



▶ ΣΕΛ. 19

▶ ΣΕΛ. 21










▶ ΣΕΛ. 4




ΑΡ. ΦΥΛ. 946



1,5€

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

www.iapopsi.gr

ΕνΑΣ ΧΡΟνΟΣ ΚΥβΕΡνΗΣΗ ν.Δ.

  

ΣΥΡΙΖΑ


 




• Εν αναμονή των
εξελίξεων στα μέτωπα
της Novartis και της
οικονομίας, το Μαξίμου
αναζητά περισσότερα
«καύσιμα» από αυτά
που του εξασφάλισε
η διαχείριση
της πανδημίας και
της ελληνοτουρκικής
κρίσης στον Έβρο

• «Οχυρωματικά έργα» για να μην
τρωθεί περισσότερο το αρχηγικό
προφίλ του Τσίπρα και ενίσχυση
της δημόσιας εικόνας του μέσω
περιοδειών ▶ ΣΕΛ. 20


  

• Ανεβάζουν στροφές στο ΚΙΝ.ΑΛ.
γα να κερδίσουν το κενό ανάμεσα σε
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 20














▶ ΣΕΛ. 3

ΑγωνιΑ ιβΑν:

Θα τον σώσει
ο βαγγέλης
από τον «Τίγρη»;
• Το αφεντικό του ΠΑΟΚ ποντάρει
στην κόντρα Μαρινάκη-«Τίγρης», ώστε
ο Βαγγέλης ν’ αδιαφορήσει στο CAS,
να κερδίσει την ΑΕΚ στο
«Καραϊσκάκης» και να σώσει έτσι την
παρτίδα που δεν σώζεται…
• Λείπουν τα λεφτά, πρόβλημα
στην Τούμπα…
▶ ΣΕΛ. 8-9, 13
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ις ημέρες που προηγήθηκαν η Κίνα έγινε σημείο αναφοράς στα διεθνή ΜΜΕ για ένα καλό και ένα κακό νέο. Τα
καλά μαντάτα είχαν να κάνουν με το πράσινο φως που άναψε ο κινεζικός στρατός για τη χρήση στους στρατιώτες ενός εμβολίου κατά του κορωνοϊού, που μπήκε από το πουθενά στη ζωή μας πριν από 6-7 μήνες και μέχρι σήμερα έχει σκοτώσει περισσότερους από 500.000 ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η δυσάρεστη είδηση ήλθε από τα νοτιοδυτικά της χώρας του Κίτρινου Δράκου που χτυπήθηκε αδυσώπητα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήδη από τις αρχές Ιουνίου η νότια Κίνα έχει βουλιάξει από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ξεσπιτώνοντας περισσότερους από 720.000 ανθρώπους και πλήττοντας έναν συνολικό πληθυσμό 12.000.000 κατοίκων.
Οι δύο ειδήσεις σκιαγραφούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ανθρωπότητα. Με τη διαφορά ότι, αν για μεν την πανδημία η ανακάλυψη του εμβολίου και της θεραπείας έρχεται όλο
και πιο κοντά χρονικά, για την «πανδημία» της κλιματικής αλλαγής τα πράγματα φαντάζουν εξαιρετικά δυσοίωνα. Κι αυτό διότι η συστηματική καταστροφή του
κλίματος είναι ένα φαινόμενο με συνέπειες ντόμινο:
πέφτει ένα «άσχετο» πλακάκι στην ανατολή και παρασύρει αλυσιδωτά όλα τα υπόλοιπα στη δύση. Υπό αυτό
το πρίσμα, η κλιματική αλλαγή μπορεί σήμερα να φαντάζει άσχετη με το ξέσπασμα του προσφυγικού ή με
την υγειονομική κρίση, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
Πιάνοντας το νήμα από το τέλος, στην Ελλάδα σχεδόν το 25% του πληθυσμού –1 στους 4– απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην παρούσα συγκυρία η χώρα μας είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια ώρα οι Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με εξίσου ζωτικά ζητήματα όπως είναι η υγειονομική απειλή και οι σοβαρές υφεσιακές
επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική οικονομία, ακόμα-ακόμα και η αβεβαιότητα που προκαλείται από τη διαρκή
ένταση στα εθνικά θέματα ελέω της τουρκικής προκλητικότητας. Μίας προκλητικότητας που, ας υπογραμμιστεί, κι αυτή δεν είναι άσχετη με το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα. Για του λόγου το αληθές, δεν χρειάζεται να προστρέξουμε στην ελληνική εμπειρία που βλέπει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να ανοιγοκλείνει την κάνουλα
των ροών κατά το δοκούν. Ενδεικτική είναι η είδηση της άμεσης αποχώρησης πριν από μερικά 24ωρα της Γαλλίας
από τις κοινές περιπολίες του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στον Ψυχρό Πόλεμο του Παρισιού με την Άγκυρα που κλιμακώνεται έπειτα από τους επιθετικούς ελιγμούς που πραγματοποίησε μία τουρκική
φρεγάτα ενάντια σε μία γαλλική στα ανοικτά της Λιβύης.
Αυτά επισήμως. Διότι οι γνώστες του παρασκηνίου συνδέουν τη γαλλική οργή με τον μύχιο φόβο του Εμανουέλ
Μακρόν ότι μία «τουρκοκρατούμενη» διασταλτικά Λιβύη θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα έξτρα προγεφύρωμα μετανάστευσης προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, επιπρόσθετο αυτού που έχει «στήσει» η Άγκυρα στο Αιγαίο.
Φτάνοντας σιγά-σιγά στην αρχή του μίτου, ουδείς θέλει να φανταστεί τι πρόκειται να συμβεί, αν στις αιτίες του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων από τα πατρογονικά τους εκτός από τις πολεμικές συρράξεις και τη φτώχιας, προστεθεί και ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής, που με τη σειρά της γεννά ακραίες φυσικές καταστροφές και ερημοποιήσεις κατοικημένων περιοχών. Αυτή την ακραία «πανδημία», που συνηθίσαμε να ξεχνάμε, πρέπει να ξαναδούμε με περίσκεψη και ολιστικό σχέδιο. Γιατί απλούστατα δεν θα αργήσει η ώρα που θα γίνει ο κοινός παρονομαστής φαινομενικά ασύνδετων δραμάτων όπως είναι το μεταναστευτικό τσουνάμι, ακόμη και η κατάρρευση της υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμια επίπεδο.

Τ

Η ακραία
«πανδημία»
που ξεχνάμε
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Τέλη Γενάρη - αρχές Φλεβάρη
και έχοντας στην πλάτη του έξι
μήνες πρωθυπουργικής θητείας,
είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οραματιζόταν να γιορτάσει αλλιώς τα πρώτα γενέθλια της κυβέρνησής του.
Προφανώς, όχι με υδάτινες αψίδες όπως στα αεροδρόμια που άνοιξαν μεσοβδόμαδα τις πύλες
τους στους τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά σίγουρα χωρίς
την αβεβαιότητα που επικρατεί
σήμερα λόγω της μεταπανδημικής οικονομικής κρίσης.

Η ΑΠΟΨΗ
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ.

«Τούρτα» γενεθλίων,
με γλυκόπικρη σαντιγί

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

κούγεται υπερφυσικό αλλά, τελικά, αυτό για το οποίο δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου –σε
αντίθεση με τις υπόλοιπες
προεκλογικές εξαγγελίες του–
ο πρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας
Δημοκρατίας ήταν το πόσο… δίσεκτο μπορεί να γίνει το δίσεκτο 2020. Το αντιλήφθηκε λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει ο Φεβρουάριος, όταν στις 26 εκείνου του μήνα
πιστοποιήθηκε το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Το είχε πια σιγουρέψει όταν στις 29/2 η Τουρκία δοκίμασε επικίνδυνα τα νεύρα της χώρας μας με την
ανοιχτή υποκίνηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων να εισβάλουν
στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο. Είναι αναμφίβολα τα δύο κομβικά περιστατικά
που χωρίζουν τον ένα χρόνο της «γαλάζιας»
διακυβέρνησης σε «ΠΡΙΝ» και «ΜΕΤΑ».
Το ευτύχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη (και για τη χώρα φυσικά) είναι ότι
και στην περίπτωση της υγειονομικής κρίσης αλλά και στην περίπτωση της υβριδικής πολεμικής απειλής στον Έβρο, τα αντανακλαστικά των αρμόδιων υπηρεσιών
που διαχειρίστηκαν τις κρίσεις ήταν άψογα. Ωστόσο, ο πολιτικός χρόνος τρέχει και
η αναρώτηση πλέον είναι, αν αυτά τα δύο
πανθομολογούμενα επιτεύγματα που «υποχρέωσαν» σε συναίνεση ακόμη και την
Κουμουνδούρου, αρκούν για να κρατήσουν εσαεί ατσαλάκωτο το κοστούμι της
κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Οι εξελίξεις στο πολιτικο-δικαστικό πεδίο της υπόθεσης Novartis, οι λίγες αλλά
υπαρκτές ανορθογραφίες που παρατηρούνται στη λειτουργία του επιτελικού κράτους
και κυρίως η αντιμετώπιση της ύφεσης
που έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της
σε πολλούς κλάδους της πραγματικής οικονομίας, σκηνογραφούν ημέρες καύσωνα
για τους παροικούντες την Ηρώδου Αττικού και την οδό Πειραιώς.

Η Novartis…
Τον… ατελείωτο έχουν οι εργασίες της
Προανακριτικής που ερευνά τυχόν ευθύνες τού τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αναφορικά με την υπόθεση Novartis.
Θυμίζεται ότι οι αρχικές προβλέψεις έλεγαν ότι τα κόμματα θα έχουν έτοιμα τα πορίσματά τους τα Χριστούγεννα του ’19, αλλά σε μία υπόθεση τόσο πυκνή σε αποκαλύψεις, τα Χριστούγεννα έγιναν… Πάσχα,

• Εν αναμονή
των εξελίξεων
στα μέτωπα
της Novartis και
της οικονομίας,
το Μαξίμου
αναζητά
περισσότερα
καύσιμα από
αυτά που του
εξασφάλισαν
η διαχείριση
της πανδημίας
και της
ελληνοτουρκικής
κρίσης
στον Έβρο

και το Πάσχα κατακαλόκαιρο. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στα χρονοδιαγράμματα, τα πορίσματα των κομμάτων θα είναι έτοιμα στις 15 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει
ότι περίπου μία εβδομάδα αργότερα, μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, τα πορίσματα θα υποβληθούν στη βάσανο της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας προκειμένου η ολομέλεια της Βουλής να αποφασίσει για το αν o
επονομαζόμενος «Ρασπούτιν» θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κάνει την κύρια ανάκριση
και να αποφανθεί την παραπομπή του ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο βάσει της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 86.

…και η «συνιστώσα» Ντόρα
Αυτά επί των διαδικαστικών. Γιατί το…
ζουμί δεν βρίσκεται μόνο στις αποκαλύψεις για την ύπαρξη ομόκεντρων κύκλων
(παρα)κρατικής εξουσίας επί πρωθυπουργίας Τσίπρα. Βρίσκεται και στην επιλογή να μείνει εκτός κάδρου των ευθυνών

για τους χειρισμούς στην υπόθεση
Novartis ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
εκπεφρασμένη η άποψη του Κυρ. Μητσοτάκη ότι τους πολιτικούς αντιπάλους του
δεν τους στέλνει στα δικαστήρια. Αλλά ακόμη κι αν αυτό είναι μία «ζυγισμένη» επιλογή που δίνει στο Μαξίμου τη δυνατότητα
διαρκούς πολιτικής απαξίωσης –και επ’
ουδενί ηρωοποίησης– του Αλ. Τσίπρα,
δεν περνά απαρατήρητη η εσωκομματική
«συνιστώσα» που εν πολλοίς υποστηρίζει
την κατάποση του χαπιού της λήθης για τις
αδικοπραξίες της προηγούμενης κυβέρνηση στην υπόθεση Novartis. Με αυτή την
άποψη συντάσσεται σχεδόν ξεκάθαρα η
Ντόρα Μπακογιάννη που ισχυρίζεται ότι
στην κυβέρνηση πρέπει «να ξεπεράσουμε
τους κομματικούς μας εαυτούς και να σταθούμε
στο ύψος της πολιτικής μας ευθύνης». Κι αυτό
παρά το γεγονός ότι όπως ομολογεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. «ενορχήστρωσε» διώξεις
σπίλωσης των πολιτικών αντιπάλων της.

Το πώς, τώρα, θα πειστούν οι σπιλωμένοι να ασπαστούν τη μεγαλοψυχία της
Ντόρας και θα ξεχάσουν όσα υπέστησαν,
είναι ένας άλλος γρίφος που ο Κυρ. Μητσοτάκης θα πρέπει να στύψει το κεφάλι
του για το πώς θα τον λύσει με τρόπο που
δεν θα αναγκάσει να επαναστατήσουν ακόμη και οι… μπετόβεργες από το κτίριο
της οδού Πειραιώς.

O δράκος της ύφεσης
Μετά από 365 ημέρες διακυβέρνησης, ο
«Γολγοθάς» της κυβέρνησης παραμένει η
οικονομία και, δεδομένης της ζημίας που
έχει προκαλέσει η πανδημία, οι οιωνοί δεν
είναι και οι καλύτεροι. Την περασμένη Τρίτη η ΤτΕ ανακοίνωσε την αναθεωρημένη
πρόβλεψή της για την πορεία του ΑΕΠ, τοποθετώντας την υποχώρησή του σε ένα εύρος από το -4,4% ως το -9,4% (έναντι του 4% ως -8% που προέβλεπε τον Απρίλιο),
με το βασικό σενάριο της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομική δραστηριότητα να
προβλέπει σημαντική κάμψη της τάξης του
-5,8%. Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών βλέπουν τα δημόσια ταμεία να μη
γεμίζουν, αφού ο τουρισμός μόλις «άνοιξε»
–ακόμα οι κρατήσεις κυμαίνονται σε πολύ
ρηχά νερά– ενώ οι φορολογικές και άλλες
εισπράξεις κατακρημνίζονται στο -40%.
Αναλυτές με μακρά πείρα στο πολιτικό
ρεπορτάζ δεν αποκλείουν το βάθεμα της ύφεσης να παράξει πολιτικά αποτελέσματα.
Εννοούν, δηλαδή, ότι η καλή εικόνα που έχει η πλειοψηφία των πολιτών για την κυβέρνηση και αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν αποκλείεται να τρωθεί,
αν τα νοικοκυριά αρχίσουν να βιώνουν
συνθήκες δυσπραγίας και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πάψουν να «βγαίνουν». Από την άλλη πλευρά, στο Μαξίμου
προετοιμάζονται και για αυτό το ενδεχόμενο, παίρνοντας επιπλέον μέτρα στήριξης
(βλ. επικείμενη εκταμίευση της β΄ φάσης
της επιστρεπτέας προκαταβολής και μείωση προκαταβολή φόρου έως 100%) και
παραμένοντας συγκρατημένα αισιόδοξοι
ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα αποδειχτεί επιτυχής και σε αυτή την περίσταση.
Άλλωστε, όπως είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης
στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, «σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε
τόσο λίγο χρονικό διάστημα, ειδικά αν λάβει
κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές».
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Όταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κρεμάστηκε στα μανταλάκια η εφημερίδα (σ.σ. τα
«ΝΕΑ») που φιλοξενούσε τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, οι
μυαλοπωλητές του πληκτρολογίου ανέσυραν τη στερεοτυπική
λασπολογία περί εθνικιστικών απόψεων. Το γεγονός ότι τα γεράκια της Άγκυρας δικαίωσαν σε
χρόνο dt τον χαρακτηρισμό περί
«πειρατών» που τους απέδωσε ο
Μεσσήνιος ουδόλως απασχολεί
τους εγχώριους πασιφιστές και
υποστηρικτές του δόγματος περί
κατευνασμού…
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• Νέο καμπανάκι του πρώην πρωθυπουργού για την κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί στα ελληνοτουρκικά – Τα «σημάδια» που προκαλούν ανησυχία
για το ενδεχόμενο επώδυνων συμβιβασμών

Σαμαράς ελάλησε,
αμαρτία ποιος έχει;

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

H

συνέντευξη Σαμαρά ήλθε σε
μία χρονική συγκυρία που
τρέχουν οι πολιτικο-δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση
της Novartis, για την οποία
ως γνωστόν ο πρώην πρωθυπουργός έχει
διαμηνύσει στους σκευωρούς του ότι θα
τους «πάει μέχρι τέλους». Εντούτοις, η δημοσιογραφική συζήτηση με τον πρώην πρόεδρο της Ν.Δ. αναλώθηκε στο μεγαλύτερο
μέρος της στα εθνικά θέματα και κυρίως στα
ελληνοτουρκικά, δικαιώνοντας τον Αντ.
Σαμαρά για τις διαχωριστικές γραμμές που
τράβηξε –και μέσω της συγκεκριμένης συνέντευξης– έναντι όσων εισηγούνται να ανοίξει ένας διάλογος με τους γείτονες, ειδικά
υπό τις παρούσες συνθήκες.
«Διάλογο με “πειρατές” δεν κάνει κανείς»,
είπε ορθά-κοφτά, υπερασπιζόμενος την άποψη ότι για να αποφύγει η Ελλάδα τη θερμή αναμέτρηση με την Τουρκία πρέπει η
Άγκυρα να πειστεί ότι αν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα παραβιαστούν εμπράκτως, τότε «είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για όλα». Δεν πρόκειται για χάιδεμα του εθνικού φρονήματος εκ μέρους του
Αντώνη Σαμαρά αλλά για μια στρατηγική
πολιτική επιλογή που έκανε στην πράξη
ως πρόεδρος κυβέρνησης και η οποία είχε
απτά αποτελέσματα. «Επί των ημερών μας»,
εξήγησε στην ίδια συνέντευξη ο πρώην
πρωθυπουργός, «οι προκλήσεις της Τουρκίας
μειώθηκαν στο ελάχιστο. Στο ελάχιστο! Κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει. Έτσι; Βλέπετε,
εγώ δεν συζητάω γενικώς και θεωρητικώς περί
“αποτροπής”. Την εφάρμοσα στην πράξη! Και
δούλεψε…».

Οι «Κυριακο-φύλακες»
και οι πραγματικοί φόβοι
Επικαλούμενοι τις παραπάνω αναφορές
αλλά και τις αυταπόδεικτες πικρές αλήθειες ότι η Τουρκία κοντεύει να «γκριζάρει» το
μισό Αιγαίο, δεν έλειψαν εκείνοι που ανακάλυψαν περιέργως αλλά και ψευδώς –όπως και στην περίπτωση του… ανακληθέντος ανασχηματισμού που επανέφερε στο
προσκήνιο ο «επιτελικός» Γιώργος Γεραπετρίτης– ότι ο Αντώνης Σαμαράς στέλνει μηνύματα με αιχμές για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό
που όμως θα έπρεπε πρωτίστως να ανησυχεί τους αυτόκλητους «σωματοφύλακες»

ζει το έχουμε πληρώσει στις διεθνείς μας
σχέσεις «με χαμένες ευκαιρίες για επωφελείς
συμβιβασμούς σε εθνικά θέματα».
• Πηχυαία πρωτοσέλιδα που υποστηρίζουν πως όσα συζήτησαν στις 29 Ιουνίου
μέσω τηλεδιάσκεψης, οι αντιπροσωπίες
της Αθήνας και της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της 2ης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικού Διαλόγου για Ενεργειακά Θέματα «φωτογραφίζουν» λύσεις συνεκμετάλλευσης!!!

