εντύπωση έχει προκαλέσει στην Χαριλάου
Τρικούπη η σιγή ιχθύος που επικρατεί στην
Κουμουνδούρου για τον Παπαδημούλη και
τα σίγουρα λεφτά που εισπράττει από την
Ευρώπη μέσω της ΜΚΟ που χρηματοδοτείται από τον μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος.
Θυμούνται τι έλεγαν προ μίας δεκαετίας
για τον Παπανδρέου και τα άλλα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, που παρέλαβαν την καυτή πατάτα από τον Καραμανλή από την Κουμουνδούρου. Ότι «χρεοκόπησε τη χώρα για να
κερδίσει από τα ομόλογα ο φίλος του ο Σόρος», ακολουθώντας όλα τα fake news του
Πάνου Καμμένου (και για τα οποία εισπράττει καταδίκες).
Και τώρα μούγκα στην στρούγκα.

Ο «Παπασπιτούλης»
και οι ρουφιάνοι…
Μετά την στήριξη που
έλαβε από το Νίκο Φίλη ο
«Παπασπιτούλης» (σόρι
Παπαδημούλης ήθελα να
γράψω) ξετσούμισε. Και
λέει δεξιά και αριστερά
ότι «κανείς από την ομάδα
των ευρωβουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, εκτός του
Κούλογλου δεν
ενοχλήθηκε από την
αρνητική δημοσιότητα με
την υπόθεση των
ακινήτων». Μάλιστα το
ίδιο ισχυρίζεται και για
τον Αλέξη Τσίπρα.
Δεν ξέρω τι λέει ο
«Παπασπιτούλης», αλλά
οι ρουφιάνοι μου από την
Κουμουνδούρου
επιμένουν: «Θα χτυπήσουν
καμπάνες για τον Μήτσο».

Αρωγός σε συνέδριο για τον
εθνικό διχασμό το ΚΙΝΑΛ
Ενότητα, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το
μήνυμα της Φώφης Γεννηματά για το μέλλον, όπως
το περιέγραψε σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της
με την πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα
Αγγελοπούλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δε,
και αφού ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών
της Επιτροπής, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
πρότεινε το κόμμα της να συμβάλει σε όλη αυτή την
προσπάθεια για τον εορτασμό, με μία εκδήλωση-συνέδριο που θα αφιερωθεί στον διχασμό.
«Στο πώς ο Εθνικός Διχασμός που ζήσαμε πολλές φορές στο
παρελθόν, λειτούργησε ως ανάχωμα στην πορεία της χώρας και κυρίως πώς μπορούμε σήμερα να αποφύγουμε αντίστοιχους διχασμούς και να προχωρήσουμε οι Έλληνες ενωμένοι, να φύγουμε μπροστά, τιμώντας τους αγώνες των
προγόνων μας», όπως χαρακτηριστικά είπε, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες ενωμένοι, μπορούν να πάνε την
Ελλάδα μπροστά.
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Οριστικά τέλος στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ-Κοτζιά
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει, προ μηνών, την πρωτοβουλία να καλέσει τον Νίκο Κοτζιά στην
Κουμουνδούρου, ανταποκρινόμενος στην επιστολή που τού είχε αποστείλει ο επικεφαλής του
«Πράττω». Μάλιστα, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως δεν έχει απαντήσει, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά
στην κατατεθειμένη πρόταση Κοτζιά για προγραμματικό διάλογο μεταξύ όλων των προοδευτικών
δυνάμεων, εν τούτοις η ηγετική ομάδα συζητούσε το ενδεχόμενο επιστροφής του «αρχιτέκτονα»
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ωστόσο, τα όσα είπε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών για τις μισές
αλήθειες του Τσίπρα τελείωσαν οριστικά την σχέση ΣΥΡΙΖΑ-Κοτζιά.

Παρασκήνιο αλά ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση
του γραμματέα του κόμματος
Έκανε πίσω, όπως μαθαίνω, ο Νάσος Ηλιόπουλος
και δεν θέλει να συγκρουστεί με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Αυτός είναι και ο λόγος που αποσύρθηκε
από την άτυπη κούρσα της διαδοχής του Πάνου
Σκουρλέτη, στην θέση του γραμματέα του κόμματος.
Και αυτό διότι όλοι εκτιμούν πως ο Σκουρλέτης θα αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του γραμματέα του
κόμματος, από τη στιγμή που δεν θα τον προτείνει ο αρχηγός. Επιτρέψτε μου πάντως να έχω αμφιβολίες, αλλά
θα σας το εξηγήσω άλλη φορά. Οπότε σύμφωνα με
διαρροές από συνεργάτες του Τσίπρα έχουν μείνει στην
κούρσα οι Αλέξης Χαρίτσης, Ρένα Δούρου, Χρήστος
Σπίρτζης και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πάμε τώρα να δούμε πως περιπατάει το παρασκήνιο με
τους παραπάνω.
Αν επιλεγεί ο Χαρίτσης, τότε βλέπω τον Τζανακόπουλο να παίρνει τα βουνά. Εκτός κι εάν τον συγκρατήσει το έτερον ήμισυ, η Αχτσιόγλου, που δεν είναι
παρορμητική. Πάντως ο Τζανακό ακούει Χαρίτση και
βγάζει καντήλες. Για τόσο λατρεία του έχει.
Αν επιλεγεί η Δούρου θα αποτελέσει την χαρά των
αντιπάλων. Οι πρώτες ερωτήσεις που θα τις κάνουν θα
είναι για το Μάτι και την Μάνδρα. Άσε που έχει μπροστά της και τις δίκες τόσο για τις πλημμύρες στην Μάνδρα και την καταστροφή στο Μάτι.
Ο Σπίρτζης έχει ισχυρές πλάτες. Τον αβαντάρουν οι
καλοί του φίλοι Αλέκος Φλαμπουράρης και Νίκος
Παππάς. Και φυσικά με τον Σπίρτζη ο Τσίπρας θα
στείλει το μήνυμα σε όλη την κοινωνία ότι κάνει στροφή
στην σοσιαλδημοκρατία. Έλα όμως που τον Σπίρτζη
δεν το γουστάρει η εσωκομματική αντιπολίτευση και θα
του κάνει τον βίο αβίωτο.
Η Ξενογιαννακοπούλου είναι μία καλή περίπτωση. Έχει θητεύσει γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ, είναι εργασιομανής και αυτό της το αναγνωρίζουν όλοι. Έχει ένα
μειονέκτημα. Είναι χασοδίκης. Όχι δεν είναι νομικός.
Απλά με την Μαριλίζα ως γραμματέα το ΠΑΣΟΚ γνώρισε δύο ήττες. Στις δημοτικές του 2006 και τις εθνικές
του 2007.
Οπότε μένει ο Ραγκούσης, ο οποίος αυτοπλασάρεται
ως ένας από τους πατέρες της νίκης του ΠΑΣΟΚ (ήταν
γραμματέας) του 2009 με δέκα μονάδες διαφορά επί
της Ν.Δ. Εγώ πάντως επαναλαμβάνω, τον Σκουρλέτη
μην τον θεωρείται σφαγμένο.

«Αράζει» στην Σκιάθο ο ΓΑΠ
Οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει τον Γιώργο Παπανδρέου
να αλωνίζει τον κόσμο, λόγω
και των αναγκών που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του
ως προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αλλά και των ομιλιών του σε διάφορα φόρουμ
και πανεπιστήμια ανά την υφήλιο. Τελευταία όμως
τείνει να μετατραπεί σε δημότη Σκιάθου, την οποία επισκέπτεται πολύ συχνά, λόγω και του ότι στο καταπράσινο νησί των Σποράδων διατηρεί πολυτελή εξοχικό η ολλανδή σύντροφος του Γουέντι Κονέλι.
Και με την ευκαιρία του ερχομού των καλοκαιριού
οι κάτοικοι της Σκιάθου είδαν και πάλι τον Γιώργο
Παπανδρέου, ο οποίος ευδιάθετος επισκέφθηκε την
αγορά του νησιού και μίλησε σε όλους.

Βλέπει σκληρό παζάρι
«νότιων» και «βόρειων»
Αν και η τελευταία συνεδρίαση
του Eurogroup είχε καλά νέα για
την Ελλάδα, αφού εγκρίθηκε η
δόση των 748 εκατομμυρίων, εν
τούτοις συνομιλητές του υπουργού Οικονομικών,
Χρήστου Σταϊκούρα, δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Κι αυτό διότι στην τελευταία συνεδρίαση οι υπουργοί Οικονομικών των βορείων χωρών εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για
την παροχή επιχορηγήσεων προς τις οικονομίες
της Ευρωζώνης και ζήτησαν να προβλέπονται μόνο
δάνεια -και, μάλιστα, με αυστηρούς όρους που παραπέμπουν σε μνημόνια. Μάλιστα όπως επισήμανε
ο Έλληνας «τσάρος» της οικονομίας, ότι το παζάρι
θα είναι σκληρό μεταξύ «βορείων» και «νοτίων»
και μπορεί τελικώς να αποδειχθεί ξανά ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
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Και νέα εξόρμηση
του Κώστα Καραμανλή
Τελείωσε η καραντίνα και ξεκίνησε τις εξορμήσεις του στην περιφέρεια ο Κώστας Καραμανλής. Από τότε που παρέδωσε την εξουσία στον Γιώργο Παπανδρέου, ο κ. Καραμανλής έχει εξελιχθεί σε άνθρωπο happy traveler. Οι εξορμήσεις του συχνές και η προτίμησή του είναι στην ελληνική περιφέρεια.
Αυτήν τη φορά, ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Δολό Ιωαννίνων,
στον δήμο Πωγωνίου, όπου διέμεινε για πέντε ημέρες σε αγαπημένο του ξενώνα,
ενώ στη συντροφιά του είχε αυτοδιοικητικούς του νομού με τους οποίους διατηρεί
στενές σχέσεις. Ο λόγος για τον περιφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη και τους δημάρχους Ζαγορίου Γιώργο Σουκουβέλο και Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκο, τον πρώην δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου και τον Λευτέρη Ζαγορίτη.

Το μεγάλο «εγώ»
του Ευάγγελου

Μετέχει των ερευνών για
τη Marfin ο Χρυσοχοΐδης
Στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το παρατσούκλι «επιθεωρητής Κάλαχαν», διότι όπως έλεγαν με την ενασχόλησή του με το υπουργείο
Δημοσίας Τάξης είχε αποκτήσει και αστυνομικές
γνώσεις κατά τη διάρκεια που κυνηγούσε τη
«17Ν». Τώρα έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την
υπόθεση με το βιτριόλι. Πηγές από το υπουργείο
έλεγαν ότι ήταν πολύ κοντά στις έρευνες, τόσο
που έδινε και συμβουλές. Οπότε ρωτήθηκε από
άλλον υπουργό για το ενδιαφέρον του, και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε απλά ότι παρακινήθηκε από το εντυπωσιακά έντονο ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης και την ανατριχίλα που προκάλεσε ιδιαιτέρως στις γυναίκες. Όμως αυτό που προφανώς ελάχιστοι γνωρίζουν
είναι ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην κυριολεξία προΐσταται των ερευνών για
τους δράστες της Marfin. Κι όπως έχει διαμηνύσει στο Μαξίμου έχουν καταλήξει σε
μία δεκάδα (μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα) και απλά η ΕΛ.ΑΣ. δένει την υπόθεση. Συνεργάτες του υπουργού έλεγαν ότι μετά τα αποτελέσματα των ερευνών
για τον εμπρησμό και τη δολοφονία των τριών υπαλλήλων της τραπέζης «θα τα
τρίψει στη μούρη του Ραγκούση με τον οποίο έχει ανοίξει βεντέτα».

Καλό μυαλό –και πολιτικό και
ακαδημαϊκό– αλλά μια… επαρσούλα την έχει ο Ευάγγελος
Βενιζέλος. Δεν λέω, καλό είναι
να έχει αυτοπεποίθηση ο άνθρωπος, καλό να ξέρει ότι το πάπλωμα του φτάνει πολύ… μακριά για να παραφράσουμε τη λαϊκή σοφία των γιαγιάδων μας,
αλλά μερικά από όσα είπε την περασμένη Τετάρτη
στη συνέντευξή του στο ACTION 24 ακούγονται κάπως. Παράδειγμα αυτό που είπε ερωτώμενος για τον
ανασχηματισμό και αφού περιέγραψε το πολιτικό
βιογραφικό του είπε ότι «δεν είμαι για υπουργός μίας
κυβέρνησης όπου ο πρωθυπουργός είναι συγκεντρωτικός». Μάλλον αχρείαστη η περιαυτολογία, εκτός
πια αν όντως του έγινε πρόταση υπουργοποίησης
και δεν μας το λέει ή αν θέλει να «κάψει» μια τέτοια
πρόταση. Φύλαγε, όμως, κι άλλη σφαίρα στη θαλάμη ο Ευάγγελος, καθώς ερωτώμενος για τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία, ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ είπε χαρακτηριστικά: «Στην αρχή, μου είχε
ζητηθεί η γνώμη μου, αλλά με έναν πολύ απλό και καθαρό τρόπο έχω αφήσει γραπτές οδηγίες…»
Ένα μικρό εγκεφαλικό πρέπει να το έχουν πάθει
στο Μαξίμου, αλλά και στο υπουργείο Εξωτερικών…

Από υπουργός,
«ραδιοφωνατζής»!

Προτιμά τον Μάικλ
Τζόρνταν…
Μια αριστοτεχνική ντρίπλα έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά
τη διάρκεια συνάντησης στο Φόρουμ των Δελφών. Όταν τον ρώτησε ο Παύλος Τσίμας αν θα έβλεπε το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Great Hack», στο οποίο η
Cambridge Analytica δεν ήταν απλά μια εταιρεία που
έπαιζε στα δάκτυλα τους αλγόριθμους, αλλά μια μηχανή προπαγάνδας στους περίπλοκους διαδρόμους του
Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Πιερρακάκης αντιπρότεινε ως κορυφαίο το ντοκιμαντέρ «The Last Dance» με τον μυθικό Μάικλ Τζόρνταν που έσπασε όλα τα κοντέρ παγκοσμίως.

Από τα υπουργικά και βουλευτικά σαλόνια, πίσω στη δημοσιογραφία μέσω της οποίας
τον γνώρισε ο περισσότερος
κόσμος, επιστρέφει ο Νίκος Ξυδάκης. Προφανώς και δεν θα ιδιωτεύσει σε κάποιο
από τα συστημικά ΜΜΕ αλλά στη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ
στα ερτζιανά, στον ραδιοφωνικό «105,5 Στο Κόκκινο». Εκεί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και διατελέσας και αναπληρωτής ΥΠ.ΕΞ. θα αναλαμβάνει τα διευθυντικά ηνία του σταθμού στη
θέση του Νίκου Σβέρκου, ο οποίος με τη σειρά του
θα γίνει διευθυντής στον ανανεωμένο ιστότοπο που
φιλοξενεί την ηλεκτρονική έκδοση της «Αυγής».
Οι πληροφορίες λένε ότι υπό τη διεύθυνση Ξυδάκη ο ρ/σ του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση.
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ΣΤΟ 15,6% ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ 60% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (NPE) ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Λιγότερη δημοσιότητα από
ό,τι της αναλογούσε με βάση
τη σημασία της –ας όψονται οι
εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά– έλαβε η προ ολίγων ημερών συμφωνία της Eurobank
με τους Ιταλούς της doValue
για την πώληση του 80% της
Eurobank Financial Planning
Services, της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις FPS της ελληνικής συστημικής τράπεζας.

Έχει πάρει
κεφάλι στη μείωση
των «κόκκινων» δανείων
EUROBANK:

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ο ντιλ «έκλεισε» στα 211 εκατ. ευρώ και με την ολοκλήρωσή του σηματοδοτείται και η αντίστοιχη ολοκλήρωση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) που είχε
ανακοινώσει η Eurobank τον Νοέμβριο
του 2018.
Σύμφωνα με τη διοίκηση Καραβία,
η ολοκλήρωση των συναλλαγών επιτρέπει στη Eurobank να αντιμετωπίζει
από μια ισχυρότερη θέση τις τρέχουσες προκλήσεις και να επιταχύνει την
επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων
της όσον αφορά την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την κερδοφορία.
Και δεν είναι αβάσιμη η αισιοδοξία
του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς,
όπως εξήγησε ο ίδιος στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω
συμφωνίας ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της
Eurobank διαμορφώνεται στο 15,6%
με κάλυψη 60%, δείκτης που αλλάζει
το «προφίλ» της τράπεζας κάνοντας την
να ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά.
Έχοντας, λοιπόν, η Eurobank πάρει… κεφάλι έναντι του εγχώριου τραπεζικού ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά
τη μείωση του όγκου των «κόκκινων»
δανείων, θα μπορέσει να στοχοπροσηλωθεί απερίσπαστη στο άνοιγμα της
κάνουλας των χρηματοδοτήσεων της
πραγματικής οικονομίας. «Είμαστε τώρα σε θέση να εστιάσουμε στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά στο Reuters o
Φωκίων Καραβίας, προσθέτοντας ότι
η Eurobank επέκτεινε ήδη για τον χρόνο που διανύουμε το βιβλίο δανείων
της στις επιχειρήσεις κατά περισσότερο
από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό
που για ολόκληρο το 2020 αναμένεται
να παρουσιάσει συνολική αύξηση άνω
των 2 δισ. ευρώ.

Τ

Μέγα ζητούμενο
η ρευστότητα στην αγορά
Αυτό είναι, άλλωστε, το μέγα ζητούμενο
στη μετα-πανδημική περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή, η χρηματοδοτική
στήριξη του επιχειρείν που χτυπήθηκε
από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, ώστε να μη διαρραγεί ανεπίτρεπτα ο παραγωγικός ιστός, αυτός με τη

σειρά του να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης της ύφεσης που ήδη ιχνηλατείται σε βασικά κομμάτια της οικονομίας και εν τέλει να μην υπονομευτεί η
μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές της
Eurobank από την πρώτη ημέρα του Ιουνίου υπογράμμιζαν ότι η εγχώρια

παραγωγή έχει αρχίσει να συρρικνώνεται επικαλούμενοι για παράδειγμα
τον βαθμό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού στη βιομηχανία
(capacity utilization rate in industry),
ο οποίος τον μήνα Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 67,1%, ποσοστό που είναι το
χαμηλότερο των τελευταίων 3,6 ετών.
Δεν χρειάζεται μάστερ στα οικονομικά
για να αντιληφθεί κάποιος ότι η μείωση
της παραγωγής ισοδυναμεί με μείωση
των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, εξέλιξη που αγγίζει εξίσου και
όσους δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο.
Για του λόγου το αληθές, σημειώνεται ότι μόνο το 2019 τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν αύξηση της ανεργίας στους Έλληνες τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι
την περασμένη χρονιά αριθμούσαν κάτι περισσότερο από 36.500 άτομα, ενώ μία χρονιά νωρίτερα ξεπερνούσαν
αισθητά τους 39.000.
Αν, μάλιστα, οι εργασιακές εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα ιδωθούν σε βάθος δεκαετίας, τότε θα διαπιστωθεί ότι
οι εργαζόμενοι στις τράπεζες έχουν μειωθεί σε ποσοστό 44%, αφού το 2009
το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων
στην Ελλάδα ανερχόταν σε 65.682 άτομα!!!

