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▶ ΣΕΛ. 15

• Για το Ειδικό Δικαστήριο οδεύει η εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη
• Στο κάδρο και οι πρώην υψηλόβαθμοι εισαγγελείς Ξένη Δημητρίου
και Παναγιώτης Μπρακουμάτσος ▶ ΣΕΛ. 4-5

Άσσος
στο μανίκι
το πόρισμα
Πισσαρίδη
• Πώς σκέφτεται
ο Μητσοτάκης να
χρησιμοποιήσει τις
προτάσεις του νομπελίστα
οικονομολόγου στις
διαπραγματεύσεις των
Βρυξελλών ▶ ΣΕΛ. 20

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ

«Το “μαγαζί”
Τσίπρα
χρεοκόπησε και
οι “πελάτες”
τώρα
εκδικούνται»
▶ ΣΕΛ. 7
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Αμερικανός δημοσιογράφος Πάτρικ Τζέικ Ο’ Ρουρκ είναι γνωστός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τα
καυστικά-σατιρικά πολιτικά κείμενά του. Αλλά στα ιντερνετικά «ανθολόγια» τα… κλικ στο όνομά του τα χρωστάει στην επική ατάκα του ότι «το να δίνεις λεφτά και δύναμη στην κυβέρνηση είναι σαν να δίνεις ουίσκι και κλειδιά αυτοκινήτου σε εφήβους». Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο 73χρονος Αμερικανός «γραφιάς» δεν είχε στο μυαλό του το
ελληνικό πολιτικό σύστημα όταν εκστόμιζε το δηκτικό απόφθεγμά του. Κι όμως, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος,
ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης και οι ων ουκ έστιν αριθμός αειθαλείς ριζοσπάστες του ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνουν να δικαιώσουν και με το παραπάνω τον Ο’Ρουρκ: καβάλησαν επί μία τετραετία και βάλε το κυβερνητικό αυτοκίνητο και με τον Αλέξη Τσίπρα στο τιμόνι κατάφεραν να τρακάρουν αμέτρητες φορές, μεθυσμένοι από τη δύναμη της εξουσίας. Το θέμα είναι ότι πλέον η
κοινή γνώμη και η εγχώρια πολιτική ζωή ταλανίζεται από τη δημοσιοποίηση και κάποιων ανεξιχνίαστων έως σήμερα «δυστυχημάτων» που προκάλεσε το ΣΥΡΙΖΑϊκό roller
coaster.
Η αρχή έγινε με τον Σάμπυ Μιωνή που
έφερε στο φως ηχογραφημένο διάλογο που
είχε με τον πρώην υπουργό και νυν τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, όπου ο τελευταίος ακούγεται να «θάβει» τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, επικαλούμενος προσωπικές ατζέντες, «μαγαζιά»
και άλλες… ομορφιές. Ακολούθησε ο Χρήστος Καλογρίτσας που ξαναέβγαλε στον… τάκο το σύστημα Τσίπρα. Τι ισχυρίστηκε ο κατασκευαστής; Ότι το 2016, υπό την πλήρη γνώση και συμφωνία των τότε ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου συστάθηκε η εταιρεία που διεκδικούσε την τηλεοπτική άδεια και πως υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση του
ΣΥΡΙΖΑϊκού «Λευκού Οίκου» δημιουργήθηκε εικονική σύμβαση υπεργολαβίας μεταξύ της κατασκευαστικής «Τοξότης» (συμφερόντων Καλογρίτσα) και του λιβανέζικου κατασκευαστικού κολοσσού CCC, ώστε να δοθούν στον Έλληνα εργολάβο €3.000.000 για την εγγυητική επιστολή που θα του επέτρεπε τη συμμετοχή του στον αλήστου μνήμης
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Τo κερασάκι στην τούρτα με τις προσωπικές ατζέντες και τα πολιτικά παραμάγαζα την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. το έβαλε η δημοσιοποίηση της επίσημης (σ.σ. από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών) μετάφρασης του εξωδικαστικού συμβιβασμού της Novartis με το αμερικανικό Δημόσιο. Δηλαδή, με ένα αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο, όπου ενώ ξεκαθαρίζεται πως η αναφορά σε
«αλλοδαπούς αξιωματούχους» αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία και κλινικές και σε καμία περίπτωση πολιτικά
πρόσωπα, μόνο οι έχοντες επιστημονικού είδους και συνωμοσιολογικά καλπάζουσα φαντασία μπορούν να πειστούν από τους διασταλτικούς ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι από την ίδια μετάφραση προκύπτει(;;;) «γαλάζια» κυβερνητική εμπλοκή στο σκάνδαλο της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Αθροίζοντας τα παραπάνω και άλλα πολλά (από τον «πρέπει-να-βάλουμε-κάποιους- φυλακή» Πολάκη έως τον «κτηματομεσίτη» Παπαδημούλη) μοιάζει να μην υπάρχει ιστορικό προηγούμενο κόμματος που ευρισκόμενο επί ένα
χρόνο στην αντιπολίτευση να έχει περισσότερους μώλωπες από ό,τι ο βασικός του αντίπαλος που στο ίδιο διάστημα
αναγκάστηκε να παίξει… ξύλο με μία σοβαρή εθνική πρόκληση (βλ. Έβρος) και μια ακόμη σοβαρότερη πανδημία
που συνεχίζει να αφαιρεί ζωές σε ολόκληρη την υφήλιο.
Το πέτυχε κι αυτό όμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα με τρόπο δύσοσμο που δεν περιποιεί τιμή στην
Αριστερά, την οποία επαίρεται ότι υπηρετεί ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ουδείς θέλει να φανταστεί τι άλλο θα διαβάζαμε σήμερα αν ο Αλ. Τσίπρας είχε ελέγξει σε απόλυτο βαθμό τους περίφημους
«κρίσιμους αρμούς της εξουσίας» που υποκριτικά λέει ότι δεν κατάφερε να το πετύχει…
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Μέθυσαν από την
εξουσία, «τράκαραν»
το όχημά τους
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Με το «καλημέρα» της κρίσιμης
Συνόδου Κορυφής για τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης από
την πανδημία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Αναστασιάδης έθεσαν το ζήτημα της
τουρκικής προκλητικότητας. Ελλάδα και Κύπρος τόνισαν στους
εταίρους πως πρέπει όχι μόνο να
πάρουν θέση, αλλά και να συζητηθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σκληρός «τζόγος»
για το μπαζούκας

O

πρωθυπουργός ζήτησε ξεκάθαρες και αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Κυβερνητικές πηγές συμπλήρωναν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν γίνεται η Τουρκία
να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα
δύο κρατών-μελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση. Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενδεικτικό
για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο. Τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ - Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Από την πλευρά του ο Νίκος Αναστασιάδης απαίτησε όπως η Ε.Ε. απαντά συλλογικά κάθε φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε: «Κάθε φορά που η
Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ και
των κρατών μελών της, η Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται συλλογικά και αποφασιστικά με
συγκεκριμένους όρους».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, πρότεινε πενταμερή συνάντηση για την Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου. Σε αυτή
την πενταμερή συνάντηση, εφόσον γίνει
(απόψε μετά το τέλος της συνόδου, ή αύριο το πρωί) θα συμμετάσχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν,
η Άνγκελα Μέρκελ, η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ.
Να σημειωθεί ότι στην προσύνοδο του
ΕΛΚ ο κ. Μητσοτάκης έθεσε κι εκεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, όπου
αναφέρθηκε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Εξαντλητικό διήμερο
Σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα της Συνόδου
Κορυφής, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης,
το μόνο σίγουρο είναι ότι παίζεται σκληρός
«τζόγος» για το χρηματοδοτικό… μπαζούκας. Η Κομισιόν προτείνει το Ταμείο Ανάκαμψης να προικοδοτηθεί με 750 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και να διαμορφωθεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2021-2027. Με αυτή την πρόταση
συμφωνεί τόσο η Γερμανία, όσο και η Γαλλία (οι ηγέτιδες δυνάμεις της Ε.Ε.), όμως
προσκρούει στην εμμονή κυρίως των Ολλανδών. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας,
Μαρκ Ρούτε, επιμένει ότι θα πρέπει να

• Η Μέρκελ δεν έχει πείσει ακόμη
τους διαφωνούντες, ώστε να μην
τορπιλίσουν κι άλλο τη συμφωνία για
τα κονδύλια που είναι αναγκαία για να
αντιμετωπιστεί το κόστος της πανδημίας
συμφωνούν όλες οι κυβερνήσεις στην εκταμίευση πόρων προς τις σφοδρότερα
πληγείσες οικονομίες, πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά ότι ένα κράτος μέλος θα έχει
το δικαίωμα βέτο. Εάν ισχύσει η ολλανδική
πρόταση, τότε είναι βέβαιο πως θα παρουσιαστεί τεράστια καθυστέρηση στην εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων.
Μία άλλη προϋπόθεση που έχει τεθεί
είναι να ισχύσει ο σεβασμός στο κράτος Δικαίου για να υπάρχει πρόσβαση στους κοινοτικούς πόρους. Εδώ ήδη έχει στυλώσει
τα πόδια ο Βίκτορ Όρμπαν (πρωθυπουργός της Ουγγαρίας) και απειλεί να μπλοκάρει συνολικά τη διαδικασία. Το βασικό ζήτημα της διαφωνίας είναι φυσικά και το ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης και του πολυετούς κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι
λεγόμενες «φειδωλές χώρες» (Ολλανδία,
Αυστρία, Δανία και Σουηδία) ζητούν τη
μείωση της προίκας του Ταμείου, προτιμώντας όπως υπάρξουν περισσότερα ποσά
για δάνεια και λιγότερα ως επιχορηγήσεις.
Και τέλος, ένα άλλο σημείο διαφωνιών είναι η κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ολλανδία, Δανία, Αυστρία
και Σουηδία διαμαρτύρονται ότι χώρες της
ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία,
θα πάρουν μεγάλο μερίδιο, ενώ η Ουγγα-

ρία υποστηρίζει ότι βγαίνει χαμένη στη
μοιρασιά σε σύγκριση με γειτονικές της
χώρες.

Η Ελλάδα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να
δώσει διπλή μάχη, διεκδικώντας, αφενός,
κοινοτικά κονδύλια ύψους 60 δισ. ευρώ
(32 από το Ταμείο Ανάκαμψης και 28 από
τον κοινοτικό προϋπολογισμό) και, αφετέρου, συμφωνία σε κατάλογο με ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Άγκυρας. «Τους
τελευταίους τρεις μήνες έχουμε κάνει μεγάλη
πρόοδο για την εκπόνηση μίας φιλόδοξης απάντησης στην κρίση της Covid-19», δήλωσε
ο Έλληνας πρωθυπουργός αμέσως μετά
την άφιξή του στη Σύνοδο. «Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε αυτήν τη
Σύνοδο. Αυτά που διακυβεύονται είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής ενότητας και της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να χάσουμε
τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως κάποιοι συμβιβασμοί θα είναι απαραίτητοι, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε μία φιλόδοξη λύση. Οι πολίτες μας δεν αναμένουν τίποτα λιγότερο από ε-

μάς», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Οι ισχυροί της Ευρώπης πάντως είναι
προβληματισμένοι. Η μεν Άγκελα Μέρκελ αναγνώρισε πως εξακολουθούν να υφίστανται βαθιές διαφωνίες τονίζοντας ότι
«περιμένω πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις».
Ο δε Εμανούελ Μακρόν ισχυρίστηκε ότι
είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να φύγουν όλοι απόψε από τις Βρυξέλλες με μία συμφωνία.
Από την πλευρά του ο ηγέτης των διαφωνούντων, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δεν
κρύβει τις φιλοδοξίες του για να ηγηθεί της
Ευρώπης στη μετά-Μέρκελ εποχή, τόνισε
πως δεν θα ασκήσει βέτο, αλλά θα αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα, προβλέποντας
πως δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία.
Ο Τζούζεπε Κόντε (Ιταλία) και ο Πέδρο Σάντσεθ (Ισπανία) ανέδειξαν την υποχρέωση των ηγετών να συμφωνήσουν
προς το όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.
Εις εκ των «φειδωλών», ο Αυστριακός
Σεμπάστιαν Κουρτς, προανήγγειλε συμφωνία: «Παραμένω αισιόδοξος ότι αυτό θα επιτευχθεί, αλλά δεν μπορώ να σας πω πότε.
Οι διαφορές στις θέσεις παραμένουν μεγάλες
και αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα
είναι μακρές».
Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός της
Φινλανδίας «βλέπει» πιθανή συμφωνία τη
Δευτέρα. Ο Αλεξάντερ Στουμπ, που είχε
μετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τους
τρεις προηγούμενους πολυετείς κοινοτικούς προϋπολογισμούς, προβλέπει πιθανή επίτευξη συμφωνίας τη Δευτέρα μετά από δύο ολονύκτιες διαπραγματεύσεις με
καταλυτικό τον ρόλο της Άνγκελα Μέρκελ.