του νυν πρωθυπουργού που ανθοφορούν
εντός και πέριξ της Ηρώδου Αττικού είναι
όσα συμβαίνουν στο μαλακό γεωπολιτικό
υπογάστριο της ανατολικής Μεσογείου.
Διότι ο Μεσσήνιος φοβάται όλα αυτά που
θα γίνουν για τη Ελλάδα χωρίς την… Ελλάδα. Είδε, μάλιστα, τους φόβους του να
σχηματοποιούνται, καθώς μόλις δυο-τρία
24ωρα μετά τη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ»
ακολούθησαν:
• Οι απίθανες δηλώσεις του μέχρι
πρότονος (σ.σ. η θητεία του έληξε σύμφωνα με την κυβέρνηση στις 7 Ιουνίου) προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του
ΥΠ.ΕΞ., Χρήστου Ροζάκη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει μαξιμαλιστικές
θέσεις έναντι των (απασφαλισμένων) γειτόνων και ότι το Καστελλόριζο είναι «μα-

κριά από τη Ρόδο αλλά είναι κοντά στις ακτές
της Τουρκίας». Το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η θητεία του 79χρονου συμβούλου
δεν αλλάζει τη ζημιά που ήδη έχει προκληθεί. Ούτε βελτιώνει το –έστω και ελαφρώς–
στραπατσαρισμένο προφίλ του Νίκου
Δένδια, αφού το «δεξί» χέρι του στο
ΥΠ.ΕΞ. σαφώς υπαινίχθηκε ότι το μείζον
δεν είναι τα νησάκια μας αλλά η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου…
• Η τοποθέτηση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Διακόπουλου, ο οποίος μπορεί
να αποκήρυξε ως «ανέκδοτο» τις αναφορές
σε ελληνικό «μαξιμαλισμό», συμπλήρωσε
ωστόσο ότι ως χώρα δεν έχουμε εμπεδωμένη «τη νοοτροπία του συμβιβασμού και της
συναίνεσης», γεγονός που όπως υποστηρί-

Όλα αυτά εν μέσω των συνεχιζόμενων
τουρκικών προκλήσεων με δηλώσεις και
υπερπτήσεις μαχητικών, και την ώρα ελληνική διπλωματία ψάχνει τον κατάλληλο
βηματισμό. Δεν μπορεί, για παράδειγμα,
να μην επισημανθεί ότι η αιφνίδια επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, την Τετάρτη στη Λιβύη και η
συνάντησή του στο Τομπρούκ ΜΟΝΟ με
τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακίλα Σάλεχ (σ.σ. ο Ν.
Δένδιας υπογράμμισε ότι συνομίλησε με
τον επικεφαλής του μόνου εκλεγμένου θεσμού στη λιβυκή πραγματικότητα), αποκωδικοποιείται ως ένδειξη μερικής στροφής της Αθήνας από τον εναγκαλισμό της
με τον Χαφτάρ που δεν φαίνεται να είχε
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται για την ώρα στα εθνικά θέματα. Και
δεν χρειάζεται να έχει κάποιος την πολιτική διαίσθηση του πρώην πρωθυπουργού
ή και άλλων αναλυτών για να καταλάβει
τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα εθνικά δίκαια, εξαιτίας της «πολυφορεμένης» ιδέας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει τη εκκίνηση ενός διαλόγου με αυτούς
που επιδιώκουν προκλητικά την κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας της σε αέρα,
στεριά και θάλασσα.
Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει on και
off the record στους εκάστοτε συνομιλητές
του ότι έχει μηδενική ανοχή σε εθνικές υποχωρήσεις. Διότι προτιμάει να χτυπάει
τα καμπανάκια (όπως έκανε και από το βήμα του 13ου Συνεδρίου της Ν.Δ., τον Δεκέμβριο του 2019) και ας γίνεται πολιτικά
δυσάρεστος ακόμη και εντός τους κόμματός του, παρά να κουβαλάει την «αμαρτία»
ότι έμεινε σιωπηλός την κρίσιμη ώρα…
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Οι περισσότεροι στρατιωτικοί ισχυρίζονται ότι σε
περίπτωση πολεμικής
κρίσης με την Τουρκία η
Ελλάδα θα είναι μόνη
της. Οπότε, όπως λένε οι
διπλωμάτες, «η δουλειά
μας είναι να μη φτάσουμε
στο σημείο να μιλήσουν τα
όπλα».

Η ΑΠΟΨΗ

• Γαλλία, Ιταλία, Αίγυπτος και Ρωσία δεν θέλουν τον Τούρκο
πρόεδρο να μπλέκεται στα πόδια τους, λόγω της βοήθειας που παρέχει
παρανόμως στον Σάρατζ • Θεωρείται δεδομένο ότι η Άγκυρα δεν
πρόκειται να λάβει ούτε ευρώ από την Ε.Ε. για το μεταναστευτικό

Του Χρήστου
Αγγελόπουλου

Μ

ε βάση αυτό το
αξίωμα έχει ξεκινήσει ο διπλωματικός μαραθώνιος από
την ελληνική κυβέρνηση και ως
φαίνεται από τις εξελίξεις έχει
κάνει περισσότερα βήματα έναντι
της Τουρκίας. Ή πιο σωστά αυξάνονται οι χώρες με τις οποίες έρχεται σε αντιπαράθεση η Τουρκία
στη γειτονιά της Μεσογείου, κι
αυτό μάλλον είναι προς όφελός
μας. Φυσικά, από μέρα σε μέρα
όλα αλλάζουν στις διεθνείς σχέσεις, ειδικά όταν στην εξίσωση εμπλέκεται ένας διεθνής ταραξίας,
όπως είναι ο Ερντογάν.
Αναμφίβολα η επιδίωξη του
Τούρκου προέδρου για ανασύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας μάλλον έχει αρχίσει να ενοχλεί πραγματικά και χώρες
που δεν γειτονεύουν με την
Τουρκία. Όπως για παράδειγμα η
Γαλλία, και ο Μακρόν, ο οποίος με την επίθεση κατά της Τουρκίας προστίθεται στις χώρες που
θα φτάσουν και στο βέτο για να
μη δοθούν νέα κονδύλια από την
Ε.Ε. στην Τουρκία για το μεταναστευτικό. Έτσι, εκτός της Αυστρίας και της Πολωνίας, ανοιχτά
κατά της Τουρκίας έχει ταχθεί η
Γαλλία, ενώ Ιταλία και Ισπανία ανησυχούν με τις κινήσεις των
Τούρκων στη Λιβύη. Αν σε όλα
αυτά προσθέσουμε και το ότι η
Γερμανία απαγόρευσε λόγω κορωνοϊού τα ταξίδια προς την Άγκυρα, τότε ο καθείς κατανοεί ότι
ο Ερντογάν διεθνώς δεν διάγει
και τις καλύτερες ημέρες.
Μάλιστα στην ταξιδιωτική οδηγία της Γερμανίας κατά της
Τουρκίας αναφέρθηκε και η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ «Handelsblatt». Η εφημερίδα υποστηρίζει ωστόσο: «Εκτός
όμως από την υγεία και τη καλή διάθεση πρόκειται για πολύ περισσότερα: για πολιτική. Τρίζουν οι σχέσεις της Άγκυρας με τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως με τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Και όσον αφορά τη συμφωνία για το
προσφυγικό, δεν είναι όλα καλά.
Τον περασμένο Μάρτιο η Άγκυρα άνοιξε μονομερώς τα σύνορα προς
την Ελλάδα για πρόσφυγες και με-
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στο θέμα της συμφωνίας με την
Ελλάδα έχουν αναμειχθεί και η
Γαλλία και η Ιταλία, που βλέπουν
πως μία συμφωνία Αθήνας και
Καΐρου θα έκοβε τον δρόμο της
Τουρκίας.
Η επίσκεψη Μπορέλ άφησε ικανοποιημένη την Αθήνα και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής
του Ιουλίου (17-18) –την πρώτη
μετά κορωνοϊού που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες με τη φυσική
παρουσία των ηγετών– θα θέσει
εκ νέου το ζήτημα της Τουρκίας
και των παράνομων ενεργειών
της σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Και
πλέον δεν θα είναι μόνος, αλλά
θα έχει τον πιο ισχυρό σύμμαχο,
τον Εμανουέλ Μακρόν. Κι όπως γίνεται αντιληπτό, η Τουρκία
επί μακρώ θα πρέπει να ξεχάσει
τα ευρώ της Κομισιόν για το μεταναστευτικό. Πάντως, το πλέον
σημαντικό για την Αθήνα είναι ότι ουδείς στην Ευρώπη πιστεύει
την τουρκική προπαγάνδα ότι δήθεν η Ελλάδα σκοτώνει φουκαριάρηδες μετανάστες στον Έβρο,
ή πνίγει μέσω της αποτροπής ταλαιπωρημένους στο Αιγαίο.

Οι δηλώσεις Κουρτς

Πυρ και μανία
οι εταίροι με
τον Ερντογάν
τανάστες, μετά από μια επίθεση στη
Συρία, όπου σκοτώθηκαν 30 Τούρκοι στρατιώτες. Το αποτέλεσμα ήταν
σκηνές μίσους στα ελληνοτουρκικά
σύνορα».
Την ίδια ώρα η Ελλάδα υποδέχθηκε τον Ύπατο Εκπρόσωπο
της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
(ο υπουργός Εξωτερικών της
Ε.Ε.) Ζοζέπ Μπορέλ στον Έβρο,
κι από εκεί ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης ξεκαθάρισε την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να
στηρίζει τα σύνορά της. Αυτή η
θέση ήταν η απάντηση της Αθήνας στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τη μία ημέρα καλούσε την Ελλάδα σε διάλογο και
την επομένη απειλούσε με πολεμική σύρραξη, εάν εμποδιστεί το
ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας
από την Ελλάδα.

Το μέτωπο Λιβύη
Ο μεγαλοϊδεατισμός του Ερντογάν τον έχει κάνει αντιπαθητικό,
καθώς οι κινήσεις του στη Λιβύη
υπέρ του Σάρατζ έχουν «συνασπίσει» διάφορες χώρες εναντίον
του. Έτσι, πέραν της Αιγύπτου, η
οποία απείλησε με εισβολή στη
Λιβύη, και η Γαλλία, η Ιταλία και
η Ρωσία δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται ενισχυμένο ρόλο της
Τουρκίας στη Λιβύη.
Αυτές οι εξελίξεις στον Λιβυκό εμφύλιο βολεύουν αφάνταστα
την Αθήνα, παρά το γεγονός ότι
ο στρατάρχης Χαφτάρ συνεχώς
χάνει έδαφος. Η Αθήνα βλέπει
αυτόν τον συνασπισμό κατά της
Τουρκίας, ενώ δεν θα την ενοχλήσει εάν τελικά η Αίγυπτος εισβάλει στη Λιβύη, όπως προειδοποίησε ο Πρόεδρος Αλ Σίσι.
Όλοι γνωρίζουν ότι ο Αλ Σίσι

πρωτίστως ενδιαφέρεται όχι μόνο να ελέγχει τις πετρελαιοπηγές
της Λιβύης, μέσω δικών του ανθρώπων, αλλά το κυριότερο να
μη σηκώσουν κεφάλι οι αδερφοί
μουσουλμάνοι δημιουργώντας
του προβλήματα στο εσωτερικό
της Αιγύπτου. Γι’ αυτόν τον λόγο
απείλησε με εισβολή, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι ο αιγυπτιακός
στρατός είναι ο τέταρτος πιο μεγάλος παγκοσμίως.
Η Ελλάδα γνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων
της λύνεται εάν καταφέρει τελικά
να υπερκεράσει τα εμπόδια και
να ανακηρύξει ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Κάτι που σημαίνει ότι άμεσα
παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ
πέραν των σκουπιδιών το παραμυθένιο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Στην προσπάθεια να πειστεί η Αίγυπτος για να ανοίξει βηματισμό

Επίσης, η Αθήνα έμεινε απόλυτα
ικανοποιημένη, πέραν του ότι ο
Μακρόν επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Τουρκία, και με τα όσα
είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Σεμπάστιαν Κουρτς
στην «Καθημερινή». Ο Αυστριακός καγκελάριος, ο οποίος έχει αναπτύξει φιλική σχέση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ξεκαθάρισε
ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε
στην Τουρκία να μας εκβιάζει». Μάλιστα, ο κ. Κουρτς ερωτηθείς
ποια θα είναι η στάση της Αυστρίας αν υπάρξουν νέες προκλήσεις από την Άγκυρα απέναντι στην Ελλάδα το καλοκαίρι, τόνισε πως «είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι με τους γείτονές μας
σε περίπτωση που τέτοια γεγονότα
λαμβάνουν χώρα και να δρούμε συντεταγμένα σε πολιτικό επίπεδο».
Την ίδια ώρα στην Αθήνα δεν
έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στις
δηλώσεις του Παλαιστίνιου πρέσβη στην Άγκυρα, ότι Τουρκία
και Παλαιστίνη θα ανακηρύξουν
μεταξύ τους ΑΟΖ. Δηλαδή, οι
Τούρκοι θα υπερκεράσουν Λίβανο και Ισραήλ για να συνδεθούν
με τη λωρίδα της Γάζας, που είναι
το μοναδικό κομμάτι της Παλαιστίνης στη θάλασσα. Βέβαια, ο
πρέσβης της Παλαιστίνης στην
Αθήνα διέψευσε τέτοιο ενδεχόμενο, όμως όπως έλεγαν πηγές
του υπουργείου Εξωτερικών «λαγός τη φτέρη έσειε κακού του κεφαλιού του», υπονοώντας ότι το Ισραήλ, που προς το παρόν αρκείται σε δηλώσεις και ουδετερότητα, τότε θα πρέπει να αναλάβει
δράση.

Αν έχεις
τέτοιους
φίλους…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Συλλέκτης
αγωγών

Άνοιξε τις πόρτες του
ο ελληνικός τουρισμός

Ο «χρησμός» του Φίλη
Πολλοί άκουσαν την παρέμβαση του Νίκου Φίλη στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλλον λίγοι
την «αποδελτίωσαν» όπως έπρεπε. Και δεν εννοώ την αμφισβήτηση
του προεδρικού εκλεκτού Νίκου Παππά, με
τον οποίο ο πρώην υπουργός Παιδεία έχει από καιρό χωριστά… τσανάκια. Στέκομαι κυρίως
στη φράση που είπε ο
Φίλης ότι «δεν επαναλαμβάνονται μηχανιστικά ούτε
το 2015 ούτε το 1989», η
οποία ήρθε ως απάντηση
στην ατάκα του Αλέξη
Τσίπρα περί «ριμέικ του
βρώμικου ‘89». Ένα θέμα
είναι ασφαλώς η εναντίωση ενός ιστορικού
στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ
στην προεδρική επιχειρηματολογία ότι οι αποκαλύψεις περί παρακράτους είναι δήθεν νεοδημοκρατικής έμπνευσης τέχνασμα.
Ακόμη όμως μεγαλύτερο θέμα είναι ο «χρησμός» του Φίλη για το 2015
που σηκώνει πολλές μεταφράσεις. Διότι εκείνη τη χρονιά είχαμε και το
καβάλημα του ΣΥΡΙΖΑ στο κύμα του λαϊκισμού που τον έφερε στην εξουσία, είχε και την παρά φύση συνεργασία με τον Καμμένο, είχε και
τη διαπραγμάτευση που μας πήγε στα βράχια, αναποδογύρισε ένα δημοψήφισμα και έφερε ακόμη ένα μνημόνιο. Είναι πολλά τα… ανεπανάληπτα, Νίκο!

Δεν πρέπει να υπάρχει
άλλος βουλευτής στα
χρονικά του Κοινοβουλίου που να έχει φάει τόσες
αγωγές με την ίδια κατηγορία (σ.σ. προσβολή
προσωπικότητας) όσες ο
Παύλος Πολάκης και μάλιστα από συναδέλφους
του. Τελευταίος δικαιωμένος από τη Θέμιδα ο
βουλευτής της Ν.Δ., Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η
αγωγή του οποίου έγινε
δεκτή και όπως είπε το
ποσό που του επιδικάστηκε θα δοθεί στην «Κιβωτό
του Κόσμου».
Είχε προηγηθεί ο Άδωνις
Γεωργιάδης στον οποίο ο
Σφακιανός υποχρεώθηκε
να καταβάλει αποζημίωση €15.000. Μέχρι και
στη σύζυγο του Άκη Τσοχατζόπουλου, τη Βίκυ
Σταμάτη, τα «έσκασε»
πέρσι ο τέως υπουργός
του Τσίπρα που του έχει
κάνει αγωγή για εξύβριση. Με τον παρά του και
την… αγωγή του
ο Παυλάρας.

Ξέραμε ότι ο ανασχηματισμός
είναι πρωθυπουργικό προνόμιο
εν προκειμένω του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Άντε, να έχει «προνομιακή» συμμετοχή σε αυτόν
και ο Άκης Σκέρτσος, που στο
μπλοκάκι του είναι φακελωμένες οι επιδόσεις των «γαλάζιων»
υπουργών. Φαίνεται, όμως, ότι
στον φημολογούμενο ανασχηματισμό εκφράζουν εσχάτως
λόγο και κάποια ΜΜΕ, που πιέζουν εμμέσως και… γλυκά για
την απομάκρυνση συγκεκριμένων υπουργών. Τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Γιάννη
Βρούτση, που μετά τη υπόθεση των
voucher στοχοποιείται εκ νέου για
το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με
τη δημοσιογραφική κριτική φίλιων
προς τη Ν.Δ. μέσων ενημέρωσης να
συμβαδίζει –αν δεν την ξεπερνά– με
την αντίστοιχη της αντιπολίτευσης.
Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους
κάνεις τους εχθρούς…

Εθνική συμφιλίωση στην πράξη
από την «επάρατο» Δεξιά
Με αθόρυβο, ελέω και της πυκνής πολιτικο-δικαστικής επικαιρότητας, αλλά μεθοδικό τρόπο, ένα αίτημα
μισού αιώνα που κάνει πράξη την εθνική συμφιλίωση
βρήκε την ιδανικότερη ικανοποίησή του.
Υπαίτιοι ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Ν.Δ.,
Βασίλης Οικονόμου, και ο
δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, χάρη στις
προσπάθειες των οποίων οι
ιστορικές φυλακές του Ωρωπού αποδίδονται στον ομώνυμο δήμο.
Με την απόφαση παραχώρησης που φέρει τις υπογραφές των υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών, το άλλοτε
δεσμωτήριο εμβληματικών μορφών της Αριστεράς θα
αποδοθεί στην τοπική κοινωνία ώστε να αξιοποιηθεί
με τον τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, κλείνοντας ταυτόχρονα και με οριστικό τρόπο μία ιστορική εκκρεμότητα. Εξ ου και η συγκίνηση του Β. Οικονόμου που, όπως είπε, η ολοκλήρωση του εν λόγω ιστορικού κύκλου αποτελεί για εκείνον μεγάλη τιμή και δικαίωση
των πολυετών προσπαθειών του.
Αυτά κάνει, λοιπόν, η «επάρατος» –όπως χαρακτηρίζεται από τους προοδευτικούς του γλυκού νερού– Δεξιά. Κλείνει τις ελάχιστες ανοιχτές πληγές του παρελθόντος, την ώρα που οι αντίπαλοί της παρακαλούν (επικοινωνιακά) να συρθούν σε ειδικό δικαστήριο, ευελπιστώντας ότι έτσι θα ηρωοποιηθούν. Αν πρώτα δεν
γελοιοποιηθούν…
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⇣

Ίσως να ’χε
φτιάξει η διάθεση
του Πορτογάλου
αρχιδιαιτητή από
τα τρίγωνα που
έλεγαν κάποιοι
μεταξύ σοβαρού
και αστείου πως
του έφεραν από
τη Θεσσαλονίκη.
Κάποιοι άλλοι
υποστήριζαν ότι ο
Μέλο βρήκε άκρη
να πάρει τα
χρήματα, που του
έκοψε κάποια
στιγμή η ΕΠΟ
επειδή του
δόθηκαν από
λάθος. Όποιος
και αν ήταν ο
λόγος, σημασία
είχε ότι ο
επικεφαλής της
ΚΕΔ έφτιαχνε
πηγαδάκια και
έδειχνε σε όλα
ότι θεωρούσε
πως εκείνος
έκανε καλά τη
δουλειά του.

διαίτερα ευδιάθετος,
χαμογελαστός και λαλίστατος εμφανίστηκε
στη Γενική Συνέλευση
της ΕΠΟ ο Μέλο Περέιρα.
Αν και έχει σχηματιστεί μέχρι και δικογραφία για τα
πεπραγμένα με το VAR, ο
Πορτογάλος είχε κέφια. Ούτε
στα πυρά του Νίκου Τζώρτζογλου έδωσε σημασία. Αλλά το
κυριότερο ήταν ότι έπιανε τη
συζήτηση με όποιον τον προσέγγιζε. Με την Ντέπυ Κοξένογλου, για παράδειγμα, ο Περέιρα συζήτησε αρκετή ώρα. Αλλά μπήκε και σε άλλα πηγαδάκια. Παντού, μάλιστα, έλεγε τα
ίδια πράγματα. Ότι πρέπει να
κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και
να βρουν μία φόρμουλα συνεργασίας οι παράγοντες των
μεγάλων ομάδων.
«Μπορεί να διαφωνούν με τη διαιτησία, αλλά αυτό γίνεται σε όλο
τον κόσμο. Ακόμα και στην Πορτογαλία συγκρούονται οι μεγάλες ομάδες για τη διαιτησία. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, όμως, κάθονται
στο ίδιο τραπέζι και βρίσκουν έναν
τρόπο συνεργασίας για την αναβάθμιση του προϊόντος», έλεγε μεταξύ άλλων ο χαμογελαστός Περέιρα.
Ίσως να ’χε φτιάξει η διάθεση
του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή από
τα τρίγωνα που έλεγαν κάποιοι μεταξύ σοβαρού και αστείου πως
του έφεραν από τη Θεσσαλονίκη.
Κάποιοι άλλοι υποστήριζαν ότι ο
Μέλο βρήκε άκρη να πάρει τα
χρήματα, που του έκοψε κάποια
στιγμή η ΕΠΟ επειδή του δόθηκαν
από λάθος. Όποιος και αν ήταν ο
λόγος, σημασία είχε ότι ο επικεφαλής της ΚΕΔ έφτιαχνε πηγαδάκια
και έδειχνε σε όλα ότι θεωρούσε
πως εκείνος έκανε καλά τη δουλειά του.
Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Περέιρα, η Πόρτο και η
Μπενφίκα βρίσκονται σε διαρκή
πόλεμο για τη διαιτησία. Αλλά σε
όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ακο-

Ι

Τα πηγαδάκια
του Περέιρα και
τα μηνύματά του
στους Έλληνες

λουθούν την ίδια γραμμή.
«Το ποδόσφαιρο είναι μία βιομηχανία και στην Πορτογαλία έχουν αντιληφθεί ότι τα έσοδα ενδιαφέρουν τους πάντες. Γι’ αυτό έχουν
συμφωνήσει στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών ομάδων, ώστε να
αναδεικνύονται παίκτες και να παίρνουν υπεραξία. Έτσι, έχουν συμφωνήσει στα τηλεοπτικά δικαιώματα
των διοργανώσεων για να υπάρχει
ενιαία γραμμή και να βελτιώνεται το
προϊόν», έλεγε επίσης ο Μέλο με
το χαμόγελο στο πρόσωπό του να
αποτυπώνει την καλή διάθεσή του.
«Τώρα που φεύγει τον βλέπουμε χαμογελαστό. Τα προηγούμενα
χρόνια χαμογελούσε μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες», σχολίασε πρόεδρος Ένωσης με εμφανή διάθεση να πικάρει τον Πορτογάλο, ο οποίος άναψε πολλές φωτιές στο ελληνικό ποδόσφαιρο με
τις επιλογές του και τα γούστα του
στη Θεσσαλονίκη.
«Στην Ελλάδα οι παράγοντες βάζουν πάνω απ’ όλα τις προσωπικές
διαφορές τους που μπορεί να ’ναι
άσχετες με το ποδόσφαιρο. Η κατάσταση μοιάζει με πόλεμο που δεν
σταματάει ούτε μπροστά στο γενικό συμφέρον», έλεγε ο Περέιρα.