Πανευρωπαϊκές εξελίξεις στο θέμα της «κακής τράπεζας»
Την ώρα που ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας,
περιέγραφε στο Reuters την επόμενη ημέρα της συστημικής τράπεζας αλλά και της ελληνικής οικονομίας, από
το έγκυρο ειδησεογραφικό πρακτορείο έβγαινε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ
δρομολογεί έναν στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης
της νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων που γεννά η υγειονομική κρίση.
Επικαλούμενο δύο καλά πληροφορημένες –όπως ισχυρίζεται– πηγές αλλά με την ΕΚΤ να αρνείται να σχολιάσει την είδηση, το Reuters επιμένει ότι στη Φρανκφούρτη το ενδεχόμενο δημιουργίας μίας «bad bank»

που θα συγκεντρώσει τα αρνητικά στοιχεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει ξεπεράσει το στάδιο της
απλής ιδέας και βρίσκεται στη φάση του ενεργού σχεδιασμού. Μάλιστα, επικαλούμενοι τη δεύτερη πηγή τους
στο Reuters ισχυρίζονται ότι τις τελευταίες εβδομάδες
έχουν υπάρξει και διαβουλεύσεις μεταξύ στελεχών της
ΕΚΤ και Ευρωπαίων τραπεζιτών.
Βάσει των επίσημων στοιχείων που παρατίθενται στο
ρεπορτάζ του Reuters, το ύψος του χρέους στην Ευρωζώνη από πιστωτικές κάρτες, αυτοκινητο-δάνεια και ενυπόθηκα δάνεια υπερβαίνει το μισό τρισεκατομμύριο(!!!) και μόνο με ένα θαύμα θα… ξεκοκκινίσει.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
117 υποτροφίες στις
13 περιφέρειες από
το IEK ΑΛΦΑ και
το Mediterranean
College
Τον πρωτοποριακό θεσμό «Υποτροφίες στις
Περιφέρειες» για νέες και νέους που επιθυμούν να
σπουδάσουν αλλά δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα, συνεχίζει για 6η χρονιά φέτος το
Mediterranean College Aθήνας και Θεσσαλονίκης
και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις 13 ελληνικές
περιφέρειες.
Με στόχο την ενίσχυση του δικαιώματος όλων
των νέων στην Εκπαίδευση και πιστεύοντας ότι
αυτή η πρωτοβουλία είναι μέσα στο πνεύμα της
υφιστάμενης δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,
καθώς απαλείφει το εμπόδιο της οικονομικής
δυσπραγίας, o θεσμός «Υποτροφίες στις
Περιφέρειες» έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλάνο
δράσεων ΕΚΕ των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ
ΑΛΦΑ, MEDITERRANEAN COLLEGE, ΑΛΦΑ
studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) και
Mediterranean Professional Studies (Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης 2). Ειδικότερα, για κάθε περιφέρεια
παρέχονται 9 υποτροφίες σπουδών:
• 3 υποτροφίες για Bachelor στο Mediterranean
College για το α’ έτος σπουδών, σε πρόγραμμα
επιλογής των δικαιούχων
• 2 ετήσιες υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σε
ειδικότητα επιλογής των δικαιούχων
• 2 πλήρεις, ετήσιες υποτροφίες στο
MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES
(Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα
επιλογής των δικαιούχων, πλην των διετών
προγραμμάτων HND, για τα οποία η υποτροφία
αφορά στο α’ έτος σπουδών
• 2 ετήσιες υποτροφίες στo ΑΛΦΑ studies (Κέντρο
Διά Βίου Μάθησης 2), επίσης σε πρόγραμμα που
θα επιλέξουν οι δικαιούχοι
Σημειώνεται ότι η μεγάλη κοινωνική προσφορά
υπερβαίνει σε κόστος το €1.000.000 και οι
δικαιούχοι υπότροφοι θα αναδειχτούν με
κοινωνικο-οικονομικά αξιοκρατικά κριτήρια.

Ένας (billionaire)
ιππότης για
τη… Βασούλα
(Τράπεζα Πειραιώς)
κτός από τη μεγάλη
συλλογή αυτοκινήτων
που έχει ως χόμπι ο
Έλληνας δισεκατομμυριούχος Αριστοτέλης
–Τέλης για τους περισσότερους–
Μυστακίδης, είναι και «συλλέκτης» επενδύσεων. Και σε αυτήν
τη μεγάλη επενδυτική συλλογή
που περιέχει κυρίως ακίνητα εδώ
και λίγες ημέρες φιγουράρουν πάνω από 22 εκατομμύρια κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές μίας ελληνικής συστημικής
τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς.
Η απόκτηση του μετοχικού πακέτου αντιστοιχεί σε ποσοστό
5,1232% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας
και αρκετοί είναι εκείνοι που δεν
βλέπουν την «απόβαση» του Έλληνα μεγιστάνα στα μέρη μας ως μία
buy and sell κίνηση για άντληση
γρήγορου και εύκολου κέρδους
που συνηθίζουν να κάνουν οι επιχειρηματίες. Αντιθέτως, τη μεταφράζουν ως απόδειξη εμπιστοσύνης του περιώνυμου μπίζνεσμαν
στις αναπτυξιακές προοπτικές του

E

εγχώριου τραπεζικού συστήματος
αλλά και της ελληνικής οικονομίας
γενικότερα, παρά τα τραύματα που
αφήνει πίσω της η πανδημία του
κορωνοϊού και το αναμενόμενο
βάθεμα της ύφεσης.
Έστω κι αν οι τράπεζες σε παγκόσμια κλίμακα δέχονται νέες
πιέσεις λόγω της υγειονομικής
κρίσης που αναπόφευκτα θα επιδεινώσουν τα υποκείμενα «νοσήματά» τους, όπως είναι π.χ. τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, δεν
παύουν να αποτελούν ελκυστικότατες επενδυτικές επιλογές. Κι αυτό διότι ακόμη και στην παρούσα

δύσκολη συγκυρία ο κλάδος θα
στηριχθεί προκειμένου να μπορέσει με τη σειρά του να στηρίξει την
πραγματική οικονομία μέσω των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων όταν αυτά οριστικοποιηθούν. Αλλιώς δεν θα είχε και νόημα η αγορά τού εν λόγω μετοχικού
πακέτου από τον Αριστ. Μυστακίδη, που τον καθιστά τον δεύτερο
ιδιώτη μεγαλομέτοχο της Πειραιώς πίσω από τον Τζον Πόλσον, ιδρυτή της επενδυτικής «Paulson &
Co» που κατέχει κάτι παραπάνω από το 9% της ελληνικής τράπεζας.

Το ραντεβού του 2013
Το ενδιαφέρον του 60χρονου σήμερα trader εμπορευμάτων για το
ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι όψιμο. Λίγοι, μάλλον, ενθυμούνται ότι επτά χρόνια
πίσω, την άνοιξη του 2013, ο Τέλης Μυστακίδης προσγειωνόταν
στην Ελλάδα και περνούσε τις πύλες του Μεγάρου Μαξίμου για να
συναντήσει τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Ήταν η εποχή που οι ελληνικές
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Δωρεάν Wi-Fi στο «Σωτηρία» από τη WIND
Αναγνωρίζοντας τη σημασία στήριξης του εθνικού συστήματος
υγείας, η WIND σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, προχώρησε στην υλοποίηση του σημαντικού έργου εξοπλισμού με
δωρεάν Wi-Fi όλα τα κτήρια του νοσοκομείου «Σωτηρία».
Με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, που φτάνουν έως και 200
Mbps, διευκολύνεται η επικοινωνία τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών του νοσοκομείου. H επόμενη μέρα, με την
ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, συνδέεται άμεσα με την
αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη βελτίωση των υπηρεσιών που
απαιτούν ταχύτερα και ασφαλέστερα δίκτυα και την προσαρ-

μογή στη νέα ψηφιακή εποχή που κι αυτή με τη σειρά της απαιτεί συνεχή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.
Η εν λόγω πρωτοβουλία της WIND αποτελεί μέρος των δράσεών της για την «επόμενη ημέρα» και έρχεται να προστεθεί
σε όλες αυτές που υλοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων την προηγούμενη περίοδο. Η
εταιρεία, που από την πρώτη στιγμή έθεσε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το
επενδυτικό της πλάνο σε νέες τεχνολογίες ύφους περίπου 100
εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Αδιαπραγμάτευτος
Ευρωπαίος ο εκλεκτός
της Ελλάδας στο ΔΝΤ

συστημικές τράπεζες τελούσαν υπό διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και οι διοικήσεις τους έσπευδαν να ικανοποιήσουν την
εκ των ων ουκ άνευ «ντιρεκτίβα»
της Τράπεζας της Ελλάδος για επίτευξη του ορίου του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, προκειμένου να μην παραδώσουν τα…
κλειδιά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο πλαίσιο εκείνου του «προσκλητηρίου», ο Έλληνας «κροίσος» βρέθηκε εκείνη την εποχή στην Ηρώδου Αττικού και όπως είχε δεσμευτεί έδωσε το «παρών» στη μετέπειτα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που «έτρεξε» τότε η Εθνική
Τράπεζα.

Το who is who
του «King» Τέλη
Σε κάθε περίπτωση, το άκουσμα
της είδησης για την είσοδο του
Τέλη Μυστακίδη στο μετοχικό
κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς
έδωσε τροφή για αναζήτηση όλων
πτυχών του βιογραφικού του Έλληνα δισεκατομμυριούχου με τη
διπλή –ελληνική και βρετανική–
υπηκοότητα. Ένα βιογραφικό που
σε ό,τι αφορά την προσωπική του
ζωή είναι η επιτομή των χαμηλών
τόνων (σ.σ. σπιτόγατος όσο τον
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αφήνουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογενειάρχης, πατέρας ενός παιδιού), αλλά υψηλών
ντεσιμπέλ σε επαγγελματικό επίπεδο. Και μόνο το ύψος της περιουσίας του είναι τέτοιο που και να
ήθελε ο Τ. Μυστακίδης δεν θα
μπορούσε να περάσει απαρατήρητος, αφού με περιουσία 1,4
δισ. δολάρια φιγουράρει ανάμεσα στους 2.000 δισεκατομμυριούχους του πλανήτη για το 2020
στη σχετική λίστα που επικαιροποιεί και δημοσιεύει το περιοδικό «Forbes».
Αυτοί που τον ξέρουν καλά,
περιγράφουν έναν άνθρωπο πολύ διορατικό, καλά ενημερωμένο, που μιλά πέντε γλώσσες και

κυρίως διαθέτει το ακρογωνιαίο
για dealmaker ταλέντο να πουλάει
ακριβά αυτό που προηγουμένως
έχει αγοράσει πάμφθηνα. Με τέτοια προσόντα εξηγείται και το
πώς ο Τ. Μυστακίδης αναγορεύτηκε σε «βασιλιά του χαλκού», όντας ο άνθρωπος που έκανε την
ελβετική εταιρεία εξορύξεων
Glencore τον κορυφαίο παίκτη
στην παγκόσμια αγορά εμπορίου
του αρχαιότερου όλκιμου και ελατού μετάλλου. Σημειώνεται ότι ο
Τ. Μυστακίδης εργαζόταν στην
Glencore από το 1993 έως και το
2018 ως επικεφαλής των τμημάτων χαλκού, ψευδαργύρου και
μολύβδου της επιχείρησης, οπότε
και παραιτήθηκε αφήνοντας, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, τη σκυτάλη στα χέρια της νεότερης στελεχιακής γενιάς, χωρίς
όμως να απεμπολήσει το μερίδιό
του σε αυτήν. Θυμίζεται, επίσης,
ότι η Glencore ήταν μεταξύ των
συμμετεχόντων στον άκαρπο διαγωνισμό για την απόκτηση του
πλειοψηφικού πακέτου των
ΕΛ.ΠΕ.
Ας σημειωθεί, τέλος, για την ιστορία ότι το όνομα του 60χρονου σήμερα Έλληνα μεγιστάνα εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια όχι μόνο στις οικονομικές
στήλες (σ.σ. είχε διεκδικήσει ένα
φεγγάρι και τη ΛΑΡΚΟ σε ένα
πρότζεκτ που κόλλησε διαγωνιστικά), αλλά στις αθλητικές σελίδες του ελληνικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, καθώς ο Τ.
Μυστακίδης φερόταν ως ο σωτήρας του ποδοσφαιρικού Άρη,
φήμη που παρέμεινε… φήμη.

Έναν βέρο Αθηναίο, γεννημένο στην πρωτεύουσα το 1952
και αδιαπραγμάτευτα Ευρωπαίο –όπως ο ίδιος δηλώνει–
θα έχει ως αντιπρόσωπό της η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για τον
διαπρεπή οικονομολόγο Μιχάλη Μασουράκη, ο οποίος κατόπιν της σχετικής κυβερνητικής απόφασης και του υπουργού Οικονομικών,
Χρήστου Σταϊκούρα, θα
πάρει τη σκυτάλη από
τον Μιχάλη Ψαλιδόπουλο. Το περιβάλλον
του ΔΝΤ δεν αποτελεί
terra incognita για τον
κ. Μασουράκη, καθώς
έστω κι αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια από
τότε έχει μία εργασιακή
θητεία τριών ετών
(1983-1986) στο Ταμείο ως οικονομολόγος, εκπροσωπώντας
εν συνεχεία την Ελλάδα (1988-1996) στη Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αναπληρωματικό μέλος. Την ίδια περίοδο
(1987-1996) ο κ. Μασουράκης ήταν μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του υπουργείου
Οικονομικών, συνολικά δε το βιογραφικό του νέου αντιπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ εγγυάται μία επιτυχή θητεία, αφού μεταξύ άλλων έχει διατελέσει επικεφαλής οικονομολόγος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2015-2020) και ανώτερος διευθυντής Οικονομικών
Μελετών στην τράπεζα Alpha Bank (1996-2015).
Σε επίπεδο σπουδών ο Μ. Μασουράκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (19701975), συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή του πορεία στο
American University στην Washington D.C. (Μ.Α. 1979)
και στο Graduate Center of the City University of New
York (PhD 1983). Επίσης, δίδαξε οικονομικά στο Hunter
College της Νέας Υόρκης (1980-1983).
Για την ιστορία, να πούμε ότι αν και η πολιτική δεν υπήρξε ποτέ στα άμεσα ενδιαφέροντα του Μ. Μασουράκη,
έκανε μία εξαίρεση και στις ευρωεκλογές του Μαΐου του
2019 κατέβηκε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, επιδιώκοντας όπως είχε πει να συμβάλει στο να κατακτήσει η
Ελλάδα μια θέση εφάμιλλη εκείνης άλλων χωρών που
προοδεύουν αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η
Ενωμένη Ευρώπη.
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ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΡΝΑ
ΤΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σε… καραντίνα
το ίντερνετ
για το 29%
των Ελλήνων
Από τις 23 Μαρτίου που η Ελλάδα κατέβασε «ρολά» σε όλη
την επικράτεια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μέχρι
τις 4 Μαΐου που τα μέτρα άρθηκαν, θα νόμιζε κανείς ότι οι
εσώκλειστοι πολιορκημένοι
Έλληνες δεν έκαναν τίποτα
άλλο –εκτός από το να… καλοτρώνε–, από το να βρίσκονται
μπροστά στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ ή του υπολογιστή τους, και να «σερφάρουν» ακατάπαυστα στο διαδίκτυο. Ουδέν αναληθέστερον
τούτου, τουλάχιστον σε επίπεδο… καθολικότητας!
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ρειάστηκε να έλθει μία έρευνα της διεθνούς ερευνητικής σύμπραξης World
Internet Project (WIP)
στην οποία συμμετέχει το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) και που δημοσιοποιήθηκε από τη διαΝΕΟσις, για να καταδειχτεί ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς τα νομίζαμε.
Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της
έρευνας συλλέχθηκαν την περασμένη
χρονιά, όταν δηλαδή η Ελλάδα δεν είχε
χτυπηθεί από την υγειονομική κρίση,
εντούτοις η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει.
Κι αυτή η εικόνα αποδεικνύει ότι το
1/3 του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν
κάνει χρήση του διαδικτύου!
Συγκεκριμένα, το 29% εξακολουθεί
να μη χρησιμοποιεί το ίντερνετ, με το
υψηλότερο ποσοστό των μη χρηστών

Χ

(59%) να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα
των 65 ετών και άνω, «γεννώντας» τον
προφανή συσχετισμό ότι οι άνθρωποι
των δεύτερων «-ήντα» γυρνούν την
πλάτη στον ηλεκτρονικό κόσμο. Όσο
μάλιστα κατεβαίνουμε την ηλιακή σκάλα, τόσο μικραίνει και το ποσοστό αποχής από το ηλεκτρονικό σερφάρισμα. Για παράδειγμα στις ηλικίες 5564 ως μη χρήστες καταγράφονται το
21,7% και στις 45-54 ετών το ποσοστό
των μη χρηστών πέφτει ακόμη περισσότερο στο 12,6%, με τους μη χρήστες
του ίντερνετ να αναζητούνται με το…
κιάλι όσο χαμηλώνει ο ηλιακός πήχης
(βλ. 4,2% στους 35-44 ετών, 1,7%
στην ομάδα 25-34 και 0,9% στους νέους 15-24 ετών).
Ο έτερος κοινός τόπος όσων δεν
χρησιμοποιούν ιντερνετικές υπηρεσίες
είναι η έλλειψη επαγγελματικής απασχόλησης, η οποία όπως προκύπτει από την έρευνα επιβεβαιώνεται για το
84,1% των ερωτηθέντων. Ειδικότερα,
το 61,7% των μη χρηστών του ίντερνετ
είναι συνταξιούχοι, το 14,1% δηλώ-

νουν ότι ασχολούνται με τα οικιακά ή
τη φροντίδα άλλου προσώπου και το
6,9% δηλώνουν άνεργοι.