4 | Η ΑΠΟΨΗ

Ε

βδομάδα αποκαλύψεων για τη
σκευωρία Novartis θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή που
διανύουμε. Η… έναρξη των αποκαλύψεων για τα «κατορθώματα» του κεντρικού προσώπου της έρευνας, που δεν ήταν άλλο από εκείνο της Ελένης Τουλουπάκη, από τον Μάρτιο του
2017 έως και σήμερα, έγινε από την «Α»
την Παρασκευή, 10/7, στην ηλεκτρονική
της έκδοση και την επομένη, 11/7, στην
έντυπη έκδοσή της.
Όπως είναι γνωστό, στις 15/7 έγινε και
επίσημα γνωστή η δίωξη της εισαγγελέως
Διαφθοράς από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για αδικήματα κακουργηματικής και πλημμεληματικής μορφής, στα οποία έχει υποπέσει κατά τη διάρκεια της «έρευνάς» της για το σκάνδαλο Novartis.
Οι κατηγορίες εις βάρος της κας Τουλουπάκη, σύμφωνα με το πόρισμα Ζαχαρή-Σοφουλάκη και την παραγγελία δίωξης, αφορούσαν μόνο τις ενέργειές της για
την εμπλοκή των δέκα πολιτικών προσώπων που με απίστευτη μαεστρία η εισαγγελέας αρχικά τα διαπόμπευσε –ώστε να ωφεληθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ– και στη συνέχεια προχώρησε στην αρχειοθέτηση των
φακέλων που τους αφορούσαν, αφού δεν
βρήκε κάτι το επιλήψιμο στις ενέργειές
τους κατά την εκτέλεση των υπουργικών
τους καθηκόντων.
Φυσικά, για το πραγματικό σκάνδαλο
Novartis, που αφορούσε αθέμιτες ενέργειες της φαρμακευτικής εταιρείας με πληθώρα συνταγογραφήσεων, μέσα από πλειάδες ιατρών, η κα Τουλουπάκη δεν βρήκε
κανένα στοιχείο αφού ουδέποτε στους 28
μήνες θητείας της ασχολήθηκε με το σκέλος αυτό του σκανδάλου…
Η παραγγελία της δίωξης αλλά και το
περιεχόμενο του πορίσματος των αντεισαγγελέων ΑΠ Ζαχαρή και Σοφουλάκη
εκπλήσσει, αφού ο μεν αρχαιότερος εισαγγελέας Ευάγγελος Ζαχαρής έχει
«φορτώσει» την κα Τουλουπάκη με απίστευτες κατηγορίες, ενώ ο έτερος εισαγγελέας Λάμπρος Σοφουλάκης έχει διατυπώσει την άποψη ότι δεν βρέθηκε έστω
και το παραμικρό στοιχείο εις βάρος της
εισαγγελέως!!!
Με την τοποθέτησή του αυτή, ο κ.
Σοφουλάκης απέδειξε ότι δεν είναι αγνώμων…
Αν και τελευταίος στην επετηρίδα προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
τον Φεβρουάριο του 2019, επί υπουργίας
των κ,κ, Καλογήρου και Παπαγγελόπουλου, και ηγετών της Δικαιοσύνης του
κ. Πέππα (προέδρου ΑΠ) και Δημητρίου (εισαγγελέα ΑΠ), αφού παρέκαμψε
πλήθος εισαγγελέων, μεταξύ των οποίων
και τον εισαγγελέα Αργύρη Δημόπουλο,
για τον οποίο «εφευρέθη» η κατηγορία της
απρεπούς συμπεριφοράς προς την πρώην
προϊσταμένη της Εισαγγελίας ΑΠ, Ξένη
Δημητρίου.
Παλιά και δοκιμασμένη μέθοδος…
Αρχικά εφαρμόστηκε στην περίπτωση
του Ισίδωρου Ντογιάκου, ο οποίος αν
και επανεξελέγη πανηγυρικά ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, στη συνέχεια εξέπεσε της εκλογής του λόγω πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο εντοπίστηκε(!!!) στην τοποθέτησή του για «εξωθεσμική παρέμβαση της Βασιλικής Θά-
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• Για το Ειδικό Δικαστήριο οδεύει η εισαγγελέας
Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη
• Στο κάδρο και οι πρώην υψηλόβαθμοι εισαγγελείς
Ξένη Δημητρίου και Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Χέρι χέρι
(και στο εδώλιο…)

νου», τότε προέδρου ΑΠ.
Το παρασκήνιο όμως που αφορά την άποψη του κ. Σοφουλάκη στο πόρισμα πα-

ραπομπής της Ελ. Τουλουπάκη δεν σταματάει εδώ. Χρειάζεται να κάνουμε ένα
play back στον Ιούλιο του 2019. Τότε, ο
προσωρινός προϊστάμενος της Εισαγγελίας ΑΠ, Δημ. Δασούλας –του οποίου η
νύφη προ οκταμήνου τότε είχε ενταχθεί
στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας
Διαφθοράς, που ως γνωστόν προΐστατο ο
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης για
Θέματα Διαφθοράς, Δημ. Παπαγγελόπουλος– ανέθεσε τον Ιούλιο του 2019,
την έρευνα πλήθους καταγγελιών εις βάρος της κας Τουλουπάκη στους εισαγγελείς Ζαχαρή και Σοφουλάκη, όταν ο Λάμπρος Σοφουλάκης δεν είχε καν ενταχθεί στη δύναμη των εισαγγελέων Αρείου
Πάγου, στην οποία τελικά εντάχθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2019…
Δηλαδή, με απλά λόγια, πριν ακόμη περάσει την πόρτα του κτιρίου που
στεγάζεται η Εισαγγελία ΑΠ, ανετέθη
στον κ. Σοφουλάκη μία από τις σημαντικότερες έρευνες που αφορούσε τις

καταγγελίες Αγγελή, Ράικου, Τσατάνη,
Μανιαδάκη, και τις μηνύσεις εις βάρος της Τουλουπάκη των Αντώνη Σα-
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μαρά, Ανδρέα Λοβέρδου, Γιάννη
Στουρνάρα, Δημ. Αβραμόπουλου. Και
όμως, στον κυκεώνα αυτών των κατηγοριών εις βάρος της, ο κ. Λ. Σοφουλάκης δεν διέκρινε την παραμικρή παραβατική συμπεριφορά από την κα
Τουλουπάκη…

Δικαστήρια: Ειδικά και άλλα…
Η διαδικασία για την απόδοση ευθυνών
εις βάρος της κας Τουλουπάκη είναι γνωστή. Την Τετάρτη, 22/7, η Βουλή αναμένεται να λάβει την απόφαση παραπομπής του
Δημ. Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Στη συνέχεια, περίπου μετά από μία εβδομάδα, θα γίνει κλήρωση του
5μελούς Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο
θα συγκροτηθεί από τρία μέλη του ΑΠ, και
δύο από μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τα μέλη του Συμβουλίου αυτού
θα οριστεί ο ανακριτής, ο οποίος θα ερευνήσει όλους τους φακέλους που υπάρχουν
από την έρευνα τόσο του Αρείου Πάγου όσο και της Προανακριτικής Επιτροπής της
Βουλής. Μετά τη μελέτη όλων των στοιχείων, θα ασκηθεί δίωξη και για τους τυχόν
συμμετόχους του κ. Παπαγγελόπουλου,
τόσο για την υπόθεση Novartis, όσο και
για τις καταγγελίες Μιωνή.
Στους τυχόν συμμετόχους, θα ερευνηθεί αν εντάσσονται η κα Τουλουπάκη, οι
επίκουροι εισαγγελείς Ντζούρας και Μανώλης, ο εκδότης Φιλιππάκης, οι δημοσιογράφοι Γ. Παπαδάκου και Γ. Ντάσκας και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα
που αναφέρονται στους σχετικούς φακέλους. Εφόσον διαπιστωθεί σχέση της κας
Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων με τον Δημ. Παπαγγελόπουλο, θα
οδηγηθούν στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Τα αδικήματα της δίωξης της Ελ.
Τουλουπάκη κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα Ζαχαρή, που δεν εντάσσονται
στη σχέση της με τον Δημ. Παπαγγελόπουλο, θα ερευνηθούν από την τακτική
Δικαιοσύνη.

Στο κάδρο των ερευνών
η Ξ. Δημητρίου και
ο Παν. Μπρακουμάτσος
Στην παραγγελία του εισαγγελέα Ζαχαρή
για δίωξη της Ελ. Τουλουπάκη υπάρχει
και άλλη που αφορά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν αδικήματα από την πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, κα Ξένη Δημητρίου.
Ως γνωστόν, η κα Δημητρίου «προστάτεψε» με κάθε τρόπο και μέσον την Ελένη
Τουλουπάκη αρχειοθετώντας αρχικά τις
καταγγελίες του επόπτη της έρευνας για τη
Novartis, Γιάννη Αγγελή, και στη συνέχεια ψευδόρκησε ενώπιον του εισαγγελέα
Δημ. Δασούλα, όταν ισχυρίστηκε ότι δεν
τις γνώριζε(!!!).
Δηλαδή, δεν γνώριζε καταγγελίες
που η ίδια με την υπογραφή της είχε
αρχειοθετήσει.
Έρευνα αναμένεται να γίνει και για τον
μέχρι πρότινος επόπτη της υπόθεσης
Novartis, Παν. Μπρακουμάτσο. Και αυτό διότι ενώ ως επόπτης γνώριζε ότι ο μάρτυρας με το κωδικό όνομα «Στέφανος Σαράφης» και κατά κόσμον Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης,
ρ
α
π
είχε χαρακτηριστεί
νόμως ως «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος», και σύμφωνα με σχετικό έγγραφο

γία Αδειλίνη, η οποία αντικατέστησε τον
κ. Μπρακουμάτσο που συνταξιοδοτήθηκε, θα επιληφθεί του θέματος και θα αποχαρακτηρίσει τον μάρτυρα, αφού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ελ. Τουλουπάκη:
Τρικυμία εν κρανίω…

της Ελ. Τουλουπάκη δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξή
του αυτή, αφού προσδοκώντας σε οικονομικό όφελος είχε καταθέσει και στις ΗΠΑ,
δεν μερίμνησε ώστε να τον αποχαρακτηρίσει, να του βγάλει την «κουκούλα», προκειμένου να εξεταστεί ως φυσικό πρόσωπο
τόσο από τη Βουλή όσο και από την τακτική Δικαιοσύνη.
Αναμένεται ότι η εισαγγελέας κα Γεωρ-

Μετά την άσκηση δίωξης, η κα Τουλουπάκη χαρακτήρισε τη δίωξη ως «σκοπιμότητα που επεβλήθη της νομιμότητας», χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «άλλον Διγενή»,
και προανήγγειλε ότι θα καταγγείλει στα
αρμόδια διεθνή όργανα «τη ματαίωση κάθε
προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς».
Είναι προφανές ότι η κα Τουλουπάκη τα ’χει τελείως χαμένα.
Ασχολούμενη μόνο με τη διαπόμπευση των δέκα πολιτικών προσώπων, και υποχρεούμενη η ίδια να αρχειοθετήσει τις κατηγορίες εις βάρος
τους, για ποια σκοπιμότητα προσπάθειας ματαίωσης της καταπολέμησης
της διαφθοράς κάνει λόγο; Ήδη το θέμα της δίωξης του Ανδρέα Λοβέρδου
οδηγείται στο Δικαστικό Συμβούλιο
και αναμένεται η έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος, ενώ για τις περιπτώ-

σεις των Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι πλέον διάχυτη η πεποίθηση ότι δεν προβαίνει σε
αρχειοθέτηση των φακέλων που τους
αφορούν, για να δείχνει ότι «κάτι κάνει».
Πέραν των παραπάνω, χαρακτήρισε
τη δίωξή της ως προσπάθεια ματαίωσης της καταπολέμησης της διαφθοράς με φυσικό συμπέρασμα να εξάγεται ότι υπέρμαχος της διαφθοράς είναι
ο εισαγγελέας Ευάγγελος Ζαχαρής…
Κύριε Πλειώτα, και κ.κ. εισαγγελείς
της Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου,
θα παραμείνετε αδρανείς στην ύβρι αυτή εις βάρος ανωτάτων δικαστικών λειτουργών;
Βέβαια, θα πρέπει να δείξουμε κάποια κατανόηση για τις «κραυγές» της
κας Τουλουπάκη, αφού αν στοιχειοθετηθεί η καταγγελία ει βάρος της ως φυσικός αυτουργός σε ενέργειες κατά του
πολιτεύματος, με ηθικό αυτουργό τον
Δημ. Παπαγγελόπουλο –σύμφωνα με
τη νομική άποψη του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου–, η προβλεπόμενη ποινή από
τον Ποινικό Κώδικα δεν προβλέπεται
να έχει αναστολή…
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Η φράση του Σοφοκλή «ενός ατόπου δοθέντος μύρια έπονται»,
που έχει περάσει στη νεοελληνική καθομιλουμένη ως «ενός κακού μύρια έπονται», ισχύει για
την κατάσταση που επικρατεί
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

ν και έχει περάσει ένας χρόνος που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
στην αντιπολίτευση, δεν έχει
καταφέρει να βρει βηματισμό.
Εμμένει στα προεκλογικά συνθήματα, περί νεοφιλελευθερισμού, περί ακροδεξιού Μητσοτάκη, αλλά ουδείς τα ακούει. Πέραν των φανατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Και τα δημοσκοπικά χαστούκια, παρά
το γεγονός ότι είναι αλλεπάλληλα, εν τούτοις υπάρχουν αρκετοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ
που καταγγέλλουν τις δημοσκοπήσεις, όπως έκαναν προεκλογικά. Δεν πήραν το
μάθημά τους, ότι η εποχή που οι δημοσκοπήσεις –στις αρχές της κρίσης– έπεφταν έξω, έχει περάσει. Και το χειρότερο δεν είναι ότι η κυβέρνηση παρά τα λάθη της όχι
μόνο δεν πέφτει, αλλά κερδίζει και πόντους, αλλά ότι απομακρύνονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι δεν είναι ευχαριστημένοι και αναζητώντας το νέο
καταφύγιό τους.
Οπότε επανέρχεται μετ’ επιτάσεως το ερώτημα που τίθεται από τους εκσυγχρονιστές ΠΑΣΟΚογενείς, μήπως το «αντιδεξιό
αφήγημα», που λειτούργησε συσπειρωτικά πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του
2019 και διέσωσε τον ΣΥΡΙΖΑ από συντριβή, έχει εξελιχθεί πλέον σε σύντομο ανέκδοτο. Κι αυτό διότι πολλοί από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχονται
από το ΠΑΣΟΚ βλέπουν στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη ανθρώπους με τους οποίους
όχι μόνο έχουν συμπορευθεί, αλλά και
πολλάκις τους έχουν ψηφίσει πριν από το
2012. <None>Επίσης και το αφήγημα για
την ολική επαναφορά της κακιάς δεξιάς
που θα σαρώσει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα δεν γίνεται πιστευτό από
τον κόσμο, που αυτή την εποχή βαδίζει στο
άγνωστο έχοντας από τη μία την πανδημία
και από την άλλη την επέλαση της οικονομικής κρίσης. Και αυτό που δεν μπορούν
να κατανοήσουν οι του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι
συνήθως σε μία κρίση οι πολίτες νιώθουν
πιο σιγουριά στην αγκαλιά της εκάστοτε
κυβέρνησης, από ό,τι στις υποσχέσεις της
αντιπολίτευσης. Ειδικά όταν μιλάμε για
πολίτες που έχουν βιώσει μία υπερδεκαετή
οικονομική κρίση. Ακόμη και η επένδυση
στο «καυτό φθινόπωρο» λόγω της οικονομικής κρίσης. Κι όμως, η επένδυση μπορεί να εξελιχθεί σε παλάτι χτισμένο στην
άμμο, εάν τα νέα από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. είναι ευχάριστα και εάν το
φθινόπωρο το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι πιο επιθετικό. Ίσως και τότε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αρθρώσει ένα πειστικό
οικονομικό πρόγραμμα μπορεί να μη βρει
ευήκοα ώτα. Και ίσως αυτό που υποστηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τους
τις επαφές με μικρομεσαίους, με ελεύθε-
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• Σε δύσκολο
σταυροδρόμι
ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει
τους ψηφοφόρους
του να τον
εγκαταλείπουν,
καθώς δεν
πείθονται από τα
επιχειρήματα της
Κουμουνδούρου

Πιάνουν
πάτο με τα
προεκλογικά
αφηγήματα
ρους επαγγελματίες και πολίτες, το «καλά,
περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει με τις πολιτικές Μητσοτάκη από το φθινόπωρο», να μην
είναι αρκετό να γίνουν πειστικοί.