Είπαμε ότι ο Πορτογάλος ήταν λαλίστατος.
Φυσικά, ο επικεφαλής της ΚΕΔ
αναφέρθηκε και στους διαιτητές.
Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του
στους Έλληνες, αλλά υποστήριξε
ότι μπαίνουν στα γήπεδα με αφόρητη πίεση. Περισσότερη ακόμα
και από αυτή που δέχονται οι συμπατριώτες του στην πατρίδα του.
Είπαμε, βέβαια, ότι διάθεση για
αυτοκριτική δεν είχε ο Περέιρα.
Αλλά δεν μας ξάφνιασε η στάση
του στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν γύρω του. Εδώ που τα λέμε, δεν τον έφερε και κάποιος σε

δύσκολη θέση. Ενδεχομένως επειδή μία περίεργη ερώτηση μπορεί
να διέκοπτε άμεσα τη συζήτηση. Έτσι, όσοι μίλησαν με τον Πορτογάλο φρόντισαν κατά τη διάρκεια της
κουβέντας απλά να ακούν και κυρίως έκαναν ερωτήσεις γενικού
περιεχομένου. Οπότε ούτε και για
τις επιλογές των ξένων διαιτητών
ρωτήθηκε ο Περέιρα, ούτε για το
σκεπτικό του στους ορισμούς των
Ελλήνων. Όλα αυτά έμειναν εκτός
συζητήσεων. Αν κι εδώ που τα λέμε, δύσκολα θα αποκάλυπτε κάτι
ο Μέλο, ο οποίος ήταν λαλίστατος σχετικά με άλλες εμφανίσεις
του, αλλά προφανώς και δεν ήταν
ανόητος να αναφερθεί στα πάντα.
Όπως ήταν φυσικό, βέβαια, περισσότερο απ’ όλα σχολιάστηκε το
πηγαδάκι του αρχιδιαιτητή με την
Ντέπυ. Η Κοξένογλου συνεχίζει
στην ίδια τακτική που ακολουθεί
μετά τη λήξη της καραντίνας και
φροντίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Με τον Αστέριο Αντωνίου να επισημαίνει την κινητικότητά της και το αγέρωχο στιλ
της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε η Ντέπυ με τον Περέιρα, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ
είχε το ύφος του ανθρώπου που
περιμένει στην ουρά για να βρει
την ευκαιρία και να προσπεράσει
όταν ανοίξει θέση στο γκισέ της εφορίας. Αλλά ενώ κοιτούσε, τελικά
απέφυγε να προσεγγίσει στο πηγαδάκι. Ενδεχομένως για να μη
φανεί αγενής ή περίεργος.
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ε κάτω τα
χέρια κι απάνω τα
πόδια, 0-2
από την ΑΕΚ ο νταμπλούχος και αήττητος. Τα γράφαμε καιρό εδώ στην «Α» και
στην iapopsi.gr ότι ο ΠΑΟΚ
δεν περπατάει φέτος. Να μη
λέμε πάλι τα ίδια. Παραμύθια
με σανό ταΐζουνε τον λαό του
ΠΑΟΚ οι Σαββιδοτέχνες όλη τη
χρονιά. Το λέει ο λαός: Ο ψεύτης κι ο κλέφτης, τον πρώτο
χρόνο χαίρονται. Και τώρα,

Μ

Ποιος
Φερέιρα;
Πρωτάθλημα
ο γκαρσία με
την Κ17
Η Κ17 του ΠΑΟΚ είναι
πρωταθλήτριας Ελλάδος. Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα με
τον Ολυμπιακό, που έληξε 3-3, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το τρόπαιο στα
πέναλτι. Πέτσινο ήταν
το ένα πέναλτι κατά τη
διάρκεια του αγώνα,
αλλά ας μην το κάνουμε θέμα. Το θέμα είναι
ότι το Σαββιδοτεχνείο
πανηγυρίζει για τον
Πάμπλο Γκαρσία. Εδώ ο
κόσμος καίγεται και επειδή η Κ17 κατέκτησε
το πρωτάθλημα ήταν έτοιμοι να κατέβουνε
στον Λευκό Πύργο. Μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η
κατάσταση. Χαίρονται
που πήρε πρωτάθλημα
η ομάδα των πιτσιρικάδων. Καλά κάνουνε και
χαίρονται, σου λέω εγώ. Σάμπως υπάρχει
και τίποτα άλλο να χαρούνε; Με ποιον; Με
τον Μπίσεσβαρ και τον
Γιαννούλη που κοστίζει
τα διπλάσια λεφτά από
τον Τσιμίκα; Με τον Εσίτι που καταπίνει χιλιόμετρα και του στέλνουνε χαιρετίσματα από τη Νιγηρία; Ή με τον
Πασχαλάκη που κυκλοφορεί ως ωραίο παιδί;
Άλλο το ένα, άλλο το
άλλο. Εδώ ο κόσμος
καίγεται και το Σαββιδοτεχνείο μιλάει για
«χρυσή γενιά». Άλλ’ αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα…

φταίει ο Φερέιρα. Μάλιστα.
Αυτή είναι η βιτρίνα του καταστήματος. Ότι φταίει ο Πορτογάλος. Κι ο μικρός Γιωργάκης
που διέλυσε τον ΠΑΟΚ, στην
απ’ έξω.
Εδώ μιλάμε, δηλαδή, ότι πρέπει
να διδάσκεται στα πανεπιστήμια
αυτό που κατάφερε φέτος ο Ιβάν
κι ο υιός. Να διαλύσουνε μια ομαδάρα, που σκορπούσε τον τρόμο
όπου έπαιζε. Και να αρχίσουνε την
προπαγάνδα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει
σφυγμό, ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία και άλλες τέτοιες παπαριές. Δυο φορές πέρασε τη σέντρα
στο πρώτο ημίχρονο στο ματς με
την ΑΕΚ. Χάλια ατελείωτα. Και στο
τέλος, κάτι ΠΑΟΚια που συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα
και αποδοκίμασαν τον Φερέιρα.
Οι βαλτοί, δηλαδή.
Έτσι είναι, όμως. Άπαξ και τον

τόνο τον δίνουνε ο Κόλκας και ο
Βασιλόπουλος κι ο Φιγούρας
Κυριάκος με τον Δούκα της Μενεμένης Λευτεράκη, αυτά παθαίνεις. Άπαξ και ο Χρυσοστομάκης
Γκαγκάτσης πουλάει τσαμπουκάδες ότι μπορεί να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, τρέξε τώρα να τα
μαζέψεις με το Σαββιδοτεχνείο.
Τώρα, θα πεις, ο ΠΑΟΚ θα πάρει πίσω τούς επτά βαθμούς από
το CAS, κι όλα καλά. Έτσι λέει ο
Μπαλτάκος. Οπότε να μην πανηγυρίζουνε στην ΑΕΚ. Μελετημένα
τα έχει όλα ο Ιβάν. Σου λέει, έχω
στο πρόγραμμα δύο ήττες ακόμα.
Μία στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ και μία
στον Ολυμπιακό. Παίρνω τους επτά πίσω και καθάρισα τον Μελισσανίδη. Λες και το ’χει σίγουρο ότι θα νικήσει σήμερα τον ΟΦΗ
και τον Παναθηναϊκό. Ή, μήπως, το
’χει; Να σ’ το κάνω σεντς.
Ο Δουξ της Μενεμένης Λευτε-

ράκης, που κάθε φορά που χάνει
ο ΠΑΟΚ κρύβεται στο πιθάρι του
Διογένη, έκανε φοβερή και τρομερή δήλωση, εν όψει CAS τη
Δευτέρα. Ότι σύμφωνα με τα ακούσματα που έχει, οι δικαστές του
CAS επικεντρώνονται στο γεγονός
ότι δεν έχει γίνει δίκη για την αφαίρεση των επτά βαθμών από
τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Άλλος έχει ακούσματα Καζαντζίδη, άλλος Διονυσίου, άλλος
Πάολα, όπως ο Ιβάν κι ο Δουξ έχει ακούσματα από το CAS. Και
πώς τα έμαθε αυτά ο Λευτεράκης, ότι θα μπουν στην ουσία; Του
τα σφύριξε ο Μάνφρεντ Ναν,
που είναι πρόεδρος της τριμελούς
επιτροπής του CAS και φίλος του
Αλαφούζου, όπως αποκάλυψε η
«Α» και η iapopsi.gr;
Του τα σφύριξε τα ακούσματα
ο Γερμανός Ούρλιχ Χάας, δικαστής που πρότεινε ο ΠΑΟΚ στο

ΑγωνιΑ ιβΑν:
Θα τον σώσει
ο βαγγέλης από
τον «Τίγρη»;
Το αφεντικό του ΠΑΟΚ ποντάρει στη κόντρα Μαρινάκη-Τίγρη,
ώστε ο Βαγγέλης ν’ αδιαφορήσει στο CAS, να κερδίσει την ΑΕΚ
στο Καραϊσκάκη και να σώσει έτσι την παρτίδα που δεν σώζεται…

CAS; Μπορεί. Μαζί βιβλίο έγραψαν ο Χάας με τον Ράινερ Μάρτενς για το αθλητικό δίκαιο. Κι ο
Μάρτενς έχει δικηγόρο στο γραφείο του τον Κρίστιαν Κέιντελ,
τον οποίο είχε δικηγόρο ο Αλαφούζος στο CAS, το 2015, όταν
ήθελε από την UEFA ν’ αποκλείσει
τον Ολυμπιακό από την Ευρώπη
για τα «στημένα» παιχνίδια.
Κι άπαξ κι ο ΠΑΟΚ πάρει πίσω
τους επτά, χαρές και πανηγύρια από το Σαββιδοτεχνείο. Ότι η χρονιά είναι πετυχημένη. Να σου δώσω και το παρασκήνιο, μάστορα. Σ’
το ξανάπα. Ο Ιβάν θέλει να βάλει
σε δίλημμα τον Μαρινάκη με το
CAS. Σου λέει, τι θα προτιμήσει ο
Μαρινάκης για Champions
League; Εμένα ή τον Μελισσανίδη, με τον οποίο σκοτώνονται κάθε μέρα; Εμένα, σου λέει ο Ιβάν.
Να πάνε, δηλαδή, οι δικηγόροι
του Ολυμπιακού στο CAS και ν’
αρχίσουνε με τους δικαστές ότι η
Ελλάδα είναι πολύ καλός προορισμός για διακοπές, ότι ο ήλιος λάμπει και δίνει βιταμίνη D, ότι με την
πανδημία πήραμε άριστα, και να
μην ασχοληθούνε με την πολυϊδιοκτησία. Και να βγει απόφαση υπέρ του ΠΑΟΚ.
Έχει κι άλλα κατά νου ο Σαββίδης, εκτός από το CAS. Ότι ο Μαρινάκης την τελευταία αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης». Και τι θα κάνει, δηλαδή;
Θα κάτσει να χάσει από τον Μελισσανίδη; Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα, σου λέει ο γίγας Ιβάν.
Κομμάτια θα θελήσει να την κάνει
την ΑΕΚ ο Μαρινάκης. Οπότε, ο
ΠΑΟΚ βγαίνει κερδισμένος. Παίρνει τους επτά από το CAS και τερματίζει αέρα πάνω από την ΑΕΚ.
Τέλος πάντων, αλλού είναι που
θα πέσει γέλιο τρελό, που θα γελάνε και τα τσιμέντα με τον ΠΑΟΚ.
Εκεί που πέσανε όλοι να τον φάνε
τον Αμπέλ Φερέιρα, βγαίνει η είδηση μέσα από το Σαββιδοτεχνείο,
ότι ο καινούργιος τεχνικός διευθυντής, ο Γερμανός Ρέμπε, δεν είναι
αρνητικός να μείνει ο Πορτογάλος.
Δεν τον κόβω να μένει πάνω από
ένα μήνα στον ΠΑΟΚ. Η «Α» κι η
iapopsi.gr το είπαν καθαρά.
Μπορεί ο Ιβάν να πήρε τον Ρέμπε,
αλλά όχι και να κάνει αυτός τις μεταγραφές. Ο μικρός Γιωργάκης
θα τις κάνει, κι ο Γερμανός θα βγει
στην αγορά να πουλάει.
Να το πιάσουμε από την αρχή.
Βγαίνει ο Πάμπλο Γκαρσία και το
λέει καθαρά ο Ουρουγουανός. Είμαι έτοιμος ν’ αναλάβω τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Δικαίωμά του, λέω εγώ.
Άλλο είναι το θέμα. Μόνος του αποφάσισε ο Παυλάκης να το πει
αυτό το πράγμα, πριν από το ματς
του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα; Όχι βέβαια. Δεν ήξερε, δηλαδή, ο Παύλος ότι θα προκαλούσε
πρόβλημα; Τον μεγαλύτερο αγώνα των play offs έδινε ο ΠΑΟΚ την
περασμένη Τετάρτη με την ΑΕΚ και
ο Γκαρσία λέει ότι είναι έτοιμος.
Ξέρουν οι Σαββίδηδες πώς να
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πλασάρουν στην κοινή γνώμη αυτό που έρχεται. Έτσι είναι. Γι’ αυτό
και του επέτρεψαν να δηλώσει ότι
είναι έτοιμος. Γιατί τον έχουνε αυτοί έτοιμο. Αλλιώς, θα τον διώχνανε από τον ΠΑΟΚ που πήγε να την
κάνει μπ@ρντ@λ@ την ομάδα
παραμονή με την ΑΕΚ. Έχω λάθος;
Και γιατί το κάνανε αυτό; Μή-

πως και φιλοτιμηθεί ο Αμπέλ και
πάρει των οματιών του και παραιτηθεί, να γλιτώσουν την αποζημίωση. Έτσι είναι. Κάτι παραπάνω
από δυο μιλιόνια πρέπει να ξηλωθεί ο Ιβάν. Και δεν είναι καιρός για
έξοδα. Να μην ξεφύγω, όμως. Λέει
ο Ρέμπε, η «FORZA» το γράφει
δηλαδή, ότι ο Γερμανός τον γου-

στάρει τον Φερέιρα. Και τι πάει να
πει αυτό; Ότι θα μείνει
ο Πορτογάλος επειδή
τον γουστάρει ο Γερμανός; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Κι ο μικρός Γιωργάκης τι θα
κάνει δηλαδή; Να κάνει αναρτήσεις το instagram όλη μέρα;
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πάρτε δημοσίευμα της FORZA:
«Η FORZA αποκαλύπτει σήμερα, ότι
η εισήγηση του 42χρονου Γερμανού για τον προπονητή, δεν είναι
αρνητική. Ο Ρέμπε δεν είναι της άποψης ότι για την εικόνα που παρουσιάζεται φέτος ο ΠΑΟΚ, ευθύνεται πρωτίστως ο Αμπέλ Φερέιρα.
Ύστερα από συζητήσεις που έκανε
και με τον ίδιο, και ήταν πολύωρες,
ο Γερμανός διαμόρφωσε την άποψη ότι υπό διαφορετικές συνθήκες,
και με ένα ρόστερ, που θα πλησιάζει
πιο κοντά στη φιλοσοφία του Πορτογάλου, ο Φερέιρα θα μπορούσε
να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους στόχους του. Εν ολίγοις, ο Ρέμπε δεν
θεωρεί ότι ο Φερέιρα δεν είναι καλός προπονητής και φαίνεται να είναι της άποψης ότι το ρόστερ που
βρήκε, στο οποίο δεν έκανε παρεμβάσεις, δεν ταίριαζε στα δικά του
σχέδια».
Πήρες χαμπάρι; Ο Ρέμπε θέλει
να τον κρατήσει και να τους βρει
παίκτες που θέλει ο Πορτογάλος.
Σοβαρός άνθρωπος είναι ο Γερμανός. Σου λέει, δυο μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ήρθε ο Αμπέλ, πέσε και κολύμπα, του είπανε οι Σαββίδηδες. Και τι περίμεναν, δηλαδή, να κάνει θαύματα;
Μέχρι που να μάθει την ομάδα, αντίο και χαίρετε ο Ολυμπιακός. Την
κόζαρε τη δουλειά ο Ρέμπε. Και
ρωτάω τώρα εγώ.
Πες ότι ο χερ Όλαφ Ρέμπε θέλει να μείνει ο Πορτογάλος και ο
instaGiorgis θέλει να έρθει ο
Γκαρσία. Τι θα γίνει τελικά, ρε. Αυτό που θέλει ο Όλαφ; Πλάκα κάνουμε τώρα; Γι’ αυτό σου λέω ότι
δεν τον κόβω να βγάζει καλοκαίρι
στη Θεσσαλονίκη. Κι αυτός επαγγελματίας είναι. Το όνομά του παίζει κι αυτός στον ΠΑΟΚ. Θέλει να
δημιουργήσει δική του ομάδα, σου
λέει η εφημερίδα των Σαββιδοτεχνών. Λογικό είναι.
Πάμε παρακάτω. Γράφουνε οι
Σαββιδοτέχνες ότι ο Ρέμπε θα κινηθεί, λέει, για να βρει παίκτες με
περισσότερη ενέργεια, χαμηλά
συμβόλαια και περισσότερα ποιότητα. Χαμηλά συμβόλαια μαζί με
ποιότητα δεν παίζει, μάστορα. Και
πώς θα δημιουργήσει δική του ομάδα ο Ρέμπε, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Χωρίς λεφτά; Με τον Μιχόγεβιτς, τον Χατζηστραβό που ο
Κόλκας τον γράφει πουλέν του
και τους Λυραντζήδες;

ΟΡΕΝ: Αντί
για «Total
Football»…
Μόργκαν
Φρίμαν και
Όλγκα
Κουριλένκο
Τελειώνουνε τα ματς
την περασμένη Τετάρτη, ανοίγεις το ΟΡΕΝ
για ν’ ακούσεις Κόλκα,
Παπαθεοδώρου και σία
για το τι έφταιξε ο ΠΑΟΚ έχασε με κάτω τα
χέρια από την ΑΕΚ στην
Τούμπα, πάπαλα. Ταινία με Μόργκαν Φρίμαν και την Όλγκα Κουριλένκο έδειχνε εκεί
την ώρα. Μιλάμε για
ξεφτίλα και τεράστια ασέβεια προς το λαό του
ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, όμως.
Όταν τελειώσει το σανό
που ταΐζουνε από την
αρχή της σεζόν, πρέπει
να κάνουνε νέες παραγγελίες. Τι να έβγαινε ο Κόλκας να έλεγε,
ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε
σφυγμό με τον κουτσουρεμένο Άρη και
τον έχασε με την ΑΕΚ;
Ότι δεν πέρασε τη σέντρα στο πρώτο ημίχρονο; Ή να βάζανε
γκάλοπ αν χωράνε
στην ίδια ενδεκάδα
Φορτούνης και Βαλμπουενά; Έτσι είναι. Άπαξ και κάνανε εκπομπή, θα έπρεπε να βάλουνε και γκάλοπ αν
πρέπει να μείνει ή να
φύγει ο Φερέιρα. Κορόιδα ήτανε; Πετάς τον
Μόργκαν Φρόμαν στο
γυαλί και καθάρισες.
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ΘΕΜΑ