Έλλειψη γνώσεων και
ενδιαφέροντος
Πέρα από την ηλικία και την έλλειψη επαγγελματικής απασχόλησης, ακόμη
δύο λόγοι λειτουργούν καταλυτικά στην
απομάκρυνση των Ελλήνων από το ίντερνετ. Ο πρώτος σχετίζεται με την έλλειψη τεχνικών γνώσεων ή/και το αίσθημα φόβου για τη χρήση της τεχνολογίας που οδηγεί σε μη χρήση 35,7%
των πολιτών. Ο δεύτερος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και χρησιμότητας
που νιώθει για το διαδίκτυο το 46,7%
των Ελλήνων. Άλλες αιτίες που επικαλούνται οι Έλληνες συμμετέχοντες στην

ΗΛΙΚΙΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ,

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

έρευνα του World Internet Project για
την αποχή τους από τον ιντερνετικό κόσμο είναι:
• Η μη κατοχή συσκευής που επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η
έλλειψη οικονομικών πόρων, σε ποσοστό 4,4%.
• Η αδυναμία κάλυψης του συνδρομητικού κόστους σύνδεσης, σε ποσοστό 4,2%.
• Η αίσθηση ότι το διαδίκτυο απαιτεί
αρκετό χρόνο τον οποίο οι εν δυνάμει
χρήστες δήλωσαν σε ποσοστό 1,4% ότι δεν διαθέτουν.
• Άλλοι αδιευκρίνιστοι λόγοι μη χρήσης του ίντερνετ συγκεντρώνουν ποσοστό 7,7%.

Αισιοδοξία με επιφυλάξεις
Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας του World Internet Project είναι το 30% των σημερινών μη χρηστών του διαδικτύου που δήλωσαν ότι
έχουν χρησιμοποιήσει το ίντερνετ στο
παρελθόν, αλλά με ισχυρά ποσοστά της
τάξης 68,9% συμπληρώνουν ότι δεν
θα το χρησιμοποιήσουν ούτε στο μέλλον. Αυτή η αντίσταση των Ελλήνων μη
χρηστών στον ιντερνετικό… πειρασμό,
σε συνδυασμό με τα διόλου αμελητέα
ποσοστά ψηφιακού αναλφαβητισμού,
δείχνουν ότι η κοινωνία της πληροφορίας στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε
εξέλιξη, με τους ερευνητές να εκτιμούν
ότι οι προοπτικές ολοκλήρωσής της είναι μεν ευνοϊκές αλλά με επιφυλάξεις.
Αν κάτι, πάντως, προκαλεί σχετική
αισιοδοξία ότι ίσως αργά αλλά σταθερά το τοπίο θα αλλάξει είναι το γεγονός
ότι η διείσδυση της χρήση του διαδικτύου στους Έλληνες αυξάνεται σταθερά την τελευταία πενταετία φτάνοντας
το 2019 στο 71% όταν το 2015 βρισκόταν στο 59,8%.
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ΙχνηλατωνταΣ…

Π

ρόκειται για το καινούργιο βιβλίο της
πολυγραφότατης
και πολυτάλαντης
Στέλλας Καραμπακάκη, που κυκλοφόρησε
μόλις πριν από δύο εβδομάδες από τις εκδόσεις «Λυκόφως», με
τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο: «Εξάρχεια City»…
«Στην εξωτική πόλη των... Εξαρχείων όλα αποκτάνε το δικό τους ξεχωριστό χρώμα, και το μόνο που μένει φαινομενικά το ίδιο στις καφετέριες, τα μπαράκια και τους δρόμους
γύρω απ’ την πλατεία είναι η προσπάθεια των ανθρώπων να βρουν
τον Έρωτα. Μόνο που αυτός, σαν να
την έχει ακούσει λίγο περισσότερο,
και όχι μόνο δεν τους φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά κάνει
αποτυχημένους συνδυασμούς και
στήνει κωμικοτραγικές ιστορίες γνωριμιών, προσφέροντας άφθονο γέλιο, αν όχι στους άμεσα εμπλεκόμενους, σίγουρα σε όλους τους υπόλοιπους.
»Μια συλλογή χιουμοριστικών
διηγημάτων για τα πρώτα ραντεβού
που δεν τα ακολούθησαν δεύτερα,
για σχέσεις που διαλύθηκαν δίπλα
σε μαυρόασπρα graffiti και άδεια
μπουκάλια μπύρας, για έρωτες που
πνίγηκαν ανάμεσα σε αναθυμιάσεις
και κοκτέιλ μολότοφ. Και όλα αυτά
στο μέρος που η συγγραφέας θεωρεί το κέντρο του κόσμου: τα Εξάρχεια», διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.
Ας αφεθούμε όμως στην ίδια
τη συγγραφέα, τη Στέλλα Καραμπακάκη, να συνεχίσει την αφήγησή της – επεξήγηση για το τι εστί Εξάρχεια City για την ίδια:
«Τα Εξάρχεια μοιάζουν με ένα μικρό στρουμφοχωριό – ή καλύτερα
ένα χωριό σαν αυτό που έμεναν ο Αστερίξ και ο Οβελίξ. Ή η πρόγιαγιά
μου. Το 1920. Όλοι γνωρίζονται με
όλους, όλοι τσακώνονται με όλους,
όλοι κουτσομπολεύουν ασταμάτητα,
βγαίνουν στα ίδια ακριβώς μαγαζιά
–για την ακρίβεια δεν βγαίνουν απλώς, αλλά ξημεροβραδιάζονται σε
αυτά– και –το σημαντικότερο όλων,
γιατί όλα τα προβλήματα σε αυτήν
τη ζωή από εκεί αρχίζουν και εκεί τελειώνουν– όλοι έχουν κάνει σεξ με
όλους.
»Και κάπως έτσι, τα καλύτερα
μου χρόνια δεν μου τα έφαγαν, μόνο, οι γκόμενοι, αλλά τα μπαράκια
και τα μεζεδοπωλεία των Εξαρχείων.
Η Λοκομοτίβα, το Revolt, το Καφενείο, το Γιάντες, το Salero, εκείνος ο
κήπος στην Καλλιδρομίου, τα στενά
γύρω από την πλατεία, οι πεζόδρομοι, η Στουρνάρη – μια ζωή ολόκληρη μοιάζει να την έχω περάσει εκεί,
γύρω τριγύρω, με άρωμα καμένης
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με την Καίτη νικολοπούλου

Στέλλα Καραμπακάκη:

«Εξάρχεια City» (Εκδόσεις Λυκόφως)
φαίνεται να την έχει ακούσει λίγο
περισσότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε από τους μπάφους που καπνίζουν οι
γνωστοί άγνωστοι γύρω τριγύρω
στην πλατεία, και δεν στοχεύει καλά
με τα βέλη του. Και κάπως έτσι καταφέρνει να κάνει τους πιο αποτυχημένους συνδυασμούς ανθρώπων και
να στήνει τις πιο κωμικοτραγικές ιστορίες, προσφέροντας άφθονο γέλιο, αν όχι στους άμεσα εμπλεκόμενους, σίγουρα σε όλους τους υπόλοιπους…»
Καλοτάξιδο, θα ευχηθούμε εμείς, και καλές βόλτες στα αγαπημένα της (μας) Εξάρχεια…

Η πολυγραφότατη Στέλλα
Καραμπακάκη
βενζίνης, χημικών και καυσαερίου.
Και δεν θα τα άλλαζα με κανένα άλλο μέρος στον κόσμο όλο. Εξάλλου,
αν δεν έχεις κάτσει ξημερώματα να
χαζέψεις κάδο σκουπιδιών να καίγεται, τότε δεν έχεις νιώσει την πραγματική μαγεία των Εξαρχείων.
»Μια μικρή γούβα, χωμένη στο
κέντρο της Αθήνας που ο χρόνος
φαίνεται να σταματάει, οι ηλικίες και
η εμφάνιση να μην έχουν καμία απολύτως σημασία, οι θαμώνες να είναι πάντα οι ίδιοι, οι αξίες τους να
μένουν σταθερές και η πόλη της Αθήνας να αποκτάει, επιτέλους, λίγο
ξεχωριστό χρώμα.
»Αν σταθείς και παρατηρήσεις
τους τοίχους γύρω σου, θα δεις πως
υπάρχουν graffiti με γυναικείες μορφές, ασπρόμαυρες με κόκκινα χείλη
και κόκκινες καρδιές, που μοιάζουν
λίγο με γοργόνες, λίγο με κοπέλες,
λίγο με νεράιδες. Είναι πολλές, ίδιες
και διαφορετικές ταυτόχρονα, αλλά
δεν τις βρίσκεις ποτέ στην ίδια θέσ,
γιατί πάντα όταν γίνονται ταραχές
και συγκρούσεις ή όταν απλά κόσμος πολύς συρρέει στην πλατεία
για κάποια μεγάλη γιορτή, ή ένα σημαντικό γεγονός, αυτές αφήνουν τους
τοίχους και ανακατεύονται με τους
ανθρώπους: τους διαδηλωτές, τους
αναρχικούς, τους περαστικούς, τους
μόνιμους κατοίκους, τους άστεγους
ή τους τοξικοεξαρτημένους, που μοι-

άζει να έχουν γίνει ένα κι εκείνοι με
τους τοίχους των Εξαρχείων – κι όταν πια φύγουν από τον κόσμο, σε
graffiti πάνε και κατοικούνε κι εκείνοι, και κατεβαίνουν τα βράδια πα-

ρέα με τις γυναικείες μορφές, ελεύθεροι πια κι ευτυχισμένοι, ήρεμοι
και χαμογελαστοί.
»Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά
τριγυρνάει και ο Έρωτας, που όμως

Η Στέλλα Καραμπακάκη είναι
συγγραφέας, ενώ συνεργάζεται ως κωμικογράφος με
μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Επίσης, γράφει στίχους
και μουσική και κάνει ντουέτα με γνωστούς τραγουδιστές, κωμικούς και καλλιτέχνες όπως ο Ηλίας Κόζας
(koza mostra), η Μάρω Μαρκέλλου, η Κατερίνα Τσάβαλου, ο Μπάμπης Μπατμανίδης, η Χρύσα Κατσαρίνη, ο
Sexpyr. Στο προσωπικό της ιστολόγιο περιλαμβάνονται
συνεργασίες και φωτογραφίσεις για την παρουσίαση επώνυμων εταιρειών από τον
χώρο της ομορφιάς και της
μόδας. Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Οι Άντρες είναι σαν τα
παπούτσια», εκδ. Πολύτροπον, 2009, «Ένα Ξωτικό στον
Κήπο της Ουτοπίας», εκδ. Περίπλους, 2010, «Σαν τον Αλήτη με τη Λαίδη», εκδ. Πολύτροπον, 2012/2013, «Ένα
Μπακούρι στην Αθήνα», εκδ.
Πολύτροπον, 2013, «Το Μεγάλο Τζέρτζελο», εκδ. Πολύτροπον, 2014, «Οι Άντρες είναι σαν τα παπούτσια #το
δύο», εκδ. Λυκόφως, 2018,
«Ζωή σε λόγου μας», εκδ. Λυκόφως, 2019.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Θα κόψει ποσό από το
πακέτο της φαν ντερ
Λάιεν, θα αλλάξει λίγο
και τη μοιρασιά για να ικανοποιηθούν και οι
φτωχές χώρες, και στο
τέλος θα γίνει όπως πάντα της Μέρκελ
Του Μιχάλη Κωτσάκου
ρισμένες φορές η
Σύνοδος Κορυφής
της Ε.Ε. αποτελεί
την έμπνευση για
τους σεναριογράφους σε θεατρικές παραστάσεις
πρόζας κι επιθεώρησης. Οι
ρυθμοί που κινούνται όπως και
ο τρόπος που διεξάγονται και ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις είναι η χαρά του χαρτογιακά γραφειοκράτη. Διότι ο τρόπος που
αντιμετωπίζονται προβλήματα
ζωτικής σημασίας προκαλούν
κλαυσίγελο. Κι όπως λέει και ο
λαός μας, «όλο λάδι και από τηγανίτα τίποτα».
Όπως για παράδειγμα συμβαίνει τώρα που, εν μέσω πανδημίας, η οικονομική κρίση απειλεί μέχρι και εταιρείες κολοσσούς, όπως είναι η
Lufthansa, αλλά και χώρες πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, η διήμερη Σύνοδος
Κορυφής του Ιουνίου τελικά έγινε για το τίποτα. Όλοι προσήλθαν (μέσω τηλεδιάσκεψης)
γνωρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει
συμφωνία. Κι ευθαρσώς οι ηγέτες των χωρών-μελών της Ε.Ε.
το είπαν στις δηλώσεις τους
πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
Τότε γιατί έγινε, είναι το ερώτημα που απευθύνεται σε όλους
τους αξιωματούχους των Βρυξελλών. Και η απάντηση παιδική: «Για να καταγραφούν οι δια-

O

Ε.Ε.: Άλλος ένας χρόνος κυρώσεων
στη Ρωσία ελέω Κριμαίας
Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη
Ρωσία είναι ένα αγκάθι που από τον
Μάρτιο του 2014 μέχρι σήμερα συνεχίζει να πληγώνει τις όχι και τόσο
στοργικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα του Βλαντιμίρ
Πούτιν. Όσο μάλιστα το πρόβλημα
παραμένει άλυτο, οι Βρυξέλλες επιμένουν να ασκούν πολιτικό-οικονομικό πρέσινγκ στη Μόσχα με την παράταση των κυρώσεων που έχουν εδώ και καιρό επιβληθεί. Το ίδιο συνέ-

βη και 48 ώρες πριν, οπότε και το
Συμβούλιο της Ε.Ε. ανακοίνωσε την
παράταση για ένα έτος –συγκεκριμένα έως και τις 23 Ιουνίου του 2021–
των περιοριστικών μέτρων, απόφαση που από τις 11 Ιουνίου είχε πάρει
το ΟΚ των πρεσβευτών των χωρώνμελών της Ένωσης. Θυμίζεται ότι η
Ε.Ε. θεωρεί παράνομη την προσάρτηση της Κριμαίας, «βλέποντας» εσκεμμένη εκ μέρους της Ρωσίας αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, και

για τον λόγο αυτό επέβαλε μία σειρά
κυρώσεων, όπως διπλωματικά και οικονομικά μέτρα, περιορισμούς όσον
αφορά τις οικονομικές σχέσεις με την
Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, ακόμη
και ατομικά περιοριστικά μέτρα (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και
ταξιδιωτικούς περιορισμούς).

• Συνεδρίασαν οι ηγέτες της Ε.Ε., απλά και μόνο για να
καταγραφούν οι διαφωνίες, οι οποίες ήταν γνωστές εδώ και καιρό

Η μάμα-Άνγκελα
θα λύσει
τα προβλήματα
της φαμίλιας
φωνίες». Ποιοι διαφωνούν; Κατά
βάση η Αυστρία, η Ολλανδία, η
Δανία και η Σουηδία. Η τελευταία ακολούθησε την τακτική ανοσίας της αγέλης κατά την πανδημία και εν τούτοις έκανε μία
τρύπα στο νερό. Και πολλούς
νεκρούς είχε και χιλιάδες κρούσματα, όμως μόλις το 6% του
πληθυσμού της απέκτησε αντισώματα στον κορωνοϊό. Το χειρότερο δε είναι ότι δεν γλίτωσε
και την ύφεση στην οικονομία
της. Σε αυτές τις τέσσερις χώρες
προστέθηκε και η μισή Φιλανδία. Και λέμε η μισή, διότι συμφωνεί κατά το ήμισυ με τους
«φειδωλούς», όπως έχουν χαρακτηριστεί οι διαφωνούντες
και κατά το ήμισυ με τη Γερμανία. Άβυσσος η ψυχή των Φιλανδών. Το έχουμε νιώσει ουκ

δικά με τον Όλι Ρεν, την εποχή
του πρώτου μνημονίου. Ποιος
άραγε ξεχνά ότι τη μία ημέρα απαίτησε αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή και την επόμενη ημέρα στην επίσημη συνέντευξη Τύπου είπε το αξέχαστο
«Έλληνες, κουράγιο».

Και οι φτωχές χώρες

ολίγες φορές κατή τη δεκαετή
χρεοκοπία της Ελλάδας και τα
συχνά νταραβέρια με τους Φιλανδούς αξιωματούχους και ει-

Υπάρχουν και άλλοι που διαφωνούν. Οι χώρες του Βίζενγκραντ και οι βαλτικές. Αυτές έχουν
ως ηγέτη έναν ημίτρελο, τον
πρωθυπουργό της Ουγγαρίας,
τον Βίκτορ Όρμπαν, και διαμαρτύρονται ότι ήταν άδικη η
μοιρασιά του πακέτου των 750
δισ. ευρώ, καθώς θα πάρουν
πολύ λιγότερα από τους νότιους,
παρά το γεγονός ότι θεωρούνται
φτωχές χώρες. Το άσχημο γι’

αυτές τις χώρες είναι ότι η κινητήρια δύναμή τους, η Πολωνία,
«μπουκώθηκε» με βάση το σχέδιο φαν ντε Λάιεν-Μισέλ, οπότε τους παράτησε και προσχώρησε στο δίπολο ΜέρκελΜακρόν και τις υπόλοιπες χώρες του νότου.
Όλα αυτά είναι καλά για να
κάνεις χαβαλέ και να γράφεις
άρθρα στις εφημερίδες και πικάντικα στιγμιότυπα από τις Συνόδους Κορυφής στις παραπολιτικές στήλες. Όταν, όμως, μιλάμε για ψυχές και για ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη που αδυνατούν να αγοράσουν ένα
πιάτο φαΐ την ημέρα, τότε είναι
απορίας άξιον για ποιον λόγο οι
ηγέτες αρέσκονται σε νάζια, ως
χαρωπές δεσποινίδες που ξετσούμισαν από το σπίτι τους για
πρώτη φορά.