Οι καταγγελίες
Διότι την ίδια ώρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
θα πρέπει να δώσουν και πειστικές εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση κορυφαίων υπουργών του Αλέξη Τσίπρα με διαπλεκόμενους επιχειρηματίες,
αλλά και με το ότι το Μαξίμου μετατράπηκε
σε τροχονόμο αλληλοσυγκρουόμενων
συμφερόντων. Και είναι λογικό οι αποκαλύψεις αυτές να συνεχιστούν από τη στιγμή
που θα εξελιχθεί ένα Ειδικό Δικαστήριο
(κατά πάσα πιθανότητα) για έναν πρώην
υπουργό του κ. Τσίπρα, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Αν μάλιστα πιστέψουμε
και τους δικηγόρους των δύο καταγγελλό-

ντων επιχειρηματιών Μιωνή και Καλογρίτσα, ότι έχουν ακράδαντα στοιχεία, τότε τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο.
Και την ώρα που η Κουμουνδούρου θα
επιτίθεται στην κυβέρνηση κατηγορώντας
τη για καταστροφή της οικονομίας (παρά
το γεγονός ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι η
ύφεση έρχεται λόγω της πανδημίας), το
Μαξίμου θα στέκεται στις καταγγελίες και
θα κάνει λόγο για εκμαυλισμό συνειδήσεων, για μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν μηχανισμό σκληρής και άνευ ορίων εξου-

Τα συνθήματα του στυλ

«ο νεοφιλελεύθερος
Μητσοτάκης και η ακροδεξιά
Νέα Δημοκρατία» δεν
αγγίζουν ούτε αυτούς που
ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ

σίας, για τη χρησιμοποίηση παράνομων
και ανήθικων πρακτικών, για τις σκοτεινές αποστολές του Νίκου Παππά, για τις
εικονικές εταιρείες με το «μαύρο» χρήμα,
και για την προσπάθεια ελέγχου θεσμών,
όπως είναι το τραπεζικό σύστημα, τα Μέσα
Ενημέρωσης και η Δικαιοσύνη.
Και όπως γίνεται αντιληπτό, όταν ο κ.
Παππάς, εκ του θεσμικού του ρόλου ως
τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί
κριτική στην κυβέρνηση, θα ακούει μόνιμα από την απέναντι πλευρά εάν αυτά που
ισχυρίζεται είναι δικά του, ή του τα έχουν
πει ο Αρτεμίου, ο Πετσίτης και οι άλλοι
φίλοι του.

Εσωστρέφεια
Οι αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες
κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανοίγουν έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας στην Κουμουνδούρου. Μάλιστα,
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βουλευτές
και στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα, ανάλογα με τη στήριξη που παρέχουν ή όχι στον
Νίκο Παππά. Υπάρχουν πολλοί που ζητούν εδώ και τώρα αυτοκάθαρση του κόμματος με απομάκρυνση όλων των «βαριδιών» και μια νέα πορεία που θα έχει πραγματικό αριστερό, προοδευτικό πρόσημο. Υπάρχουν κι εκείνοι που συμπαρατάσσονται
με τη γραμμή τής μέχρις εσχάτων στήριξης
στο πρόσωπο του Νίκου Παππά. Στα πηγαδάκια της Βουλής, πάντως, αρκετοί στην
Κουμουνδούρου θυμούνται την αλαζονική
συμπεριφορά και τις υπερεξουσίες που είχε
ο Νίκος Παππάς, ακόμη και πριν από το
2015, και βγάζουν σιγά-σιγά τα… νύχια
τους κατά του άμεσου συνεργάτη του Αλέξη
Τσίπρα. Η τύχη του κ. Παππά βρίσκεται
στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Είτε θα επιλέξει να τον στηρίξει με τον φόβο να χρεωθεί
και ο ίδιος όσα έπονται, είτε θα τον απομακρύνει αλλά με τρόπο που δεν θα δίνει το
δικαίωμα σε όλους να πουν ότι τον μετέτρεψε σε «Ιφιγένεια» για να σωθεί ο ίδιος.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
Τη βεβαιότητά του ότι η υπόθεση NOVARTIS είναι
σκευωρία, αλλά όχι η μόνη, και πως ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος ήταν
μια πολιτική επιλογή της
κυβέρνησης Τσίπρα να ελέγξει συνολικά τη Δικαιοσύνη, καταθέτει στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Α» ο βουλευτής
της Ν.Δ., Κωνσταντίνος
Κυρανάκης.

Η ΑΠΟΨΗ

«Το “μαγαζί” Τσίπρα
χρεοκόπησε
και οι “πελάτες”
τώρα εκδικούνται»

Συνέντευξη στον
Νίκο Τσαγκατάκη

Α

ναφερόμενος εξάλλου στο φλέγον θέμα της τουρκικής
προκλητικότητας, ο
πρώην πρόεδρος
της Νεολαίας του ΕΛΚ και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα προετοιμάζεται για
κάθε ενδεχόμενο, ώστε αν χρειαστεί
να ενεργήσει». Όσο για το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για
τις διαδηλώσεις που ξεσήκωσε
κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Κυρανάκης εξήγησε
πως χρέος της κυβέρνησης είναι
να βάλει ένα τέλος στο χάος που
δημιουργείται στην πρωτεύουσα
«από 50 ή 100 ανθρώπους που αποφασίζουν να κλείσουν τους δρόμους, απλά επειδή θέλουν να κάνουν το καπρίτσιο τους».
• Κύριε Κυρανάκη, σε μία πυκνή σε γεγονότα περίοδο ξεχωρίζει ασφαλώς η κατάθεση του
πορίσματος του κόμματός σας
για την υπόθεση NOVARTIS.
Να ρωτήσω κατ’ αρχάς το απλό: σκάνδαλο ή σκευωρία;
«Η σκευωρία δεν αφορά μόνο την υπόθεση Novartis αλλά και άλλες υποθέσεις εμφανών παρεμβάσεων
στη Δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά μόνο
την υπόθεση Novartis έχει αποδειχθεί πως δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών. Υπήρξε όμως χρηματισμός
γιατρών και άλλων στελεχών νοσοκομείων ή επαγγελματιών υγείας.
Και δυστυχώς αυτό το πραγματικό
σκάνδαλο Novartis δεν έχει διερευνηθεί. Με ευθύνη της Εισαγγελίας
Διαφθοράς δεν έχει γίνει η παραμικρή έρευνα και δεν έχουν εισπραχθεί από το ελληνικό δημόσιο τα
χρήματα που έχουν έρθει από τον
τροφοδότη ελβετικό λογαριασμό της
Novartis. Από αυτό τον λογαριασμό

έφτασαν στην Ελλάδα 218 εκατομμύρια ευρώ σε εμβάσματα, τα οποία
κατέληξαν σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα.
»Το μόνο που ενδιέφερε την Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν να στοχοποιηθούν χωρίς το παραμικρό στοιχείο και με κατασκευασμένους μάρτυρες οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που συνιστά μια πρωτοφανή πολιτική σκευωρία.
»Με βάση τα στοιχεία που ήρθαν
στο φως από τις καταθέσεις κορυφαίων εισαγγελικών λειτουργών στην
Προανακριτική Επιτροπή, ο πρώην
αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης παρενέβαινε σε ανοιχτές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων
και η Novartis, και τις διαμόρφωνε
μαζί με τους συνεργούς του προς όφελος δικό του και της τότε κυβέρνησης».
• Εκτιμάτε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος ενήργησε αυτοβούλως σε όλη αυτή την υπόθεση
και, αν όχι, γιατί μοιάζει να μέ-

νει στο απυρόβλητο ο Αλέξης
Τσίπρας;
«Ήταν μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα να ελέγξει συνολικά τη Δικαιοσύνη μέσω του κ. Παπαγγελόπουλου. Με αυτό το κριτήριο επελέγη για να τοποθετηθεί στην
κυβέρνηση, και όπως προκύπτει από
όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες

«Το μόνο που

ενδιέφερε
την Εισαγγελία
Διαφθοράς ήταν
να στοχοποιηθούν
χωρίς το παραμικρό
στοιχείο και με
κατασκευασμένους
μάρτυρες οι πολιτικοί
αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ,
γεγονός που συνιστά
μια πρωτοφανή
πολιτική σκευωρία»

αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει.
Ο κ. Τσίπρας οφείλει να εξηγήσει τα
όσα γίνονταν στο “μαγαζί που έβγαζε πολλά λεφτά”, όπως το αποκάλεσε
ο κ. Παππάς. Το “μαγαζί”, όμως,
χρεοκόπησε και οι “πελάτες” τώρα
εκδικούνται.
»Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν
προκύψει πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των
θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στη χώρα μας στα 4,5 χρόνια
που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην
πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει ότι δεν ήξερε τίποτα για όσα αποδεικνύεται πως έκαναν οι υπουργοί του. Ούτε για το παραδικαστικό
Παπαγγελόπουλου, ούτε για το παρακράτος Καμμένου, ούτε για τις συνομιλίες Παππά-Μιωνή. Η πολιτική
ευθύνη, όμως, για όλα αυτά βαραίνει τον ίδιο».
• Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Μιωνή και Καλογρίτσα, στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν λασπολογία όσα βλέπουν
το φως της δημοσιότητας και
κατηγορούν την κυβέρνηση
για αντιπερισπασμό. Τι απαντάτε;
«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μιλάει όσο
θέλει για αντιπερισπασμό, αλλά όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει πλέον ότι ο πρώην υπουργός Επικρατείας και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα ήταν
πρωταγωνιστής αντιθεσμικών και
παράνομων παρεμβάσεων, με εκβιασμούς επιχειρηματιών, στήσιμο διώξεων, προσπάθεια ενοχοποίησης
πολιτικών αντιπάλων και ελέγχου
των ΜΜΕ με παράνομους διαγωνισμούς και εικονικές συμβάσεις με τις
οποίες διοχετεύονταν εκατομμύρια
σε ευνοούμενους.
»Υπάρχουν ηχητικά και μαρτυρίες από τους εμπλεκόμενους σε αυτές τις δυσώδεις υποθέσεις. Το παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα
αποκαλύπτεται. Η σιωπή του κ. Τσίπρα για τις δραστηριότητες του
“White House” και για τα όσα προέκυψαν από τη μηνυτήρια αναφορά
Καλογρίτσα κατά της λιβανέζικης εταιρείας δεν δείχνει τίποτα άλλο,
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παρά μόνο ενοχή».
• Προ ημερών χαρακτηρίσατε «γελοιότητες» τις αιτιάσεις
Ραγκούση περί «Χούντας», με
αφορμή το νομοσχέδιο για τις
διαδηλώσεις. Ο νέος πλέον νόμος έχει όντως αντιδημοκρατικά «ψήγματα», όπως επιμένει
η αντιπολίτευση;
«Επιτρέψτε μου να μη σχολιάσω τις
τοποθετήσεις του κ. Ραγκούση. Όποιος ρίξει μια ματιά στις διατάξεις
αυτού του νομοσχεδίου μπορεί να
καταλάβει εύκολα αν είναι αντιδημοκρατικό ή θυμίζει “Χούντα”, όπως
δήλωσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό
που υποσχεθήκαμε στον πολίτη
προεκλογικά και επιχειρούμε να κάνουμε πράξη με τον συγκεκριμένο
νόμο, είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του.
»Δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο
οι μικρές μειοψηφίες να ταλαιπωρούν καθημερινά 5 εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπεδίου, να κάνουν τη ζωή δύσκολη στους ιδιοκτήτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κέντρο, να καθυστερούν
ανθρώπους που θέλουν να πάνε στη
δουλειά τους, ή να εμποδίζουν γονείς που θέλουν να πάνε το παιδί
τους στον γιατρό. Έχουμε χρέος να
βάλουμε ένα τέλος στο χάος που δημιουργείται στους δρόμους της πρωτεύουσας από 50 ή 100 ανθρώπους
που αποφασίζουν να τους κλείσουν,
απλά επειδή θέλουν να κάνουν το
καπρίτσιο τους».
• Φάκελος ελληνοτουρκικά:
Η Άγκυρα κλιμακώνει κάθε μέρα και περισσότερο τις προκλήσεις της. Μήπως τελικά η
Ελλάδα είναι μόνη της και με
δεμένα τα χέρια, αφού δεν ζητάει τίποτα από έναν ταραξία
που ζητάει τα πάντα;
«Σε μια περίοδο που η τουρκική
προκλητικότητα εντείνεται, εμείς οφείλουμε να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα ισχυροποιείται και με τους συμμάχους στο πλευρό της προετοιμάζεται
για κάθε ενδεχόμενο, ώστε αν χρειαστεί να ενεργήσει. Σε στρατιωτικό
επίπεδο είμαστε πλέον πολύ πιο έτοιμοι, έχουμε θωρακιστεί αμυντικά
και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση, όπως συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, όταν αντιμετωπίσαμε την κρίση στον Έβρο χάρη
στην αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας.
»Πριν λίγες ημέρες θέσαμε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην
πρόσφατη ανακοίνωση του Ύπατου
Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Borrell, υπήρξε
σαφής καταδίκη της απόφασης της
Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά
Σοφιά σε τζαμί και ταυτόχρονη η υποχρέωσή του να υποβάλει κατάλογο μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, σε
βάρος της Τουρκίας, αν συνεχίσει
την παραβατική συμπεριφορά της».
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• Πώς το σύστημα εξουσίας υπό τον Αλέξη Τσίπρα έβαλε στο
στόχαστρο τον άλλοτε εκλεκτό εργολάβο και τον αραβικό CCC προκειμένου
να στήσει κομματικό τηλεοπτικό «μαγαζί»