Κωμωδία
με ομίλους
στην Α΄
κατηγορία
Λένε πως σε εκλογική
χρονιά τα δίνεις… όλα
προκειμένου να έχεις
τους ψηφοφόρους ικανοποιημένους. Αυτό όμως
που κάνει η ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου ξεπερνά
κάθε προηγούμενο. Η
FIFA έχει δώσει εντολή
στα μέλη της να ρίξουν
βάρος στο γυναικείο
πρωτάθλημα, καθώς θέλει να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Στην
Ελλάδα μπορεί να μην έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, αν κι έρχεται
χρήμα με ουρά από το εξωτερικό.
Τι έκανε λοιπόν η ΕΠΟ
σπάζοντας όλα τα κοντέρ;
Προχώρησε σε αναδιάρθρωση των Γυναικείων
Πρωταθλημάτων για την
περίοδο 2020-21. Η Α΄
κατηγορία είχε 12 ομάδες. Πόσες λέτε ότι θα γίνουν από τη νέα σεζόν;
Μόλις… 22. Ανεβαίνουν
10 δηλαδή και δεν πέφτει
καμία. Κι επειδή εθνικό
πρωτάθλημα με 22 ομάδες δεν… βγαίνει, η ΕΠΟ
έσπασε την πρώτη κατηγορία σε δύο ομίλους.
Φανταστείτε να είχε και
τη διοργάνωση του ανδρικού πρωταθλήματος
και ν’ ανέβαζε 10 στη
Super League1, να έκανε
τις ομάδες 24 και να τις
χώριζε σε δύο ομίλους
(βόρειο και νότιο) με γεωγραφικά κριτήρια.
Στη Β΄ κατηγορία ανέβασε επίσης 10 ομάδες και…
απαγόρευσε τους υποβιβασμούς. Του χρόνου
μπορεί ν’ ανεβάσει στην
Α΄ κατηγορία 30 ομάδες
και να γίνεται το πρωτάθλημα σε περισσότερους
ομίλους. Ή και να παίζουν
όλες οι ομάδες στην Α΄
κατηγορία, σε 10 ομίλους
και μετά να γίνεται πλέι
οφ. Κωμωδία, αλλά αν
θέλουν οι παράγοντες να
λένε πως… ανέβηκαν, γιατί να τους χαλάσει το χατίρι ο Γραμμένος;

Μήπως είδατε
τον Αλέξη
τον κοντό;

Ζημιά στον Τσίπρα ο Ιβάν
Στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο και οι προσπάθειες να επηρεαστεί ο κόσμος
του ΠΑΟΚ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ γιατί… διώκεται η ομάδα και ευνοείται η Αθήνα και κυρίως ο Ολυμπιακός από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέφτουν στο κενό. Τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης που παρουσίασε η ιστοσελίδα voria.gr, είναι αποκαλυπτικά και αναδεικνύουν την αποτυχημένη προπαγανδιστική πορεία του επιτελείου του Ιβάν Σαββίδη. Τόσο στην Α΄,
όσο κυρίως στη Β΄ Θεσσαλονίκης, στη μεγάλη δημοσκόπηση που έγινε από την GPO στο διάστημα από 25 έως 29 Ιουνίου, η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει, ενώ η δημοφιλία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών αναδεικνύει πως τελικά ο Ιβάν ο τρομερός ζημιά έχει κάνει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (Α΄ και Β΄), καταγράφει ποσοστό σε θετικές γνώμες υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
μάλιστα βρίσκεται πίσω και από τη Φώφη Γεννηματά. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει το υψηλότερο ποσοστό σε θετικές
γνώμες 65,6%, αλλά και το χαμηλότερο σε αρνητικές 33,2%. Ακολουθεί μακράν η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής με 34,5% θετικές γνώμες (και
56,5% αρνητικές) και πιο πίσω ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με 31,3% θετικές γνώμες (αλλά και υπερδιπλάσιες αρνητικές 66,7%). Έπονται ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας (24,7% θετικές γνώμες, 63,8% αρνητικές), ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης (18,3% και
75,2%) και ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος (18% και 75,2%). Στην Α΄ Θεσσαλονίκης το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να προηγείται περίπου επτά ποσοστιαίες μονάδες, έναντι τεσσάρων που είχε σημειώσει στην κάλπη πριν από έναν χρόνο. Στη Β΄ Θεσσαλονίκης η κυριαρχία της
ΝΔ είναι συντριπτική καθώς συγκεντρώνει δυόμισι φορές μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος είναι 23,5 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 18 που είχε καταγραφεί στην κάλπη.

Ο κατήφορος του Κωστούλα
Χωρίς φρένα είναι ο κατήφορος που έχει πάρει ο πρόεδρος του Παναιτωλικού, Φώτης Κωστούλας, καθώς αν και παλαιότερα ήταν από τους παράγοντες που ξεχώριζαν για τη σοβαρότητά τους, μπήκε στο
τρυπάκι να εκτοξεύει αίολες κατηγορίες υποβαθμίζοντας το ποδοσφαιρικό προϊόν. Ο Φώτης Κωστούλας είχε αναφερθεί στο παιχνίδι της ομάδας του με τον Λεβαδειακό (τον Μάρτιο του 2014) το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, με βάση δηλώσεις που είχε κάνει.
Και τι ήρθε να καταθέσει τώρα; Λόγια. Του αέρα ή όχι, αλλά.. λόγια. Στοιχεία μηδέν. Ο Κωστούλας είπε ότι ο τότε πρόεδρος του Λεβαδειακού Γιάννης Κομπότης επηρέασε τον διαιτητή Κάμπαξη που είχε διαιτητεύσει τον αγώνα με τον Παναιτωλικό. «Δεν ξέρω τα κανάλια για να προσεγγίσεις τους διαιτητές. Δεν
έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Αν υπήρχαν εκείνη τη χρονιά 30 διαιτητές, θα μπορούσα να πω ότι πάνω από
τους μισούς θα μπορούσαν να χειραγωγηθούν. Εγώ είμαι μάρτυρας, δεν είμαι γνώστης. Αν κάποιοι επηρεάζουν διαιτητές είναι συνήθως οι ιδιοκτήτες ή οι πρόεδροι».
Έκανε το χρέος του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Κωστούλας, και πλέον μπορεί να κοιμάται ήσυχος.




Ιστορική φωτογραφία. Περισσότεροι από 80.000
θεατές μέσα στο Καλλιμάρμαρο κι άλλοι τόσοι… απ’
έξω, υποδέχτηκαν την εθνική ομάδα, πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο EURO 2004. Αποθεώθηκαν όλοι, εκτός
από έναν. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση.
Ο οποίος, μάλιστα, αποδοκιμάστηκε έντονα.



Ο Ότο Ρεχάγκελ, επτά χρόνια μετά την κατάκτηση του
EURO 2004, ήρθε ως απεσταλμένος της Μέρκελ, να
υπερασπιστεί τα μνημόνια και να μας πει ότι η
καγκελάριος μας… αγαπάει! Ο Φερνάντο Σάντος
πλακώθηκε με Άγγλο δημοσιογράφο στο EURO 2012,
όταν αυτός ειρωνεύτηκε την Ελλάδα για τα μνημόνια.

Η νέα πρόκληση Περέιρα

Στην… εκλογική συνέλευση
Η απαξία της ΕΠΟ είναι τέτοια που στην ετήσια γενική συνέλευση
της Ομοσπονδίας απουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ΠΑΕ
της Super League1. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί θεωρούν χάσιμο
χρόνου ακόμη κι ένα πέρασμα από το… ανώτατο όργανο του ποδοσφαίρου.
Στη φετινή γενική συνέλευση απουσίασαν πέντε ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας, ο Άρης, η ΑΕΛ, ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός και ο
Πανιώνιος. Στην περσινή συνέλευση είχε συμβεί κάτι ανάλογο, καθώς απουσίαζαν πάλι πέντε, αλλά τότε ήταν οι Λαμία, Άρης, ΟΦΗ, Παναιτωλικός και Πανιώνιος. Όσο για τον απολογισμό της
διοίκησης του Βαγγέλη Γραμμένου φέτος καταψηφίστηκε από
τον Ολυμπιακό, ενώ πέρυσι, εκτός από τους Πειραιώτες την παρέα
του «δικού μας» Βαγγέλη είχε καταψηφίσει και η ΑΕΛ.
Όλες οι ΠΑΕ πάντως θα μαζευτούν σε μια συνέλευση. Την εκλογική. Τότε είναι που… χρειάζεται να πάρουν μέρος για να ψηφίσουν. Τους καλύτερους πάντα.

Να πάει και να μην ξανάρθει εύχονται όλοι για τον Βίτορ Μέλο
Περέιρα που μέχρι το τέλος της θητείας του στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεχίζει να προκαλεί.
Μετά τα αποτελέσματα στα ματς της Τετάρτης, το μόνο ενδιαφέρον που υπάρχει στα πλέι οφ, είναι η κατάκτηση της δεύτερης
θέσης. Το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions
League δηλαδή, που διεκδικούν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
Αν φωνάζουν όλοι για ξένους διαιτητές ώστε να φύγει κάθε υπόνοια πως θα ευνοηθεί η μία ή η άλλη ομάδα, πώς έπρεπε και
πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Περέιρα; Να ορίσει ξένους στα ματς
της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
Πάνω λοιπόν που η μάχη της δεύτερης θέσης φούντωσε για τα
καλά, τι έκανε ο Πορτογάλος; Στέλνει ξένο διαιτητή στο Άρης-ΑΕΚ
και Έλληνα στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ. Και μάλιστα βάζει στην ομάδα του Ιβάν Σαββίδη, διαιτητή τον Κουμπαράκη του συνδέσμου Ξάνθης! Την ώρα που έχουν τιμωρηθεί για συνιδιοκτησία ΠΑΟΚ και
Ξάνθη, ο Περέιρα βάζει στο κρίσιμο ματς του ΠΑΟΚ διαιτητή από
την Ξάνθη. Αναρωτιούνται πολύ γιατί δεν έβαζαν καλύτερα αρχιδιαιτητή τον Σαββίδη στην ΕΠΟ…
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Το φαινόμενο
Κούγια
Δεν είναι λίγες οι φορές
που ποδοσφαιρικοί παράγοντες έχουν παρεκτραπεί στην καριέρα
τους. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ… ζωντανό άθλημα, εξιτάρει συναισθήματα και προκαλεί εξάρσεις κι εκρήξεις. Η
περίπτωση του Αλέξη
Κούγια ωστόσο σπάει
κάθε κοντέρ, σε βαθμό
που να παραξενεύεται
κάποιος αν περάσουν
κάποιες μέρες και δεν έχει εξαπολύσει επιθέσεις. Ο ισχυρός άνδρας
της ΑΕΛ, που έχει περάσει από πολλές και διάφορες ομάδες αφήνοντας το στίγμα του (ΑΕΚ,
Ηρακλής, Λαμία, ΠΑΣ
Γιάννινα, Παναχαϊκή),
φροντίζει να βρίσκεται
μόνιμα στο προσκήνιο
και ν’ απειλεί να μεταφέρει το παιχνίδι στο δικό του γήπεδο (δικαστήρια). Τις τελευταίες ημέρες ο Κούγιας τα έβαλε
με τον πρόεδρο της ΕΠΣ
Ηρακλείου Νίκο Τζώρτζογλου, τον μεγαλομέτοχο της Λαμίας Πανουργιά Παπαϊωάννου,
τον Ηλία Πουρσανίδη
και τον ΟΦΗ, τον πρόεδρο της Super League
Λεωνίδα Μπουτσικάρη,
τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και, και,
και…
Απορεί κανείς πώς τα δικαιοδοτικά όργανα του
ποδοσφαίρου ανέχονται
συμπεριφορές τύπου
Κούγια και δεν τον έχουν αποβάλει από έναν
χώρο που χρειάζεται
πρότυπα. Γιατί όσο υπάρχουν παράγοντες τέτοιου τύπου, τόσο θα εντείνονται οι αντιπαραθέσεις που αποτελούν
γενεσιουργό αιτία της
βίας. Η Πολιτεία παρακολουθεί ατάραχη το
φαινόμενο Κούγια, ίσως
απολαμβάνοντάς το για
τις σταθερές του θέσεις
και απόψεις. Μόνο που
το ποδόσφαιρο μπορεί
εύκολα από κωμωδία να
μετατραπεί σε δράμα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...




Τα εντάλματα για τον Τόσκο αγγίζουν την Τούμπα

Και τον
ΠΑΟΚτσή,
τι τον
νοιάζει αν ο
Φορτούνης
δεν είναι
αρχηγός;
Ο Ολυμπιακός, όπως
πέρυσι ο ΠΑΟΚ, σαρώνει τα πάντα όλα
φέτος. Παίζει καλή
μπάλα, σκοράρει, αρέσει. Όπως πέρυσι ο
ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και
τι κάνουν οι Σαββιδοτέχνες; Βρήκαν… «θέμα» να πολεμήσουν
τον Ολυμπιακό. Ο
Φορτούνης, λένε, δεν
ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού στα ματς με
την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ!
Τεράστια είδηση. Του
κρατάει μανιάτικο ο
Μαρινάκης, επειδή έκανε πειθαρχικό παράπτωμα. Και τον νοιάζει τον ΠΑΟΚτσή, σύντροφοι, αν ο Φορτούνης είναι ή όχι αρχηγός; Εδώ οι ΠΑΟΚτσήδες περπατάνε
ζαλισμένοι στον δρόμο από τις καθημερινές σφαλιάρες και το
Σαββιδοτεχνείο γράφει για τον Φορτούνη.
Σανό, δώστε στον λαό
σανό…

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορείται η 26χρονη που χτύπησε
με το αυτοκίνητό της τον Βούλγαρο οπαδό Τόσκο Μποζατζίσκι την επομένη
του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πρόκειται για τη γυναίκα που παραδόθηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά τον θάνατο
του 28χρονου στη Θεσσαλονίκη.
Είναι ξεκάθαρο πως για τις εισαγγελικές, ανακριτικές και αστυνομικές αρχές ο
Τόσκο δολοφονήθηκε. Και, μάλιστα, αυτήν τη φορά η δίωξη αφορά και στον
48χρονο σύντροφο της 26χρονης. Είναι ο άνθρωπος που νοίκιασε το αυτοκίνητο,
ενώ φέρεται πως διοργάνωσε την επίθεση στον νεαρό Βούλγαρο που είχε ταξιδέψει από το Πλόντβιβ στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει το ντέρμπι λόγω
των καλών σχέσεών του με τους οργανωμένους οπαδούς του Άρη.
Ο 48χρονος παραμένει ασύλληπτος. Οι πρώτες πληροφορίες τον ήθελαν κρυμμένο στο Άγιο Όρος. Αλλά το θέμα δεν είναι απλά η κρυψώνα του βασικού κατηγορούμενου. Σημασία έχει ότι πρόκειται για άτομο με πρόσβαση
ακόμα και στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν με πρωτοκλασάτα στελέχη του «δικέφαλου» και, μάλιστα, σε συνθήκες
που επιβεβαίωναν την εξαιρετική σχέση που διατηρούσε μαζί τους. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στο επιτελείο
του Σαββίδη, επειδή οι οργανωμένοι οπαδοί ζητούν πλήρη στήριξη των κατηγορούμενων σε όλα τα επίπεδα και ουσιαστικά μπορούν να τινάξουν στον αέρα τους δεσμούς που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στη διοίκηση της ΠΑΕ και τους συνδεσμίτες, οι οποίοι απολάμβαναν τα προηγούμενα χρόνια ένα καθεστώς ασυλίας στη Θεσσαλονίκη. Ως γνωστόν, όταν «έβηχαν» οι οργανωμένοι, «κρυολογούσε» ο Ιβάν…

Αποχωρεί ο Χούμπελ
Γεια χαρά και σε καλή μεριά…
Ο δικηγόρος από την Αυστρία, ο Χέρμπερτ Χούμπελ, μας πέρασε για ιθαγενείς. Και τώρα που φεύγει, ο αρχιτοποτηρητής άρχισε τις… νουθεσίες. Ότι δεν πρέπει να κάνουν δηλώσεις εμπρηστικές, ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές και άλλα τέτοια «ρομαντικά». Ή που ο τύπος μάς δουλεύει χοντρά, ή που δεν κατάλαβε τρία χρόνια τώρα τι παίζει. Δηλαδή, τον ακούνε τα «σαΐνια» της πιάτσας και πρέπει να πιάνουν την
κοιλιά τους από τα γέλια. Οι δηλώσεις φταίνε, σου λέει. Όλα τα άλλα, είναι ΟΚ. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε στον γυαλόμπα Αυστριακό, που συμπεριφέρεται σαν δάσκαλος σε μαθητούδια του δημοτικού, είναι σε «καλή μεριά» τα ευρώπουλα που παντελόνιασε στα όσα χρόνια είναι εδώ, και καλές διακοπές. Αυτός ήρθε να φτιάξει το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Θα σαλτάρουμε τελείως. Κι ο Φούσεκ με το γυαλιστερό σκαρπίνι.

Καίνε τον Γαβριηλίδη, ψάχνουν
άλλον (για να τον κάψουν…)
Το μπάχαλο με το Κύπελλο εξελίσσεται στο «κύκνειο άσμα» του Μάνου Γαβριηλίδη σε θέσεις ευθύνης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης απέτυχε να χωρίσει δυο γαϊδάρων άχυρο. Στον Ολυμπιακό έβραζαν με τη διαρροή για ορισμό του τελικού την 1η Αυγούστου, δηλαδή τέσσερις
ημέρες πριν από τον επαναληπτικό με τη Γουλβς για το EuropaLeague.
«Όλες οι χώρες διευκολύνουν τις ομάδες που τις εκπροσωπούν στις διεθνείς διοργανώσεις και στην Ελλάδα η ΕΠΟ επιδιώκει να προκαλέσει προβλήματα στον μοναδικό σύλλογο που εξακολουθεί και παίζει στην Ευρώπη», σχολίαζαν οι Πειραιώτες από το μεσημέρι της Τρίτης.
Αλλά και από την ΑΕΚ έβγαζαν δυσαρέσκεια για τις ενέργειες του Γαβριηλίδη.
Κάποιοι, μάλιστα, εξέφραζαν την άποψη ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας «είναι μία μόνιμη πηγή προβλημάτων».
Με τις επικείμενες εκλογές, βέβαια, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης θα αποχωρήσει από το πόστο του, που το πήρε στο πλαίσιο της ένταξής του στο
λεγόμενο μπλοκ του Βορρά. Αλλά επί τέσσερα χρόνια το Κύπελλο εξελίχθηκε σε βραχνά για την ΕΠΟ ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα. Με τα
πυρά να στρέφονται και κατά του Γραμμένου, για τον οποίο έλεγαν πως μπορούσε να αξιοποιήσει κάποιον σοβαρό παράγοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έφερναν, μάλιστα, ως παράδειγμα τον Παναγιώτη Δημητρίου, ο οποίος έχει την εμπειρία ως πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών και,
βέβαια, ήταν ο ριγμένος της υπόθεσης στη συμφωνία με τον Νίκο Βακάλη. Με τα νέα δεδομένα, πάντως, τη θέση του Γαβριηλίδη για το Κύπελλο μπορεί να πάρει κάποιος παράγοντας από το λεγόμενο μπλοκ του Νότου, με τον Σταύρο Ψαρρόπουλο, τον Δημοσθένη Κουπτσίδη και
τον Κλέαρχο Τζαφέρη να ’χουν ήδη πέσει στο τραπέζι.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Λείπουν τα λεφτά, πρόβλημα στην Τούμπα…
Βάλθηκαν οι επικοινωνιολόγοι του Ιβάν να αναδείξουν την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι παίκτες στο
μεγάλο αφεντικό. Χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα τη συμφωνία του Μαουρίτσιο να επεκτείνει την
παραμονή του στην Τούμπα μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Χωρίς, βέβαια, να υπολογίζουν μία σημαντική παράμετρο. Ο Βραζιλιάνος απάντησε θετικά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας: στις 30 Ιουνίου! Και αφού χρειάστηκε να μιλήσει απευθείας με τον Σαββίδη. Η άρνηση του παίκτη μέχρι τότε αποτελούσε μία σαφέστατη απόδειξη του χάσματος που υπήρχε με τους υπαλλήλους του ΠΑΟΚ.
Το ίδιο χάσμα παρατηρήθηκε και στην υπόθεση του Βιεϊρίνια. Ο αρχηγός της ομάδας αποδέχθηκε τη
μίνι επέκταση ελάχιστες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία και, βέβαια, μετά από τον Μαουρίτσιο.
Τα πράγματα στην Τούμπα εξελίσσονται με αρνητικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Τα εξαπτέρυγα του
Ιβάν προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα, όπως έχει ζητήσει το μεγάλο αφεντικό, αλλά όχι μέσα από
την περικοπή των δικών τους απολαβών και των χρημάτων που ξοδεύουν για επικοινωνιακά παιχνίδια και όχι μόνο.
Το θέμα του Βιεϊρίνια μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στον Σαββίδη. Στις τάξεις
των οπαδών ο Πορτογάλος είναι πιο δημοφιλής από τον Ιβάν και η αντιμετώπισή του έχει ήδη προκαλέσει τριβές.