Τον Οκτώβριο
Λίγο-πολύ, όλοι γνωρίζουμε ότι
παρά τις διαφωνίες στο τέλος θα
υπάρξουν οι αναγκαίοι συμβιβασμοί από τις φειδωλές χώρες,
οι οποίες ζητούν όπως το πακέτο ενίσχυσης να πέσει και κάτω
από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ και τα περισσότερα κονδύλια να είναι με δάνεια.
Μέρκελ και Μακρόν έχουν
συμφωνήσει σε όλα, έχουν μαζί
τους και τον Σόιμπλε, οπότε στο
τέλος θα γίνει αυτό που θέλει η
Γερμανία καγκελάριος. Ειδικά
τώρα που η Γερμανία προεδρεύει της Ευρώπης μέχρι το τέλος
του έτους. Λογικά, η προσυμφωνία θα έλθει στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου, η συμφωνία
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«Αποκαθήλωση» του Κολόμβου απαιτούν Ισπανοί ακτιβιστές
Γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην «Α»
για την ακτιβιστική οργή που γέννησε σε πολλούς νέους ανά τον κόσμο η δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ στην Μινεάπολη των ΗΠΑ κι η οποία διοχετεύτηκε στο γκρέμισμα αγαλμάτων
που μνημόνευαν δουλέμπορους του αποικιοκρατικών εποχών. Το… viral της αποκαθήλωσης έφτασε μέχρι και την Ισπανία, όπου αντιρατσιστές
διαδηλωτές, με τη συμπαράσταση κάποιων πολιτικών της Αριστεράς, απαιτούν να γκρεμιστούν
τα αγάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου που…
ανθούν στην Ιβηρική. Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας της Ισπανίας, Ισαμπέλ Θελάα, υπερασπί-

τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο,
και από Οκτώβριο θα υποβάλλονται μελέτες για τις χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια. Τα πρώτα χρήματα θα εκταμιευθούν για
τις χώρες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021. Για ποιον
λόγο αναφέρουμε τον Οκτώβριο
ως το ορόσημο για να ξεκινήσουν να υποβάλλονται οι μελέτες προς έγκριση; Διότι τότε θα
είναι έτοιμος ο μηχανισμός της
Κομισιόν για να εξασφαλίσει δάνεια από τις αγορές και να υποδεχθεί τις μελέτες από τις χώρες.
Όμως, τελικά όλο το παιχνίδι
στήθηκε για να φανεί στο τέλος
ότι άλλο ένα μέγιστο ευρωπαϊκό
πρόβλημα λύθηκε χάρη στην ηγέτιδα Άνγκελα Μέρκελ. Και από κοντά και ο Μακρόν, που
στοχεύει να ηγηθεί την επόμενη
ήμερα, στη μετά Μέρκελ εποχή.
Το ζητούμενο είναι πού θα
καταλήξει η διαπραγμάτευση;
Θα παραμείνει το ποσό στο ύψος που ανακοίνωσε η Κομισιόν, ή θα υπάρξει κούρεμα για
να πειστούν οι φειδωλές χώρες;
Όπως επίσης στην κατανομή,
θα αφαιρεθούν κάποια κονδύλια για να δοθούν και στις χώρες του Βίζενγκραντ και τις Βαλτικές; Ακόμη η μαμά-Άνγκελα
δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της.

Τώρα προειδοποιεί
Προς το παρόν η Γερμανίδα καγκελάριος προειδοποίησε τους
Ευρωπαίους ηγέτες ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη βαθύτερη ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και ότι αυτό θα οδηγήσει πραγματικά σε πολύ, πολύ
δύσκολους καιρούς. Αναρωτήθηκε αν ο κόσμος έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό, ενώ πρόσθεσε ότι οι ηγέτες πρέπει να συνεδριάσουν διά ζώσης
το συντομότερο δυνατό για να

στηκε τα μνημεία του περίφημου εξερευνητή του
15ου αιώνα λέγοντας ότι «οι πόλεις έχουν ιστορία
και στιγμές που πρέπει να γίνονται σεβαστές και
να διδασκόμαστε από αυτές».
Σημειώνεται ότι ο Κολόμβος έκανε τα ταξίδια του
για λογαριασμό του ισπανικού στέμματος και είναι εθνικός ήρωας στην Ισπανία, αλλά κάποιοι
από τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν ότι η μορφή του συμβολίζει το
φυλετικό μίσος, καθώς η ανακάλυψή του άνοιξε τον δρόμο για την εισβολή ευρωπαϊκών χωρών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων στην Αμερική.

μπορέσουν να καταλήξουν σε
μία συμφωνία.
Ήδη από την παρέμβαση του
ο Μακρόν έστειλε ένα μήνυμα
στους διαφωνούντες, ότι θα κόψουν χρήματα από την πρόταση
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όμως, ο Γάλλος πρόεδρος
επέμενε ότι τα μέτρα της ευρωπαϊκής βοήθειας θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον
500 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις λόγω της έκτασης της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας. Σε μία ένδειξη ότι ο Μακρόν είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στις
δημοσιονομικά φειδωλές χώρες, διαμήνυσε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει με επιστρο-

φές πόρων στις χώρες που εισφέρουν περισσότερο στον
προϋπολογισμό της Ε.Ε., ενόσω
αυτό θεωρείται αναγκαίο για να
υπάρξει συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης.
Το πώς θα κινηθεί η Μέρκελ
το κατάλαβαν όλοι (πολιτικοί
και μη) από την παρέμβασή της
στη γερμανική Βουλή. Εκεί η καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι έστω
και τον Δεκέμβριο θα υπάρξει οριστική συμφωνία λέγοντας χαρακτηριστικά «εάν η ΕΕ βρεθεί
χωρίς προϋπολογισμό για το 2021
και χωρίς πακέτο οικονομικής ανάπτυξης, σημαίνει πως η Ευρώπη θα
δείξει αδυναμία στο να λάβει αποφάσεις». Επίσης η κα Μέρκελ
ξεκαθάρισε το δικό της πλαίσιο.
Δηλαδή, ότι η Γερμανία επιθυ-

μεί επταετές δημοσιονομικό
πλαίσιο μαζί με τον 7ετή προϋπολογισμό και τα νέα κονδύλια
που θα αποφασιστούν μετά από
διαπραγματεύσεις των χωρώνμελών. «Θα είναι τέχνη να συνδεθούν οι μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης», είπε στους γερμανούς βουλευτές.
Ο γαλλογερμανικός άξονας,
αντί να προτείνει ένα ξεχωριστό
Ταμείο Ανάκαμψης για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της
κρίσης από την Covid-19 (κάτι
που θα είχε ξεχωριστούς όρους,
προϋποθέσεις κ.λπ., και τους οποίους θα διαπραγματεύονταν
από το μηδέν όλες οι χώρες-μέλη), ενέταξε το Ταμείο μέσα στον
επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.
Έτσι, τα νέα κονδύλια θα εντάσσονται στους κανόνες εκταμίευσης της Κομισιόν, συν τους επιπλέον όρους που θα αποφασίσουν οι ηγέτες της ΕΕ στις επόμενες Συνόδους Κορυφής, συν
το 7ετές δημοσιονομικό πλάνο
που προωθεί η γερμανική προεδρία, με τη στήριξη των Βορείων και της Γαλλίας.
Η πρόταση της Κομισιόν για
επιπλέον 750 δισεκατομμύρια
ευρώ αναμένεται να αλλάξει, καθώς χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, το
Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η
Τσεχία και η Πολωνία θέλουν
λιγότερες επιδοτήσεις και περισσότερα δάνεια, ιδιαίτερα
προς τον Νότο.

Μισέλ και Τζεντιλόνι
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αν
και υπογράμμισε την ανάγκη για
μια συμφωνία το συντομότερο,
κατέστησε σαφές ότι περιμένει
από τους αρχηγούς κρατών και

κυβερνήσεων να επαναλάβουν
στη σύνοδο κορυφής τις θέσεις
τους αναφορικά με την πρόταση
της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ και
το νέο μακροπρόθεσμο κοινοτικό προϋπολογισμό. Από τα 750
δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης περίπου 500 θα δοθούν ως
επιχορηγήσεις και 250 δισ. ως
δάνεια, για τη στήριξη των οικονομιών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία.
Πρόσθεσε, δε, ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει «πιο πολύπλοκες και ίσως αυτό κάνει την τελική συμφωνία πιο εύκολη, παραπέμποντας στη συνήθη γερμανική
πολιτική για συμφωνία το τελευταίο λεπτό».
Από την πλευρά του ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο Πάολο Τζεντιλόνι (ως πρωθυπουργός της Ιταλίας μετείχε των Συνόδων Κορυφής) δήλωσε στο
γαλλικό δίκτυο France 2 ότι «θα
μπορέσει να βρεθεί μια συμφωνία
για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Ιούλιο, είμαι σίγουρος».

Ανησυχεί η Λαγκάρντ
Την ανησυχία της εξέφρασε η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας τους
ηγέτες των κρατών μελών της
Ε.Ε. ότι η πρόσφατη ηρεμία στις
χρηματοοικονομικές αγορές οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει περαιτέρω δράση από
τις κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα,
τόνισε ότι εάν οι ηγέτες της Ε.Ε.
δεν καταφέρουν να καταλήξουν
σε μια συμφωνία για το πώς θα
χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάκαμψη, το κλίμα στις αγορές θα μπορούσε να αλλάξει
ραγδαία.
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Του Μανώλη
Δράκου
ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
UEFA μεσοβδόμαδα να
διοργανωθούν στην Ελλάδα
(1 και 2 Οκτωβρίου) οι κληρώσεις του Champions League
και του Europa League, αλλά
και του Gala της UEFA (στο οποίο θα πάρει μέρος όλη η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου) έγινε μετά από
προσωπικές ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η σχέση που ανέπτυξε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της
UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον
περασμένο Γενάρη (όταν συνυπέγραψαν το Μνημόνιο Επανεκκίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου)
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή και
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η
χώρα μας ξεπέρασε ανώδυνα την
πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσαν τα δύο στοιχεία για να οριστικοποηθεί η τέλεση των δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών γεγονότων στη χώρα μας.
Πέρα από τη διενέργεια των
κληρώσεων του Champions
League και του Europa League
της επόμενης σεζόν (που είναι ένα
τηλεοπτικό γεγονός που ξεπερνά
τα στενά σύνορα της Ευρώπης και
μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο), το
Gala της UEFA συγκεντρώνει όλα
τα φώτα της δημοσιότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
αντίστοιχη περσινή εκδήλωση της
UEFA (όπου ο Βέρτζιλ Φαν
Ντάικ είχε νικήσει τον Μέσι και
τον Ρονάλντο), κατακτώντας το
βραβείο του κορυφαίου λόγω και
του θριάμβου της Λίβερπουλ με
την κατάκτηση του Champions
League, η 10άδα των υποψήφιων
για το βραβείο ήταν: 1. Βέρζιλ
Φαν Ντάικ, 2. Λιονέλ Μέσι, 3.
Κριστιάνο Ρονάλντο, 4. Άλισον
Μπέκερ, 5. Σαντιό Μανέ, 6. Μοχάμεντ Σαλάχ, 7. Εντέν Αζάρ, 8.
Ματάις Ντε Λιχτ, 9. Φρένκι Ντε
Γιόνγκ, 10. Ραχίμ Στέρλινγκ.
Κορυφαίος τερματοφύλακας
είχε αναδειχθεί ο Άλισον, κορυφαίος αμυντικός ο Φαν Ντάικ,
χαφ της σεζόν ο Φρένκι Ντε
Γιόνγκ και επιθετικός ο Λιονέλ
Μέσι. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντική είναι για τη χώρα μια
τέτοια προβολή…

Η

Καμία
συνεργασία
Είναι πασιφανές ότι…
καμία συνεργασία
πρόκειται να υπάρξει
μεταξύ ΕΠΟ και UEFA
ως προς τις τρεις
εκδηλώσεις, δηλαδή
τις δύο κληρώσεις (για
Champions League και
Europa League) , αλλά
και για τη γιορτή της
ανάδειξης των
κορυφαίων της
χρονιάς.
Η UEFA θα φέρει στην
Ελλάδα τους δικούς
της ανθρώπους και το
μοναδικό ερωτηματικό
είναι για ποιες θέσεις
των θεωρείων θα
στείλει προσκλήσεις
για τους παράγοντες
της ΕΠΟ και
προσωπικά τον
Βαγγέλη Γραμμένο.
Αν… στείλει. Γιατί έως
τότε μπορεί και να μην
είναι πρόεδρος!
Η ενέργεια της
κυβέρνησης να
ανακοινώσει μέσω του
κυβερνητικού
εκπροσώπου όλες
αυτές τις εκδηλώσεις
(που υπό άλλες
συνθήκες θα ήταν υπό
την εποπτεία της
φιλοξενούσας
Ομοσπονδίας, δηλαδή
της ΕΠΟ) δείχνει ότι η
UEFA δεν επιθυμεί
καμία εμπλοκή ή
ανάμιξη των εγχώριων
ποδοσφαιροπαραγόντων…

Το μήνυμα Αυγενάκη
Η διενέργεια των κληρώσεων του
Champions League και του
Europa League στην Αθήνα (αλλά
και των παράλληλων εκδηλώσε-

«Μπουκάλα» η ΕΠΟ του Γραμμένου, που δεν είχε ιδέα
ότι η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στις αρχές Οκτωβρίου το gala
της UEFA και τις κληρώσεις Champions League και Europa
League και το έμαθε από τους… δημοσιογράφους
μετά τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Πώς ο Κυριάκος
φέρνει στην Αθήνα
Μέσι και Ρονάλντο

ων, όπως η απονομή της «Χρυσής
Μπάλας») επιβεβαιώνουν την πολύ καλή σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με την UEFA.
Kαι φυσικά ο Λευτέρης Αυγενάκης βρήκε την ευκαιρία να στείλει το μήνυμα στις… απειλές της ΕΠΟ (όπως διατυπώθηκαν από τον
Βαγγέλη Γραμμένο στην έκτακτη
γενική συνέλευση την περασμένη
βδομάδα) περί προσφυγής στις
διεθνείς Αρχές σε περίπτωση παραβίασης (με αφορμή των θέμα
τον τρόπο διενέργειας των εκλογών στην Ομοσπονδία το αμέσως
επόμενο διάστημα) του… αυτοδιοίκητου.
«Στην Αθήνα θα χτυπά η καρδιά
του ποδοσφαίρου (1-2 Οκτωβρίου),
έπειτα από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Οι κληρώσεις των ομί-

λων Champions League και Europa
League, αλλά και οι βραβεύσεις των
κορυφαίων της μπάλας, θα διεξαχθούν στο Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”. Άριστη η συνεργασία της Ελλάδας με την UEFA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Αθλητισμού, τον οποίο ο Γ. Αλαφούζος… βιάζεται να ανασχηματίσει μέσα από τον ΣΚΑΪ και την
«Καθημερινή», όμως τα δημοσιεύματα των Μέσων του συνεχώς
διαψεύδονται από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό.

Σάστισε ο Γραμμένος
Είχε προηγηθεί η μάλλον… σπασμωδική αντίδραση του Βαγγέλη
Γραμμένου στο άκουσμα της είδησης για τη διενέργεια των κληρώσεων του Champions League

και του Europa League στο «Σταύρος Νιάρχος» από τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου, Στέλιου Πέτσα.
Στην ΕΠΟ δεν γνώριζαν τίποτα
για το θέμα, παρ’ ότι (αν είχαν καλές σχέσεις με την UEFA) ο ορθός
δρόμος θα ήταν να ενημερώνονταν πρώτοι στην Ομοσπονδία και
όχι τελευταίοι, και μάλιστα από
τους… δημοσιογράφους που έγραψαν τις σχετικές ανακοινώσεις
του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Αλλά είναι προφανές ότι στην
UEFA έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση και ο
πρόεδρος, Αλεξάντερ Τσέφεριν
δεν χρειάζεται την… έγκριση του
Γραμμένου για να συνομιλεί με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης στο… παραλήρημα Γραμμένου στην πρόσφατη γενική συνέλευση της ΕΠΟ (περί… προσφυγής
στις διεθνείς Αρχές σε περίπτωση
παραβίασης του αυτοδιοίκητου εκ
μέρους της κυβέρνησης) φρόντισε
να επαναφέρει στην τάξη τον (δήθεν) επαναστάτη πρόεδρο και να
του υπενθυμίσει ότι «η ΕΠΟ πρέπει
να λειτουργεί μέσα στον αθλητικό
νόμο».
«H Ε.Π.Ο. χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση της UEFA
να επιλέξει την Αθήνα ως τόπο συνάντησης της ελίτ του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου, σε επίπεδο ποδοσφαιριστών και συλλόγων, προκειμένου να βραβευθούν οι κορυφαίοι
του 2020 και να γίνουν οι κληρώσεις του Champions League και του
Europa League για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει έτσι από την χώρα μας.
»Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή
ποδοσφαιρική οικογένεια και να συνεργαστούμε με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τη διοργάνωση μιας
εκδήλωσης διεθνούς εμβέλειας»,
αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΠΟ σε
δήλωσή του στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας.
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Σωματεια-ΣφραγιδεΣ:

Στοπ στις
«μαϊμούδες»
του αθλητισμού
Του Μανώλη Δράκου
απόφαση του Λευτέρη
Αυγενάκη να τεθεί σε
εφαρμογή στο site της
Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού η πλατφόρμα προεγγραφής των αθλητικών σωματείων για τη δημιουργία του
«Μητρώου Αθλητικών Φορέων» πυροδότησε αντιδράσεις από τις αθλητικές Ομοσπονδίες.
Ο στόχος του υφυπουργού Αθλητισμού είναι προφανής. Θέλει
να καθαρίσει τον αθλητικό χώρο
από τα σωματεία-σφραγίδες ή αλλιώς τα σωματεία-«μαϊμού» που
δεν έχουν αθλητές, δεν έχουν μέλη, παρά μόνο έναν εκπρόσωπο ο
οποίος ψηφίζει στις εκλογές της
κάθε Ομοσπονδίας και εκλέγει διοίκηση για το κάθε άθλημα.
Η κίνηση της Πολιτείας γίνεται
ενόψει των εκλογών στις Ομοσπονδίες που θα γίνουν –αν δεν
αλλάξει κάτι– το φθινόπωρο.
Ο Λ. Αυγενάκης ξεκαθάρισε
ότι οι επικείμενες εκλογές στις Ομοσπονδίες θα γίνουν «…με βάση
τα νόμιμα ερασιτεχνικά σωματεία τα
οποία θα έχουν καταγραφεί στο
Μητρώο. Δεν θα γίνει η εκλογική
διαδικασία με ό,τι δηλώσει κάθε απελθούσα διοίκηση. Καθαρές κουβέντες και διαφάνεια».
Στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στη γενική γραμματεία
Αθλητισμού για την εγγραφή των
σωματείων ο νόμιμος εκπρόσωπός του καλείται να συμπληρώσει
μια σειρά στοιχείων, όπως:
• το καταστατικό
• τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
• τον κατάλογο των μελών του
σωματείου
• τα οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμός - απολογισμός)
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
• το σύνολο των ενεργών αθλητών
• τις συμβάσεις με τους προπονητές
• τις αθλητικές εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιεί
• τα κόστη των εγκαταστάσεων
• τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες
κτλ.