Έτσι στράβωσε η δουλειά
με τον Καλογρίτσα
για το ΣΥΡΙΖΑ Channel
Νέα δεδομένα προκύπτουν για
τη δράση του Νίκου Παππά ως υπουργού Επικρατείας. Τόσο στην
υπόθεση με τα ραντεβού με τον
Σάμπυ Μιωνή σε Μαξίμου και
Κύπρο, όσο και για την υπόθεση
με την White Porscha που κατήγγειλε ο Χρήστος Καλογρίτσας
για τις τηλεοπτικές άδειες και την
εμπλοκή του αραβικού ομίλου
Consolidated
Contractors
Company (CCC).
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

αντιδικία του «Τοξότη» (εταιρεία του Καλογρίτσα) με
την CCC ανέδειξε κάποιες από τις πτυχές της νοοτροπίας αλλά και των σχεδίων
της κυβέρνησης Τσίπρα. Το πώς σκέφτονταν οι τότε ένοικοι του Μαξίμου να αλώσουν τα ΜΜΕ, ώστε να υπάρχει κατευθυνόμενη ενημέρωση προς τους πολίτες, λες
και η Ελλάδα ήταν σοβιετική δημοκρατία.
Ίσως την ονειρευόταν ο εραστής του Σοβιετικού καθεστώτος, Θανάσης Καρτερός
και ανέλαβε να την υλοποιήσει ο Νίκος
Παππάς.
Πλέον αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι πριν προχωρήσουν τα νταραβέρια του
Παππά, τόσο ο «Τοξότης», όσο και ο Αραβικός όμιλος «γνωρίστηκαν» στον προθάλαμο του ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου). Όλως τυχαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν προλάβει να
κάτσουν οι υπουργοί του στις θέσεις τους,
ανακάλυψε τις δύο εταιρείες, τις οποίες έκριναν πως πρέπει να υποστούν σε εξονυχιστικό έλεγχο. Και τι σύμπτωση το τότε
Μαξίμου πρότεινε συνεργασία στους δύο
ελεγχόμενους για μία επενδυτική ευκαιρία.
Και ποια ήταν η ευκαιρία; Η δημιουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού που πρωί-βράδυ
θα θύμιζε κρατικό κανάλι της πάλε πότε
ΕΣΣΔ. Θα ξυπνούσε τον κόσμο το πρωί με

τον ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ και το βράδυ θα τον
νανούριζε με μπαλαλάικα.
Φυσικά «Τοξότης» και CCC από τη στιγμή
που θα δέχονταν την… επενδυτική ευκαιρία που τους πρότεινε το Μαξίμου θα ησύχαζαν και με τους ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ.
Τόσο απλά. Τόσο δημοκρατικά. Όσο για το
ποιος θα έβαζε τα χρήματα, ποιος θα ήταν
μπροστινός, ποιος θα μετείχε του διαγωνισμού και το πώς θα ταξίδευαν τα χρήματα
στον μισό πλανήτη, το Μαξίμου είχε λύσεις.
Ή, πιο σωστά, είχε τη λύση. Και αυτή άκουγε στο όνομα Αρτέμης Αρτεμίου. Άλλοι είναι μάγοι του ποδοσφαίρου και άλλοι είναι
ειδικοί στις off shore. Και ο Κύπριος δικηγόρος, ψηφοφόρος του ΑΚΕΛ είναι εξπέρ.
Ο Μαραντόνα των off shore, όπως τον χαρακτηρίζουν κάποιοι άσπονδοι φίλοι του
Παππά στην Κουμουνδούρου. «Φανταστείτε
ότι εάν είχε γνωρίσει ο Άκης Τσοχατζόπουλος
τον Αρτεμίου θα ξεκοκάλιζε με την ησυχία του
τα κλεμμένα και ούτε καν στο εδώλιο δεν θα είχε
κάτσει», μας έλεγε η ίδια πηγή, η οποία να
σημειωθεί νιώθει αηδία ακόμη κι όταν ακούει το όνομα Παππάς, καθώς τα έχει και
με τον πατέρα του Νίκου, τον Στέλιο, ο οποίος έχει κερδίσει στα τόσα χρόνια στην
ανανεωτική αριστερά τα δικά του παράσημα
στην ίντριγκα.

Πού χάλασε ο αρραβώνας
Όπως ισχυρίζονται από το περιβάλλον του
Καλογρίτσα, η δουλειά χάλασε, καθώς ο
επιχειρηματίας ενημέρωσε το Μαξίμου ότι
δεν έχει τα χρήματα για έναν τηλεοπτικό
σταθμό, για τον οποίο απαιτείται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, ένα
ποσό που αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ. Οι Άραβες διέθεταν αυτά τα κονδύλια, όχι όμως ο Καλογρίτσας, ο οποίος είχε ενημερώσει το Μαξίμου. Αλλά και οι Άραβες δεν
καίγονταν να μπουν στο τηλεοπτικό τοπίο.
Εξάλλου, αν ήθελαν, θα το είχαν κάνει σε
πολύ καλύτερες εποχές, όταν το χρήμα παγκοσμίως έρεε σαν γάργαρο και ορμητικό
ποτάμι. Και όπως έλεγαν από το περιβάλλον του Καλογρίτσα, «οι Άραβες από τη
στιγμή που είδαν πως με τρία εκατομμύρια θα

ξέμπλεκαν με το ΚΕΦΟΜΕΠ δεν είχαν λόγο να
συνεχίσουν. Είχαν πει μεν ότι εάν προχωρήσει
η δουλειά θα έδιναν άλλα 25 εκατ., αλλά μέχρι
εκεί, μόνο στα λόγια».
Οι του Μαξίμου γνώριζαν καλύτερα από
τον καθένα όλες τις προσπάθειες του Καλογρίτσα να μετατρέψει την εταιρεία του
σε υπολογίσιμο μέγεθος. Και για να εισαχθεί η «Τοξότης» στο χρηματιστήριο, όσο
και στο να τεθεί ως ηγέτιδα δύναμη στη
συγχώνευση με άλλες τρεις ακόμη εταιρείες. Τελικά η «Τοξότης» απορρόφησε μόνο
τη «Μέδουσα» του πατρός Τσίπρα, η οποία
μέχρι τον Μάιο του 1997 ονομαζόταν «ΑΤΕ Τσίπρας». Ναι μεν δεν έγινε τρανός ο
Καλογρίτσας, αλλά ανέλαβε την κατασκευή του σταθμού του Μετρό του Αγίου
Αντωνίου, όπου απέτυχε να το αποπερατώσει έγκαιρα, με τη διοίκηση της Αττικό

Μετρό να φωνάζει ως σωτήρα την ΑΚΤΩΡ.
Ο Καλογρίτσας άδραξε την ευκαιρία και
συνεργαζόταν έκτοτε με τον Άκτορα και σε
άλλες εργολαβίες.
Με την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα πέρασε από το ΚΕΦΟΜΕΠ και είπε το
«ναι» για το ΣΥΡΙΖΑ CHANNEL, άνοιξε η
τύχη του. Ο κουμπάρος του Χρήστος Σπίρτζης προχώρησε στην κατάτμηση του οδικού άξονα Πατρών-Πύργου για να πάρει τη
δουλειά η «Τοξότης». Αν συνυπολογίσουμε
ότι ο Καλογρίτσας ανέλαβε σημαντικά έργα δεκάδων εκατομμυρίων από τη ΔΕΔΔΗΕ, όλα έδειχναν ρόδινα, καθώς και η
Attica bank (παραλίγο να αλλάξει και όνομα σε SYRIZABank) χρηματοδοτούσε αφειδώς τον Καλογρίτσα. Μετά όμως τον
ντόρο με τα βοσκοτόπια και από τη στιγμή
που οι Άραβες έκαναν πίσω, η «Τοξότης»
βρέθηκε σε καθεστώς χρεοκοπίας. Κάτι
που αποφεύχθηκε προ ολίγων ημερών, καθώς η τεχνική εταιρεία «Ιντερμπετόν» που
ζητούσε την πτώχευση της κατασκευαστικής του Καλογρίτσα φέρεται να απέσυρε
το δικόγραφο. Η κίνηση αυτή, κατά κύκλους της αγοράς, είναι αποτέλεσμα εξωδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών.

Το ταξίδι του Παππά
στην Κύπρο
Όπως έχουμε τονίσει πολλάκις, όλη η παλιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η εσωκομματική αντιπολίτευση αρνείται πεισματικά να παράσχει στήριξη στον Νίκο
Παππά. Ήδη η αποκάλυψη για το ραντεβού που είχε στην Κύπρο ο Παππάς με
τον Αρτεμίου (κατά σύμπτωση την ημέρα
που είχε και την επαφή με τον Μιωνή), έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά,
ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ δεν προέβη σε επίσημη ανακοίνωση. Τουναντίον, μόνος του ο
Παππάς έδωσε μία απάντηση για τα μάτια
του κόσμου, ενώ προκαλεί τεράστια εντύπωση το ότι δεν έχει προβεί σε μία έγκληση, παρά τα όσα του επεσήμανε ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.
Και το χειρότερο για τον πρώην υπουρ-
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Τρελάθηκε μέχρι
και ο Λακόπουλος
ια να γίνει κατανοητό και από τον πλέον αδαή είναι χαρακτηριστικό ότι οι
δικαιολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, περί δεξιού παρακράτους και διάφορες άλλες
αηδίες δεν πείθουν κανένα. Τουναντίον μάλλον εκνευρίζουν τους περισσότερους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν της εσωκομματικής αντιπολίτευσης διατηρούν αποστάσεις όλοι νεοφερμένοι ΠΑΣΟΚογενείς από όποια
τάση κι εάν προέρχονται, αλλά και όλα σχεδόν τα παλαιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
από την εποχή του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισμού. Ας μην
λησμονούμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος (από το σημιτικό περιβάλλον),
όταν πήρε τον λόγο ζήτησε από τον Παππά να διευκολύνει το κόμμα, ενώ ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος επέμεινε ότι το κόμμα οφείλει να αποδοκιμάσει τον
πρώην υπουργό. Και τότε είχε σκάσει μόνο το ηχητικό ντοκουμέντο με τη συνομιλία (αγοραίου στυλ) με τον Μιωνή. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
δεν γνώριζαν ούτε για τον Καλογρίτσα, ούτε για τις συναντήσεις με τον Αρτεμίου και το φυλακισμένο στέλεχος του ΑΚΕΛ.
Κάπως έτσι εξηγείται και το άρθρο του Γιώργου Λακόπουλου το Σάββατο
11 Ιουλίου υπό τον τίτλο: «Θα απαντήσει επιτέλους ο Ν. Παππάς σε όσα του προσάπτουν –και με μηνύσεις όπου πρέπει– ή θα πάρει ο διάβολος όλους μαζί τους Συριζαίους;» Ο δημοσιογράφος (έχει εξελιχθεί σε καταδρομέα κατά των διαφωνούντων με τη στροφή του κόμματος στη σοσιαλδημοκρατία) προσπαθεί να αθωώσει τους φίλους του χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απαξίωσης. Ένα
παλιό κόλπο που δεν πιάνει. Έγραψε χαρακτηριστικά: «Βεβαίως πρόκειται περί
παπαριάς. Οι γνωρίζοντες μειδιούν καθώς είναι πεπεισμένοι ότι οι Συριζαίοι δεν είναι ικανοί ούτε να δέσουν τα κορδόνια τους, όχι να στήσουν ολοκληρωτισμούς. Απόδειξη ότι οργάνωσαν τον διαγωνισμό για τις συχνότητες και έδωσαν τα κανάλια
στους αντιπάλους τους».
Το ψητό, όμως, υπάρχει αργότερα, όπου ο δημοσιογράφος και εκλεκτός
συνομιλητής του Παππά τον προτρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, διότι
η αφωνία προκαλεί: «Ο Νίκος Παππάς θα έβρισκε στρατιές υποστηρικτών αν έβγαινε, έστω τώρα, να διαψεύσει καθαρά ότι του αποδίδεται, να διορθώσει και να αποκαταστήσει, να καταγγείλει και να στείλει στον εισαγγελέα όσους διαδίδουν ψευδή σε βάρος και τον συκοφαντούν. Π.χ. ο Κώστας Βαξεβάνης όταν άρχισαν να λένε
ότι έβγαλε την εφημερίδα του με τα λεφτά που πήρε ο Καλογρίτσας από τους Άραβες,
έδωσε αμέσως εξηγήσεις, επιφυλασσόμενος για δικαστικές προσφυγές. Ο Παππάς
γιατί δεν κάνει το ίδιο; Γιατί κάνει το κόμμα του λημέρι στο οποίο καταφεύγει, αντί να
πάρει επάνω το ο ίδιος την υπεράσπισή του; Γιατί βλέπουμε τους δικηγόρους να μιλούν, αλλά και γενικόλογες κομματικές ανακοινώσεις; Η ηθική είναι προσωπικό ζήτημα και την υπερασπίζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Καθαρές κουβέντες: ή ο Νίκος Παππάς θα βγει μπροστά και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με νύχια και με δόντια, όπως κάνει όποιος συκοφαντείται, ακόμα και από αποβράσματα –αντί να διατείνεται στο παρασκήνιο ότι δεν θα βρεθεί τίποτε σε βάρος του– ή θα πάρει ο διάβολος όλους τους Συριζαίους».
Άραγε, τι περιμένει ο Λακόπουλος από τον Παππά; Να καταθέσει μηνύσεις; Προφανώς κάποιος πρέπει να πει στον δημοσιογράφο, ότι στα δικαστήρια για να απαντήσεις στη μήνυση παρουσιάζεις στοιχεία. Και αυτά φοβάται ο Παππάς.