ΕΠΟ: Αλλαγές στο προσωπικό
(όχι οι του Γραμμένου…)
Εγκρίθηκαν ο οικονομικός και ο διοικητικός απολογισμός της ΕΠΟ
για τη σεζόν 2019-2020, αλλά οι επικείμενες εκλογές θα δρομολογήσουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο υπαλληλικό προσωπικό της ομοσπονδίας. Στη γενική συνέλευση της περασμένης Τρίτης δημιουργήθηκαν πολλά πηγαδάκια με τέτοιες απορίες. Ακόμα και
από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι πληροφορίες στο πάρκο Γουδή,
πάντως, έχουν ήδη προκαλέσει αναστάτωση. Λέγεται στους διαδρόμους ότι έχει ληφθεί απόφαση να γίνει ένα γενικό lifting στην ΕΠΟ
ώστε να μη θυμίζει κάτι ούτε την περίοδο του Γκιρτζίκη, ούτε και τη
θητεία του Γραμμένου. Άρα, η μπάλα μπορεί να παρασύρει αρκετό
κόσμο. Γι’ αυτό και πολλοί βρίσκονται στην τσίτα και προσπαθούν να
προσεγγίσουν όποιον παράγοντα θεωρούν ότι θα ’χει δύναμη στην επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή.
Οι διαρροές αναστάτωσαν ακόμα και στενούς συνεργάτες του Γραμμένου. Με τη βοήθεια του Ευάγγελου, κάποιοι εξ αυτών φρόντισαν
και βόλεψαν κουμπάρες, ανιψιές και κάθε λογής συγγενείς. Οπότε ενδεχόμενη αποχώρησή τους από τη διοίκηση μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα και σε όσους και όσες απόλαυσαν το νέκταρ της εξουσίας. Το θέμα έφτασε μέχρι τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Και τι έκανε ο
Γραμμένος; Απάντησε πως θα προσπαθήσει, όσο περνάει από το χέρι
του, να διασφαλίσει την παραμονή στην ομοσπονδία εκείνων που προσλήφθηκαν επί των ημερών του. Έστω και σε διαφορετικά πόστα, από
αυτά που τοποθετήθηκαν στα χρόνια της «εξυγίανσης».

Βαδίζουμε σε μεγάλη ξευτίλα
Μέχρι και 18 ομάδες
στη SuperLeague1…
Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό το σενάριο, αλλά σε πολλά πηγαδάκια, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΕΠΟ, η
προοπτική για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων στη Σούπερ
Λίγκα εκφραζόταν με περίσσεια βεβαιότητα. Υπήρχαν, μάλιστα,
αρκετοί πρόεδροι Ενώσεων που μιλούσαν για 18 ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Η συντριπτική πλειοψηφία παραγόντων και ομάδων επιδιώκει την αύξηση. Ακόμα και για ψηφοθηρικούς λόγους. Μόνο η NOVA είναι αντίθετη με αυτή την προοπτική και, μάλιστα, οι ενστάσεις της εκφράστηκαν με διάφορους τρόπους. Αλλά φαίνεται ότι για τους προέδρους των Ενώσεων, την ΕΠΟ και
τους λοιπούς ποδοσφαιρικούς φορείς, προέχουν άλλα πράγματα.
Μέχρι και τους βουλευτές των περιοχών τους έχουν προσεγγίσει οι
παράγοντες που επιθυμούν την αύξηση των ομάδων στη Σούπερ
Λίγκα. Για να ’χουν ένα στήριγμα στην περίπτωση που το θέμα φτάσει μέχρι το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του μνημονίου που υπέγραψε
η κυβέρνηση με τη FIFA και την UEFA. Ερωτηματικό σε όλον αυτόν
τον σχεδιασμό αποτελεί η στάση του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες έχουν κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τους στο ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης. Αλλά από τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εκφράζουν θετική άποψη, πιθανότατα οι «ερυθρόλευκοι» θα ’ναι αντίθετοι. Σε κάθε περίπτωση, ξευτίλα –αν γίνει κάτι τέτοιο– θα έχει
ξεπεράσει κάθε όριο… Όταν όλες οι μελέτες, σε όλο τον κόσμο,
κάνουν λόγο για μείωση των ομάδων, «ανθρωπάκι»-υπάλληλοι,
τύπου Βάγγου, να κοιτάζουν την αύξηση, και όχι τα χάλια τους…
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Ο Λάκοβιτς
τον Γραμμένο
Ο Μαρινάκης
τον
Τσουκαλά…

Αυτό, πάλι, με τον Λάκοβιτς, τι… φάση; Θέλει, λέει, να μαζέψει
τον Μαρινάκη, τον
Μελισσανίδη και τον
Αλαφούζο για… κουβέντα. Να τους τρίξει
τα δόντια. Μεγάλη ιδέα έχει για τον εαυτό
του ο Ζόραν ο Σέρβος.
Ρε μάστορα, τρία χρόνια που είσαι εδώ, έβγαινες για γκουρμεδιές με τους νομικούς
συμβούλους, για το
μεροκάματο, και τώρα
θέλεις τα μεγάλα κεφάλια; Να σου πω εγώ. Κάποιος τον δασκάλεψε τον Ζόραν να
συγκαλέσει συμβούλιο αρχηγών. Δεν ξέρω ποιος. Εκείνο που
ξέρω είναι ότι ο Γραμμένος ήθελε να είναι…
«παρών». Πυγμή και
καλά. Το έμαθαν αυτό
στον Ολυμπιακό κι έλεγαν ότι θα εισηγηθούν στον Μαρινάκη
αν είναι παρών ο
Γραμμένος να κάνει το
κομμάτι του, νομίζοντας ότι θα πάρει ψηφαλάκια στις εκλογές,
τότε να στείλουνε
τον… Τάκη τον Τσουκαλά στο ραντεβού. Ο
Ιβάν, πάντως, θα πήγαινε ευχαρίστως, αλλά δεν μπορεί να πετάξει να έρθει στην
Ελλάδα, αφού απαγορεύονται οι πτήσεις από Ρωσία.
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Ο κορωνοϊός ανατρέπει τα σχέδια της UEFA
για τις διασυλλογικές της διοργανώσεις, με τη θεά Τύχη
να παίζει καταλυτικό ρόλο στα μονά ματς. Τι γίνεται με
τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, το δεύτερο εισιτήριο του Champions
League (ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ) και με Άρη, ΟΦΗ στο Europa
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Του Νίκου
Συνοδινού
πανδημία του
κορωνοϊού έφερε τα πάνω
κάτω στην τελευταία σεζόν που η Ελλάδα βγάζει δύο ομάδες στο
Champions League και τρεις
στο Europa League. H UEFA
πήρε μεν δραστικές αποφάσεις
για όλα τα μέλη της, αλλά για
το ελληνικό ποδόσφαιρο, λόγω θέσης στη γενική της κατάταξη, έχουν καταλυτικές επιπτώσεις.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έριξε «βόμβα» ενόψει της νέας σεζόν,
αφού έγινε γνωστό ότι οι προκριματικοί αγώνες στις δύο διοργανώσεις για την επόμενη σεζόν, θα
είναι μονοί, εκτός από τα play off.
Πρόκειται για μία απόφαση που
επηρεάζει άμεσα και τις ελληνικές
ομάδες, καθώς και οι πέντε εκπρόσωποι της χώρας μας από τη
Superleague, σε Champions
League και Europa League, θα
συμμετάσχουν σε προκριματικούς
αγώνες για την είσοδό τους στους
ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της νέας σεζόν.
Στο επόμενο πρωτάθλημα που
θ’ αρχίσει τον Σεπτέμβριο, οι ομάδες μας θα διεκδικήσουν τέσσερα
ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν
2021-22, ενώ έρχεται και στη ζωή
μας η τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το UEFA Europa Conference
League, στην οποία θα μετέχουν
οι τρεις από τους τέσσερις εκπροσώπους μας.
Τι χάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο με την απώλεια της 15ης θέσης;
Το δεύτερο εισιτήριο για τον δεύτερο του πρωταθλήματος στα προκριματικά του UEFA Champions
League. Εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση θα έχει μόνο ο πρωταθλητής με κίνδυνο να ξεκινάει ακόμα και από τον
πρώτο προκριματικό με τρεις γύρους μέχρι τους ομίλους!
Το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο,
αφού πλέον η χώρα μας θα δικαιούται 1+3 αντί για 2+3 ευρωπαϊκά
εισιτήρια! Οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη υποβιβάζονται από το UEFA
Europa League στο UEFA Europa
Conference League με τρεις προκριματικούς μέχρι τους ομίλους
της διοργάνωσης!
Στο νέο πρωτάθλημα οι πέντε
Ευρωπαίοι μας, μπορεί να έχουν
πολύ μικρή ευρωπαϊκή πορεία, η
οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την τύχη, καθώς τα μονά παιχνίδια προϋποθέτουν κληρώσεις
για εντός ή εκτός έδρας ματς.

Η

Τα νούμερα
των
φετινών
προκριματικών
Τα συνολικά ματς των
προκριματικών σε
Champions και Europa
League θα είναι 214
από 413 πέρυσι και τα
προηγούμενα χρόνια,
οι πτήσεις των ομάδων
από 826 πέφτουν στις
428 και οι 830 νύχτες
σε… ξενοδοχεία
γίνονται 221! Και
τέλος, ενώ θα
απαιτούνταν 39.648
τεστ κορωνοϊού, με τα
νέα δεδομένα θα
φτάσουν τα 20.450…

Κι αν σου…
κάτσει;

Η μάχη του πρωταθλητή
Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός
εκπρόσωπος της χώρας που συνεχίζει στην Ευρώπη και περιμένει
τον αγώνα ρεβάνς με τη Γουλβς
στην Αγγλία. Αν τα καταφέρει με
τους Λύκους, τότε ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας, αλλά και
του συλλόγου στη βαθμολογία της
UEFA. Την επόμενη σεζόν, με δεδομένο ότι θα είναι ο πρωταθλητής της χώρας, θα ξεκινήσει από
τον 3ο προκριματικό γύρο του
Champions League. O Ολυμπιακός θα παίξει έναν μονό αγώνα, ο
οποίος θα διεξαχθεί στις 15 ή στις

16 Σεπτεμβρίου. Αν η κλήρωση
φέρει το ματς των «ερυθρόλευκων» στο «Καραϊσκάκης», τότε θα
έχουν σοβαρό προβάδισμα να περάσουν στην επόμενη φάση. Τι συνεπάγεται αυτό;
Θα έχουν εξασφαλίσει στο χειρότερο σενάριο την είσοδο τους
στους ομίλους του Europa League
και θα παίξουν διπλούς αγώνες
στα πλέι-οφ του Champions
League (22-23 Σεπτεμβρίου τα
πρώτα παιχνίδια και 29-30 Σεπτεμβρίου οι επαναληπτικοί).
Αν στο κάκιστο ενδεχόμενο οι
Πειραιώτες αποκλειστούν από τον
τρίτο προκριματικό γύρο του

Champions League στο πρώτο
ματς που θα δώσουν, τότε θα χρειαστεί να παίξουν έναν μονό αγώνα
στα πλέι-οφ του Europa League
την πρώτη μέρα του Οκτώβρη, ώστε να μπουν στους ομίλους της
διοργάνωσης.
O Oλυμπιακός δηλαδή έχει
στην… τσέπη του δύο ευρωπαϊκά
παιχνίδια και θα πρέπει να χάσει
και τα δύο σε Champions League
και Europa League, ώστε να περιορίσει στην Ελλάδα την αγωνιστική του δραστηριότητα.

ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ
Ο δευτεραθλητής (ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ)
θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Champions League,
πράγμα που σημαίνει πως θα ριχτεί στη μάχη νωρίτερα από κάθε
άλλη ελληνική ομάδα, διότι το μονό παιχνίδι που θα δώσει προγραμματίστηκε για τις 25 ή στις 26
Αυγούστου.
Αν προκριθεί, θα συνεχίσει με
νέο μονό ματς για τον 3ο προκριματικό (15-16 Σεπτεμβρίου) και σε
περίπτωση νέας πρόκρισης θα πέσει στη μάχη των διπλών πλέι οφ
αγώνων (πρώτα παιχνίδια 22-23
Σεπτεμβρίου και επαναληπτικοί
29-30 Σεπτεμβρίου).
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Η συμμετοχή στους ομίλους
του Champions League για τον
δευτεραθλητή της χώρας φαντάζει όνειρο απατηλό, εκτός αν η θεά
Τύχη είναι με την ελληνική ομάδα
κι έχει την εύνοιά της. Αν για παράδειγμα κληθεί να δώσει εντός έδρας τα μονά παιχνίδια των δύο
πρώτων γύρων και περάσει, τότε
στα πλέι οφ, σε δύο ματς όλα είναι
ανοιχτά. Ειδικά αν απέναντι δεν είναι κάποια πανίσχυρη ομάδα, αλλά… τυχερή που τα κατάφερε να
φθάσει εκεί γιατί υποδέχτηκε στην
έδρα της τους αντιπάλους που
προηγήθηκαν.
Η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση των πλέι οφ της ελληνικής Super League και μαζί το
δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για την
κορυφαία διοργάνωση, έχει νέα
δεδομένα μπροστά της, που αφορούν τον δεύτερο προκριματικό
του Champions League.
Ο δεύτερος προκριματικός δεν
γίνεται να διαφοροποιηθεί, όπως
τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση
με το access list της UEFA, που
προβλέπει έξι δεύτερες ομάδες
(τις δεύτερες Ολλανδίας, Τουρκίας, Τσεχίας, Ελλάδας, Αυστρίας
και Κροατίας) και αυτό γιατί όταν
θα γίνει η κλήρωση, δεν θα έχει ολοκληρωθεί το… φετινό Europa
League! Πέρυσι ο Ολυμπιακός
συμμετείχε στον ίδιο προκριματικό με τέσσερις ομάδες, και αυτό
γιατί η κάτοχος του Europa Tσέλσι
είχε εισιτήριο για τους ομίλους του
Champions League και από το
πρωτάθλημά της.
Αν συνέβαινε το ίδιο και εφέτος
οι δεύτερες Ολλανδίας και Τουρκίας θα προβιβάζονταν στον τρίτο
προκριματικό, αλλά ο κορωνοϊός
δεν το… επέτρεψε.

Αν και εφόσον
προκριθεί, θα κληθεί
να δώσει άλλον έναν
μονό αγώνα την 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο των
πλέι οφ. Σε περίπτωση που
η Κυπελλούχος έχει προκριθεί και στο Champions
League, τότε το εισιτήριό της
θα το πάρει η ομάδα που θα έχει
τερματίσει στην τρίτη θέση της
βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Σχετικά με τα άλλα δύο εισιτήρια, δηλαδή αυτά των συλλόγων
που θα έχουν κατακτήσει την 4η
και 5η θέση στη βαθμολογία, οι
δύο ομάδες θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τον 2ο
προκριματικό γύρο, δίνοντας τους
μονούς αγώνες που έχουν οριστεί
για τις 17 Σεπτεμβρίου.

To πρόγραμμα
2020-21 της UEFA
Champions League
2020-21
Αυτό σημαίνει ότι ο δεύτερος
προκριματικός του Champions
League για ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ θα γίνει
σίγουρα με έξι ομάδες, τρεις ισχυρές στην κλήρωση και τρεις ανίσχυρες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στους δύο υποψήφιους αντιπάλους, Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) και
Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) θα προστεθεί είτε η δεύτερη της Ολλανδίας Άλκμααρ, ή η δεύτερη της
Τουρκίας ανάλογα με το ποια θα
είναι και ποιον συντελεστή θα έχει,
αφού στην Τουρκία όλα είναι ανοιχτά, ενώ υπάρχει και το θέμα της
τιμωρίας από την UEFA για την
Τράμπζονσπορ, που λογικά θα είναι στη δυάδα του πρωταθλήματός της. Όποια ομάδα πάρει το
δεύτερο τουρκικό εισιτήριο από
αυτές που το διεκδικούν, πλην Σίβασπορ και Τράμπζονσπορ (αν τελικά ακυρώσει την τιμωρία της στο
CAS), θα είναι στους τρεις υποψήφιους αντιπάλους της δεύτερης
ελληνικής ομάδας μαζί με Πλζεν
και Ραπίντ Βιέννης, οι οποίες λογικά θα είναι δεύτερες σε Τσεχία
και Αυστρία και ισχυρές βάσει του

συντελεστή που έχουν. Οι ομάδες
του δεύτερου προκριματικού θα
πρέπει μέχρι τις 20 Αυγούστου να
δηλώσουν τα ρόστερ τους για τον
μονό αγώνα, με δικαίωμα να κάνουν έως και δύο αλλαγές στη λίστα μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης του αγώνα!

Η τριάδα
του Europa League
Στο Europa League θα πρέπει να
σταθούμε, καθώς ίσως πάει πολύς
καιρός που θα το συναντήσουν ξανά οι ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ ή ο
ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο ΟΦΗ, οι ομάδες που παίζουν δηλαδή στα πλέι
οφ, αλλά δεν θα καταλάβουν τις
δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος), θα μπουν στην
αγωνιστική δράση από τον Σεπτέμβριο. Αρχικά, το καλύτερο εισιτήριο θα το εξασφαλίσει η ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο
Ελλάδας, η οποία θα ξεκινήσει από
τον 3ο προκριματικό γύρο με μονό
αγώνα που θα διεξαχθεί στις 24
Σεπτεμβρίου.

Πλέι οφ 1ου γύρου:
8 και 11 Αυγούστου
1ος προκριματικός γύρος:
18-19 Αυγούστου
2ος προκριματικός γύρος:
25-26 Αυγούστου
3ος προκριματικός γύρος:
15-16 Σεπτεμβρίου
Πλέι οφ:
22-23 & 29-30 Σεπτεμβρίου
Φάσεις Ομίλων:
20-21 και 27-28
Οκτωβρίου, 3-4 Νοεμβρίου
και 24-25 Νοεμβρίου,
1-2 Δεκεμβρίου
και 8-9 Δεκεμβρίου

Europa League
2020-21
Προκριματικά 1ου γύρου:
20 Αυγούστου
1ος Προκριματικός γύρος:
27 Αυγούστου
2ος Προκριματικός γύρος:
17 Σεπτεμβρίου
3ος Προκριματικός γύρος:
24 Σεπτεμβρίου
Πλέι οφ:
1 Οκτωβρίου

Η κλήρωση
της Αθήνας
Ο δεύτερος προκριματικός του Champions
League για τους μη
πρωταθλητές (ΑΕΚ ή
ΠΑΟΚ) που θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 Αυγούστου, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Κι αυτό
γιατί οι τρεις ομάδες,
που θα προκριθούν σε
μονό αγώνα (ανάλογα
με την κλήρωση είτε εντός είτε εκτός έδρας),
ακόμα και αν δεν καταφέρουν να συνεχίσουν
και αποκλειστούν στον
τρίτο προκριματικό του
Champions League ή
στα πλέι οφ, θα έχουν
μίνιμουμ από τα τέλη
Αυγούστου εξασφαλίσει ότι θα βρίσκονται
στη φάση των ομίλων
του Europa League και
ότι θα είναι παρούσες
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις δύο το
μεσημέρι στην κλήρωση στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στη δεύτερη κλήρωση στην ιστορία των ευρωπαϊκών διασυλλογικών
διοργανώσεων, που θα
γίνει στην Αθήνα!
Μάλιστα, με αυτό το
δεδομένο ο δεύτερος
των πλέι οφ θα έχει όλο
τον χρόνο να προετοιμαστεί για τον τρίτο
προκριματικό του
Champions League,
που θα διεξαχθεί περίπου είκοσι μέρες μετά,
στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου…
Η προτεινόμενη ημερομηνία κλήρωσης του
δεύτερου προκριματικού του Champions
League είναι στις 9 ή
10 Αυγούστου (πιθανότερο τη Δευτέρα 10 Αυγούστου), και ο δεύτερος του ελληνικού
πρωταθλήματος θα
γνωρίζει ποια εκ των
τριών υποψήφιων αντιπάλων του θα αντιμετωπίσει στις 25 ή 26
Αυγούστου και σε ποια
έδρα.
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Του Νίκου
Συνοδινού
πό τα τέλη
του 2011, όταν και ο Κιμ
Γιονγκ Ουν
έγινε ανώτατος ηγέτης
στη Βόρεια Κορέα μετά τον
θάνατο του πατέρα του, τα
σπορ έχουν μπει σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά. Ανάμεσά τους και το ποδόσφαιρο,
το οποίο, παρ’ ότι δεν ανήκει
στις παραδοσιακές αθλητικές
δυνάμεις, βρίσκεται σε άνοδο,
έχοντας πλέον και... ευρωπαϊκή αύρα στην εθνική ομάδα, αφού ανέλαβε Ομοσπονδιακός
τεχνικός ο Νορβηγός Γερν Άντερσεν.
To «Rungrado May Day Stadium» είναι το μεγαλύτερο στάδιο
στον κόσμο με χωρητικότητα
150.000 θεατές και έχει συνολικό
εμβαδόν 207.000τ.μ., έχει 8 ορόφους και ύψος 60μ. από το έδαφος έως την οροφή, έχει έδρα την
πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας,
την Πιονγιάνγκ, και εγκαινιάστηκε
το 1989.
Είναι με διαφορά πρώτο, ακολουθεί το «Saltlake» στην Καλκούτα της Ινδίας με 120.000 θεατές. Το πρώτο συνθετικό του ονόματος προέρχεται από τη νησίδα
Rungrado του ποταμού Taedong,
όπου βρίσκεται το στάδιο, και το
δεύτερο συνθετικό από την Εργατική Πρωτομαγιά, όπου συμβολικά ολοκληρώθηκαν και τα έργα το
1989. Ενώ το σχήμα του σταδίου
αποτελείται από 16 τόξα/πέταλα
τοποθετημένα πάνω σ’ ένα δαχτυλίδι ώστε να μοιάζει με το άνθος
μανόλια.
Είναι ένα στάδιο πολλαπλών
χρήσεων, όπως για παρελάσεις και
διάφορους εορτασμούς, ενώ χρησιμοποιείται και από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ανδρών και γυναικών της χώρας, από τον στίβο
και άλλα σπορ. Το ρεκόρ προσέλευσης έγινε το 1995 σε αγώνες
πάλης με 190.000 θεατές για το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης.
Η κατάσταση για τους ποδοσφαιριστές της Βόρειας Κορέας
δεν ήταν ποτέ ρόδινη. Το αντίθετο. Δεν δίνουν απλά αγώνες, αλλά εκπροσωπούν τη χώρα. Τα όσα
έγιναν το 2010 μετά το Μουντιάλ
της Νότιας Αφρικής είναι χαρακτηριστικά.
Τα μέλη της αποστολής της Εθνικής ομάδας υποβλήθηκαν σε
δημόσια διαπόμπευση για τις τρεις
ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές οδηγήθηκαν σε μια πλατφόρμα στο
Παλάτι του Πολιτισμού για τον
Λαό (όπως ονομάζεται το υπουρ-

Α

⇣

Κάποιοι λίγοι
γνωρίζουν αυτά
τα παγκόσμια
brands, όπως η
Ρεάλ Μαδρίτης
και η
Μπαρτσελόνα,
αλλά οι
περισσότεροι
έχουν άγνοια.
Το ποδόσφαιρο
προβάλλεται στην
τηλεόραση της
Βόρειας Κορέας,
συνήθως ένα
παιχνίδι την
εβδομάδα από
διαφορετικά
πρωταθλήματα
και χώρες. Ο
κόσμος το
παρακολουθεί και
είναι δημοφιλές,
ωστόσο δεν
υπάρχει τρόπος
για κάποιον στη
Βόρεια Κορέα να
γίνει πραγματικός
οπαδός ομάδας
του εξωτερικού,
αφού απλά δεν
βλέπει αρκετά
από τα ματς τους
στην τηλεόραση,
ούτε μπορεί να
διαβάσει γι’
αυτές.