Η

Για διαφάνεια ενόψει των εκλογών στις
Ομοσπονδίες έκανε λόγο ο Λευτέρης
Αυγενάκης, καθώς το κράτος θέλει
–για πρώτη φορά– να ξεκαθαρίσει
το τοπίο, αλλά συναντά αντιδράσεις

Η προηγούμενη κυβέρνηση, με
υφυπουργούς Αθλητισμού τον
Σταύρο Κοντονή (αρχικά) και τον
Γιώργο Βασιλειάδη (στη συνέχεια), ξεκίνησε την εκκαθάριση των
σωματείων, αλλά η διαδικασία δεν
προχώρησε. Την ξαναβάζει μπροστά ο Λευτέρης Αυγενάκης, συλλέγοντας τα στοιχεία των σωματείων προκειμένου να ελεγχθούν. Τα
σωματεία-σφραγίδα είναι… αγωνιστικά «φαντάσματα», αλλά ψηφίζουν κανονικά στις εκλογές, αλλοιώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις
το εκλογικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για σωματεία που εξασφαλίζουν την αναγνώρισή τους σε αγώ-

νες-φαντάσματα, οι οποίοι υπάρχουν μόνο στα χαρτιά ή σε αγώνες
που διεξάγονται μόνο και μόνο για
να εξασφαλίσουν οι διοικήσεις
τους δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των οργάνων του αθλητισμού
(ενώσεις, ομοσπονδίες).
Το φαινόμενο δεν είναι τωρινό… Πρόκειται για ένα σύστημα
που τρέφεται με τις κρατικές επιχορηγήσεις και εκμεταλλεύεται τα
κενά του νόμου για να γιγαντώνεται και να γίνεται ολοένα σημαντικότερο στη διαδικασία ανάδειξης
των διοικήσεων των Ομοσπονδιών και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
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Στην Ελλάδα της
κρίσης (από τα μνημόνια
και τον κορωνοϊό) υπάρχουν πολλών ειδών… σωματεία. Μερικά εξ αυτών έχουν
ξεμείνει ακόμη και από αθλητές και μέλη και παραμένουν
χωρίς δραστηριότητα, ανενεργά,
με τις σφραγίδες τους αντί να είναι κατατεθειμένες στο Πρωτοδικείο, να παραμένουν «ξεχασμένες»
σε συρτάρια κάποιων, που τις χρησιμοποιούν για προσωπικά οφέλη
και προβολή.
Κάποια άλλα σωματεία φτιάχτηκαν και λειτουργούν νομότυπα
από αθλητικές επιχειρήσεις, υπακούοντας κυρίως στο γράμμα αλλά όχι στο πνεύμα του νόμου, με
στόχο οι αθλητές τους ή οι ομάδες
που δημιούργησαν να έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές διοργανώσεις.
Είναι σωματεία χωρίς μέλη (μονοπρόσωπα), αλλά έχουν αθλητική
δραστηριότητα με μεγάλη συμμετοχή και προσφορά στα διάφορα
πρωταθλήματα.
Και τέλος, υπάρχουν σωματεία
που φτιάχτηκαν μόνο και μόνο για
να εισπράττουν κρατικές επιχορηγήσεις…
Δεν είναι υπερβολή, αλλά το
κράτος δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή ούτε τον αριθμό των αθλητικών σωματείων, αλλά ούτε και
των …εγκαταστάσεων που λειτουργούν στην χώρα.
Πρόσφατα, ο Λευτέρης Αυγενάκης περιέγραψε ως εξής την
κατάσταση: «Ο υφυπουργός Αθλητισμού, όχι μόνο εγώ, και οι προηγούμενοι, δεν ξέρουμε ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε στην
Ελλάδα, γνωρίζουμε μόνο τι έχει η
ΓΓΑ, δεν γνωρίζουμε πόσες και ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν
οι Δήμοι, ο Περιφέρειες, τα σωματεία, οι ιδιώτες. Δεν γνωρίζουμε πόσα είναι τα ερασιτεχνικά σωματεία,
όταν ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά, τη βάση
της αθλητικής πυραμίδας μας. Δεν
ξέρουμε ποιοι είναι οι προπονητές,
και με ποιες προϋποθέσεις δηλώνουν προπονητές. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ερασιτέχνες αθλητές, δηλαδή το μόνο που ξέρουμε είναι
πως έχουμε 48 αθλητικές ομοσπονδίες, εκ των οποίων είναι 27
Ολυμπιακές και οι υπόλοιπες μη Ολυμπιακές. Αυτό δεν αρκεί όμως. Το
σύνθημά μας είναι πολύ απλό: διαφάνεια και νοικοκύρεμα παντού.
Δημιουργούμε και Μητρώα Προπονητών και Αθλητών μαζί με αυτό
των Αθλητικών Σωματείων που είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο Κρητικός πολιτικός.
Το απόλυτο μπάχαλο…

«Νοικοκύρεμα και
διαφάνεια»
Στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΓΓΑ
για την προεγγραφή
των σωματείων
ανταποκρίθηκαν έως
τώρα 5.000 σωματεία.
«Είναι βέβαιο ότι, σε
πείσμα κάποιων λίγων
που βολεύονταν στο
σκοτάδι, στην
αδιαφάνεια και στα
δεκάδες σωματεία
“σφραγίδες”, εμείς
επιμένουμε ότι πρέπει
να νοικοκυρευτεί το
τοπίο, να μπει τάξη, να
επικρατήσει διαφάνεια
παντού! Αυτός είναι και
ο στόχος που
υπηρετούμε. Και το
πετυχαίνουμε με τη
βοήθεια των πολλών:
Παραγόντων, αθλητών,
γονέων. Παρά τα
αρχικά προβλήματα,
παρά τις αυξημένες
τεχνικές απαιτήσεις και
τη στενότητα χρόνου,
οι υπηρεσίες της ΓΓΑ
ανταποκρίθηκαν στο
απαιτητικό εγχείρημα
και τους ευχαριστώ
θερμά γι’ αυτό. Η
διαδικασία είναι
δυναμική, το Μητρώο
συνεχίζει να δέχεται
εγγραφές καθημερινά.
Δεν κλείνει όπως
κάποιοι ψευδώς
διαλαλούν…» σχολίασε
προ ημερών ο
Λευτέρης Αυγενάκης.
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Του Νίκου
Συνοδινού
ια ν’ αποκτήσεις
πρόσβαση στην εξουσία, πάρε μια
ομάδα, ένα κανάλι, μια εφημερίδα. Ο Ιβάν
Σαββίδης ακολούθησε κατά
γράμμα τη… συμβουλή. Έκανε
δικό του τον ΠΑΟΚ, δημιούργησε το OPEN, αγόρασε το «Έθνος». Το τρίπτυχο δεν προσφέρει πάντα απλόχερα την επιτυχία, καθώς εξαρτάται από
τον καπετάνιο, όταν έλθουν οι
φουρτούνες, πώς θα χειριστεί
τα καράβια του.
Αναμφίβολα η ναυαρχίδα του
εκάστοτε στόλου είναι η ομάδα. Όπως και να πάει το κανάλι ή η εφημερίδα, αν γίνουν λάθη οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες, πόσω
δε μάλλον οι αντιδράσεις. Στον
ΠΑΟΚ όμως όπως και σε κάθε μία
από τις μεγάλες ομάδες της χώρας, η κατάσταση δεν είναι εύκολα
διαχειρίσιμη. Εκεί λειτουργεί το αποτέλεσμα και το συναίσθημα και
ο όχλος έχει αποδειχτεί ότι δεν χειραγωγείται.
Δεν είναι πολλοί οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ που πιστεύουν ότι ο Ιβάν
Σαββίδης είχε από μικρός ένα ασπρόμαυρο κασκόλ στο σπίτι του,
ή ο γιος του Γιώργος μεγάλωσε
με την αφίσα του Κούδα στο δωμάτιό του. Αναμφίβολα ο σπουδαίος επιχειρηματίας ανέβασε το επίπεδο του ΠΑΟΚ, έβαλε πολλά χρήματα, δέθηκε με τον κόσμο, αλλά
ρόδινα είναι όλα, όταν έρχονται τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν
βλέπεις ξανά την πλάτη του Ολυμπιακού, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τον Άρη, όταν κινδυνεύεις
να χάσεις και τη δεύτερη θέση από
την ΑΕΚ, τότε σε ζώνουν τα φίδια
και αρχίζεις το ψάξιμο, ή πιέζεις ώστε να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Να πέσουν χρήματα, δηλαδή, αλλά όχι σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Οι κατάλληλοι
άνθρωποι να φροντίσουν ώστε ο
ΠΑΟΚ να στηθεί σε γερές βάσεις
και να ξεφύγει από τα ελληνικά
πλαίσια. Οι ακατάλληλοι, όμως, τι
να κάνουν;
Πολλά έχουν γραφτεί για τον Ιβάν Σαββίδη, το αφεντικό του
ΠΑΟΚ. Οι αποδοκιμασίες των τελευταίων ημερών αποτελούν καμπανάκι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ασχολείται όμως όσο θα πρέπει ο ισχυρός άνδρας με το οικοδόμημά
του, ή έχει αφεθεί στα χέρια του
Γιώργου Σαββίδη, του Μάκη
Γκαγκάτση, της Μαρίας Γκοντσάρεβα, του Όλαφ Ρέμπε, του
Τάκη Μπαλτάκου και των λοι-

Γ

Τα
παράσημά
μου
Πολλές είναι οι
τιμητικές διακρίσεις
του Ιβάν Σαββίδη στη
Ρωσία. Όπως αναφέρει
στο βιογραφικό του:
Για τα επιτεύγματα στις
δημόσιες, κοινωνικές
και οικονομικές
δραστηριότητες, καθώς
και για τη συμβολή του
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
της Ρωσίας, ο Ιβάν
Σαββίδης έχει τιμηθεί
με πολλά κρατικά
βραβεία όπως το
παράσημο «Για την
προσφορά προς την
Πατρίδα» ΙΙ βαθμού,
Παράσημο Τιμής της
Ρωσίας, παράσημο «Για
τη μεγάλη προσφορά
προς την Πατρίδα» IV
βαθμού, μετάλλιο «Για
την προσφορά» στο
έργο της αναγέννησης
των Κοζάκων του
Ντον, παράσημα της
Ρωσικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, έπαινοι από
τον Πρόεδρο της
Ρωσίας, τον
Περιφερειάρχη της
περιφέρειας του
Ροστόφ και το
δήμαρχο του Ροστόφ
στον Ντον.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ
αποκαλύπτεται από την επίσημη
ιστοσελίδα του, ιεραρχεί τις επιχειρήσεις
του βάζοντας το ποδόσφαιρο πίσω από
ξενοδοχεία, αναδεικνύει τη γενοκτονία
των Ποντίων, αλλά αναφορά
στη Μακεδονία γιοκ!

Εγώ,
ο Ιβάν!
πών επιφανών στελεχών του «δικέφαλου του βορρά»;
Για να μελετήσει κάποιος την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να γνωρίζει από πολύ κοντά
τον Ιβάν Σαββίδη. Τις λογικές
του. Την ιδιοσυγκρασία του. Ποιος είναι καλύτερος να αναδείξει
αυτά τα στοιχεία με… αντικειμενικότητα; Ο ίδιος ο Ιβάν.
Η «ΑΠΟΨΗ» καταγράφει σήμερα κάποιες βασικές αρχές στη ζωή
και τις επιχειρήσεις του ισχυρού
άνδρα του ΠΑΟΚ, κάνοντας παράλληλα τις δικές της επισημάνσεις. Τίθεται το ερώτημα: Έχει ο
Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ την αντίστοιχη τρέλα του Μαρινάκη για
τον Ολυμπιακό, ή του Μελισσανίδη για την ΑΕΚ; Η απάντηση
μάλλον είναι εύκολη. Οι Μαρινάκης και Μελισσανίδης είναι γαλουχημένοι από μικρά παιδιά με
την ομάδα τους. Όταν κυριαρχεί το
συναίσθημα της λογικής και αυτό
έχει μπει στο πετσί σου, τότε όσο
και να περνάνε τα χρόνια, δύσκολα
ανατρέπεται και αναστρέφεται.
Πολλές φορές ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν κινείται στον Ολυμπιακό με βάση τη λογική η οποία
έρχεται δεύτερη όταν κυριαρχεί το
οπαδικό ένστικτο, όπως στις άλλες
επιχειρήσεις του. Το ίδιο ισχύει για

τον Δημήτρη Μελισσανίδη και
την ΑΕΚ.
Απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, δίνει η επίσημη προσωπική ιστοσελίδα του Ιβάν Σαββίδη, η
οποία ουδέποτε αναδείχθηκε, ίσως γιατί είναι πενιχρές οι αναφορές της σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η διεύθυνση
ivansavvidis.gr βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε πολλούς τομείς, καθώς είναι η φωνή του ίδιου
του Ιβάν Σαββίδη. Από αυτήν έχει
αντλήσει η επίσημη ιστοσελίδα του
ΠΑΟΚ το βιογραφικό του ισχυρού
άνδρα της ΠΑΕ.
Όσον αφορά τη δραστηριότητά
του όμως τι… γίνεται;

Ο ΠΑΟΚ πίσω από
Παλιούρι και ΣΕΚΑΠ
Ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στα βασικότερα από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα, αλλά… τελευταίος στη σειρά πίσω από τα ξενοδοχεία του σε
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αλλά
και την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ
στην Ξάνθη.
Τι αναφέρεται χαρακτηριστικά;
«Ο Ιβάν Σαββίδης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του
πολυτομεακού
ομίλου
“AGROCOM” που ιδρύθηκε από τον

ίδιο το 2004. Σήμερα οι επιχειρήσεις του ομίλου έχουν διεθνή διάσταση. Ο όμιλος “AGROCOM” περιλαμβάνεται στη λίστα των 200 μεγαλύτερων ρωσικών εταιρειών
σύμφωνα με τo περιοδικό “Forbes”.
Ο όμιλος “AGROCOM” επιχειρεί
στους τομείς της καπνοβιομηχανίας, της επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων, της αγροτικής οικονομίας, της συσκευασίας, του
λιανικού εμπορίου.
Ο όμιλος ενώνει πάνω από 40 εταιρείες, όπου εργάζονται περισσότερα από 15 χιλιάδες άτομα. Ο συνολικός όγκος ακαθάριστων πωλήσεων ανέρχεται στα 1302 εκατ. ευρώ το χρόνο. Κάθε έτος ο όμιλος
καταβάλλει περίπου 684 εκατ. ευρώ για φόρους στο ρωσικό κράτος.
Η έδρα της μητρικής εταιρείας
βρίσκεται στο Ροστόφ στον Ντον
(Ρωσία).
Ο όμιλος αποτελείται από:
• συγκρότημα επιχειρήσεων κρέατος (όμιλος εταιρειών “Ταύρος”)
• συγκρότημα επιχειρήσεων καπνοβιομηχανίας (όμιλος επιχειρήσεων “Donskoy Tabak”)
• επιχείρηση παραγωγής τεχνητών περιβλημάτων “Atlantis-Pak”
• επιχείρηση παραγωγής επιτραπέζιου και μεταλλικού νερού
«Aqua-Don»
• αγροτικό συγκρότημα επιχειρήσεων (θερμοκήπια και ιχθυοκαλλιέργειες)
• εταιρείες που ειδικεύονται στη
διανομή και λιανική πώληση (ομάδα εταιρειών “Millennium”),
• άλλες εταιρείες
Στις αγορές της Ελλάδας και των
Βαλκανίων τα συμφέροντα του Ιβάν
Σαββίδη εκπροσωπούνται από την
εταιρεία “Dimera”. Τα βασικότερα
περιουσιακά στοιχεία του είναι το
ξενοδοχείο Makedonia Palace στη
Θεσσαλονίκη, το Paliouri Hotel στο
Παλιούρι Χαλκιδικής, και ο PAOK
FC».
Στον τομέα «Γεγονότα», ο Ιβάν
Σαββίδης έχει τελευταία ανάρτηση στις 19 Μαϊου 2020. Διόλου
τυχαία. Είναι η επέτειος από τη Γενοκτονία των Ποντίων και ο Ιβάν
ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, κάνει ξεχωριστή αναφορά.
Μεταξύ άλλων επισημαίνει:
«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
συμπατριώτες!
Κάθε χρόνο την ημέρα της τραγικής για τους Έλληνες του Πόντου
ημερομηνίας – της 19ης Μαΐου,
σφίγγονται από τον πόνο οι καρδιές
μας, και οι σκέψεις και οι ψυχές μεταφέρονται στα πάτρια εδάφη του
Πόντου, στους προγόνους μας.
Κάθε χρόνο αναρωτιέμαι – οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση;
Έχουμε κάνει αρκετά, ώστε ο κόσμος να μην επαναλάβει λάθη, όπως τα εγκλήματα εναντίον των
χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας; Πού πρέπει να κατευθυνθούν
οι προσπάθειές μας, ώστε να μην
κοπεί το αόρατο νήμα, που ενώνει
όλους εμάς, τους απογόνους των
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νοίγουν. Η
αντίληψη ότι
έχεις την δυνατότητα να βοηθήσεις ισορροπεί τον εσωτερικό κόσμο».