Γ

γό, αλλά συνολικά για το
κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι ότι
αυτοί που προχώρησαν
σε αποκαλύψεις για τη
δράση του κ. Παππά,
δηλαδή ο Σάμπυ Μιωνή και ο Χρήστος Καλογρίτσας, υπόσχονται
ότι διαθέτουν αδιάσειστα στοιχεία, για τα όσα
έχουν ισχυριστεί.
Φυσικά τα ερωτηματικά που έχουν οι περισσότεροι στην Κουμουνδούρου είναι
πολλά για το επίμαχο ταξίδι του κ. Παππά. Διότι υποτίθεται ότι τότε ο πανίσχυρος Νο2 της κυβέρνησης βρέθηκε στο νησί
για να παραστεί στα βαφτίσια του παιδιού
ενός φίλου του. Και αυτός μέσα σε λίγες ώρες επισκέφθηκε το καταδικασμένο για οικονομικές ατασθαλίες στέλεχος του ΑΚΕΛ,
Βενιζέλο Ζαννέτο. Το στέλεχος του ΑΚΕΛ
καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το λεγόμενο σκάνδαλο της Δρομολοξιάς, το οποίο
αφορούσε δωροληψίες και παράνομες συναλλαγές για κτηματικές υποθέσεις, την εποχή που πρόεδρος της Κύπρου ήταν ο
γραμματέας του ΑΚΕΛ, Δημήτρης Χριστόφιας. Να θυμίσουμε απλά ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας Μιλτιάδης Νεοφύτου είχε καταθέσει αγωγή κατά του Δημήτρη Χριστόφια κατά την οποία διεκδικούσε το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ για
οικοδομικές εργασίες, αλλά και για χρήματα που έδωσε στην «Ομόνοια», την εκλογική παράταξη του ΑΚΕΛ, καθώς και για την
προεκλογική εκστρατεία του ΑΚΕΛ και του
Χριστόφια ως υποψήφιου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Νεοφύτου κατήγγειλε ότι ο Χριστόφιας έδινε εντολές για πληρωμές μέσω της
εταιρείας New Winner Investments
Limited, υποστηρίζοντας ότι «κάθε φορά
που γινόταν κάποια πληρωμή από την εταιρεία
αυτή, κατόπιν εντολών του εναγομένου, μου τηλεφωνούσε ο Βενιζέλος Ζαννέτος, ανώτατο στέλεχος του ΑΚΕΛ και υπεύθυνος των οικονομι-

κών του κόμματος, και μου έλεγε, για παράδειγμα, “σου βάλαμε €250.000”». Αυτό γινόταν ακόμη και την εποχή που ο Ζαννέτος
ήταν στη φυλακή. Η εταιρεία που πλήρωνε
τον Νεοφύτου ήταν η New Winner
Investments. Πίσω από τη συγκεκριμένη
εταιρεία βρισκόταν μία άλλη, η
APLAWServices Limited, συμφερόντων
του δικηγορικού γραφείου Αρτεμίου-Πιερή. Οι δύο δικηγόροι, που έχουν εξειδίκευση στις off shore, είναι μέλη του ΑΚΕΛ.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ελληνικά ΜΜΕ, προ δύο χρόνων, ανέφεραν εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ με χρήματα που διακινούνταν από το ΑΚΕΛ, μέσω του Ζεννέτου, αλλά και της ΔΕΠΑ. Να θυμίσουμε ότι μάθαμε όλοι για τον Μανώλη Πετσίτη
(συμμαθητής του Παππά) από τις καταγγελίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ, Θόδωρου Κιτσάκου. Ο
δε Πετσίτης ακόμη και σήμερα έχει νταραβέρια με τον Αρτεμίου.
Αυτό που ψάχνουν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ
είναι μήπως ο Αρτεμίου είναι αυτός που
πήγε στον Παππά τον Μιωνή και όχι το
Ισραήλ, όπως ισχυρίζεται ο πρώην υπουργός; Και το ψάχνουν διότι υπάρχουν
πολλές συμπτώσεις. Όπως στην συγκεκριμένη καφετέρια που βγήκαν οι φωτογραφίες του Παππά με τον Αρτεμίου ήταν
που έγινε η συνάντηση με τον Μιωνή. Και
όπως είναι λογικό δεν αποκλείουν στη συνάντηση Παππά-Μιωνή να ήταν παρών
και ο Αρτεμίου.

Με τους
δημάρχους της
περιφέρειάς του
ο Θεοχάρης

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Εκνεύρισαν και
τους δικούς τους

Να έχεις ξυπνήσει πρωί-πρωί
και να πρέπει να κάνεις ότι
προσέχεις τον Μπαλαούρα…

Μόνο πληθυντικό επιθυμεί
στη Βουλή ο πρωθυπουργός
Για ένα πράγμα βγάζουν το
καπέλο όλοι στον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Ότι χρησιμοποιεί τον πληθυντικό στη
Βουλή. Το διαπίστωσαν κατά
τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των
διαδηλώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας πάντα τον πληθυντικό, επέλεξε
να ειρωνευθεί τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο: «Συγχαρητήρια,
υπάρχει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζει τον Ντουόρκιν. Μπράβο, κ. Τσακαλώτε», είπε δηκτικά ο πρωθυπουργός.
Τότε, ο Τσακαλώτος εξερράγη, τονίζοντας: «Εγώ τον έχω
διαβάσει, εσύ τον έχεις διαβάσει;». Όμως, ο… ενικός δεν άρεσε στον πρωθυπουργό:
«Στη Βουλή μιλάμε στον πληθυντικό, κ. Τσακαλώτε. Τον ενικό
να τον αφήσετε για τις δικές σας
εσωτερικές συγκεντρώσεις, όταν
τσακώνεστε μεταξύ σας. Εδώ είναι Κοινοβούλιο και θα μάθετε
ότι υπάρχουν κανόνες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη
φορά φόρεσε τη ρόμπα
του. Ενώ είχε
προετοιμάσει ως
κυβέρνηση την αμυντική
συμφωνία της Ελλάδας
με το Ισραήλ, τώρα ως
αξιωματική
αντιπολίτευση ψήφισε
λευκό. Η στάση του
ΣΥΡΙΖΑ εκνεύρισε μέχρι
και την «Εφημερίδα των
Συντακτών» που άσκησε
σκληρή κριτική,
προκαλώντας έκπληξη
στην Κουμουνδούρου.
Και η δικαιολογία που
χρησιμοποιήθηκε και
αφορούσε το ζήτημα της
Παλαιστίνης, προκάλεσε
την κριτική.

Τα πεζοδρόμια και
τα κοστούμια
Ο πνιγμένος από τα
μαλλιά πιάνεται και ο
ΣΥΡΙΖΑ, που βουλιάζει
καθημερινά μέσα στον
σκοτεινό κόσμο των
αποκαλύψεων για το
παρακράτος και τη
διαπλοκή, επιχειρεί μια
στροφή ξανά στον δρόμο
και τα πεζοδρόμια του…
αγώνα. Το ζήτημα είναι
πως οι βολεμένοι επί
τέσσερα και πλέον
χρόνια θα βγάλουν το
κοστούμι της
καλοπέρασης για να
φορέσουν τα ρούχα του
αγώνα;

Μπορεί στον ανασχηματισμό
να χάσει τη θέση του ο Χάρης
Θεοχάρης και να αφήσει το υπουργείο Τουρισμού, αλλά
προσέχει
για να έχει.
Έτσι δεν ξεχνά την περιφέρειά του
(Νότιος Τομέας της Β΄ Αθήνας). Γι’ αυτό
πρόσφατα βρέθηκε σε εστιατόριο της Λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου συνέφαγε με τους δημάρχους Παλαιού
Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, και του Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη. Στο επίκεντρο της συζήτησης η αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου και η εκκίνηση των εργασιών στο Ελληνικό.

Νέο χτύπημα του
Γερουλάνου στο ΚΙΝΑΛ
Για άλλη μία φορά χτύπησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο
Παύλος Γερουλάνος, ασκώντας κριτική στην ηγεσία.
Αν και δεν είναι μέλος του ΚΙΝΑΛ, καθώς ο πρώην υπουργός επιμένει στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί την ηγεσία
του κόμματος ότι τώρα είναι η ευκαιρία να καρπωθεί
τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ , ή έστω να σηκώσει από τον
καναπέ τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που έχουν επιλέξει να απέχουν. «Ακόμα και μετά από μία, κατά γενική ομολογία, υπεύθυνη στάση στο θέμα του κορωνοϊού και μία
προσπάθεια να διατυπώσει πολιτικές προτάσεις, μοιάζει να
δυσκολεύεται να πείσει ότι θέλει να μεγαλώσει και να διεκδικήσει την εξουσία», τόνισε ο κ. Γερουλάνος. Σε ό,τι
αφορά στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή του
προέδρου του ΚΙΝΑΛ εξέφρασε την ευχή να είναι παραπάνω από ένας οι αντίπαλοι της κας Γεννηματά, δίχως να πει ο ίδιος τι θα κάνει.
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ΝΕΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ο Αλέξης απαγγέλλει
ποιήματα Βορειομακεδόνων στα αγγλικά
Τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα αποτελούν ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ο συνδυασμός ολοφάνερης άγνοιας και απόπειρας προφοράς, χάρη στον οποίο ακούγεται όπως ο αείμνηστος
Γιάννης Γκιωνάκης όταν παρίστανε τον αγγλομαθή στις ταινίες, κάνουν τα αγγλικά τού
πρώην πρωθυπουργού ως ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έχει χαρίσει πολιτικός στην
ψυχαγωγία των πολιτών της χώρας. Φανταστείτε πόσο αστεία είναι αυτά τα αγγλικά του όταν
απαγγέλλει ποίηση. Κι αυτό έγινε, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –σε βίντεο που χρησιμοποίησε ο Ζόραν Ζάεφ μπας και καταφέρει να επανεκλεγεί– φαίνεται να απαγγέλλει ποιήματα δύο βορειομακεδόνων ποιητών, αφού πρώτα έπλεξε το εγκώμιο του φίλου του, πάντα σε άψογα αγγλικά. Αξίζει να ψάξετε το βίντεο στο διαδίκτυο για να γελάσετε με την ψυχή σας.

Βιβλίο για
τα Ίμια
γράφει
ο Πάγκαλος
Νέο βιβλίο ετοιμάζει από
ό,τι μαθαίνουμε ο Θόδωρος
Πάγκαλος. Ο πρώην υπουργός θα καταπιαστεί με την
κρίση των Ιμίων, παραθέτοντας τα γεγονότα με την δική του οπτική γωνία. Την
παρουσίαση του βιβλίου
του θα την κάνει προς το τέλος του Σεπτεμβρίου. ΟΙ
πληροφορίες αναφέρουν
πως στο βιβλίο θα περιλαμβάνονται και σειρά άγνωστων περιστατικών και αποκαλύψεων. Ο πρώην υπουργός έχει αποσυρθεί εδώ
και μήνες στο σπίτι του στο Κολωνάκι και γράφει τις αναμνήσεις του, υποστηρίζοντας πως όταν δημοσιοποιηθούν θα προκαλέσουν θόρυβο.

Είχε την τιμητική του
ο… ρέμπελος
Την τιμητική του είχε τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Καρανίκας (ναι αυτό θηρίο του στρατηγικού σχεδιασμού
του Τσίπρα) με τις ανοησίες που έγραψε κατά της Αρβελέρ στο Twitter. Τον παρέλαβαν στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τον τάραξαν. Τον αποκάλεσαν ρέμπελο, αμόρφωτο μέχρι και τεμπέλη. Ενώ κάποιοι του συμπαραστάθηκαν επειδή έπαθε ζημιά που
σταμάτησε από την τηλεόραση η Ελένη Μενεγάκη. Το
θέμα είναι ότι με τις ηλιθιότητες ο Καρανίκας πέτυχε να
τον θυμηθούν οι ΣΥΡΙΖΑίοι. Και αυτό τον ενδιαφέρει.

Οι απειλές του Ραγκούση
και η αφήγηση
του Μεϊμάρογλου

Με αγωγές και μηνύσεις έμαθα απειλεί τον Γιάννη
Μεϊμάρογλου (εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικοί Μεταρρύθμιση) και στέλεχος του ΚΙΝΑΛ ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο κ. Μεϊμάρογλου, που πριν από το
ΚΙΝΑΛ ήταν στο Ποτάμι και νωρίτερα στη ΔΗΜ.ΑΡ.,
είναι γνωστός για τις αριστερές πεποιθήσεις του, αλλά και φανατικός υπερασπιστής της μεταρρύθμισης
της κοινωνίας. Στις απειλές τού… τεράστιου πολιτικού ανδρός, που ακούει στο όνομα Ραγκούσης, απάντησε δημοσιοποιώντας ένα περιστατικό από την
εποχή που ήταν στέλεχος του Ποταμιού:
«Σε μια από τις συνεδριάσεις της κίνησης “Ώρα Αποφάσεων”, το 2017, ο Γιάννης Ραγκούσης ζητούσε επίμονα από τον Σταύρο Θεοδωράκη να επιβεβαιώσει
ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε γινόντουσαν, Ποτάμι
και Ώρα Αποφάσεων θα κατέβαιναν μαζί. Η θετική ανταπόκριση του Σταύρου επισφραγίστηκε με παρατεταμένη, θερμή χειραψία μεταξύ τους. Η συνέχεια γνωστή. Ο Ραγκούσης αποχώρησε από την Ώρα Αποφάσεων, έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
και αφού καταποντίστηκε πήγε και πούλησε στον Τσίπρα τζάμπα αριστεριλίκι για να βγει, με γραμμή της
Κουμουνδούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία
δεν διαγράφεται με εκβιασμούς, νταηλίκια και αγωγές. Είναι εκεί για να μας θυμίζει την ιστορία του καθενός. Και –δυστυχώς για μερικούς– έχει και αδιάψευστους μάρτυρες, αν και όπου χρειαστούν...»
Η δική μας χαρά θα είναι να υλοποιήσει τις απειλές
του ο Ραγκούσης και τότε δεν θα χάσουμε αυτήΝ τη
δίκη. Ο Ραγκούσης ίσως τη χάσει, διότι αποκλείεται
να τολμήσει να παραβρεθεί, καθώς πολλοί μάρτυρες ζήτησαν ήδη από τον Μεϊμάρογλου να τους υπολογίζει.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Τα τηλέφωνα του Μιχάλη στο ΚΙΝΑΛ
Την επιδοκιμασία του Μεγάρου Μαξίμου απέσπασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επειδή κατάφερε να αποσπάσει με
τη σειρά του τη θετική ψήφο του Κινήματος Αλλαγής για το
νομοσχέδιο περιορισμού των διαδηλώσεων. Όπως έμαθα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χρειάστηκε να τηλεφωνήσει πολλές φορές στη Χαριλάου Τρικούπη και να
ενεργοποιήσει όλες τις παλιές του φιλίες –από τότε που ήταν ΠΑΣΟΚ– ώστε να τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση και
να σχηματοποιηθούν οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που έφεραν το μεγάλο «ναι» από τη Φώφη Γεννηματά.