Η Βόρεια Κορέα έχει το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο,
Νορβηγό προπονητή που πέρασε από Ξάνθη και ΑΕΛ,
αλλά αν αποτύχουν οι παίκτες δεν ξέρουν τι τους…. περιμένει.
Στο πρωτάθλημα της χώρας πάντως τα επεισόδια
απαγορεύονται, ο δε προηγούμενος Ομοσπονδιακός
τεχνικός διαγράφηκε από το ΚΚ κι έγινε εργάτης

Ο Κιμ…
«παίζει μπάλα»

γείο Πολιτισμού της χώρας), όπου
για τουλάχιστον έξι ώρες δέχθηκαν την έντονη κριτική του υπουργού Πολιτισμού Παρκ Μιόνγκ
Τσολ, υπό την παρουσία 400 κυβερνητικών, μαθητών και δημοσιογράφων.
Ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός
Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφηκε από
το Κομουνιστικό Κόμμα και παράλληλα εξαναγκάσθηκε να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Το «έγκλημα» που οδήγησε σε
αυτή του την τιμωρία ήταν πως
«πρόδωσε» με τις εμφανίσεις της

Εθνικής τον Κιμ Γιονγκ-Ουν, τον
διάδοχο τότε του δικτάτορα-ηγέτη
της χώρας Κιμ Γιονγκ Ιλ.
Ο άτυχος προπονητής άκουσε
τους παίκτες του –παρά τη θέλησή τους– να τον κατηγορούν και εκείνοι με τη σειρά τους για τις ήττες.
Μόνο δύο ποδοσφαιριστές κατάφεραν και γλίτωσαν τη διαπόμπευση, οι Γιονγκ Ταέ Σε και Αν
Γιονγκ Χακ, οι οποίοι έχοντας
γεννηθεί στην Ιαπωνία διατηρούν
διπλή υπηκοότητα και απέφυγαν
την επιστροφή στη χώρα. Το περι-

στατικό έλαβε χώρα στις 2 Ιουλίου 2010, αλλά πολύ αργότερα είδε το φως της δημοσιότητας έξω
από τα σύνορα του απολυταρχικού
καθεστώτος.
Η Εθνική της Β. Κορέας ήταν ένα από τα πιο αδύναμα συγκροτήματα του Μουντιάλ και παρ’ ότι
στο πρώτο παιχνίδι ηττήθηκε δύσκολα με 2-1 από τη Βραζιλία, στη
συνέχεια γνώρισε εξευτελιστική
ήττα με 7-0 από την Πορτογαλία
και 3-0 από την Ακτή Ελεφαντοστού.
Επειδή το 2-1 με τη «σελεσάο»
είχε αναπτερώσει τις ελπίδες του
καθεστώτος για έκπληξη κόντρα
στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση επέτρεψε το παιχνίδι με τους Ίβηρες να μεταδοθεί ζωντανά. Αυτή
ήταν και η μεγαλύτερη ατυχία της
ομάδας.
Για τη Β. Κορέα αυτή ήταν η
πρώτη συμμετοχή σε Παγκόσμιο
Κύπελλο μετά το 1966. Ρεπορτάζ
στη Νότια Κορέα ανέφεραν πως η
τιμωρία των μελών της αποστολής
ήταν μάλλον επιεικής σε σχέση με
το παρελθόν. Η εφημερίδα «Τσοσούν Ίλμπο» ανέφερε πως άλλοτε,
όταν αθλητές και προπονητές της
Βόρειας Κορέας αποτύγχαναν σε
διεθνείς διοργανώσεις, κινδύνευαν ακόμα και να σταλούν σε στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης, όπου η επιβίωση είναι θέμα τύχης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας Βόρειας και Νότιας Κορέας
για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022 που έληξε 0-0 τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν σαν… πόλεμος,
όπως είπαν οι φιλοξενούμενοι μετά την επιστροφή τους.
Οι γείτονες έπαιξαν, για πρώτη
φορά μετά το 1990 σε Βορειοκορεατικό έδαφος κι έναν φιλικό αγώνα που διεξήχθη υπέρ της επανένωσης των δύο χωρών, που σε
«τεχνικό επίπεδο» βρίσκονται σε
πόλεμο από το 1953. Οι εθνικές ομάδες των δύο χωρών βρέθηκαν
αντίπαλες και στα προκριματικά
του Μουντιάλ 2010, όμως οι δύο
αγώνες με «γηπεδούχο» τη Βόρεια
Κορέα διεξήχθησαν στην Σανγκάη.
Το ματς έγινε στο στάδιο «Κιμ
Ιλ Σουνγκ» χωρίς θεατές και χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, καθώς
οι γηπεδούχοι ήταν απόλυτοι. Για
να παρακολουθήσει κάποιος το
ματς θα έπρεπε να συντονιστεί με
τις ιστοσελίδες της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ή με
αυτή της FIFA, αν και το υποτυπώδες LIVE blogging κατέγραψε τα
απολύτως απαραίτητα, μόνο τις
αλλαγές και τις κίτρινες κάρτες.
Τα μέλη της αποστολής της Νότιας Κορέας άφησαν τα κινητά
τους στην πρεσβεία της χώρας στο
Πεκίνο, καθώς το καθεστώς απαγόρεψε τη χρήση τους στη χώρα.
Σε δηλώσεις του για την αναμέτρηση, ο άσος της Τότεναμ, Σον
Χιούνγκ-Μιν, δήλωσε «τυχερός»
που δεν τραυματίστηκε αυτός και
κάποιος συμπαίκτης του από το
σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων
τους. «Για να είμαι ειλικρινής, το
ματς ήταν τόσο σκληρό που νομίζω
ότι ήμασταν τυχεροί που γυρίσαμε
χωρίς να τραυματιστούμε. Μπορούσαμε να ακούμε και τις βρισιές
που μας έλεγαν οι αντίπαλοι», είπε
χαρακτηριστικά.
Ακόμα πιο γλαφυρός ήταν ο αντιπρόεδρος της ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας της Νότιας Κορέας,
Τσόι Γιουνγκ Ιλ.
«Χρησιμοποιούσαν τα πάντα, γόνατα, χέρια και αγκώνες για να μας
σταματήσουν. Ήταν πολύ δύσκολα.
Οι Βορειοκορεάτες δεν μας κοίταζαν στα μάτια, όταν τους μιλούσαμε,
ούτε απαντούσαν», είπε ο Νοτιοκορεάτης παράγοντας.

Ο… δικός μας Άρνεσεν
Ο Νορβηγός προπονητής της Βόρειας Κορέας, Γιορν Άντερσεν,
αποτέλεσε προσωπική επιλογή
του Κιμ Γιονγκ Ουν. O πρώην
στράικερ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης πέρασε από την Ελλάδα το 2007 για λογαριασμό της
Ξάνθης, από την οποία έφυγε επεισοδιακά, αφού σύμφωνα με
την «ακριτική» ομάδα «αυτοκατήργησε τον εαυτό του από προπονητή, δηλώνοντας μάλιστα, χωρίς η εταιρεία να γνωρίζει τίποτα, ότι χώρισαν φιλικά». Επέστρεψε στη χώ-
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ελάχιστοι θα έκαναν. Ανέλαβε Ομοσπονδιακός τεχνικός στη Βόρεια Κορέα!

Το χαμένο αστέρι

ρα μας τον Δεκέμβριο 2010 για
λογαριασμό της ΑΕΛ. Έμεινε όμως
στον πάγκο της για 24 μέρες, μετρώντας μόνο ήττες και βάζοντας
το δικό του λιθαράκι στον υποβιβασμό της ομάδας. Στη συνέχεια,
αφού δούλεψε για μια χρονιά στην
Καρλσρούη, βρέθηκε το 2015, έπειτα από μια τριετία χωρίς ομάδα, στην Ζάλτσμπουργκ. Αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2015 και
βλέποντας ότι οι προοπτικές του
είναι ελάχιστες, έχοντας μόνο πρόταση για σχολιασμό σε τηλεοπτικό κανάλι, τόλμησε ένα βήμα που

Ο Χαν Κουάνγκ-Σον ήταν ένας
σταρ, η ελπίδα του καθεστώτος
της Βόρειας Κορέας, ώστε να αναδειχθεί το ποδόσφαιρο της χώρας
σε όλο τον κόσμο. Το πέρασμά του
από τη Γιουβέντους και οι μεταγραφικές του περιπέτειες με αγγλικές ομάδες μοιάζουν με τραγική
κωμωδία. Ο Κιμ πίστευε πως μπορούσε να γίνει ο πρεσβευτής του
βορειοκορεατικού ποδοσφαίρου
σε όλη την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας αιχμάλωτος
των διαταγών του, του οποίου το
πέρασμα από την Ευρώπη μόνο
ως «μια τρύπα στο νερό» μπορεί να
περιγραφεί.
Την άνοιξη του 2017, ένας
19χρονος νεαρός κατάφερνε να
πείσει την ομάδα της Κάλιαρι να
του προσφέρει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Προηγουμένως, ο Χαν Κουάνγκ-Σον
είχε εντυπωσιάσει με την απόδο-

σή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων (Χιλή, 2015)
και ο Ιταλός γερουσιαστής Αντόνιο Ράτζι, σε
συνεννόηση με το καθεστώς του Κιμ, είχε δώσει το
«πράσινο φως» ώστε να παίξει
μπάλα στην Ιταλία. Ο Σον δεν
κατάφερε να καθιερωθεί στην
Κάλιαρι και αμέσως δόθηκε δανεικός στην Περούτζια.
Παρ’ όλα αυτά, ο Σον απολάμβανε το status μιας παράξενης δημοσιότητας. Η αθλητική εκπομπή
«Domenica Sportiva» τον καλούσε για να διηγηθεί σε ζωντανή μετάδοση τις εμπειρίες του στην Ευρώπη, κι εκείνος δεχόταν ευχαρίστως. Όμως το καθεστώς είχε διαφορετική γνώμη. Λίγες ώρες πριν
από την εμφάνισή του, ο ίδιος ο
Κιμ τον έβρισκε στο τηλέφωνο και
του γνωστοποιούσε τη διαταγή:
«Αν μιλήσεις στην τηλεόραση, τέρμα το ποδόσφαιρο. Επιστρέφεις αμέσως στη Βόρεια Κορέα!»
Ο Σον υπάκουσε από φόβο.
Συνέχισε πάντως να κάνει κάποιες συμπαθητικές εμφανίσεις στη
Serie B, πετυχαίνοντας μάλιστα
και 11 γκολ, μέχρι και το καλοκαίρι
του 2019. Φημολογούνταν πως
την ίδια εποχή, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ και η Έβερτον είχαν δείξει
ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν, όμως εκείνος δεν έμπαινε
καν σε συζητήσεις με τις ομάδες
της Premier League. Σύμφωνα με
τον Ούντο Μέρκελ, καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Μπράιτον
και ειδικό σε θέματα του ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του
παίκτη και αγγλικής ομάδας θα
μπλοκάρονταν αμέσως από τον
ΟΗΕ, με την κατηγορία της σκιώδους χρηματοδότησης του πυρηνικού προγράμματος του Κιμ
Γιονγκ-Ουν, με πρόφαση μια ποδοσφαιρική μεταγραφή.
Ο νεαρός εντάχθηκε στην ομάδα Νέων της Γιουβέντους και με
τις ευλογίες του προστάτη-δυνάστη του από τη μαμά πατρίδα, προσπάθησε να ξεχωρίσει. Ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας. Ο
Χαν Κουάνγκ-Σον κατέγραψε
17 εμφανίσεις με την ομάδα Νέων
της Γιουβέντους, ενώ η ένταξή του
στην ανδρική ομάδα δεν συγκίνησε απολύτως κανέναν. Ο 21χρονος Κορεάτης δεν πάτησε ούτε μια
φορά το χορτάρι του Juventus
Stadium και σήμερα αναζητά μια
νέα ποδοσφαιρική Ιθάκη, φορώντας τη φανέλα της Αλ Ντουχαΐλ,
στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων. Δεν αποκλείεται η επέλαση του ποδοσφαίρου
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Η μεγαλύτερη
επιτυχία
Το 1966, η Βόρεια
Κορέα έγραψε τη
μεγαλύτερη
ποδοσφαιρική της
επιτυχία. Στο
Μουντιάλ της Αγγλίας
σόκαρε τους πάντες
αποκλείοντας την
Ιταλία και παίρνοντας
την πρόκριση για τα
προημιτελικά. Έγινε η
πρώτη ασιατική ομάδα
που περνά από τον
πρώτο γύρο σε
Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ηττήθηκε από την
Πορτογαλία 5-3 στη
μάχη για τα ημιτελικά,
ωστόσο βρέθηκε να
νικά 3-0, πριν γίνει η
μεγάλη ανατροπή! Οι
ήρωες του θριάμβου
παρασημοφορήθηκαν,
τοποθετήθηκαν σε
πόστα και
χρησιμοποιούνται
ακόμα για λόγους
προπαγάνδας. Το BBC
κυκλοφόρησε το 2002
ένα σχετικό
ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Το παιχνίδι της ζωής
τους», διάρκειας 80
λεπτών, στο οποίο
διαφαίνεται ο τρόπος
που ο θρίαμβος των
ποδοσφαιριστών
εξελίχθηκε σε θρίαμβο
των πολιτικών.
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Συνέχεια από
την προηγούμενη
σελίδα

της Βόρειας Κορέας που ονειρευόταν ο Κιμ, να συμβεί
τελικά, αλλά σε άλλη ήπειρο.
Στη Βόρεια Κορέα τα πράγματα έχουν αρχίσει να λειτουργούν περισσότερο επαγγελματικά, ενώ είναι αξιοσημείωτη η δουλειά που γίνεται σε επίπεδο ακαδημιών.
Όσον αφορά το εγχώριο Πρωτάθλημα, στη θεωρία μπορούν να
πάρουν παίκτες από το εξωτερικό,
αλλά οι ομάδες δεν έχουν τα χρήματα για να το κάνουν. Παίζουν
στο πρωτάθλημα, που μοιάζει περισσότερο με μια σειρά τουρνουά
κατά τη διάρκεια του χρόνου παρά με κανονική δομή λίγκας. Μετά, τα αποτελέσματα αθροίζονται

Ενωμένη αθλητικά η Κορέα
Στις 27 Απριλίου 2018 ο πάγος… έλιωσε: ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και ο πρόεδρος της Νότιας
Κορέας, Μουν Τζε Ιν, έβαλαν και τυπικά τέλος σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε το 1950 (καθώς επισήμως ουδέποτε είχε
λήξει έως τότε) προχωρώντας στη λήξη «κάθε εχθρικής δραστηριότητας», στη μετατροπή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ανάμεσα στις δύο χώρες, σε μία «Ζώνη Ειρήνης»
για τους δύο λαούς, στην επανένωση οικογενειών που χωρίστηκαν στη διάρκεια του πολέμου και άλλα, όπως την κοινή συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
Κάτι που είχε δοκιμαστεί να γίνει και παλιά, όπως στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ που διεξήχθη το 1991
στην Ιαπωνία, κατεβάζοντας κοινή ομάδα, ενώ την ίδια
χρονιά μια ενωμένη ομάδα της Κορέας συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων στο ποδόσφαιρο, στην Πορτογαλία. Και με εξαιρετική επιτυχία, μάλιστα, πέρασε από τη φάση των ομίλων με νίκη επί της Αργεντινής με 1-0 (στην οποία αγωνίζονταν πασίγνωστοι παίκτες όπως οι Πελεγκρίνο, Ποκετίνο, Εσνάιντερ), πριν αποκλειστεί από τη Βραζιλία (των Ρομπέρτο Κάρλος, Έλμπερ) στα προημιτελικά.
Στις δε τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων εμφανίζονται πλέον μαζί, ενώ το 2018, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας, οι δύο χώρες κατέβασαν ενιαία κορεάτικη ομάδα γυναικών στο χόκεϊ επί πάγου, αποτελούμενη από 23
Νοτιοκορεάτισσες και 12 Βορειοκορεάτισσες! Παρουσία βεβαίως, τότε, στους Αγώνες της Κιμ Γιο Τζονγκ, της 32χρονης
αδερφής του του Κιμ Γιονγκ Ουν και διαδόχου της δικτατορικής δυναστείας, αν ο Κιμ όντως πνέει τα λοίσθια…

και ο πρωταθλητής καθορίζεται από αυτά. Υπάρχουν ντέρμπι, αλλά
οι περισσότερες ομάδες είναι από
την Πιονγκγιάνγκ, οπότε τα περισσότερα ματς είναι στην ουσία
ντέρμπι.
Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν αυτά
τα παγκόσμια brands, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα,
αλλά οι περισσότεροι έχουν άγνοια. Το ποδόσφαιρο προβάλλεται στην τηλεόραση της Βόρειας
Κορέας, συνήθως ένα παιχνίδι την
εβδομάδα από διαφορετικά πρωταθλήματα και χώρες. Ο κόσμος το
παρακολουθεί και είναι δημοφιλές, ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος
για κάποιον στη Βόρεια Κορέα να
γίνει πραγματικός οπαδός ομάδας
του εξωτερικού, αφού απλά δεν
βλέπει αρκετά από τα ματς τους
στην τηλεόραση, ούτε μπορεί να
διαβάσει γι’ αυτές.
Αγγλικά ταμπλόιντ κυκλοφόρησαν μια φήμη ότι ο Κιμ Γιονκ Ουν
είναι ποδοσφαιρόφιλος και οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά.
Ο Άγγλος Τιμ Χάρτλεϊ ταξίδεψε στη Βόρεια Κορέα και παρακολούθησε από κοντά μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση ομάδας της
Πιονγιάνγκ με την Αμρογκάνγκ.
Καταγράφοντας την εμπειρία του
στο BBC, κάνει λόγο για sold outέκπληξη, απουσία ουρών, τουρνικέ, χοτ-ντογκ και γηπεδικού «θορύβου». Οι περισσότεροι φορούσαν κονκάρδες με τον Κιμ, ενώ
στις κερκίδες βρίσκονταν και αρκετοί στρατιώτες, που δεν έδειχναν να ενδιαφέρονται ή να αντιλαμβάνονται και τόσο τα όσα γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο.
Συνθήματα και κασκόλ απουσίαζαν.
Υπάρχει οπαδική κουλτούρα,
πραγματικοί οπαδοί και εισιτήρια
διαρκείας στη Βόρεια Κορέα; Όχι.
Ο κόσμος αγοράζει εισιτήρια στις
εισόδους και στη συνέχεια παρακολουθεί ήσυχα το ματς. Τα περισσότερα τοπικά ματς έχουν μερικές
εκατοντάδες θεατές και δεν λένε
συνθήματα, τραγούδια κλ.π. Δεν
φορούν τα χρώματα της ομάδας
και δεν υπάρχει έχθρα ανάμεσα σε
οπαδικά γκρουπ. Για τα διεθνή
ματς μπορεί να υπάρξει περισσότερος κόσμος, αλλά όχι πάντα. Το