Για την
πνευματικότητα

Ελλήνων του Πόντου, τους διεσπαρμένους σήμερα σε ολόκληρο
τον κόσμο; Και βρίσκω τις απαντήσεις στον καθένα από εμάς, στη συμπεριφορά μας και στις πράξεις
μας...
Ιδρύθηκε το Κέντρο Ποντιακών
Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λειτουργεί
η Έδρα, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν επιτρέψαμε να κλείσει αυτή η
σελίδα της ιστορίας του ελληνικού
λαού. Προβάλλεται η σειρά “Το
Κόκκινο Ποτάμι”, πράγμα που σημαίνει ότι η ηχώ της ποντιακής τραγωδίας θα αντηχήσει στις ψυχές
πάρα πολλών ανθρώπων σε όλο
τον κόσμο.
Πραγματοποιήθηκαν πρεμιέρες
σοβαρών ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκαν από τα αδέλφια μας από την
Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
Η νεολαία μας διεξήγαγε σειρά από
δράσεις, αφιερωμένες στη μελέτη
της ποντιακής καταστροφής, και ασχολείται με την ανάδειξη του θέματος στον ΟΗΕ.
Όλα αυτά δείχνουν ότι, εμείς, οι
Πόντιοι δεν τα παρατάμε ακόμη και
στις πιο δύσκολες στιγμές.
Κοινό μας καθήκον είναι να μην
σταματήσουμε ούτε λεπτό τη δουλειά μας, η οποία έχει στόχο να
φέρνει έμπνευση στο λαό μας για
περαιτέρω δημιουργική δραστηριότητα. Και ας αποτελέσουν οι
πρόγονοί μας παράδειγμα ανυπότακτου πνεύματος και εσωτερικής
δύναμης.
Ο Θεός να μας ευλογεί!
Αιωνία η μνήμη σε όλους τους αδικοχαμένους».
Για τον Πόντο, ο Ιβάν Σαββίδης έχει έντονη δραστηριότητα
και αναφορές. Εκεί που δεν θα
βρει κάποιος κάτι, είναι για τη Μακεδονία και την ελληνικότητά της.
Ίσως είναι από τα θέματα που δεν
τον απασχολούν και δεν τον συγκινούν, παρά το γεγονός ότι ο
ΠΑΟΚ εκφράζει τη Μακεδονία, πέρα από τις χαμένες πατρίδες και
την προσφυγιά. Σε χιλιάδες λέξεις
στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει η
Μακεδονία, σε μια περίοδο ξεσηκωμού του Ελληνισμού για το θέμα.

Το εννιάπτυχο
των αρχών
Αυτό που προκαλεί αίσθηση, καθώς είναι ουσιαστικό και κυρίαρχο στην ιστοσελίδα του Ιβάν Σαββίδη, είναι το εννιάπτυχο των αρχών του. Σε αυτό δίνει πολλές απαντήσεις για τα πιστεύω του και
με βάση αυτές, μπορεί ο κάθε ένας
να εκτιμήσει το σκεπτικό στις αποφάσεις του, αλλά και τις προοπτικές που ενδεχομένως θα έχει ο
ΠΑΟΚ για το μέλλον.
Τι λέει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης;

Για το κράτος
«Είμαστε το κράτος, που μπορεί να
ενώνεται γύρω από την ιδέα να γίνει μια ισχυρή πλούσια χώρα με ευτυχισμένο λαό. Είμαι υπερήφανος
που είμαι πολίτης της Ρωσίας και
πάντα με τιμή θα υπερασπίζω τα
συμφέροντα της χώρας μου».

Για το εθνικό ζήτημα
«Ως Έλληνας στην καταγωγή, Ρώσος στη ζωή, και ορθόδοξος στην
πίστη, είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι
είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε και

να αποδεχόμαστε τα έθιμα της χώρας στην οποία ζούμε, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό τους εκπροσώπους όλων των εθνοτήτων. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να διατηρούμε τη δική μας ταυτότητα και να μεταδίδουμε στους απογόνους τις παραδόσεις του λαού μας».

«Να αναπτύσσετε όχι μόνο το
μυαλό, αλλά και το πνεύμα. Κατά
καιρούς διάβαζα διάφορα βιβλία.
Το μοναδικό βιβλίο όμως που με
συνοδεύει όλη τη ζωή μου είναι η
Αγία Γραφή. Με έκπληξη ανακάλυψα, ότι τις ίδιες σελίδες σε διαφορετικές καταστάσεις της ζωής, τις
αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Είμαι βαθιά πιστός ορθόδοξος χριστιανός, αλλά είμαι και ο άνθρωπος
που αναζητά. Γι’ αυτό, αναζητώντας
τη σοφία, συχνά ανοίγω το Κοράνι ή
απευθύνομαι στον Κομφούκιο».

Για τη δύναμη
Για την πίστη
«Ο κόσμος χωρίζεται σε εκείνους
που πιστεύουν στην παρουσία του
Θεού και σε εκείνους στους οποίους
είναι ευκολότερο να πιστεύουν στην
απουσία του. Αλλά είμαι πεπεισμένος ότι ένας κόσμος χωρίς πνευματικότητα είναι αδύνατον να υπάρχει.
Είμαι Χριστιανός και κατά καιρούς,
μου φαίνεται ότι έχω απορροφήσει
την Ορθοδοξία με το μητρικό γάλα».

Για τους ανθρώπους
«Οι άνθρωποι είναι η κύρια αξία και
η ευθύνη των επιχειρήσεων. Χωρίς
πίστη στους ανθρώπους δεν είναι
δυνατόν να επιτύχει κανείς τους
στόχους του».

Για την φιλανθρωπία
«Κανένας δεν είναι χειρότερος από
σας και κάποιοι είναι και καλύτεροι.
Οταν λοιπόν κάποιος ζητά βοήθεια,
καταλαβαίνω πολύ καλά ότι η ζωή
και οι συνθήκες τον αναγκάζουν να
το κάνει, και όχι τα καπρίτσια ή η απληστία. Και είμαι ευτυχισμένος που
έχω τη δυνατότητα να παρέχω αυτή
τη βοήθεια. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να χτυπούν τις πόρτες που α-

Το Ποντιακό τραγούδι
της Πάολα
Παραλήρημα και συγκίνηση προκάλεσε στον κόσμο, που βρέθηκε τον Μάιο του 2018 στο νυχτερινό κέντρο Stage, το σκηνικό που εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστή τον Ιβάν Σαββίδη και την
Πάολα. Ήταν η βραδιά που πανηγυρίστηκε η κατάκτηση του Κυπέλλου. Όμως, πέρα από τα συνθήματα, τους χορούς, τα τραγούδια και τις ανακοινώσεις, υπήρξε κι ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διάστημα. Όταν η Πάολα τραγούδησε το ποντιακό τραγούδι που μιλάει για τη «μάνα», «Σον Θεό εφτάγω τάμα», ο Ιβάν
Σαββίδης ανέβηκε στην σκηνή, έκατσε δίπλα της και δεν έκρυψε
τα δάκρυά του. Παράλληλα, την «έπνιξε» στα λουλούδια. Ήταν
μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη σε όσους την έζησαν και αναδεικνύει την αγάπη του Ιβάν Σαββίδη για τον Πόντο.

«Ως υποστηρικτής του σκληρού
στιλ ηγεσίας, περιβάλλω τον εαυτό
μου από δυνατούς ανθρώπους. Η
δική μου δύναμη είναι να τους ενώσω, να τους προσανατολίσω για την
επίτευξη του κοινού στόχου».

Για την επιτυχία
«Η εμπειρία μου λέει ότι τον άνθρωπο δεν τον καθοδηγεί ο ψυχρός υπολογισμός, άλλα η διαίσθησή του
και τα συναισθήματά του. Η επιχειρηματικότητα είναι πρώτα από όλα
διαισθητική διαδικασία. Οι πρωτοπόροι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τους σκληρούς πραγματιστές. Η επιτυχία σημαίνει να είσαι
πάντα ένα βήμα μπροστά. Ο ψυχρός
υπολογισμός σημαίνει να ακολουθείς τα ίχνη των άλλων».

Για την προδοσία
«Εάν δεν σου αρέσει κάτι στον χαρακτήρα του ανθρώπου, απλά να μην έχεις καμία σχέση μαζί του. Το μοναδικό πράγμα που δεν ανέχομαι είναι η
προδοσία. Αν έχεις περάσει από τη
προδοσία, είναι αδύνατο να απαλλαγείς από τη γεύση που σου αφήνει.
Χάνεται η πίστη στον άνθρωπο».

Φιλανθρωπικό έργο
Σημαντικά ποσά
ξοδεύει κάθε χρόνο
για φιλανθρωπίες ο
Ιβάν Σαββίδης. Όπως
αναφέρει, είναι ο
ιδρυτής
φιλανθρωπικού
ιδρύματος, το οποίο
υλοποιεί προγράμματα
που αποσκοπούν στην
πνευματική
αναγέννηση και
αποκατάσταση των
ορθόδοξων κειμηλίων,
δημιουργική ανάπτυξη
της νεολαίας,
προώθηση υγιεινού
τρόπου ζωής, καθώς
και πολιτιστικά,
εκπαιδευτικά,
επιστημονικά και
ερευνητικά έργα.
Ο συνολικός όγκος
των φιλανθρωπικών
προσφορών είναι
πάνω από 2,5
εκατομμύρια ευρώ τον
χρόνο.
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ΠΑΟΚ πήρε
ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό
και πανηγυρίζει που δεν έχασε. Θα πέσει φωτιά να
μας κάψει, ρε, με τον αήττητο και νταμπλούχο. Η ομάδα
ξαναβρήκε το σφυγμό της, σου
γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Άπαξ τη μία τον χάνει και την άλλη τον ξαναβρίσκει, πρέπει να
πάει στον καρδιολόγο. Αυτό λέει η ιατρική. Αλλού είναι το θέμα μου. Ο Ιβάν πάει να παγιδέψει και το Μελισσανίδη και το
Μαρινάκη με την πολιτική του
φέτος. Αναλυτικά θα στα δώσω
όλα μάστορα. Έτοιμο φαγάκι.
Άκου, μάστορα: Τρώει σφαλιάρα ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό
στην Τούμπα. Αστεία ομάδα ο ΠΑΟΚ. Μία ευκαιρία στο ενενήντα
φεύγα. Πάει μετά στο ΟΑΚΑ και χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την
άλλη, μηδέν εις το πηλίκον. Τ’ άντερά του έπιανε ο Διούδης. Έτσι
είναι, όμως, Μάκαρε Γκαγκάτση.
Στην Τούμπα τι είχε γίνει με το Διούδη; Καταγγελίες ότι τον στριμώ-

Ο

Ο Ιβάν τρέμει
τις αποδοκιμασίες
Όπως θα διαβάσετε παραδίπλα, ο Ιβάν πάει να
κοιμίσει τον Μαρινάκη
και το Μελισσανίδη στα
play off, να πάρει και
το κύπελλο και να παίξει στο Champions
League. Διαδίδει ότι
και καλά δεν τον ενδιαφέρει το Champions
League κι ότι στόχος είναι το κύπελλο. Μάλιστα. Γι αυτό και δεν θέλει κόσμο στην Τούμπα
ο Ιβάν. Διότι οι ΠΑΟΚτζήδες οι κανονικοί,
δεν τρώνε σανόχορτο
που τους σερβίρει το
Σαββιδοτεχνείο. Κι είναι έτοιμοι για μπούκες. Κάνανε μια μετά το
0-1 από τον Ολυμπιακό. Έτσι και ξαναστρβώσει το πράγμα,
δεν λογαριάζουνε ούτε
τον Ιβάν, ούτε το μικρό
Γιωργάκη. Λαμπόγυαλο
θα τα κάνουνε. Κι ας
γράφει ο Κόλκας ότι
πρέπει να στηριχτεί η ομάδα, γιατί έδειξε
σφυγμό, λέει, στο ματς
με τον Παναθηναϊκό.
Τους ρώτησε τους ΠΑΟΚτζήδες, τους κανονικούς, αν γουστάρουνε
τον ΠΑΟΚ μονάχα με
σφυγμό; Σφυγμό μπορεί να έχει, αλλά και υπέρταση έχει. Για να ξερουμε τι λέμε. Είπαμε,
όμως, πέρασαν οι μέρες
που ο Σαββίδης τους έπαιζε στην πρέφα τους
ΠΑΟΚτζήδες και τον άφηναν να κερδίζει.

ξανε οι φουσκωτοί κι έπεσαν κάτι
ψιλές. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε στον αιώνα τον άπαντα
δεν θα έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Τόσο
τα πήρε στο κρανίο ο Σωκράτης.
Να μην ξεφύγω όμως. Για την
παγίδα θα σου γράψω. Νικάει η ΑΕΚ στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ και περνάει δυο βαθμούς μπροστά. Μάλιστα. Και βγαίνει σύσσωμο το Σαββιδοτεχνείο, μ’ ένα στόμα μια ψυχή,
ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελλο. Όχι, δηλαδή, να βγει δεύτερος ώστε να παίξει στο Champions
League ο ΠΑΟΚ. Το κύπελλο. Το ακούει αυτό ο ΠΑΟΚτζής ο κανονικός και τα παίρνει στο κρανίο. Τρία
κύπελλα στη σειρά έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Κι αν πάρει ακόμα ένα, μια χαρά, αλλά το σεντονάκι είναι το μεράκι του. Η χλίδα. Να έρθει η Μπαρτσελόνα στην Τούμπα, η Γιουβέντους και τα ρέστα.

Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε; Πώς
πάει και λέει τέτοιο πράγμα ο Σαββίδης με την φωνή του Σαββιδοτεχνείου; Γιατί να το είπανε από
μόνοι τους, αποκλείεται. Τίποτα
δεν γίνεται δίχως την άδεια από
τον Ιβάν. Και σου λέει ο Παπαθεοδώρου στο ΟΡΕΝ, ότι τι να το κάνει το Champions League ο ΠΑΟΚ. Κανένας δευτεραθλητής δεν
κατάφερε να κάνει τίποτα. Κι ο Ολυμπιακός; Δεύτερος τερμάτισε
πέρυσι, έπαιξε στους ομίλους του
Champions League και τώρα παίζει με την Γουλβς στους «16». Ο Ολυμπιακός γιατί το έκανε και να
μην το κάνει ο ΠΑΟΚ;
Να σου πω εγώ γιατί τα βγάζει
αυτά προς τα έξω ο Σαββίδης, ότι
στόχος είναι το κύπελλο. Θέλει να
κοιμίσει τον Μελισσανίδη, ότι παίζεις μπάλα μονάχος σου Δημητράκη στο Champions League. Εγώ,

αποσύρομαι. Μάλιστα. Να το πάει
στο χαλαρό, δηλαδή, η ΑΕΚ, αφού
ο ΠΑΟΚ δεν το’ χει σκοπό το σεντονάκι. Στο λάου – λάου το πάει ο
Ιβάν ο πονηρός.
Και ρωτάω τώρα, εγώ. Πες ότι η
ΑΕΚ τερματίζει έξι βαθμούς παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και
βγαίνει η απόφαση του CAS και λέει
ότι επιστρέφονται οι επτά βαθμοί,
μένει ο ΠΑΟΚ στη Super League1
και υποβιβάζεται η Ξάνθη. Για εκεί
το πάει το έργο ο Ιβάν. Να μείνει ο
ΠΑΟΚ, να εξαφανιστεί η Ξάνθη. Να
δικαστεί, δηλαδή, με την πειθαρχικό
κώδικα της UEFA κι όχι με την τροπολογία του Γεραπετρίτη.
Κι άπαξ και τους πάρει τους
βαθμούς πίσω ο ΠΑΟΚ, τι θα πει,
μετά, ο Ιβάν; Δεν τους θέλουμε πίσω τους επτά βαθμούς, γιατί εμάς
μας ενδιαφέρει το κύπελλο; Πλάκα
κάνουμε τώρα ρε; Θα τους πάρει
κανονικά πίσω και θα παίξει στα
προκριματικά του Champions
League. Κι αν καταφέρει και πάρει
και το κύπελλο, θα καεί η Θεσσαλονίκη, ότι και κούπα σήκωσε και
στο Champions League βγήκε.
Θα πανηγυρίζουνε οι Κόλκες κι ο
Φιγούρας Κυριάκος ότι σε μια αποτυχημένη χρονιά, για πλάκα πήρε το κύπελλο και βγήκε στο
Champions League.
Έτσι είναι. Και που κολλάει ο
Μαρινάκης, θα πεις. Θα στο πω κι
αυτό. Τι ελπίζει ο Ιβάν να κάνει ο
Μαρινάκης; Να πάει στο CAS κι α-

Διαδίδει, μέσω του
Σαββιδοτεχνείου, ότι
δεν τον ενδιαφέρει
Champions League κι
ότι μοναδικός στόχος
είναι το κύπελλο,
οπότε ο Τίγρης παίζει
μόνος του, ενώ θέλει
φέρνει σε δίλημμα
και τον Βαγγέλη στο
CAS και τα play off
για τον ποιον θα
προτιμήσει
για τη 2η θέση