«Κόλλησε» ξινίλα από
την Βελκουλέσκου

Απορίες

Φοβήθηκαν οι τράπεζες
το σχέδιο Φλαμπουράρη
Της μόδας έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα οι αποκαλύψεις για τα
έργα και ημέρες των ΣΥΡΙΖΑίων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα. Έτσι συμβουλεύθηκα το αρχείο μου και ανακάλυψα ότι
την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank) υπό τον Αλέκο Φλαμπουράρη με τη
συμμετοχή του Νίκου Παππά.
Εκεί, ο Φλαμπουράρης ανέπτυξε ένα σχέδιο συγχώνευσης του
ΔΟΛ (Ψυχάρης) και του Πήγασου (Μπόμπολας), πράγμα που θα έβαζε κάτω από κοινή ιδιοκτησία όχι μόνο τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα, το πρακτορείο διανομής και την εκτυπωτική μονάδα, αλλά και το Mega Channel, του οποίου ΔΟΛ και Πήγασος είχαν
μαζί την πλειοψηφία. Το σχήμα θα αναλάμβαναν να διοικήσουν στελέχη της επιλογής της κυβέρνησης. Ουσιαστικά, δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος του Τύπου θα περνούσε υπό κυβερνητικό έλεγχο.
Οι τράπεζες φοβήθηκαν ενδεχομένως και τις πολιτικές προεκτάσεις του εγχειρήματος. Έκαναν πάντως πίσω και τα δύο συγκροτήματα.

Και στοχοποίηση και αποστάσεις
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι η σιωπή Τσίπρα αποτελεί μείζον ζήτημα και συνεχίζουν το σφυροκόπημα προς την
Κουμουνδούρου για εξηγήσεις, ενόσω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υιοθετεί σκληρό ροκ απέναντι στο Μαξίμου, υψώνει τείχος προστασίας στο άλλοτε Νο2 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και επιτίθεται με ένταση στη «Δεξιά της διαφθοράς», καταγγέλλοντας στοχοποίηση της παράταξης. Η υπόθεση, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «θα διερευνηθεί μέχρι τέλους», ωστόσο επιχειρούνται κυβερνητικές αποστάσεις, όπως σημειώνουν αρμόδιες
πηγές, «από λασπολογία και διολίσθηση στο ύφος Τσίπρα».

Αλήθεια, ο Παππάς είχε
τόση πίεση χρόνου κατά
το πολυσυζητημένο
ταξίδι στην Κύπρο κι
έκανε όλα τα ραντεβού
στην καφετέρια
Company; Και με τον
Μιωνή και με τον
Αρτεμίου; Μήπως έκανε
κι άλλο ραντεβού την
ίδια ημέρα και με άλλο
πρόσωπο; Αυξάνονται
οι απορίες.

Μία ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, μακριά
από το στιβαρό και σοβαρό πρόσωπο της
τομεάρχου Εργασίας, έδειξε να διαθέτει η
Έφη Αχτσιόγλου σε πρόσφατη ραδιοφωνική της συνέντευξη. Σε μία στιγμή χαλάρωσης, ο δημοσιογράφος τής αποκάλυψε στον
αέρα πως όταν την είχε πρωτογνωρίζει,
«του είχε φανεί ξινή». Η Αχτσιόγλου σήκωσε
το γάντι με γνήσιο βρετανικό φλέγμα. «Εκείνη την περίοδο είχα να αντιμετωπίσω την
Ντέλια Βελκουλέσκου, πώς θέλατε να είμαι;»
υπογράμμισε η πρώην υπουργός Εργασίας,
αναφερόμενη στην τεχνοκράτισσα του ΔΝΤ
και δείχνοντας στον δημοσιογράφο... τι πάει να πει ξινή.

Κάτω από
το χαλί
Με έξυπνο τρόπο ο
Παύλος Χρηστίδης
επέλεξε να ξεπεράσει
τον ύφαλο που
αναδύθηκε στο ΚΙΝΑΛ
με τη διαφοροποίηση
των ΠαπανδρέουΚαστανίδη: «Προφανώς
το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί
να κρύβει τα θέματά του
κάτω από το χαλί, όπως
προσπαθούν να κάνουν
άλλα κόμματα». Έλα
όμως που τα πράγματα
δεν είναι ακριβώς έτσι…

Ο Κυριάκος δεν
επιθυμεί να στηρίξει
τον Μπορίσοφ
Σας το έχω ξαναγράψει ότι ο Μητσοτάκης δεν επιθυμεί πολλά πάρε-δώσε με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό
Μπόικο Μπορίσοφ. Και τον θεωρεί φαφλατά, ενώ
δεν του συγχωρεί ότι παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν.
Και το θυμήθηκα, γιατί έγινε γνωστό ότι ο κ. Μητσοτάκης λόγω κορωνοϊού ματαίωσε το ταξίδι στη Σόφια.
Όμως ο κορωνοϊός και η αύξηση κρουσμάτων στη γειτονική Βουλγαρία ήταν η δικαιολογία. Ο βασικός λόγος
ήταν η δημοσίευση φωτογραφιών του Βούλγαρου πρωθυπουργού να κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του με...
όπλο πάνω στο κομοδίνο και το συρτάρι του να είναι
γεμάτο από χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και ράβδους χρυσού. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να προσφέρει στήριξη
στον Μπορίσοφ, τώρα που ξέσπασε πολιτική θύελλα
στη Βουλγαρία.
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Έκανε την έκπληξη ο Τζανακόπουλος
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν είχε και τις καλύτερες
των σχέσεων με τον Νίκο Παππά. Κι όμως, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να δηλώσει ότι έχει καλυφθεί από τις εξηγήσεις του κ. Παππά, προκαλώντας
έντονες συζητήσεις σε όλους τους ορόφους της Κουμουνδούρου. Κάποιοι θεωρούν ότι ο κ. Τζανακόπουλος στήριξε τον κ. Παππά έχοντας τον νου του στο μέλλον. Και υποστηρίζει πως τυχόν «άδειασμα Παππά θα επέφερε μεγάλο πολιτικό πλήγμα
στο κόμμα και θα ξεκινούσε το ξήλωμα του πουλόβερ». Προφανώς, είναι υποχρεωμένος
τώρα ο Παππάς.

Οι μύθοι των ΣΥΡΙΖΑίων
για τον Τσιόδρα

Όταν ο Άδωνις
ευχαρίστησε
την «ΑΥΓΗ»
Όσα έχει… σούρει ο Άδωνις Γεωργιάδης
στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να τα έχει «ψάλει» άλλο κυβερνητικό στέλεχος στην
αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι
μόνο η κομματική αντιπαλότητα που έχει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο εκ
των αντιπροέδρων της Ν.Δ., ή η συνολική πολιτική διαδρομή του Άδωνι που
κάνει τα… λαμπάκια να ανάβουν εκατέρωθεν. Είναι και η ιστορία της Novartis που
κρατάει άσβεστη την πολιτική «έχθρα». Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, πάντως, ο
υπουργός Ανάπτυξης αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει την Κουμουνδούρου
κι αυτό από μόνο του είναι είδηση. Το έκανε μάλιστα δημοσίως στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε προ μερικών ημερών στον ενημερωτικό ιστότοπο
iEidiseis. Αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις πάρα πολλές φορές που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
ζητήσει την παραίτησή του ο Άδωνις είπε χαρακτηριστικά: «Κάθε δεύτερη μέρα που
βλέπω την Αυγή, είτε στο πρωτοσέλιδο είτε στο οπισθόφυλλο είτε κάπου στις εσωτερικές σελίδες, ζητάει να παραιτηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παραίτησή μου η πολιτική μου σταδιοδρομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Τους
ευχαριστώ».

Ο Χάρης έκατσε στα
έδρανα του ΚΚΕ
Μπορεί τον Παπανδρέου και τον Καστανίδη που απείχαν από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τις
διαδηλώσεις να τους χειροκρότησαν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο βουλευτής Θεσσαλονίκης έκανε κάτι
που δεν το περίμεναν τα σαΐνια του ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα
που στο βήμα της Βουλής ήταν η βουλευτής Λέσβου
του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, ο κ. Καστανίδης,
προφανώς σε μια συμβολική κίνηση, σηκώθηκε από
τα έδρανα του ΚΙΝΑΛ και πήγε και έκατσε στα έδρανα
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Όχι πίσω από
τους βουλευτές του ΚΚΕ, αλλά ανάμεσά τους, στη δεύτερη σειρά πίσω από τον Θανάση Παφίλη.

Επιμένουν φιλοΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας έχει αποσυρθεί επί της ουσίας από επικεφαλής
της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Μάλιστα, τα
σχόλια μεγεθύνθηκαν, όταν δεν πήρε μέρος στη σύσκεψη που συγκάλεσε στο Μαξίμου προ 15 περίπου
ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο ίδιος ο Τσιόδρας, όπως αναφέρει το περιβάλλον του, δεν επιθυμεί απλά την υπερέκθεση και τονίζει ότι δεν έχει καμία διαφωνία με την κυβέρνηση.
Άλλα πώς να πειστούν οι ΣΥΡΙΖΑίοι που έχουν μάθει
να ζουν με ψέματα.

Στην ίδια
στέγη μάνα
και υιός
Άλλαξε σπίτι ο Γιώργος
Παπανδρέου και ο Ολλανδέζα σύντροφός του. Έφυγε από το σπίτι όπου διατηρούσε στα Δικαστικά και εγκαταστάθηκε στο Φάληρο. Ο λόγος; Για να βρίσκεται πιο κοντά στη Βουλή.
Στο Π. Φάληρο μένει η μητέρα του κ. Παπανδρέου,
Μαργαρίτα, η οποία ήδη διάγει το 97ο έτος της ηλικίας της και αποφάσισε να εγκαταλείψει το κτήμα
της στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, που έμενε επί
τόσα χρόνια. Μάλιστα, μητέρα, υιός και νύφη θα μείνουν στην ίδια στέγη.
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• Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να προσεταιριστούν ένα ποσοστό
περί του 10% που υπολογίζουν ότι κουνάει μαντίλι στην Κουμουνδούρου
απογοητευμένο από τις αποκαλύψεις για τη δράση της «αυλής» του Τσίπρα

ΚΙΝ.ΑΛ.: Ρίχνουν δίχτυα στους
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
Αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα την αντιπαράθεσή της με τον
Αλέξη Τσίπρα είναι η Φώφη Γεννηματά, όπως φάνηκε και από
την ομιλία της στη Βουλή κατά τη
συζήτηση για το νομοσχέδιο για
τις διαδηλώσεις. Η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε με σφοδρότητα
κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βάζοντας
στον κάδρο των ευθυνών για τα
όσα κατήγγειλαν οι Σάμπυ Μιωνή και Χρήστος Καλογρίτσας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

α μηνύματα που έλαβε η Χαριλάου Τρικούπη από την Κουμουνδούρου ήταν ότι «ο Αλέξης
Τσίπρας δεν αντέδρασε στην Βουλή και κρατήθηκε, αλλά θα γίνει
Τούρκος εάν το ΚΙΝΑΛ επιμείνει να του γίνει έξωση από τις συνεδριάσεις των Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών». Αυτό είναι ίσως που περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη. Να εκνευριστεί ο Αλέξης Τσίπρας και να ξεκινήσουν πόλεμο. Διότι, όπως τονίζουν με
έμφαση από το ΚΙΝΑΛ, «εμείς έχουμε κάνει
την αυτοκάθαρσή μας και δεν έχουμε κάποιον
να μας κατηγορήσει. Άλλοι είχαν στήσει μαγαζιά και παραμάγαζα και τα παραδέχονταν σε
ύποπτες συναντήσεις με επιχειρηματίες».
Εξάλλου στο ΚΙΝΑΛ, όπως φάνηκε και
από το πόρισμα που κατέθεσαν σχετικά με
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, θεωρούν ότι θα βγουν λαβράκια από τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με τις διώξεις όχι μόνο κατά του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και κατά της
προϊσταμένης της εισαγγελέως Διαφθοράς
Ελένης Τουλουπάκη. «Η εισαγγελική δίωξη κατά της κ. Τουλουπάκη για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το κακούργημα
της κατάχρησης εξουσίας, επιβεβαιώνει απόλυτα τις θέσεις μας για την πολιτική σκευωρία
και τους αυτουργούς της», αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του γραφείου Τύπου. Προσθέτει ότι «μετά την εξέλιξη αυτή
είναι σαφές πως η κ. Τουλουπάκη δεν έχει την
αξιοπιστία που επιβάλλουν τα καθήκοντά της».
Καλεί δε την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη με τα
θεσμικά της όργανα να αντιμετωπίσει το

μείζον πρόβλημα που δημιουργείται και να
αποκαταστήσει το κύρος της.