να παρακολουθείς ποδόσφαιρο
στη Βόρεια Κορέα είναι πολύ διαφορετικό από το να το κάνεις οπουδήποτε αλλού.
Το 2010 η Βόρεια Κορέα επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από 44
χρόνια. Ο προπονητής Κιμ Γιονγκ-Χουν τόνιζε στο ESPN ότι: «Ο
Κιμ Γιονκ ΙΙ (ο τωρινός Κιμ ανέλαβε
Ανώτατος ηγέτης τον Δεκέμβριο
του 2011) δίνει συχνά τακτικές
συμβουλές κατά τη διάρκεια των αγώνων χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα που δεν είναι ορατά στο
γυμνό μάτι».
Ακόμα και στους πιο ήρεμους
λαούς, τα πάθη που ξυπνά το ποδόσφαιρο μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Έτσι και στη
Βόρεια Κορέα. Τον Μάρτιο του
2005 υποδεχόταν για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2016 το Ιράν
στο γήπεδο Κιμ ΙΙ Σουνγκ. Οι πιθανότητες των γηπεδούχων για πρόκριση ήταν ήδη απειροελάχιστες.
Στα τελευταία λεπτά, με το ματς
στο 2-0 υπέρ του Ιράν, οι Βορειοκορεάτες έπεσαν πάνω στον Σύρο
διαιτητή Μοχάμεντ Κούσα, απαιτώντας τον καταλογισμό ενός πέναλτι. Ως συνέπεια, ο διαιτητής έδωσε μια κόκκινη. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτάμι. Οι κατά γενική ομολογία ήσυχοι οπαδοί
ξεκίνησαν να πετούν αντικείμενα,
ενώ χιλιάδες εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, πολιορκώντας τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων!
Χρειάστηκε η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας για να διαλυθεί το πλήθος.
«Η ατμόσφαιρα εντός και εκτός
γηπέδου δεν ήταν στα πλαίσια του
αθλητικού πνεύματος. Είναι πολύ απογοητευτικό να αισθάνεσαι ότι η
ζωή σου βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι
παίκτες μου προσπάθησαν να ανέβουν στο λεωφορείο μετά το ματς,
αλλά δεν ήταν εφικτό. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση», έλεγε ο
τότε προπονητής του Ιράν,
Μπράνκο Ιβάνοβιτς, που αναγκάστηκε να κρατήσει για αρκετή
ώρα τους παίκτες του κλειδωμένους στα αποδυτήρια.
Τα πράγματα ξέφυγαν τόσο,
που η FIFA διέταξε το τελευταίο
ματς με αντίπαλο τη «μισητή» Ιαπωνία, να γίνει κεκλεισμένων των
θυρών στην Μπανγκόκ. Πρώην
ποδοσφαιρικός παράγοντας, που

είχε αυτομολήσει από τη Βόρεια
Κορέα και ήθελε να κρατήσει την
ανωνυμία του, έλεγε στο Reuters:
«Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο με τα
μάτια μου. Οι υπεύθυνοι πιθανότατα
θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν
σοβαρά».
Γενικότερα έχουν καταγραφεί
νεύρα από πλευράς παικτών και
προπονητών, καθώς και από τον
κόσμο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.
Σε ένα ματς με αντίπαλο την Αυστραλία, οι Βορειοκορεάτες είχαν
τοποθετήσει ανθρώπους που γνώριζαν αγγλικά κοντά στον πάγκο,
προκειμένου να μεταφέρουν στο
τεχνικό τιμ τις οδηγίες των αντιπάλων!
Αρκετά «κορεατικά ντέρμπι» ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν δοθεί χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, με εξαίρεση δύο αναμετρήσεις για τα
προκριματικά του Μουντιάλ του
2010, όπου έγιναν στο ουδέτερο
έδαφος της Σαγκάης, επειδή οι
Βόρειοι δεν ήθελαν να δουν σημαίες των Νότιων να ανεμίζουν
στα εδάφη τους.
Το 2015, η FIFA αναγκάστηκε
να αποσύρει τα πλάνα της για οικονομική ενίσχυση του ποδοσφαίρου στη Βόρεια Κορέα με 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Εκπρόσωπος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τόνιζε ότι είναι αδύνατον να καταβληθούν τα χρήματα του Financial
Assistance Program, λόγω της ελβετικής νομοθεσίας και των κυρώσεων. Ήταν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα.
Η ανοδική τροχιά του αθλητισμού το τελευταίο διάστημα είναι
πάντως γεγονός. Ο Κέρτις Μέλβιν, ερευνητής στο Ινστιτούτο ΗΠΑ-Κορέας στην Ουάσινγκτον, παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των
χρηματοδοτήσεων τα τελευταία
χρόνια και έχει αντιληφθεί στην
πράξη τη στροφή προς τον αθλητισμό: «Ο Κιμ Γιονγκ έχει πραγματικά
δώσει προτεραιότητα στις δαπάνες
για τον αθλητισμό. Έχουν αναγάγει
τα σπορ σε ξεχωριστό θέμα στις υπουργικές αναφορές και μπορούμε
να δούμε μια ανοδική τάση 6-7%
στο μπάτζετ για τον αθλητισμό κάθε
χρόνο. Το 2014, η άνοδος εκτοξεύτηκε στο 17%».
«Ας κάνουμε τη χώρα μας αθλητική δύναμη όσο το δυνατόν νωρίτερα!» αναφέρουν κάποια από τα
σλόγκαν που έχουν κυκλοφορήσει
από κυβερνητικά χείλη.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο
πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και ουσιαστικά «αφεντικό» του ποδοσφαίρου είναι ο Ρι Γιονγκ Μου, πρώην
υπουργός και αντιστράτηγος στον
Λαϊκό Στρατό. Πρόκειται απλά για
μία από τις πολλές σχέσεις του
Κόμματος με τους επικεφαλής του
αθλητισμού. Ούτως ή άλλως, το
χτίσιμο των περισσότερων έργων
και η ανάπτυξη των σπορ έχει να
κάνει με το αρμόδιο υπουργείο.
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Την πάτησε με τη… μεζούρα
Στο Αγαθονήσι βρέθηκε στην αρχή της εβδομάδας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε μία επίσκεψη που απέπνεε και τον συμβολισμό
της στήριξης των ακριτών έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Ως είθισται σε αυτές
τις περιπτώσεις η Πρόεδρος εξήρε μεταξύ άλλων το υψηλό φρόνημα των κατοίκων, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί το Αγαθονήσι «να βρίσκεται μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά διατήρησε ανέπαφους τους δεσμούς του με την υπόλοιπη χώρα». Αυτή την τελευταία αχρείαστη επισήμανση, πάντως, πολύ θα ήθελε να την έχει παραλείψει η
Πρόεδρος. Κι αυτό διότι ήλθε και κόλλησε με τις ανεκδιήγητες δηλώσεις που έκανε το
βράδυ της ίδιας μέρας ο καθηγητής Ροζάκης για το «αποκομμένο» Καστελλόριζο και
την εγγύτητά του με τις τουρκικές ακτές.
Δεν έμενε κι αυτή στα «ευχαριστώ» που έγινε επίτιμη δημότης Αγαθονησίου; Τη…
μεζούρα τι την ήθελε;

Ο μινιμαλιστής «αρχισοφός»
Ο Χρήστος Ροζάκης, για τον οποίο τόσος σάλος προκλήθηκε τα τελευταία 24ωρα εξαιτίας των απίστευτων δηλώσεών του ότι το Καστελλόριζο είναι «απομονωμένο» από
την Ελλάδα και ότι η χώρα μας διατηρεί μαξιμαλιστικές
θέσεις στα ελληνοτουρκικά, δεν είναι άγνωστος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε τοποθετήσει ως υφυπουργό Εξωτερικών ο Κώστας Σημίτης, αυτός που είχε ομηρικές διαφωνίες με πολλούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των
οποίων και ο εμβληματικός ΥΠ.ΕΞ. της Χαριλάου Τρικούπη,
Γιάννης Καψής, ενώ από μερίδα του Τύπου της εποχής είχε
κατηγορηθεί για εθνική μειοδοσία!!!
Ακόμη και αν στη «γαλάζια» κυβέρνηση… λιμπίστηκαν τη δεδομένη (για να είμαστε
δίκαιοι) επιστημοσύνη του 79χρονου καθηγητή και διπλωμάτη, αυτό δεν αναιρεί την
επικίνδυνη όπως αποδεικνύεται επιλογή να παραμένει ο Χρ. Ροζάκης επικεφαλής
της ομάδας τεχνοκρατών που συμβουλεύει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Διότι τα ανεκδιήγητα που εκστόμισε ο κύριος καθηγητής δεν
τα είπε ως απόμαχος ιδιώτης, αλλά υπό την επίσημη ιδιότητα του ειδικού επί των εθνικών θεμάτων. Κι αυτά θα κάνουν σημαία –αν δεν τα έχουν κάνει ήδη– οι Τούρκοι.
Ας τον χαίρονται, λοιπόν, τον κ. Ροζάκη όσοι συνεχίζουν να προστρέχουν στον… μινιμαλιστή αρχισοφό για συμβουλές υποχωρητικότητας και παραχωρήσεων. Μόνο
να μας κάνουν τη χάρη να σταματήσουν αυτό το αστείο με την ξαφνική πτώση από τα
σύννεφα, διότι εκτός από εθνικά επιζήμιο δεν βγάζει και καθόλου γέλιο πια…

Στην «ξενιτιά» για το μεροκάματο
Το εκλογικό στραπάτσο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019 έριξε στην ανεργία
πολλούς ως τότε βουλευτές αλλά και… μουσαφιραίους του κόμματος που δεν
επανεξελέγησαν. Ανάμεσα στους τελευταίους και ο Τέρενς Κουίκ που υποχρεώθηκε να αφήσει πίσω του τα μεγαλεία του υπουργείου Εξωτερικών με τα
αμέτρητα ταξίδια. Τα έφερε έτσι η τύχη που σήμερα, έναν χρόνο μετά, ο συμπαθής Τέρενς ξαναμπήκε στο αεροπλάνο, αλλά της… ξενιτιάς!
Προορισμός του η Κύπρος, όπου ο πρώην πολιτικός θα βγάζει τα προς το
ζην δημοσιογραφώντας. Ο Κουίκ θα εκφωνεί τρεις φορές την εβδομάδα
(Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του κυπριακού
τηλεοπτικού καναλιού «ΕΞΤΡΑ TV», ενώ κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζει και
μία εκπομπή με συνεντεύξεις και θέματα επικαιρότητας. Τις υπόλοιπες ημέρες, από Τρίτη έως Παρασκευή, ο πρώην υπουργός ενημερώνει θα κατοικοεδρεύει στην Αθήνα για... «τις γνωστές υποχρεώσεις» όπως ενημερώνει ο
ίδιος τους ακολούθους του στα social media. Άτιμο πράγμα η φτώχια…

Θεσμική, ερωτευμένη ξανά,
αλλά γρατζουνάει η Όλγα

Βομβαρδιζόμενη με αιτήματα για συνεντεύξεις, η
Όλγα Κεφαλογιάννη έδωσε τις τελευταίες ημέρες
ενδιαφέρουσες απαντήσεις στις πολλές δημοσιογραφικές ερωτήσεις που της τέθηκαν. Για παράδειγμα, ως καλή γνώστης των θεμάτων του τουρισμού, η
πρώην υπουργός συντάχθηκε με την άποψη ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας πρέπει να προσεγγιστεί
με μεγαλύτερο σεβασμό στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον, να εμπλουτιστεί η τουριστική
προσφορά προς το ποιοτικότερο οδηγώντας σε μετεξέλιξη το τουριστικό μοντέλο της χώρας.
Ερωτώμενη, εξάλλου, για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, η Ρεθυμνιώτισσα πολιτικός που πλέον πολιτεύεται στην πόλη που γεννήθηκε δεν κρύφτηκε, υπογραμμίζοντας
ότι «καλό είναι να μην γίνονται αποσπασματικές ενέργειες» και ότι «ποτέ δεν είναι αργά για ένα ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της πόλης». Μέχρι και
για την αλλαγή σελίδας στην προσωπική της ζωή μίλησε, περιγράφοντας τη γνωριμία της με τον Μίνωα
Μάτσα. Επειδή, όμως, οι καιροί είναι πονηροί κι όσο
κι αν... γρατζουνάει με την εκλεπτυσμένη κριτική
της, η Όλγα Κεφαλογιάννη παραμένει θεσμική και
έχει φροντίσει να κόψει τον βήχα όσων τη συνδέουν με τις επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, φροντίζει να επαναλαμβάνει με κάθε
ευκαιρία ότι πρωτίστως την ενδιαφέρει να υπηρετεί
όσους την τιμούν με την ψήφο τους, συμπληρώνοντας ότι και ως απλή βουλευτής είναι κοντά στην
κοινωνία και μεταφέρω τους προβληματισμούς και
τις προτάσεις της για το πώς τα πράγματα μπορούν
να πάνε καλύτερα.
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Την Κυριακή 5 Ιουλίου ξημερώνει η πέμπτη επέτειος από το δραματικό –όπως εξελίχθηκε– δημοψήφισμα του 2015. Πέντε χρόνια
πριν, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χρειάστηκε να μεταστρέψει σε «ΝΑΙ» το 61,3% του
«ΟΧΙ». Σήμερα, από την αντιπολίτευση πια, καλείται να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση όπως αυτή έχει δημιουργηθεί από τις διόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για τον Νίκο
Παππά. Και η τωρινή αποστολή
φαντάζει –παραδόξως– πιο δύσκολη…
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• «Οχυρωματικά έργα» της Κουμουνδούρου για να μην τρωθεί
περισσότερο το αρχηγικό προφίλ του Τσίπρα, αλλά και ενίσχυση
της δημόσιας εικόνας του με περιοδείες

ΣΥΡΙΖΑ: Η διάσωση
του «Ελ Σιντ» Αλέξη

Του Νίκου Τσαγκατάκη

B

έβαια ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να θυμηθεί την επέτειο
της νίκης της Ν.Δ. στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου του 2019. Το έκανε όχι για να ευχηθεί χρόνια
πολλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά
γιατί διέβλεψε μία ευκαιρία να επικοινωνήσει στους ψηφοφόρους του έναν αντιπολιτευτικό μίνι απολογισμό για τον έναν
χρόνο της «γαλάζιας» διακυβέρνησης. Αυτό που, ωστόσο, καίει την Κουμουνδούρου
είναι ότι στο ίδιο διάστημα, δηλαδή ένα
χρόνο μετά την ήττα του ’19, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει… αποκοιμηθεί στις υποσχέσεις για μετασχηματισμό που έδωσε εκείνο το βράδυ
ο πρόεδρός του.
Αν ισχύει το θεώρημα των πολιτικών αναλυτών-δημοσκόπων ότι ένα κόμμα επιστρέφει στην αντιπολίτευση χρειάζεται περίπου 6 μήνες για να ξαναποκτήσει παλμούς, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ οι στατιστικολόγοι σκίζουν τα πτυχία τους, αφού
σε διάστημα 52 εβδομάδων αναζητούνται
με το φανάρι του Διογένη –και δεν βρίσκονται πολλές– στρατηγικές επιλογές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που να «στρίμωξαν» την κυβέρνηση.

Η «αναλαμπή»
Μία από τις λίγες αναλαμπές που είχαν
στην Κουμουνδούρου ήλθε άγαρμπα και
εν πολλοίς τυχαία. Ο λόγος για το σποτάκι
που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια του

«Μένουμε Σπίτι» και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις των ΜΜΕ. Το στερεοτυπικό σενάριο («όλοι οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν»)
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με τον
γραμματέα του κόμματος, Πάνο Σκουρλέτη, να προσπαθεί να μαζέψει την μπουγάδα. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, έστω
με αυτόν τον ατυχή επικοινωνιακά τρόπο,
ήταν η πρώτη φορά που σε διάστημα ενός
χρόνου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που άλλαζε/καθόριζε την ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας, φέρνοντας τον κυβερνητικό
οργανισμό σε θέση απολογούμενου για την
περίφημη λίστα Πέτσα. Όμως το εμφανές
χαμόγελο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα κράτησε λίγο, καθώς του το έσβησαν
απότομα τα ηχογραφημένα καμώματα του
Νίκου Παππά με τον Σάμπυ Μιωνή. Κι

έτσι, «φτου κι από την αρχή»: οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης εξελίχθηκαν σε ρεσιτάλ εσωστρέφειας, ο Αλ.
Τσίπρας αναγκάστηκε να «αδειάσει» αλλά… χαϊδεύοντας τον φίλο και συνεργάτη
του, για να έλθει στο τέλος η Όλγα Γεροβασίλη να ακυρώσει κάθε φημολογία για
καρατόμηση του «λαλίστατου» πρώην υπουργού.

Και τώρα, τι;
Κάπως έτσι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να σπρώχνεται
ξανά στα σχοινιά από εχθρούς και φίλους
(σ.σ. μέχρι και ο πρώην πρόεδρος του
κόμματος, Ν. Κωνσταντόπουλος, πυροβόλησε από τα έξι μέτρα τον Αλ. Τσίπρα
ισχυριζόμενος ότι δεν γίνεται να μην ήξερε

τι συνέβαινε στην αυλή του), οι επιλογές
για να ξανασηκωθεί η αξιωματική αντιπολίτευση από το καναβάτσο δεν είναι πολλές.
Το ένα σωσίβιο το βρίσκει στην οικονομία. Γνωρίζοντας ότι η ύφεση ήλθε και αναμένεται να ενταθεί, θα ενταθούν μαζί της
και οι βολές του ΣΥΡΙΖΑ που θα κατηγορεί το Μαξίμου για λάθος χειρισμούς. Το
έργο ξεκίνησε να παίζεται, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να μαρκάρει στενά τον νυν
ΥΠ.ΟΙΚ. Χρήστο Σταϊκούρα, την Έφη Αχτσιόγλου να έχει πάρει επ΄ ώμου το κομμάτι των εργαζόμενων που πλήττονται από
τη μετα-πανδημική κρίση, και τον Αλέξη
Χαρίτση all around παίκτη για κάθε τι που
κρίνεται από την Κουμουνδούρου ότι πρέπει να καταγγελθεί.
Το άλλο σωσίβιο θα αντληθεί αναγκαστικά από την… Ιστορία. Αναγνωρίζοντας
όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλ. Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να βγάλει το κάρο από τη λάσπη, ακολουθείται μία διπλή
στρατηγική. Αφενός στήνονται «οχυρωματικά έργα» για να μην τρωθεί περισσότερο
το προεδρικό προφίλ, αφετέρου ενισχύεται η δημόσια εικόνα του με περιοδείες και
επαφές με φορείς. «Κάτι σαν τον Ελ Σιντ, που
οι συμπολεμιστές του τον στήριξαν νεκρό στο
άλογό του όχι μόνο για να σκιαχτούν οι εχθροί
αλλά για να πάρουν και οι ίδιοι θάρρος», θα
εκμυστηρευτεί στην «Α» ένα παλιό στέλεχος του κόμματος. «Το θέμα είναι αν αρκεί,
πια…» συμπλήρωσε ανασηκώνοντας τους
ώμους.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: Στο φουλ οι μηχανές για 1+1 «ανένδοτους»
εν χρειάζεται να έχει κάποιος κοριούς στη Χαριλάου Τρικούπη για να αντιληφθεί τη στρατηγική με την οποία έχει αποφασίσει να (αντι)πολιτευτεί το Κίνημα Αλλαγής την περίοδο που ακολουθεί. Αρκεί η παρακολούθηση των δύο τελευταίων τηλεοπτικών συνεντεύξεων της Φώφης Γεννηματά για
να καταλάβει ότι 1+1 είναι οι «ανένδοτοι» για τους οποίους προετοιμάζει το κόμμα της.
Μετά από ένα διάστημα που το ΚΙΝΑΛ έκανε δυναμική αντιπολίτευση στη Ν.Δ. –πράγμα που έκανε
πολλούς στον ΣΥΡΙΖΑ να αναθαρρήσουν ότι είναι εφικτή η συμπόρευση– οι αποκαλύψεις στην Προανακριτική για τη Novartis έδωσε την ευκαιρία στην πρόεδρο του Κινήματος να στρέψει εκ νέου την κάνη του

Δ

όπλου της στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα,
με αφορμή τις πολιτικο-δικαστικές εξελίξεις η Φώφη
περιέγραψε εμμέσως πλην σαφώς τον βασικό στόχο
της: ότι στην πραγματικότητα αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα είναι το ΚΙΝΑΛ, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
μία απαξιωμένη κατάσταση που δεν διαθέτει το ειδικό
και ηθικό βάρος να ασκήσει αντιπολίτευση. Επομένως, το ένα μέτωπο είναι δεδομένο και αφορά την πολιτική απαξίωση του «συστήματος Τσίπρα».
Ο δεύτερος ανένδοτος αφορά τη Ν.Δ. και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως και στην Κουμουνδούρου έτσι και στη Χαρ. Τρικούπη θεωρούν ότι η διαχείριση
της υφιστάμενης πλέον οικονομικής κρίσης από την
κυβέρνηση δεν θα είναι για… Όσκαρ. Επομένως προ-

σβλέπουν ότι με τις παρεμβάσεις τους στο συγκεκριμένο θέμα αλλά και στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας (σ.σ. ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για
απαράδεκτη ελαφρότητα της Ν.Δ. στα εθνικά θέματα) θα έχουν πολιτικά οφέλη τα οποία θα αποτυπωθούν –αν δεν αποτυπώνονται ήδη– και στις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση η Φ. Γεννηματά γνωρίζει ότι το φετινό καλοκαίρι απαγορεύεται η ραστώνη. Γι’
αυτό και προτρέπει τους στενούς συνεργάτες της να
κάνουν μπάνια στον… ιδρώτα, ώστε το κόμμα να εκμεταλλευτεί τη σημαία ευκαιρίας που υψώνεται λόγω
της πολιτικής συγκυρίας και το «σκαρί» του ΚΙΝΑΛ να
καταστεί… ανταγωνιστικό σε αυτά που έρχονται από
Σεπτέμβρη.
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Ο «επιτελικός»
Γεραπετρίτης
και οι «φήμες»
για Σαμαρά