Παγίδα – κουτοπονηριά
του Ιβάν σε Μαρινάκη
και Μελισσανίδη

ντί να μιλάνε οι δικηγόρου για την
πολυιδιοκτησία, να λένε παπαριές.
Ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλός
προορισμός για διακοπές, ότι είχαμε να λιγότερα κρούσματα στην
Ελλάδα και τα ρέστα. Να μην υποστηρίξει, δηλαδή, την προσφυγή.
Και γιατί να το κάνει αυτό ο Μαρινάκης; Όχι για κανένα δώρο στον
ΠΑΟΚ, αλλά τώρα τελευταία είναι
στα μαχαίρια με το Μελισσανίδη
για τις εγκαταστάσεις στη Δραπετσώνα με το Κερατσίνι. Πόλεμος
κανονικός γίνεται. Και σου λέει ο
γίγαντας ο Σαββίδης, ποιος θέλει ο
Μαρινάκης στο Champions
League την επόμενη χρονιά; Εμένα
ή το Μελισσανίδη; Εμένα θα προτιμήσει, σου λέει το γατόνι ο Ιβάν.
Στο προχωράω. Έχει και δυο
παιχνίδια να παίξει ο Ολυμπιακός
με την ΑΕΚ, σου λέει ο Ιβάν. Τι θα
πάει να πει στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης, όταν γίνεται της Πόπης το κάγκελο στο
Κερατσίνι; Να παίξετε χαλαρά; Μέχρι και πριμ θα τους τάξει να κερδίσουν την ΑΕΚ. Έτσι είναι. Κι έτσι
και γίνει αυτό, παίρνει πίσω τους
βαθμούς από το CAS ο ΠΑΟΚ, πανηγυρίζει ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης πάει για το Europa
League.
Η υπόθεση στο CAS θα εκδικαστεί στις 6 Ιουλίου. Πότε θα βγει η
απόφαση; Μέσα σε μια εβδομάδα.
Το πρωτάθλημα θα είναι σε εξέλιξη. Θα δείξει κατά που πάει το
πράγμα. Να σου θυμίσω, ότι την
τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στο Φάληρο.
Να στο πω κι αυτό. Ο Μελισσανίδης την ανθίστηκε τη δουλειά με
την κουτοπονηριά του Ιβάν. Γι αυτό
και γράφουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ
ότι στόχος είναι να τερματίσει με
διαφορά μεγαλύτερη των επτά
βαθμών από τον ΠΑΟΚ, ώστε και
τους επτά βαθμούς να πάρει πίσω
από το CAS, να τους είναι άχρηστοι.
Τώρα, θα πεις, πως θα γίνει αυτό με το κύπελλο, να το πάρει ο
Σαββίδης και να βαράνε οι ποντιακές λύρες στο Λευκό Πύργο; Θα
κάτσει να χάσει ο Ολυμπιακός για
να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στον τελικό;
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
μάστορα. Το ξέρει αυτό ο Ιβάν, ότι
ο Μαρινάκης θέλει να τα μαζέψει
όλα. Γι αυτό κι η Super League1 έβαλε τον Ολυμπιακό να παίξει Κυριακή 21 του μήνα με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ Σάββατο με
τον ΟΦΗ στην Τούμπα. Μια ημέρα παραπάνω ξεκούραση θα έχει
ο ΠΑΟΚ. Κι η ΑΕΚ, βέβαια, θα παίξει Σάββατο με τον Άρη στο ΟΑΚΑ.
Ύστερα, ο Ιβάν ποντάρει και
στον ξένο διαιτητή με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Όλοι οι ξένοι
διαιτητές που σφύριξαν τον ΠΑΟΚ
επειδή διέγνωσαν όλο το μεγαλείο
του συλλόγου, πάντα του έδιναν
τα σπόρια στα ντέρμπι. Μπορεί,
σου λέει ο Ιβάν, ο Περέιρα να ξαναφέρει τον Σλοβένο τον Βίντσιτς
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να σφυρίξει.
Ελεύθερος είναι
ο Ζλάβκο, που τον
μπουζούριασαν επειδή
πήγε σε πάρτι με ναρκωτικά της Τατιάνας Μαξίμοβιτς. Ελεύθερος κι ωραίος.
Στο 101 σφύριξε τη λήξη στην
Τούμπα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έδωσε και πεναλτάκι
στον ΠΑΟΚ και ισοφάρισε σε 2-2.
Μια χαρά είναι ο Ζλάβκο. Πήγε
στην ψειρού, αλλά δήλωσε αθώος ότι τον παραμύθιασε η Τατιάνα
και αφέθηκε ελεύθερος. Δίκη θα
γίνει κανονικά, ωστόσο.
Έτσι είναι. Ποντάρει και στον
Περέιρα ο Ιβάν και καλά κάνει, δηλαδή. Ο καθένας, ό,τι έχει σ’ αυτή
τη ζωή, καλό είναι. Κι όχι μόνο
στους ξένους. Και στους Έλληνες
ποντάρει. Κι όταν έρθουνε τα
ντέρμπι με την ΑΕΚ, εκεί θα γίνει
το μεγάλο πανηγύρι για τον ποιους θα βάλει να σφυρίξουνε ο Μέλο με το μέλι Περέιρα. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Θα δεχτεί ο Ιβάν να τον σφυρίξει ο Παπαπέτρου; Δε νομίζω. Θα δεχτεί η ΑΕΚ
να τη σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος;
Με την καμία, σου λέει εγώ. Γιατί
από τώρα το σκέφτεται ο Περέιρα.
Και μην πει κανένα κορόιδο ότι
μπορεί να έρθουνε ξένοι διαιτητές.
Η ΑΕΚ το θέλει αυτό; Τον γουστάρει τον Περέιρα; Δε νομίζω.

Ποντάρει και

στον Περέιρα ο
Ιβάν και καλά κάνει,
δηλαδή. Ο καθένας,
ό,τι έχει σ’ αυτή τη
ζωή, καλό είναι.
Κι όχι μόνο στους
ξένους. Και στους
Έλληνες ποντάρει

Τεράστια
γκάφα
Ρέμπε με
Όσιμεν
Αυτός ο Ρέμπε ο Γερμανός που πήρε ο ΠΑΟΚ
για να κάνει και καλά,
κουμάντο στις μεταγραφές γιατί είναι
φορτωμένος με εμπειρία και πτυχία, ακόμα
δεν ήρθε και έκατσε επάνω στο παγωτό με
τον μικρό Γιωργάκη. Τι
έκανε ο instaGiorgis;
Ανακοίνωσε μια μεταγραφή. Τσαούσης, κάτι
τέτοιο. Μάλιστα. Είπαμε, έξις, Δευτέρα φύσις.
Σιγά, μην αφήσει ο μικρός Γιωργάκης να του
πάρει τη δόξα ο Ρέμπε.
Τέλος πάντως, τώρα τελευταία το έμαθα κι εγώ αυτό με το Ρέμπε.
Πήρε, λέει, στην Βόλφσμπουργκ ένα παιχτρόνι, ονόματι Βίκτορ
Όσιμεν από τη Νιγηρία.
Τον χρυσοπλήρωσε στα
3.5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα. Το παλικαράκι έπαιξε 14 ματς, δεν έβαλε γκολ κι ο μέγας
στρατηλάτης Ρέμπε τον
«ξεφορτώθηκε» (όπως
γραφει το Σαββιδοτεχνείο, στην Σαρλερουά
τη βελγική. Μάλιστα. Ο
Ρέμπε παραδέχτηκε ότι
έκανε λάθος που τον
πήρε. Μάλιστα. Η Σαρλερουά τον πούλησε
στη Λιλ πέρυσι το καλοκαίρι κι εφέτος η τιμή του παίκτη ξεκινάει
από τα 80 μιλιόνια ευρώ. Μιλάμε, δηλαδή, ότι ο Ρέμπε έκανε μπίνγκο με τον παίκτη. Και
για να δικαιολογήσει
το Σαββιδοτεχνείο την
παπαριά του, γράφει ότι προνόησε, λέει, να
πάρει από τη μεταγραφή στη Λιλ 3.5 εκατ. ευρώ η Βόλφσμπουργκ.
Κι ο παίκτης αξίζει 80.
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ΘΕΜΑ

Βούτυρο
στο ψωμί
του
Αυγενάκη
Βούτυρο στο ψωμί του
Λευτέρη Αυγενάκη
έβαλε ο αναπληρωτής
ταμίας της ΕΠΣ Αχαΐας,
Κώστας Ντάσιος, για
την αλλαγή του
εκλογικού συστήματος.
Επισημοποίησε με τον
πλέον κατηγορηματικό
τρόπο τα όσα
συμβαίνουν στις
εκλογές της ΕΠΟ και
ισχυροποίησε τους
λόγους που απαιτείται
αλλαγή των
διαδικασιών και του
εκλογικού σώματος.
Ο Κώστας Ντάσιος
μίλησε στο κρατικό
ραδιόφωνο κι
εξέφρασε σιγουριά για
«νίκη της ΑΕΚ» στις
εκλογές της
Ομοσπονδίας. Μεταξύ
άλλων, είπε: «Δεν
αλλάζει το εκλογικό
σύστημα της ΕΠΟ.
Κάποιοι θέλουν ν’
αλλάξει για δικούς τους
λόγους(…) Η ΑΕΚ δεν
χρειάζεται συνεργασία
για να πάρει τις
εκλογές της ΕΠΟ. Είναι
αυτόνομη. Έχει 35 συν
δύο ψήφους. Γράφτε το
και θα με θυμηθείτε(…).
Δεν γνωρίζω αν
υπάρξει συμμαχία με
τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ
μπορεί να κερδίσει
μόνη της».
Η ΑΕΚ λοιπόν θα
κερδίσει, λέει, τις
εκλογές της ΕΠΟ ένα
στέλεχος Ένωσης που
έχει ενεργό ρόλο στις
διεργασίες. Τα
μαθαίνουν οι ξένοι και
απορούν. Σου λένε, η
μια ομάδα ή η άλλη
κερδίζουν την
Ομοσπονδία; Και
αντιμετωπίζουν με
μεγάλο σκεπτικισμό τις
όποιες προτάσεις
προκειμένου να
σταματήσει να υπάρχει
αυτό που υποδαυλίζει
την αξιοπιστία του
ελληνικού
ποδοσφαίρου.

Γιατί δεν
κάνω για
πρόεδρος
στην ΕΠΟ;

Το μέλλον του Βαγγέλη
Η αντίστροφη μέτρηση για τον Βαγγέλη Γραμμένο στην προεδρία της ΕΠΟ άρχισε για τα καλά. Ο Θεσσαλονικιός γνωρίζει πως θ’ αφήσει την Ομοσπονδία και θα πρέπει να επιστρέψει στη βάση του και να επανέλθει
στην πρότερη επαγγελματική του κατάσταση για τα προς το ζην. Τόσα χρόνια τα παράτησε όλα ο Βάγγος και
αμισθί έτρεχε για το ποδόσφαιρο, και μάλιστα σε άλλη πόλη από τη δική του, 500 χιλιόμετρα και βάλε μακριά.
Η απαλλαγή από τα καθήκοντά του ίσως αποτελεί και μια λύτρωση για τον ίδιο. Με το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει ν’ ασχολείται ενεργά από άλλο πόστο; Είναι ένα ερώτημα. Πολλές θέσεις στη Θεσσαλονίκη για έναν ερασιτέχνη παράγοντα δεν υπάρχουν. Ν’ ασχοληθεί με την αθλητική Δικαιοσύνη; Σε ποιο επιτελείο μεγάλης ομάδας να μπει; Δύο έμειναν στη συμπρωτεύουσα, καθώς Ηρακλής και Καλαμαριά είναι στα πολύ χαμηλά
τους. ΠΑΟΚ και Άρης. Ο Καρυπίδης είναι προφανές ότι δεν θέλει να βλέπει τον Γραμμένο ούτε στους εφιάλτες του. Αλλά και να ήθελε, πώς θα τον παρουσίαζε στον κόσμο του Άρη; Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στο Χαριλάου. Ο Ιβάν έχει τόσους που πληρώνει. Ήλθε και προστέθηκε και ο Μπαλτάκος. Να πάρει
και τον Γραμμένο; Όχι ότι θα ήταν πρόβλημα, αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα όσο και αν ο δικός μας Βαγγέλης, όπως τον αποκαλούσε, έχει τη συμπάθεια όλου του επιτελείου στην Τούμπα. Η κλεψύδρα του χρόνου
αδειάζει και ο Γραμμένος σκέφτεται το μέλλον του, που μπορεί να είναι τελικά εκτός αθλητισμού.

«Έκρυψαν» την μπάλα στην Αγγλία
Ο αστάθμητος παράγοντας αποδείχθηκε ότι μπορεί να νικήσει την τεχνολογία και στο ποδόσφαιρο,
όσα μέτρα και να ληφθούν, δεν είναι βέβαιο ότι θ’ αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό που έγινε την περασμένη Τετάρτη στον αγώνα της Άστον Βίλα με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την 28η αγωνιστική της
Premier League, αποδεικνύει περίτρανα ότι ποτέ δεν μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος ότι θα πάρει
αυτό που του αξίζει. Οι κάμερες δεν εντόπισαν την μπάλα να περνάει τη γραμμή, όταν στο 42΄ ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Όριαν Νίλαντ, πέρασε ολόκληρος τη γραμμή, αγκαλιά με αυτήν. Το
είδαν οι παίκτες, το είδαν οι φίλαθλοι από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες, το είδαν οι προπονητές,
το είδε και ο… διαιτητής Μάικλ Όλιβερ, αλλά στη σέντρα δεν πήγε. Η εταιρεία Hawk-Eye εξέδωσε
ανακοίνωση για το γκολ που δεν μέτρησε στο παιχνίδι Άστον Βίλα - Σέφιλντ, ζητώντας συγγνώμη για
το πολύ σοβαρό λάθος, δίνοντας την εξήγησή της για ό,τι συνέβη. «Αυτό το επίπεδο απόκρυψης δεν
έχει σημειωθεί ποτέ σε πάνω από 9.000 παιχνίδια όπου το σύστημα Hawk-Eye Goal Line Technology έχει χρησιμοποιηθεί». Τι συνέβη; Η στάση του σώματος του τερματοφύλακα και του αμυντικού, αλλά
και το δοκάρι, δεν επέτρεψαν στις επτά κάμερες (όχι αυτές της τηλεόρασης που έδειξαν το γκολ, αλλά αυτές του συστήματος του Goal Line) να έχουν καθαρή λήψη για να φανεί ότι η μπάλα πέρασε τη
γραμμή. Έτσι το γκολ δεν μέτρησε και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος στερώντας από τη Σέφιλντ δύο
πολύτιμους βαθμούς και την άνοδο στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.




Την περίοδο 1969-70 ο αείμνηστος πρόεδρος
του Εθνικού Δημήτρης Καρέλας έφερε προπονητή τον
διάσημο Άγγλο Βικ Μπάκιγχαμ. Δεν του έκανε πρόταση
ανανέωσης και τον άρπαξε η… Μπαρτσελόνα.
Κι ο gentleman Βικ προσπαθούσε να πείσει ότι δεν
εγκατέλειψε τον Εθνικό, όπως έγραφε ο Τύπος τότε,
αλλά τον εγκατέλειψε ο Εθνικός.



Ο 26χρονος επιθετικός της πρωταθλήτριας Ευρώπης
Λίβερπουλ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, έχει πολλά τατουάζ και ένα
απ’ αυτά είναι ελληνικό. Από το 2013 έχει γράψει
στο στήθος του τη φράση «Ο Θεός είναι πιστός».
Λάτρης της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και κυρίως της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Την οποία πολλοί
Έλληνες δεν γνωρίζουν καν τι είναι.

Ποιος κυβερνά
αυτόν τον τόπο;

ΠΑΟΚ: 100% επιτυχία
στη διοργάνωσή του Βάγγου
Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό κάνει η διοίκηση του Βαγγέλη
Γραμμένου στην ΕΠΟ. Είναι η ώρα που γίνεται ταμείο για τα έργα και ημέρες της παρέας. Κάποιοι αισθάνονται δικαιωμένοι και κάποιοι προδομένοι από τις προσδοκίες που είχαν και το έργο που προσέφεραν.
Στην περίπτωση της σημερινής διοίκησης θα πρέπει να γίνει και… αγωνιστικό ταμείο. Εκεί λοιπόν είναι η ξεχωριστή παράμετρος που δείχνει το
ποσοστό της επιτυχίας. Μετά την αλλαγή σκυτάλης και την απομάκρυνση
του Γιώργου Γκιρτζίκη, με Δρόσο και Γραμμένο, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε
Κύπελλο για Κύπελλο. Τα πήρε όλα. Είτε έπαιξε στον Βόλο, είτε στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Κατάφερνε να κερδίζει στον τελικό πάντα
την ΑΕΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενώ οι δυνατοί συνδιεκδικητές έμεναν εκτός τελικού, επίσης με τον… ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο ΠΑΟΚ είναι
ξανά στην τετράδα και αν περάσει τον Ολυμπιακό πάει τελικό, όπου θα
παίξει με ΑΕΚ ή Άρη. Άλλο να είσαι 100% πετυχημένος και άλλο να χάσεις έστω ένα τρόπαιο στον θεσμό που διοργανώνεις. Συνεπώς, όλο το
βάρος πέφτει στο Κύπελλο της ΕΠΟ. Να μην ξεστρατήσει.

Θα φύγει ο Γραμμένος από την ΕΠΟ, θα μας αδειάσει τη
γωνιά και ο Περέιρα από την ΚΕΔ, και θα μείνουμε με την
απορία. Πώς ένας διαιτητής που έχει κριθεί ότι είναι διεθνής κι εκπροσωπεί τη χώρα και την Ομοσπονδία στο εξωτερικό, δεν μπορεί να διευθύνει αγώνες συγκεκριμένης ομάδας; Η περίπτωση του Γιώργου Κομίνη δείχνει τη σαπίλα του συστήματος. Αν και ο άνθρωπος μέτρησε το περίφημο γκολ του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην εκπνοή
της αναμέτρησης, και ο «δικέφαλος του βορρά» έχασε τον
τίτλο λόγω της εισβολής του Ιβάν Σαββίδη με το πιστόλι
στον αγωνιστικό χώρο, από τότε δεν ορίστηκε ξανά σε ματς
της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Όχι να είναι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ούτε στο… VAR. Ο Κομίνης, που έκριναν
πως είναι στην αφρόκρεμα των Ελλήνων διαιτητών και τον
διατήρησαν στον πίνακα των διεθνών, δεν είχε δικαίωμα
να διευθύνει αγώνα του ΠΑΟΚ. Δεν τον ήθελε ο Σαββίδης, βλέπετε. Εδώ κουμπώνει το… ποιος κυβερνά αυτόν
τον (ποδοσφαιρικό) τόπο.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Φαγοπότι…
τέλος
Είχαν μάθει χρόνια στην
αδιαφάνεια και το φαγοπότι κάποιες Ομοσπονδίες. Ο αθλητισμός στηρίχτηκε στην πανδημία, όσο
λίγα κομμάτια της κοινωνίας. Η αθλητική οικογένεια καλύφθηκε εξ αρχής
από το «δίχτυ προστασίας» που απλώθηκε από
την κυβέρνηση. Επιπροσθέτως, εκτός από τα οριζόντια μέτρα, εφαρμόστηκαν πρόσθετες πρόνοιες
για τον αθλητισμό, μέσω
στοχευμένων παρεμβάσεων. Η Πολιτεία ανέλαβε
να πληρώνει το προσωπικό των Ομοσπονδιών. Ωστόσο, υπήρχαν και αυτοί
που αγνόησαν τη συμβολή της Πολιτείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
ΕΠΟ, που δεν είχε ανάγκη
από τα 800άρια, καθώς εκεί το χρήμα ρέει άφθονο
και δεν κρίθηκε αναγκαία
η βοήθεια του κράτους. Εξάλλου ο στρατός τού ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταδεχόταν
να παίρνει 800 ευρώ, όταν οι μισθοί είναι τριπλάσιοι, πενταπλάσιοι
και δεκαπλάσιοι.
Δεν είναι μόνο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όμως που ακολούθησε αυτή την τακτική και πολιτική. Ήταν και άλλες Ομοσπονδίες που αρνήθηκαν
τα χρήματα, αλλά μόλις
ανακοινώθηκαν οι επιχορηγήσεις έκαναν παράπονα. Κάθε κατεργάρης, όμως, μπαίνει στον πάγκο
του. Πρόσθετα δίνονται
12 εκατ. ευρώ για στήριξη
των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, όπως
είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ποσό θα διανεμηθεί απευθείας στα
σωματεία, με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια
κριτήρια, μέσα από το
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Τα σωματεία πανηγυρίζουν, καθώς βλέπουν το χρώμα του χρήματος που τους είχε κρύψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στις Ομοσπονδίες έχουν λόγους
να θέτουν ενστάσεις, καθώς η διαχείριση του χρήματος έχει πολλές παραμέτρους ειδικά σε προεκλογική περίοδο.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μαύρο φίδι για τον Γραμμένο η κλήρωση
Champions και Europa League στο «Νιάρχος»