Υπομονή
Κι όπως λένε στο ΚΙΝΑΛ, ο αγώνας για να
επανέλθει το κόμμα σε διψήφια ποσοστά
και να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά ένας μαραθώνιος, όπου θα έχει και ανηφόρες και κατηφόρες. Κι όπως υποστηρίζουν, ναι μεν αποχωρούν ψηφοφόροι από τον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά για να πειστούν να ακολουθήσουν το
ΚΙΝΑΛ θέλουν τον χρόνο τους. Μάλιστα
υπολογίζουν το ποσοστό που αυτή την εποχή αφήνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10%. Και
τους θεωρούν τους περισσότερους κεντρογενείς, οι οποίοι δεν αντέχουν ούτε την ακραία ρητορική, αλλά και που ενοχλήθηκαν με τις αποκαλύψεις για τα έργα και τις
ημέρες στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα.
Κι όπως δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό
ο γραμματέας Επικοινωνίας, Παναγιώτης
Βλάχος «αυτή η κρίσιμη μάζα του 9-10% είναι εκείνοι που αυτήν τη στιγμή ξεπαρκάρουν

από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάθονται στη μέση και αρχίζουν και ψάχνονται. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα
μεταβατικό πολιτικό σκηνικό».
Στο ΚΙΝΑΛ δεν ανησυχούν που οι ψηφοφόροι τους βλέπουν με θετικό μάτι την
κυβέρνηση, διότι όπως εκτιμούν «είναι λογικό σε μία εποχή όπου υπάρχει ο φόβος της
πανδημίας και το άγνωστο αύριο λόγω οικονομίας να ακολουθείς τον ηγέτη της χώρας».
Κι αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν
θέλει εκλογές. Επίσης οι πολίτες νιώθουν
περίεργα, καθώς από τη μία η οικονομία
αντιμετωπίζει πλείστα όσα προβλήματα και
από την άλλη ελλοχεύει ο κίνδυνος για το
δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Η αντιπολίτευση
Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι θα
κερδίσουν ψηφοφόρους λόγω του αντιπολιτευτικού τους λόγου. Δηλαδή, όχι με φωνασκίες και ανούσιες κορώνες, αλλά με
προγραμματικό λόγο και αντιπαράθεση ουσίας. Η δημιουργική αντιπολίτευση θεω-

ρούν, ότι θα βοηθήσει να πειστούν όλοι όσοι αυτή την εποχή νιώθουν ότι δεν τους
εκφράζει κάτι. «Δεν μπορείς να στήνεσαι απέναντι και να λες μια ζωή όχι, δεν μπορείς να
στήνεσαι απέναντι και να στήνεις οδοφράγματα. Κάποιες φορές σαν αντιπολίτευση πρέπει
να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Κι επειδή δεν
το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουμε εμείς», δηλώνουν χαρακτηριστικά τα περισσότερα στελέχη του ΚΙΝΑΛ.
Το γεγονός ότι στο ΚΙΝΑΛ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον δύσκολο
δρόμο της προγραμματικής αντιπολίτευσης δεν σημαίνει ότι δεν ασκούν κριτική
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ειδικά σε
ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, το ΚΙΝΑΛ επιμένει σε όλους τους τόνους την ανάγκη της σύσκεψης πολιτικών αρχηγών,
ώστε να αποφασιστεί μία κοινή γραμμή
που θα ακολουθήσουν όλοι απαρέγκλιτα.
«Χρειάζεται σθεναρή αντίδραση απέναντι
στην Τουρκία με εθνικό πρόσημο και εθνική
γραμμή. Είναι αναγκαία η έντονη ενεργητική
διπλωματία σε διεθνές επίπεδο γιατί ζούμε μια
περίοδο πολύ ρευστή λόγω των επικείμενων εκλογών στις ΗΠΑ και την κατάσταση στη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης. «Ακούω ακόμη
και σήμερα κάποιους να λένε πως ο Ερντογάν
το κάνει αυτό μόνο για εσωτερικούς λόγους,
τουρκικές εκλογές και για να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη από τα προβλήματα της καταρρέουσας τουρκικής οικονομίας. Η άποψη μας είναι διαφορετική», τόνισε
ο κ. Χρηστίδης.
«Εμείς έχουμε βάλει πολλές φορές τα ζητήματα της εθνικής συνεννόησης ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα γιατί κρίνουμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια αναλυτική
συζήτηση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς
έτσι ώστε και συμβολικά να υπάρχει μια επικαιροποίηση όλων των κόκκινων γραμμών και
εθνικών μας αρχών», είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας: «Ο παντουρκισμός
και η επιθετική τουρκική στρατηγική είναι δηλωμένη εδώ και χρόνια και εξελίσσεται σταθερά. Η ουσία του ζητήματος όμως είναι τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα. Δυστυχώς πολλές φορές η Ελλάδα δεν συνεννοείται στο εσωτερικό
της μέτωπο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να
γίνει, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών».
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• Συνελήφθη στα πράσα με παραπλανητική διεύθυνση στο διαδίκτυο που
αφορούσε την επίσημη της Προεδρίας της Δημοκρατίας για να μπερδεύονται
οι επισκέπτες, θεωρώντας ότι έχει ακόμη προεδρικά οφίτσια

Λαθροχειρίες του Προκόπη
με το site της Προεδρίας
και τη δική του ιστοσελίδα
«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακού του κεφαλιού του».
Αυτή η παροιμία ταιριάζει
γάντι στην περίπτωση του
Προκόπη Παυλόπουλου,
ο οποίος αν κι έχουν περάσει σχεδόν έξι μήνες
που έχει συνταξιοδοτηθεί, δεν μπορεί να χωνέψει ότι δεν είναι πλέον
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, μέχρι
που έφθασε η ώρα της απόλυτης ξευτίλας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ι έκανε ο κ. Παυλόπουλος; Διαβάστε
για να κατανοήσετε
πόσο λάθος ήταν η επιλογή του κ. Τσίπρα
για να τον ψηφίσει στη θέση του
ανώτατου πολιτειακού άρχοντα.
Στο διαδίκτυο η διεύθυνση
www.presidency.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής
Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και
τι πήγε κι έκανε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα
σαΐνια που έχει δίπλα του; Έφτιαξαν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.presidensy.gr ,
που μοιάζει με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας και σε παραπέμπει στη σελίδα του κ. Παυλόπουλου. Ο στόχος αυτής της
γελοιότητας είναι να δείχνει ότι
εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος.
Το site του κ. Παυλόπουλου είναι
στη
διεύθυνση
prokopiospavlopoulos.gr. Ωστόσο, αυτό που προξενεί εντύπωση
είναι ότι αν πληκτρολογήσει κανείς... ανορθόγραφα τη λέξη
«προεδρία» στα αγγλικά, βάζοντας
«s» αντί για «c» στην κατάληξη
(presidensy.gr αντί για το σωστό
presidency.gr), τότε αυτομάτως

παραπέμπεσαι στην ιστοσελίδα
του κ. Παυλόπουλου. Προφανώς ο τέως ΠτΔ κατοχύρωσε το
domain presidensy.gr το οποίο
σε ανακατευθύνει στην προσωπική του σελίδα.

Προειδοποίηση…
Ας μην ξεχνάμε ότι αμέσως μετά
την ανάληψη των καθηκόντων
της νέας Προέδρου ξεκίνησε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο
προσπαθώντας να βάλει τρικλοποδιές στην κα Σακελλαροπούλου. Ακόμη και κατά τη διάρκεια
του lock down λόγω της πανδημίας δεν σταμάτησε όχι μόνο τις
δημόσιες ανακοινώσεις, τις παρεμβάσεις και επικοινωνίες με
ξένους ηγέτες.
Γι’ αυτή την υπερδραστηριότητα του εστάλη μήνυμα από το Μαξίμου να ηρεμήσει, διότι δεν είναι σωστό και για την κα Σακελλαροπούλου, αλλά συνολικά για

τον θεσμό. Όμως αυτός και οι συνεργάτες του επέμεναν, καθώς εκτός των άλλων και δύο συγκεκριμένες εφημερίδες, η «Δημοκρατία» και η «Εστία» του ομίλου
Φιλιππάκη, στις οποίες έχει άκρες ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, έγραφαν ύμνους για τον
μίστερ Πάκη, ενώ απαξίωναν τη
νέα Πρόεδρο.
Έτσι, τώρα έγινε η πρώτη αποκάλυψη με την οποία ο κ. Παυλόπουλος έγινε ρόμπα στην κοινή γνώμη. Και δεν μιλάμε για
τους φανατικούς, οι οποίοι έτσι
κι αλλιώς έχουν παρωπίδες, αλλά
στην πλειοψηφία των σοβαρών
πολιτών, οι οποίοι δικαιολογημένα σκέφτονται για τα τεκταινόμενα αυτό που έχει ως μότο η νεολαία «πιο γελοίος πεθαίνεις». Φυσικά, πριν δημοσιοποιηθούν
τα… ανδραγαθήματα του Πάκη,
έγινε έρευνα και οι εξπέρ του
Πιερρακάκη ανακάλυψαν ότι η

κατοχύρωση του παραπλανητικού domain έγινε τον Απρίλιο
του 2019,όταν τα μηνύματα για
την επερχόμενη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν σαφή και ξεκάθαρα. Τότε ήταν γνωστό ότι η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συμφωνούσαν με ανανέωση της θητείας τού πρώην υπουργού των
κυβερνήσεων Καραμανλή.
Και πώς να τον επιλέξει ο κ.
Μητσοτάκης, όταν ο κ. Πάκης
σε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ
έκανε ομιλία ως «πολέμαρχος»
του ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο «για
τον Μινώταυρο του νεοφιλελευθερισμού που πρέπει να εξοντώσουμε»,
ακριβώς όπως ήταν το τότε αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για να πλήξει
τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Τότε πολλοί είχαν πει ότι
την ομιλία του Παυλόπουλου
την είχε γράψει ο Θανάσης Καρτερός. Κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε και διαψεύστηκε.
Ο Μάρτιος του 2020 βρήκε
τον Προκόπη Παυλόπουλο εκτός προεδρικού Μεγάρου. Και
μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας (που
έδινε αγώνα για την επανεκλογή
του Παυλόπουλου) στήριξε την
επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Δεκαπέντε ημέρες
μετά την αποχώρηση, εν μέσω
της κρίσης του κορωνοϊού, επικοινώνησε με τον Ιταλό πρόεδρο
Ματαρέλα καλώντας την Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι του ανθρώπου. Το Σάββατο πριν το Πάσχα των Καθολικών επικοινώνησε με τους προέδρους της Ιταλίας και της Πορτογαλίας όχι μόνο για ευχές, αλλά
να δηλώσει παρών στον κοινό αγώνα για την Ευρώπη. Προ ολίγων ημερών επικοινώνησε με
τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης για να δηλώσει συμπαράσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις, υπήρξε σχετικό «ρεπορτάζ» που αποτυπώνει την κινητικότητα του
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τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σε κάθε περίπτωση το παραπλανητικό domain name και η
απ’ ευθείας σύνδεσή του με το
προσωπικό site του Προκόπη
Παυλόπουλου προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις και οι αντιδράσεις είναι ήδη έντονες αφού αποτελεί απρέπεια, όχι μόνο προς
την νέα Πρόεδρο αλλά και ως
προς τον θεσμό.

Ξέχασε το παρελθόν
Το εντυπωσιακό είναι ότι στο
προσωπικό site του Προκόπη
Παυλόπουλου, παρ’ ότι ανανεώνεται διαρκώς, κυριαρχεί το αυστηρό του μήνυμα προς την
Τουρκία κατά την ανακήρυξή του
σε επίτιμο Δημότη του Δήμου
Μαρωνείας - Σαπών. Ανακήρυξη που έγινε πριν την αποχώρησή του από την προεδρία και ως
εκ τούτου στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φυσικά, δεν υπάρχει
λέξη για την περίφημη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου ο
Τούρκος Πρόεδρος τον πήρε παραμάζωμα και ο Παυλόπουλος
παρακολουθούσε με το γνωστό
σπινθηροβόλο βλέμμα της αγελάδας που τον διακρίνει.
Ας θυμηθούμε ότι επί ημερών
Παυλόπουλου ως υπουργού Εσωτερικών κόντεψε να προσληφθούν στο δημόσιο και τα δέντρα. Δείγμα των… ικανοτήτων
του πολιτικού ανδρός. Φυσικά ας
μην ξεχνάμε το περιβόητο νομοσχέδιο για τον βασικό μέτοχο, όπου πήγε άκλαυτο από την Κομισιόν, η οποία έδωσε προθεσμία
ολίγων εβδομάδων να εναρμονιστεί με την κοινοτική νομοθεσία.
Και οι νταβατζήδες που έλεγε
στου Μπαϊρακτάρη ο Καραμανλής δεν έπαθαν το παραμικρό. Ποιος να ξεχάσει ότι κάηκε
η Αθήνα επί ημερών Παυλόπουλου τον Δεκέμβριο του
2008, με αφορμή τη δολοφονία
Γρηγορόπουλου, με τον υπουργό απλά να παρακολουθεί.
Φυσικά μετά τις αποκαλύψεις
ο Παυλόπουλος κατέβασε την
παραπλανητική ιστοσελίδα, αλλά
δεν ξέρουμε εάν πήρε το μήνυμα.
Διότι, όπως αναφέρουν έγκυρες
πηγές, στα πολιτικά στέκια κυκλοφορούν πληροφορίες, ότι
στη σκευωρία της Novartis δεν ήταν τόσο αμέτοχος.
Να σημειωθεί ότι στο Κοινοβούλιο αυξάνονται αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Προκόπης
Παυλόπουλος, ως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, κατάφερε στην
ειδική βαθμολογία να είναι πιο
χαμηλά και από τον Χρήστο
Σαρτζετάκη (1985-1990), που
έμεινε στην ιστορία ως ο «Αγκαλίτσας». Έτσι και ο Παυλόπουλος θα μείνει στην ιστορία ως ο
«Πάκης».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Η ιστορία έχει να θυμάται για πολλά τον Χένρι
Κίσιντζερ. Κυρίως για
αυτά που έκανε στο
Βιετνάμ ή στις σχέσεις
των ΗΠΑ με Ρωσία και
Κίνα, αλλά και για αυτά
που κατά καιρούς είπε,
όπως το μυθικό ότι «στη
Μέση Ανατολή δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο
χωρίς την Αίγυπτο και
ειρήνη χωρίς τη Συρία».
αι σαν να άκουσαν
τον 97χρονο διπλωμάτη οι Λίβυοι
που πρόσκεινται
στον Χαλίφα Χάφταρ προστρέχουν πλέον στη
στρατιωτική βοήθεια της γειτονικής Αιγύπτου, προκειμένου
–όπως λένε– να ηττηθούν οι
δυνάμεις του πρωθυπουργού
Αλ Σαράτζ και ο υποστηρικτής
τους Ταγίπ Ερντογάν και να επέλθει ασφάλεια και σταθερότητα στη χώρα. Το σινιάλο
για… ντου στον πρόεδρο της
Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ
Σίσι δεν θα μπορούσε να δοθεί πιο εκκωφαντικά από όσο
καθαρά περιγράφηκε πριν από
μερικά 24ωρα στο σχετικό ανακοινωθέν του λιβυκού Κοινοβουλίου που υποστηρίζει
τον Εθνικό Στρατό (LNA). «Οι
αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις»,
λένε οι Λίβυοι του LNA, «έχουν
το δικαίωμα να παρέμβουν για να
προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια της Λιβύης και της Αιγύπτου,
εάν βλέπουν επικείμενη απειλή
για την ασφάλεια των δύο χωρών
(…) Οι κίνδυνοι που εγείρει η
τουρκική κατοχή αποτελούν άμεση απειλή για τη χώρας μας και
για τις γειτονικές χώρες, πάνω απ’
όλα για την Αίγυπτο».