Ο

κ. Γεραπετρίτης είναι ένας πανέξυπνος
άνθρωπος. Καλός
νομικός και οξυδερκής, κατάφερε να γίνει το Νο2 της κυβέρνησης, εισηγούμενος το σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας μέσω του πολυσυζητημένου «επιτελικού κράτους».
Όπως έχουμε εξηγήσει σε
προηγούμενα άρθρα μας, λέγοντας
«επιτελικό κράτος» εννοούμε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια μικρή ομάδα στο Μέγαρο
Μαξίμου, που ενημερώνεται για όλες τις κυβερνητικές ενέργειες και
στη συνέχεια τις εγκρίνει, τις τροποποιεί ή τις απορρίπτει.
Αναμφισβήτητα τολμηρό και
τουλάχιστον εξ ορισμού γενναίο.
Τολμηρό, διότι ο πρωθυπουργός
κυρίως –και λιγότερο οι 4-5 συνεργάτες του– αναλαμβάνει όλη
την ευθύνη, δηλαδή τα εύσημα για
την καλή εξέλιξη των κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά και τους
μύδρους αν κάτι δεν πάει καλά.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος θα κριθεί από τον λαό, ο οποίος αναγνωρίζοντας τις μέχρι σήμερα κυβερνητικές επιτυχίες (Έβρος, κορωνοϊός, οικονομικές ελαφρύνσεις
κ.λπ.), τον πιστώνει με μια άνευ
προηγουμένου δημοφιλία.
Ας επανέλθουμε όμως στον κ.
Γεραπετρίτη.
Από την επιτελική ομάδα είναι
ο μόνος που συχνά-πυκνά εμφανίζεται στα ΜΜΕ –έντυπα και ηλεκτρονικά– στην προσπάθειά του
είτε να αποσαφηνίσει διάφορα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής,
είτε για να στηλιτεύσει πρακτικές
της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως, ένας αντίλογος στις
παραπάνω δημόσιες παρεμβάσεις
του κ. Γεραπετρίτη θα ήταν το επιχείρημα ότι τον ρόλο αυτό θεσμικά
έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
κ. Στέλιος Πέτσας, τον οποίο πολλές φορές –όπως και άλλους υπουργούς– έχει «καπελώσει» ο υ-

πουργός Επικρατείας…
Πρόσφατο παράδειγμα παρέμβασης του κ. Γεραπετρίτη ήταν η
κακοήθης φημολογία των ΣΥΡΙΖΑίων ότι ο Αντώνης Σαμαράς
«εκβιάζει» τον πρωθυπουργό Κυριάκο για τα πρόσωπα του ανασχηματισμού, για την ποινική διερεύνηση των εμπλεκομένων ΣΥΡΙΖΑίων στη σκευωρία της Novartis,
και για την πρόσφατη τοποθέτησή
του περί αποφυγής προσφυγής
στη Χάγη για τα Ελληνοτουρκικά.
Φυσικά, όλα τα παραπάνω
αποτελούν μυθεύματα και είναι
ανάξια απαντήσεως από τον Αντώνη Σαμαρά. Αλίμονο αν ένας πρώην πρωθυπουργός δεν
έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυβερνητική επί θητείας του πολιτική ή να προστατέψει την αξιοπρέπεια τη δική του
και της οικογενείας του μέσα από νόμιμες διαδικασίες, μέσω
προσφυγής στη Δικαιοσύνη, η
οποία με αποφάσεις της θα αποτρέψει μελλοντικά παραδικαστικοπολιτικές σκευωρίες.
Θέση όμως για τις φήμες αυτές
πήρε δημόσια χωρίς καν να ερωτηθεί ο κ. Γεραπετρίτης.
Στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη, στις 22 Ιουνίου, είπε
τα εξής:
«Ο πρωθυπουργός έχει μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία όποιος αναφέρεται στο ότι εκβιάζεται ή εξωθείται σε αποφάσεις είτε από τον πρώην
πρωθυπουργό είτε από οποιονδήποτε άλλο απλώς δεν γνωρίζει τον άνθρωπο. Ο σημερινός πρωθυπουργός
ακόμη και όταν βρισκόταν σε θέση αδυναμίας είχε το θάρρος της γνώμης
του να βγει αντίθετα στο ρεύμα, αντίθετα στη γραμμή τη σκληρή κομματική σε θέματα μείζονος πολιτικής όπως
για παράδειγμα το ζήτημα της επιλογής του προσώπου του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι θα ήταν δυνατόν ο πρωθυπουργός, με τα επίπεδα δημοφιλίας
που έχει αλλά ιδίως με το προσωπικό

κεφάλαιο εμπιστοσύνης που έχχει
χτίσει με τους πολίτες, να άγεται και
να φέρεται στις αποφάσεις του; Αυτό
είναι απλώς αστείο. Ο πρωθυπουργός
έχει μια πάρα πολύ συγκροτημένη θεώρηση στα πράγματα, είναι διαβουλευτικός, ακούει και τους συνεργάτες
ου και την κοινωνία, αλλά στο τέλος
θα πάρει την ευθύνη και θα επιλέξει
εκείνο το οποίο θα επιλέξει σχετικά
με τα πρόσωπα και τις δομές της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται ποτέ να παρασυρθεί ούτε από τον Τύπο ούτε από
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ούτε
βεβαίως από οποιονδήποτε άλλο.
Πολλώ δε μάλλον δεν ταιριάζει ούτε
στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού που έχει υψηλό επίπεδο ευθυκρισίας να διοχετεύει τέτοιου τύπου εντολές ή να προσπαθεί να περάσει τη
γραμμή του στον σημερινό πρωθυπουργό. Ο ίδιος έχει κυβερνήσει τη
χώρα και το έχει κάνει με επιτυχία,
ουδέποτε θα έπραττε κάτι τέτοιο».
Στις 27 Ιουνίου στην ΕΡΤ1 και
στην εκπομπή της δημοσιογράφου
Βάλιας Πετούρη, είπε ακριβώς τα
ίδια χωρίς επίσης να ερωτηθεί:
«Ο πρωθυπουργός έχει μία συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και όποιος αναφέρεται στο ότι εκβιάζεται ή εξωθείται σε αποφάσεις είτε από τον πρώην πρωθυπουργό είτε από οποιονδήποτε άλλον, απλώς δεν γνωρίζει τον
άνθρωπο. Αντιλαμβανόμαστε σήμερα
ότι θα ήταν δυνατόν ο πρωθυπουργός, με τα επίπεδα δημοφιλίας που έχει αλλά ιδίως με το προσωπικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης που έχει χτίσει

με τους πολίτες, να άγεται και να φέρεται στις αποφάσεις του; Αυτό είναι
απλώς αστείο. Δεν πρόκειται ποτέ να
παρασυρθεί ούτε από τον Τύπο ούτε
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
ούτε βεβαίως από οποιονδήποτε άλλον. Πολλώ δε μάλλον δεν ταιριάζει
ούτε στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού που έχει υψηλό επίπεδο ευθυκρισίας να διοχετεύει τέτοιου τύπου εντολές ή να προσπαθεί να περάσει τη γραμμή του στον σημερινό
πρωθυπουργό».
Μετά τις παραπάνω «καρμπόν» τοποθετήσεις –ούτε σε
«σκονάκι» να τις είχε γραμμένες– το ερώτημα που προκύπτει
είναι: Τι ακριβώς ήθελε να πει
ο «ποιητής» Γεραπετρίτης;
Μέχρι του σημείου ότι ο πρωθυπουργός έχει υψηλό επίπεδο
δημοφιλίας, ότι δεν εξωθείται σε
αποκλίσεις, ότι δεν επηρεάζεται από τον Τύπο και την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα, όλα καλά.
Η «μελετημένη» όμως έκφρασή
του ότι «δεν ταιριάζει ούτε και στο
πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργό
να διοχετεύει τέτοιου είδους εντολές
ή να προσπαθεί να περάσει τη γραμμή του στον σημερινό πρωθυπουργό»
πού αποσκοπούσε; Δεν οδηγεί συνειρμικά στο άδικο αλλά και πολύ
διχαστικά επικίνδυνο συμπέρασμα ότι «ο πρωθυπουργός δεν εκβιάζεται ούτε και αν ακόμη ο προκάτοχός
του θέλει να περάσει τη γραμμή του»;
Το δικό μας συμπέρασμα για
τη χωρίς να ερωτηθεί τοποθέ-

Οι δημοσιογράφοι Βάλια Πετούρη (ΕΡΤ) και Δημήτρης Τάκης
(Παραπολιτικά FM)

τησή του ο κ. Γεραπετρίτης είναι ότι η αστοχία του αυτή ήταν
επιεικώς απαράδεκτη…
Θα αρκούσε μια απλή τοποθέτησή του ότι «ο πρωθυπουργός
δεν ασχολείται με τις σαχλαμάρες
της αντιπολίτευσης περί εκβιασμού
του» και το θέμα θα είχε κλείσει.
Με την τοποθέτησή του όμως
συνειρμικά πέρασε στον αντιπολιτευόμενο Τύπο ότι ο υπουργός
Επικρατείας «έστειλε μήνυμα»
στον Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή αποκλείεται η γραμμή αυτή
να είχε υιοθετηθεί από τον πρωθυπουργό –αφού ουδέποτε υπέστη οποιασδήποτε μορφής πίεση από τον προκάτοχό του– το
συμπέρασμα που βγαίνει είναι
ότι η παραπάνω τοποθέτηση ήταν πρωτοβουλία του κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν αναφέρεται σε πολιτικά πρόσωπα
που επί δεκαετίες στήριξαν την
παράταξη και βεβαίως και τον
νυν πρωθυπουργό.
Ο κ. Γεραπετρίτης είναι ο μόλις προ διετίας «επισκέπτης»
στην παράταξη της Ν.Δ., και
λόγω των τεχνοκρατικών προσόντων του, που δεν αμφισβητούνται, η συμβολή του στην επιτυχή διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σημαντική.
Η συμπεριφορά του όμως ως
«αφεντικό, αντ’ αυτού» δεν είναι αποδεκτή από πολλά και
σημαντικά για την παράταξη
της ΝΔ πρόσωπα.
Πέραν των παραπάνω αναφερομένων, ενδιαφέρον θα είχε και η καταγραφή των απόψεων του κ. Γεραπετρίτη σε κρίσιμους για τη χώρα μας τομείς, όπως στον τομέα της Ενέργειας,
στην ανάπτυξη της Οικονομίας,
στο αθλητικό γίγνεσθαι, και
κυρίως στο νομοθετικό έργο
της κυβέρνησης.
Αυτά σε επόμενη αρθρογραφία μας…

22 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr




Στρατηγική
συμφωνία
Ελλάδας-TUI
για 1,5 εκατ.
τουρίστες
Μια εξαιρετικά… ανακουφιστική συμφωνία για την Ελλάδα με έναν από τους μεγαλύτερους tour operator
παγκοσμίως, την TUI, υπέγραψαν την περασμένη Τρίτη στην Κω ο υπουργός
Tουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, και ο επικεφαλής της
TUI, Σεμπάστιαν Έμπελ. Πυρήνας του deal είναι η διοχέτευση στη χώρα μας του
50% των τουριστών που
ήλθαν πέρσι στην Ελλάδα
μέσω της TUI, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου 1,5 εκατ. επισκέπτες.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν
γνωστά, η στοχοθεσία σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσω
της συνδιαφήμισης, αλλά
και τη διοργάνωση κοινών
δράσεων για την επέκταση
της τουριστικής περιόδου,
στοιχείο που θα αποτελέσει
και τον καταλύτη επιτυχίας
του εγχειρήματος.
Επιπρόσθετα θα ενταθούν
οι ενέργειες για την επέκταση του χρόνου παραμονής
των επισκεπτών στην Ελλάδα, θα σχεδιαστούν νέοι
πλόες κρουαζιέρας όχι μόνο
για την ειδικών συνθηκών
φετινή χρονιά αλλά και για
τα επόμενα έτη, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση στον
στρατηγικό μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με δράσεις
για τη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη. Το πόσο εφικτό
είναι να κερδηθεί το στοίχημα να σωθεί ό,τι… σώνεται
από το χαμένο έδαφος της
φετινής χρονιάς θα φανεί
στην πράξη, αν και στο υπουργείο Τουρισμού κρατούν τη δήλωση του CEO
της TUI ότι θα απογοητευτεί, αν δεν πιαστεί ο στόχος
του 50% με την Ελλάδα.
Ν.ΤΣ.

MYTILINEOS:
Αρωγός αστέγων για ένα
καινούργιο (#Ηο)mellon
eader όχι μόνο στο επιχειρείν αλλά και
στην κοινωνική ευθύνη αναδεικνύεται η
MYTILINEOS, γεγονός που
πιστοποιείται και από την τελευταία πρωτοβουλία που πήρε η διοίκηση του ελληνικού
βιομηχανικού ομίλου σχετικά
με την επανένταξη αστέγων
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για
μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπή
εργασία και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και λιγότερες ανισότητες, η εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου σχεδίασε τον Κοινωνικό Επιταχυντή Δεξιοτήτων #HoMellon.
Η εν λόγω δράση θα «τρέξει» συνεργατικά με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl το
κομμάτι τής διά βίου μάθησης,
με σκοπό την άμεση και ουσιαστική στήριξη αστέγων, νεο-αστέγων και ανθρώπων που
ζουν σε επισφαλείς συνθήκες
στέγασης ή σε χώρους ακατάλληλους για κατοικία. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να βοηθήσει τις συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες
και εργαλεία, ώστε εν ευθέτω
χρόνο να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια και εν συνεχεία να διεκδικήσουν μια θέση
εργασίας και να αναπτύξουν έ-

L

να βιώσιμο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Μέσω μιας ανοιχτής συμμετοχικής διαδικασίας φορέων
και εξειδικευμένων κοινωνικών λειτουργών και εργασια-

κών συμβούλων, έχει συγκροτηθεί ήδη η πρώτη ομάδα των
30 ωφελούμενων που θα συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με την
UNESCO Πειραιώς και Νή-

σων, τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, τον Οργανισμό
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του δήμου Βριλησσίων, το Κέντρο Κοινότητας
του δήμου Ηρακλείου Αττικής,
τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και το
Emphasis Foundation.
Την περασμένη Παρασκευή
(26/6) συνδέθηκαν ηλεκτρονικά ωφελούμενοι, εισηγητές
και φορείς υλοποίησης από 3
διαφορετικές δομές στην περιφέρεια Αττικής, για την εναρκτήρια συνάντηση του καινοτόμου προγράμματος
#HoMellon. Τα μαθήματα θα
είναι εντατικά, απολύτως εξατομικευμένα στο προφίλ, τις ανάγκες και επαγγελματικές
προσδοκίες κάθε ωφελούμενου/ης ατομικά. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει 50
ώρες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε soft, hard και
digital skills, αξιοποιώντας το
δυναμικό εξατομικευμένο Οδικό Χάρτη κάθε ατόμου και ειδικότερα τα δυνατά του σημεία.
Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων
προσφέρει την ανάπτυξη βιογραφικών σημειωμάτων για όλους με τις αντίστοιχες διαβιβαστικές επιστολές, προσομοίωση συνεντεύξεων με έμπειρα
HR στελέχη της αγοράς και άμεση διασύνδεση με την αγορά
εργασίας.
Ν.ΤΣ.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΟΜΒΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είκοσι έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο της
στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά –
τον Ιούνιο του 1994– ως Πιστωτικό Ίδρυμα
Ν. Ηρακλείου και 3,5 χρόνια έπειτα από τη
στρατηγική επένδυση του Μιχάλη Σάλλα σε
αυτήν (τον Ιανουάριο του 2017), ο φετινός Ιούνιος του 2020 κλείνει για την Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα «μαρκάροντας» στο
εταιρικό χρονολόγιο ακόμη έναν εμβληματικό σταθμό: αυτόν του μετασχηματισμoύ
της σε ανώνυμη εταιρεία από συνεταιριστική
τράπεζα που ήταν έως σήμερα.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
εξέλιξη δεν αφορά μία τεχνικής-λογιστικής φύσης διαδικασία. Αντιθέτως πρόκειται για μία κίνηση ουσίας, αφού με τον μετασχηματισμό της σε Α.Ε. η Παγκρήτια
Τράπεζα θα μπορεί πλέον να ανοίξει πλήρως τη βεντάλια των παρεχόμενων τραπεζικών εργασιών της, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες επενδυτικής
τραπεζικής, treasury και χρηματοοικονομικών αγορών,
leasing, factoring, transaction banking.
Η εν λόγω «αναβάθμιση» θα επιφέρει πολυεπίπεδα
οφέλη. Κατ’ αρχάς με την Παγκρήτια να βαδίζει στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, οι πελάτες της θα έχουν πια στη διάθεσή τους σημαντικές χρηματοοικονομικές επιλογές που νωρίτερα δεν υφίσταντο. Μέσα σε
ένα τέτοιο πλαίσιο τα οφέλη προοιωνίζονται μεγάλα και
για την ίδια την τράπεζα. Αφενός, εκτιμάται ότι η Παγκρήτια υπό τη μετεξελιγμένη μορφή της θα διευρύνει
σημαντικά τις πηγές εσόδων της βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets). Αφετέρου,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να καταστεί η τράπεζα
ελκυστικότερος προορισμός για πιθανούς μελλοντικούς
επενδυτές. Στους κερδισμένους συγκαταλέγονται, αυτονόητα, και οι μέτοχοι της Παγκρήτιας, η περιουσία των
οποίων αναμένεται να ενισχυθεί αφού οι δυνατότητες
εμπορευσιμότητας των μετοχών τους θα μεγεθυνθούν.

H

Ένθερμο «παρών» φώναξε ο Σάλλας
Το γεγονός ότι η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος
σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταβάλλει τις δυνατότητες της

Πλήρης στήριξη
Σάλλα στο πρότζεκτ
μετασχηματισμού
της Παγκρήτιας
Παγκρήτιας ήταν και ο βασικός λόγος που η εταιρική απόφαση στηρίχθηκε ένθερμα από τον στρατηγικό επενδυτή της τράπεζας, Μιχάλη Σάλλα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Lyktos Participations,
«στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα» όπου δεν θα παίζει ρόλο
το μέγεθος, «αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα
προσφέρει στους πελάτες της».
«Ο προσανατολισμός της παραμένει στη στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις
πρωτοποριακές που θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και
θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου
τραπεζικού επιχειρείν», τόνισε ο κ. Σάλλας. Θυμίζεται ότι
η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής τον Ιανουάριο του 2017, και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς έγινε η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να
αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές
ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στόχος της διοικητικής ομάδας της τράπεζας είναι σε ορίζοντα τριετίας η Παγκρήτια να διπλασιάσει το ενεργητικό της μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου
δικτύου καταστημάτων, να εξυγιάνει πλήρως το δανειακό χαρτοφυλάκιό της και να ολοκληρώσει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό ο οποίος καθίσταται πλέον επιτακτικά
αναγκαίος. Για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Παγκρήτιας, σημειώνεται
ότι την τελευταία τριετία η τράπεζα «γράφει» διαρκή αύ-

ξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το
2019 ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα λοιπά
οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου φτάνοντας τα 1,65 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48
δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε
6,3 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.

Το… τάιμινγκ της πανδημίας
Η απόφαση-σταθμός πήρε την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Παγκρήτιας Τράπεζας την περασμένη Κυριακή κόντρα στο… τάιμινγκ, όπου οι οικονομικές συνέπειες από την επέλαση της υγειονομικής
κρίσης γίνονται ολοένα και πιο ορατές. Ίσως όμως να
ήταν ακριβώς αυτή η νοηματοδότηση της κίνησης. Να
δοθεί, δηλαδή, το μήνυμα ότι η Παγκρήτια εισέρχεται
στην επόμενη φάση της ωριμότητάς της ακριβώς τη στιγμή που την έχουν ανάγκη τόσο η τοπική οικονομία της
Κρήτης (ελέω της εξάρτησης του νησιού από τον τουρισμό o οποίος έχει υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημιά) όσο
και η εθνική οικονομία στο σύνολό της. Στόχος, όπως εξηγείται από τα στελέχη που απαρτίζουν τη διοικητική ομάδα της Παγκρήτιας, είναι η ακόμη πιο ενεργή στήριξη
των πελατών της τράπεζας και της προσπάθειας να ξαναμπεί η Ελλάδα στις ράγες της ανάπτυξης.
Κάνοντας πράξη την παραπάνω στοχοθεσία, με το ξέσπασμα της πανδημίας η Παγκρήτια αξιοποίησε τα εργαλεία που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και διευκόλυνε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφαρμόζοντας μέτρα όπως οι αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους
άνω των 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ελληνική τράπεζα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η
ΤτΕ, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια
Τράπεζα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ),
τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και
στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid 19. Ειδικότερα στη
δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια
σε επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid 19 εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ,
συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.