ΠΑΟΚ:
Το απόλυτο
κάζο με
το CAS
Με δεδομένο ότι
ορίστηκε ημερομηνία
(στις 6 Ιουλίου) για
την εκδίκαση της
προσφυγής του ΠΑΟΚ
στο CASως προς το
ζήτημα της
πολυϊδιοκτησίας με την
Ξάνθη, στη
Θεσσαλονίκη
πιστεύουν ότι θα έχει
εκδοθεί απόφαση έως
τις 19 του μήνα που θα
τελειώσει το
πρωτάθλημα
στηSuperLeague.
Είναι φανερός ο
στόχος.
Στον ΠΑΟΚ θέλουν να
κερδίσουν την
προσφυγή για να μη
χάσουν… και τη
δεύτερη θέση από την
ΑΕΚ.
Το ζήτημα είναι πως με
τα (αγωνιστικά) χάλια
που έχει ο ΠΑΟΚ…ούτε
αυτό είναι σίγουρο,
διότι μπορεί να συμβεί
το εξής. Να κερδίσει
την προσφυγή (λέμε
τώρα…), να πάρει τους
7 βαθμούς, αλλά η
ΑΕΚ να του έχει
ξεφύγει…8 βαθμούς.
Διόλου απίθανο, αφού
ήδη η ΑΕΚ είναι 2
βαθμούς μπροστά…

Κατραπακιά τού ήρθε του φουκαρά του Βάγγου του Γραμμένου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA
αποφάσισε να γίνει στην Αθήνα, στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», η κλήρωση του Champions και
Europa League, καθώς και η απονομή της «Χρυσής Μπάλας». Χειρότερο πράγμα δεν μπορούσε να του
συμβεί του Βάγγου του Γραμμένου. Εκεί που τα είχε βρει σε όλα με τον Φούσεκ και τον Χούμπελς,
πάρε να’χεις από την UEFA. Το μελέτησε πολύ σχολαστικά ο Βάγγος. Σου λέει, εμάς μας άφησαν
στην απ’ έξω ο Τσέφεριν και οι άλλοι. Κουβέντα για την ΕΠΟ. Εδώ γίνεται της Πόπης το κάγκελο στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, και η UEFA επιλέγει την Ελλάδα. «Πώς γκένεν ατό;» που αναρωτιόταν κι ο μέγιστος Ογκουνσότο. Θα σ’ τα πω εγώ,Βαγγελάκη. Δεν επελέγη η Ελλάδα επειδή τα πήγε καλά με
την πανδημία. Επιλέχτηκε γιατί η UEFA μιλάει με την κυβέρνηση κι όχι με σένα. Κι από τη στιγμή που γίνεται αυτό, άνοιξε πέτρα να κρυφτώ, ήλιος να μη με βλέπει. Καθόλου καλά δεν πάνε τα πράγματα. Είσαι χαμένος από χέρι για τις εκλογές. Θα πας με τον νόμο κι όχι ό,τι γουστάρεις. Αυτόν τον συμβολισμό
έχει η απόφαση τουΤσέφεριν να γίνει το gala στην Ελλάδα. Όσο για σένα, Βάγγο, κάτι πήγες να
κάνεις, για να γίνει στην Ελλάδα το Final 8 σε Champions League Europa League, και οι κολλητοί σου
Φούσεκ και Χούμπελ σ’ το ξέκοψαν να μην το σκεφτείς καν. Διότι, αν το έκανες, θα σου βάζανε σε βινύλιο το τραγούδι της Στανίση, «συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε;».

Ο ΠΑΟΚ είναι 5ος
στη βαθμολογία των πλέι-οφ
Έξι ομάδες μετέχουν στα πλέι οφ της SuperLeague, o Oλυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο ΟΦΗ. Έχουν γίνει ήδη δύο αγωνιστικές και πάμε για την τρίτη.
Στη βαθμολογία των πλέι οφ (μόνο δηλαδή γι’ αυτές τις δύο αγωνιστικές) ο Ολυμπιακός είναι
πρώτος (6 βαθμοί), η ΑΕΚ είναι δεύτερη (4 βαθμοί), ο Άρης είναι τρίτος (3 βαθμοί), ο Παναθηναϊκός τέταρτος (2 βαθμοί), ο ΠΑΟΚ είναι 5ος (με
1 βαθμό) και ο ΟΦΗ τελευταίος χωρίς βαθμό.
Η διαφορά του τελευταίου ΟΦΗ με τον προτελευταίο ΠΑΟΚ είναι ότι οι
Κρητικοί έχουν βάλει κι ένα γκολ…
Ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν…έχει
πανηγυρίσει γκολ στα
πλέι-οφ.

Nεκρική σιγή από Αλαφούζο
στις καταγγελίες Γιαννακόπουλου
Όποιος είδε ή διάβασε την πρόσφατη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα γνωρίζει πλέον ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό (την ΚΑΕ, αλλά και τον Ερασιτέχνη) είναι ότι στα σχέδια του Βοτανικού (που βρίσκονται
στα χέρια του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη) δεν συμπεριλαμβάνεται γήπεδο
μπάσκετ, αλλά και αθλητικοί χώροι για τα άλλα τμήματα του Ερασιτέχνη. Ξεκάθαρα, ο Γιαννακόπουλος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Μπακογιάννη-Αλαφούζου
για τη δημιουργία ΜΟΝΟ ποδοσφαιρικού γηπέδου. Κι ενώ ο Μπακογιάννης επεχείρησε
να απαντήσει (με κάποιον
τρόπο) και να υποστηρίξει ότι θα ληφθεί μέριμνα για τη
δημιουργία ενός σχεδίου
που θα ικανοποιεί όλο τον
Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος δεν…έβγαλε κουβέντα
για όσα του καταμαρτύρησε
ο Γιαννακόπουλος.
Τσιμουδιά…ακόμη και για το
σχέδιο πώλησης της ΠΑΕ!

Aς ρωτήσει
o Πρίγιοβιτς,
τον Κλάους και
τον Σαλπιγγίδη

Ο Πρίγιοβιτς θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Κι από πού βγάζουνε το
συμπέρασμα; Επειδή αρνήθηκε να υπογράψει με
τον Ερυθρό Αστέρα. Κι επειδή αρνήθηκε εκεί, πάει να πει ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Αυτό είναι…
«δημοσιογραφία». Αντί να γράψουν αν τον θέλει
ο ΠΑΟΚ ή όχι, γράφουν ότι θέλει ο Αλέξανδρος.
Σανό κανονικό. Το θέμα έχει ως εξής: Ο Πρίγιοβιτς έφυγε για τα πετροδόλαρα. Τα πήρε χοντρά,
μετά έχασε τη θέση του στην Αλ Ιτιχάντ και τον
είχαν για «τζους». Στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα κ.λπ., αν δεν παίζεις, δεν σε πληρώνει κανένας για να κάθεσαι. Τον «τζάσανε» τον Αλέξανδρο. Τον ανάγκασαν να την κάνει από τη Σαουδική Αραβία. Και τι να κάνει μετά ο Πρίγιοβιτς; Στη Σερβία θα πήγαινε για να παίρνει όσα
ένας ερασιτέχνης στην Ελλάδα; Στον ΠΑΟΚ θέλει
να ξαναπάει. Στο πορτοφόλι του Ιβάν. Σου λέει,
δέκα γκολ θα τα βάλω, «θεό» θα με κάνουνε οι
Σαββιδοτέχνες. Μόνο που ψώνισε από σβέρκο.
Αν έρθει, ούτε με τα μισά δεν θα πάρει πια. Κάτι
ξέρουνε ο Κλάους Αθανασιάδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, για τον τρόπο που τους αντιμετώπισε ο Ιβάν ο λεφτάς.
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Βράζουν με τον Γκαγκάτση,
τσιμουδιά ο Λεουτσάκος
Γλίτωσε η Super League 1 από τον Βασίλη Γκαγκάτση, αλλά την πάτησαν ο Λεωνίδας Λεουτσάκος και οι παράγοντες της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας. Το
τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι μουρμούρες για τη συμπεριφορά του Βασιλομπίλαρου, ο οποίος φέρεται ότι πήρε αέρα από την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και έκανε άνω-κάτω τη Σούπερ Λίγκα 2. «Ανακατωσούρα», τον αποκαλούν και σε διάφορες συζητήσεις εκφράζονται απορίες για την απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη να τον εμπιστευθεί στον Απόλλωνα. Κάποιοι χολωμένοι από τη συμπεριφορά του Γκαγκάτση έχουν αρχίσει να συζητούν την κατάθεση πρότασης για να μην επιτρέπεται η παρουσία του Βασιλομπίλαρου στις συνεδριάσεις. Αλλά δεν μπορούν να απαγορέψουν σε έναν δικηγόρο να παρίσταται
δίπλα στον πελάτη του. «Ας βλέπει χωρίς να μιλάει», λένε και μνημονεύουν τον Ολυμπιακό, από τον
οποίο εξαρχής εξέφραζαν ενστάσεις για τον ρόλο του Γκαγκάτση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ήθελαν να τον κρατήσουν μακριά. Το πρόβλημα είναι στον Λεουτσάκο. Μπορεί να άφησε το Γκαγκάτση έξω από την αίθουσα και να τον καλούν όταν υπάρχει νομικό θέμα. Αν συνεχίσει όμως να αφήνει τον Βασιλάκη να παίζει τον ρόλο του… υπερπροέδρου στον Απόλλωνα
Σμύρνης, μάλλον στις εκλογές θα ψάχνει την ψήφο του…

Ο μόνος με μάσκα
και γάντια
Μέχρι και θερμομέτρηση γινόταν στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, διότι ήθελαν να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο μόνος που το έπραξε στον
απόλυτο βαθμό ήταν ο Γιώργος Στράτος. Φορούσε μάσκα και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνέλευσης. Ο μόνος στην αίθουσα. Και φυσικά έγινε αντικείμενο συζήτησης.
Ο εξ Γαρδικίου ορμώμενος δικηγόρος, δημοσιογράφος και παράγοντας, ωστόσο, δεν έδωσε σημασία στα σχόλια. Εδώ που τα λέμε, έχει το άγχος του για την επόμενη μέρα της
Ξάνθης. Σε ένα από τα πηγαδάκια, πάντως, έλεγαν ότι οι Τρικαλινοί έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τους Γαρδικιώτες. Τους θεωρούν πολύ έξυπνους και ιδιαίτερα επιτυχημένους σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιηθούν. Το Γαρδίκι είναι χτισμένο σε μεγάλο υψόμετρο. Πιο ψηλά και
από το Περτούλι. Τους κατοίκους του, μάλιστα, τους αποκαλούν οι Τρικαλινοί «κίτρινη φυλή».
Ίσως έτσι εξηγείται και η αδυναμία του Στράτου στην ΑΕΚ, που του κόστισε τη θέση του
στον Παναθηναϊκό τα χρόνια παντοδυναμίας του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Τότε που οι οργανωμένοι του «τριφυλλιού» τον αποκαλούσαν «έποικο».

Γ. Αλαφούζος:
Επαναφέρει τον Λούκας
που ήθελε να πουλήσει
Αιφνιδίασε ακόμα και στενούς συνεργάτες του ο Γιάννης Αλαφούζος με την απόφασή του να κάνει πρόταση στον Λούκας Βιγιαφάνες. Όχι επειδή δεν εκτιμούσε ποδοσφαιρικά
τον παίκτη, αλλά κυρίως διότι ήταν από τους πρώτους που
θέλησε να πουλήσει το 2018 όταν στριμώχθηκε οικονομικά και παραγοντικά. Ο Αργεντινός είχε φτάσει ένα βήμα πριν από τη μετακόμισή του στο Ρέντη, αν και ο ίδιος δεν ήθελε να πάρει
μεταγραφή. Σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μάλιστα, μπήκε στα αποδυτήρια του «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» και είπε στον Μαρίνο Ουζουνίδηκαι τον Ντίνο Διαμαντόπουλο ότι «μού είπαν ότι θα πάω στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να μείνω εδώ». Η στάση του Βιγιαφάνες κινητοποίησε τον τότε τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού και τον προπονητή της ομάδας. Έθεσαν
βέτο στον Αλαφούζο και η μετακίνηση ναυάγησε, αν και λέγεται στην πιάτσα ότι η Λίνα
Σουλούκου είχε έτοιμα τα συμβόλαια του παίκτη. Στη συνέχεια, ο Αργεντινός πήγε στην
Τουρκία και από ’κεί στο Μεξικό. Ενδιάμεσα είχε συζητήσει με την ΑΕΚ για την επιστροφή
του στην Ελλάδα, όμως η μεταγραφή κόστιζε πολύ και έτσι οι επαφές σταμάτησαν. Μέχρι
που ο Αλαφούζος έμαθε ότι ο Μάρκους Μπεργκ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Κράσνονταρ και έτσι στράφηκε σε μία από τις άλλες δύο αδυναμίες του, στον Βιγιαφάνες.

Επαφές με
Γεραπετρίτη,
τις προτάσεις
ο Αυγενάκης

Ο ψηλός
για πρόεδρος
της Super League!!!

Είχε μια κρυφή ελπίδα ο Αλέξης Κούγιας ότι θα
μπορούσε να γίνει πρόεδρος της SuperLeague.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να μην υπάρχει
αντίπαλος. Οπότε ο δρόμος άνοιγε διάπλατα.
Πώς μπορούσε να συμβεί αυτό;
Να ξεχνούσε ο όποιος ενδιαφερόμενος να υποβάλει υποψηφιότητα, γιατί τον πήρε ο ύπνος. Ή
να τον απορροφούσαν οι άλλες δουλειές του και
να κατέθετε τα χαρτιά του εκπρόθεσμα. Κάτι να
γινόταν τέλος πάντων.
Δεν… βγαίνει όμως το έργο. Ο Λεωνίδας
Μπουτσικάρης εμφανίστηκε επίσημα από τον
Παναθηναϊκό και θα πάρει τη θέση του Μηνά
Λυσάνδρου στην ηγεσία του Συνεταιρισμού. Η
πλειοψηφία θα τον ψηφίσει. Τώρα ποιο θα είναι
το έργο του, είναι άλλο ζήτημα. Οι πιο πολλοί θεωρούν πάντως πως από τον Κούγια καλύτερος
θα είναι. Ο Αλέξης εξάλλου έχει τόσες άλλες επαγγελματικές ασχολίες που ίσως δεν προλαβαίνει ν’ αφιερώσει τον χρόνο που απαιτεί η προεδρία της SuperLeague. Κάθε εμπόδιο για καλό,
δηλαδή. Μπορεί να τον χάσει ο Συνεταιρισμός,
αλλά τον κερδίζει η δικηγορία.
Εκτός κι αν ο Αλέξης την τελευταία στιγμή κάνει την ντρίμπλα του αιώνα. Και περάσει στο καταστατικό ότι πρόεδρος γίνεται ο πιο ψηλός υποψήφιος. Οπότε ο Μπουτσικάρης είναι για να
τα…μαζεύει.

Στη Σούπερ Λίγκα 2 δεν
έχουν μόνο το πρόβλημα με τον Βασίλη Γκαγκάτση, αλλά καίγονται και για την αναδιάρθρωση. Κάποιοι
παράγοντες, μάλιστα,
φέρονται να ’ναι σε ανοικτή γραμμή με τον
Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο
υπουργός Επικρατείας
δείχνει πάντα πρόθυμος να ακούσει τους
προβληματισμούς όσων ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο. Θέλει να
’χει την επαφή, και έτσι
βρίσκουν οι παράγοντες τον τρόπο να μεταφέρουν τις σκέψεις
τους και να ζητούν κυβερνητική στήριξη. «Αν
γίνει ανασχηματισμός,
είναι καλύτερα να έχουμε επαφή με κάποιον
που βρίσκεται μόνιμα
στο Μαξίμου», είναι η άποψη που ακούγεται
στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία. Το ερώτημα είναι αν μπορεί
να τους οδηγήσει κάπου όλο αυτό. Εκεί οι απόψεις διίστανται.
Πολλοί πιστεύουν ότι ο
Αυγενάκης δεν πρέπει
να αγνοείται γιατί οι
δικές του προτάσεις ελέγχονται από τον Κυριάκο.
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▶ ΣΕΛ. 30




Πώς ο Κυριάκος
φέρνει στην Αθήνα
Μέσι και Ρονάλντο

▶ ΣΕΛ. 31






• «Μπουκάλα» η ΕΠΟ του Γραμμένου, που δεν είχε ιδέα ότι η Ελλάδα
θα φιλοξενήσει στις αρχές Οκτωβρίου το gala της UEFA και
τις κληρώσεις Champions League και Europa League ▶ ΣΕΛ. 22

▶ ΣΕΛ. 31

Παγίδα - κουτοπονηριά
του Ιβάν σε Μαρινάκη
και Μελισσανίδη



▶ ΣΕΛ. 31







▶ ΣΕΛ. 30

Εγώ, ο Ιβάν!
• Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ αποκαλύπτεται
από την επίσημη ιστοσελίδα του, ιεραρχεί τις
επιχειρήσεις του βάζοντας το ποδόσφαιρο πίσω
από ξενοδοχεία, αναδεικνύει τη γενοκτονία των
Ποντίων, αλλά αναφορά στη Μακεδονία γιοκ!
▶ ΣΕΛ. 24-25

• Διαδίδει, μέσω του Σαββιδοτεχνείου, ότι δεν
τον ενδιαφέρει το Champions League κι ότι μοναδικός
στόχος είναι το Κύπελλο ▶ ΣΕΛ. 26-27