Δύο εβδομάδες άντεξε το προεδρικό
όνειρο του Κάνιε Γουέστ
Μία που το ξεφούρνισε, μία που το πήρε πίσω ο ράπερ Κάνιε Γουέστ το «απονενοημένο» της υποψηφιότητάς του για την προεδρία των ΗΠΑ. Παρά το
εθνικό όραμα και τον… Θεό που επικαλέστηκε ο –μεταξύ άλλων ιδιοτήτων
του– σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του
στις 4 Ιουλίου, φαίνεται ότι τα κουκιά δεν έβγαιναν, αφού τα πρώτα γκάλοπ δεν του έδιναν ούτε 2%.
Την τελική απόφαση να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα ο Γουέστ φέρεται να την πήρε έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρά του να συγκεντρώσει στη Φλόριντα τις απαιτούμενες υπογραφές που χρειάζονταν
για την υποψηφιότητά του.
Το ποιος τη γλύτωσε –ο Γουέστ ή οι ΗΠΑ– που το προεδρικό όνειρο του διπολικού καλλιτέχνη δεν υλοποιήθηκε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ευτυχώς…

• Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι δυνάμεις του Αλ-Σίσι

Σινιάλο του Χαφτάρ
στην Αίγυπτο για
«ντου» στη Λιβύη

K

Επί ποδός πολέμου
το Κάιρο
Το «ΟΚ» του Χαφτάρ στον Αλ
Σίσι είναι προφανέστατα η αποστολή της τυπικής… πρόσκλησης της Λιβύης στην Αίγυπτο να αναλάβει στρατιωτική
δράση, αφού η πολεμική μηχανή του Καΐρου βρίσκεται εδώ
και περίπου ένα μήνα με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ήταν 20
Ιουνίου όταν ο Αιγύπτιος πρόεδρος επισκέφθηκε τη στρατιωτική βάση Σιντί Μπαρανί, που
εδρεύει κοντά στα δυτικά σύνο-

ρα της Αιγύπτου με τη Λιβύη
μήκους 1.200 χιλιομέτρων, και
επιθεώρησε –με τηλεοπτική
κάλυψη μάλιστα– εκατοντάδες
θωρακισμένα οχήματα αλλά
και μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ο συμβολισμός της
επίσκεψης έγινε ακόμη πιο καθαρός με την εντολή του ΑλΣίσι στον στρατό να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αποστολή εντός ή εκτός της
χώρας, αλλά και με τη δήλωσημήνυμα ότι «αν κάποιοι νομίζουν

ότι μπορούν να διασχίσουν τη
γραμμή Σύρτης - Αλ Τζούφρα, ας
γνωρίζουν ότι αυτή είναι για μας
μία κόκκινη γραμμή».
Η αναφορά της Σύρτης από
τους Αιγύπτιους δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγούν οι Λίβυοι
του πρόσκεινται στον Χαφτάρ,
το ομώνυμο λιμάνι έχει διττή
στρατηγική σημασία για τους επίδοξους κατακτητές του. Κατ’
αρχάς, βρίσκεται στο μέσον της
διαδρομής μεταξύ της πρωτεύσας της Λιβύης, την Τρίπολη,
και του λιμανιού της Βεγγάζης.

Επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις
λιβυκές πετρελαιοπηγές, γεγονός που κάνει τη Σύρτη πολύτιμο «λάφυρο» όχι μόνο για τους
γηγενείς εμπόλεμους αλλά και
για τους εκτός χώρας εμπλεκόμενους, όπως είναι η Τουρκία
που ορέγεται όσο τίποτε άλλο
ένα στρατηγικό προπύργιο στις
ακτές της βόρειας Αφρικής και
σε απόσταση αναπνοής από τις
ευρωπαϊκές ακτές. Ίσως αυτό
να εξηγεί και την… κάψα που
έχουν τα γεράκια της Άγκυρας
για την έκβαση της εμφύλιας
σύρραξης στη Λιβύη. Θυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου η Αίγυπτος είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση ειρήνευσης
για τη Λιβύη (σ.σ. περιελάμβανε την εκλογή κυβερνητικού
συμβουλίου και κατάπαυση του
πυρός), στην οποία όμως αντιτάχθηκαν η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και η
Τουρκία, με την τελευταία να
θεωρεί ότι στόχος του Καΐρου
δεν είναι η ειρήνη στη περιοχή αλλά η πολιτικο-στρατιωτική διάσωση του Χαφτάρ μετά
την αποτυχία του στρατάρχη να
καταλάβει την Τρίπολη. Για την
ιστορία να πούμε ότι οι σχέσεις
Αιγύπτου-Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί έπειτα από την ανατροπή το 2013 του ισλαμιστή
τότε προέδρου της Αιγύπτου,
Μοχάμεντ Μούρσι, ο οποίος
είχε σημαντικά ερείσματα στην
Άγκυρα. Κάπως έτσι φτάσαμε
στην όξυνση του σήμερα που
φαίνεται να κορυφώνεται αφού
την περασμένη εβδομάδα οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου
πραγματοποίησαν άσκηση με
το κωδικό όνομα «Resolve
2020» (σ.σ. «Επίλυση»), στη
βορειοδυτική συνοικία Καμπρ
Γκαμπίς, που απέχει 60 χλμ. από τα σύνορα της Λιβύης.
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Μπορεί με την Άνγκελα Μέρκελ
ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βρίσκεται στην ίδια πολιτική ομάδα,
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εν
τούτοις οι σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον Εμανουέλ Μακρόν
δείχνουν πιο ισχυρές, παρά το
γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος
ανήκει σε άλλη πολιτική ομάδα.

Η ΑΠΟΨΗ

• Η Αθήνα βρίσκει στο Παρίσι
έναν ισχυρό σύμμαχο έναντι
της προκλητικότητας της Τουρκίας

Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

τσι, πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθησε τον Γάλλο πρόεδρο μαζί με άλλες επτά
χώρες στην πρωτοβουλία να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
στις επιπτώσεις της πανδημίας. Όμως η
Ελλάδα ακολουθεί τη Γαλλία και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την κρίση στη Λιβύη, ενώ η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει στο Παρίσι, ως τον μοναδικό σύμμαχο
που θα σταθεί αρωγός εάν η προκλητικότητα του Ερντογάν φτάσει στο μη περαιτέρω.
Εκτός των δύο γαλλικών φρεγατών που
θα αγοράσει η χώρα μας στο αμέσως προσεχές διάστημα και οι οποίες θα παραληφθούν το 2024, θα υπογραφεί και σύμφωνο αμοιβαιότητας μεταξύ των δύο χωρών.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν μία από τις δύο
δεχθεί επίθεση, η άλλη θα προστρέξει
προς βοήθεια. Και φυσικά θα υπάρχει αλληλοϋποστήριξη στους διεθνείς οργανισμούς. Οπότε η ισχυρή Γαλλία αποτελεί ένα γερό αποκούμπι. Ο Μακρόν, που αντιλαμβάνεται ότι η εμπλοκή Ερντογάν συνιστά απειλή στα γαλλικά συμφέροντα στη
Βόρεια Αφρική, έχει ανοίξει έναν ιδιότυπο πόλεμο με την Τουρκία. Ας μη λησμονούμε ότι η Γαλλία είναι η μοναδική πυρηνική δύναμη από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
με ό,τι σημαίνει αυτό.
Στο Μαξίμου, λοιπόν, έχουν αποφασίσει να κινηθούν σε πολλά μέτωπα για να
αντιμετωπίσουν την προκλητικότητα της
Τουρκίας. Ναι μεν η Ελλάδα έλαβε μέρος
με την παρουσία της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή στην τριμερή συνάντηση του Βερολίνου, αλλά εκεί που πραγματικά ποντάρει
για κυρώσεις στην Τουρκία είναι η Γαλλία.
Κι αυτό διότι η Γερμανία έχει οικονομικά
συμφέροντα στην Τουρκία, ενώ ας μη λησμονούμε ότι τα εκατομμύρια των Τούρκων μεταναστών, ή των Γερμανών τουρκικής καταγωγής, δεν επιτρέπουν στη γερμανική κυβέρνηση από το να κινηθεί σε αυστηρά μηνύματα και αυτά με ισορροπίες.

Οι κυρώσεις
Τουναντίον η Γαλλία μπορεί να επιβάλει
(όπως έκανε και με Σκόπια και Αλβανία)
τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που σημαίνει και διακοπή της
προενταξιακής χρηματοδότησης. Επίσης
συζητείται η ανάκληση της τελωνειακής ένωσης που περιλαμβάνει και συμφωνίες
για δασμούς, καθώς και ο τερματισμός της
χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτές οι κυρώσεις είναι οδυνηρές για την τουρκική οικονομία, η οποία
τη μόνη πηγή που έχει είναι τα δανεικά α-

Η ισχυρή
πλάτη μίας
πυρηνικής
δύναμης
πό το Κατάρ. Αν συνυπολογίσουμε ότι άλλες χώρες της Ευρώπης δεν επιθυμούν να
δώσουν ούτε ευρώ για το μεταναστευτικό
στην Τουρκία, τότε το πρόβλημα μεγεθύνεται για τον Ερντογάν.
Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει αποφασίσει να
αναπτύξει έτι περαιτέρω τις ήδη θερμές
σχέσεις της με τη Γαλλία, ελπίζοντας να αποφύγει επεισόδιο στα νότια της Κρήτης.
Εκεί θεωρούν οι αναλυτές ότι μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να προχωρήσει σε έρευνες για
υδρογονάνθρακες, στο πλαίσιο του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου. Η Αθήνα
έχει ενημερώσει όλους τους μεγάλους ότι
θα υποστηρίξει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εάν όμως οι Γάλλοι στείλουν το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ στην περιοχή, τότε εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας πως δύσκολα θα σταλεί ερευνητικό
πλοίο εκ μέρους των Τούρκων.
Επίσης οι Γάλλοι πιέζουν την Αίγυπτο να

προχωρήσει στην ανακήρυξη ΑΟΖ με την
Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι άμεσα το
τουρκολιβυκό μνημόνιο θα παραμείνει μία
ανάμνηση. Οι Γάλλοι γνωρίζουν ότι οι Αιγύπτιοι έχουν συμφέροντα στη Λιβύη, όμως το κυριότερο εάν επικρατήσει ο Σάρατζ, τότε οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι θα
βρουν στέγη και ο Αλ Σίσι θα έχει αυξημένους πονοκέφαλους. Οπότε οι Γάλλοι του
προτείνουν να προχωρήσει σε συμφωνία
με την Ελλάδα στις θαλάσσιες ζώνες και με-
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τά να σκεφθεί επέμβαση στη Λιβύη. Διότι
με τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, οι
Τούρκοι θα βρεθούν απομονωμένοι.
Το επόμενο βήμα της Τουρκίας δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μέσα στο καλοκαίρι, πριν από τον Σεπτέμβριο, με στόχο ένα πρώτο τεστ στα αντανακλαστικά Αθήνας-Βρυξελλών. Την ετοιμότητα της Άγκυρας για γεωτρήσεις στη συγκεκριμένη
περιοχή σε συνεργασία με τη Λιβύη επανέλαβε ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δηλώνοντας ετοιμότητα για
συνεργασία με εταιρείες από τη Βρετανία,
τη Ρωσία, την Ιταλία, ή τις ΗΠΑ. Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η συμφωνία
με τη Λιβύη αυξάνει και την ΑΟΖ της Αιγύπτου, διαμηνύοντας στο Κάιρο ότι δεν
πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία με
την Αθήνα.
Βέβαια ο Τσαβούσογλου δεν πέτυχε
και πολλά πράγματα, καθώς η Αίγυπτος
μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία επέδωσαν
ρηματική διακοίνωση στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ ζητώντας να μην εγκριθεί το
τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπέγραψαν
στην Κωνσταντινούπολη, στις 27 Νοεμβρίου 2019, η κυβέρνηση της Τουρκίας
και η «Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης»
(GNA) της Λιβύης, για την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Οι «κόκκινες» γραμμές
της Αθήνας
Πάντως, η Αθήνα δεν μένει εκεί. Ήδη έχει
ζητήσει από τους εταίρους της να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας μπορεί να
βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις
αν η Τουρκία προχωρήσει σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόσο σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο, όσο
και σε στρατιωτικό, η Ελλάδα ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει πλέον το παραμικρό
περιθώριο να μην αντιδράσει δυναμικά σε
ενδεχόμενη ενέργεια των γειτόνων.
Μάλιστα, το μήνυμα που δόθηκε κατά
τη διάρκεια του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ –
επιδιώκοντας να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην ΕΕ– ήταν πως αν υπάρξει θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει και θα
χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42
της Συνθήκης, δηλαδή να ενισχυθεί με απόφαση του Συμβουλίου η χώρα που δέχεται επίθεση. «Το άρθρο προβλέπει την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της ΕΕ εάν κάποιο από αυτά δεχτεί επίθεση. Το ανάλογο του
άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Να είμαστε ξεκάθαροι,
προειδοποίησα ότι η Ελλάδα θα ζητήσει βοήθεια από την ΕΕ εάν δεχθεί επίθεση από τον οποιονδήποτε», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας.
Στο μεταξύ, η αποκάλυψη της τριμερούς
Γερμανίας - Ελλάδας - Τουρκίας από τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει προκαλέσει νέες τριβές στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Ήδη ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ έχουν
εκφράσει την ανησυχία τους, ενώ ΚΙΝΑΛ
και ΚΚΕ επισημαίνουν προς το Μαξίμου
πως «είδατε τι πάθαμε με τη μυστική διπλωματία που επιχείρησε η κυβέρνηση Τσίπρα».
Τα κόμματα απαίτησαν άμεση ενημέρωση
για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, χωρίς
να κρύβουν την έντονη ενόχλησή τους για
τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
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Μετάλλιο
από την
Αρχιεπισκοπή
στον
Φ. Καραβία
Με την ανώτατη διάκρισή
της, το μετάλλιο Α΄ τάξεως
του Αγίου Διονυσίου
Αρεοπαγίτου, τίμησε η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών για
το φιλανθρωπικό του έργο
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Eurobank, Φωκίωνα
Καραβία.
Η απονομή έγινε από τον
Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο
σε ειδική τελετή στην
αίθουσα του Θρόνου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Στην ομιλία του κατά την
τελετή απονομής, ο
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
αναφέρθηκε στο
εκτεταμένο κοινωνικό έργο
της «Αποστολής», του
οργανισμού αρωγής και
αλληλεγγύης της
Αρχιεπισκοπής, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης,
υπογραμμίζοντας ότι
συνέβαλε όχι μόνο στην
ανακούφιση και
υποστήριξη μεγάλου
αριθμού πληττομένων,
αλλά και στη διατήρηση
της ενότητας του έθνους.
Ο αρχιεπίσκοπος
επεσήμανε ότι η
«Αποστολή» έφθασε να
παρέχει έως και 53.000
γεύματα ημερησίως σε
οικονομικά ασθενείς και ότι
κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό
χάρη στη συγκινητική
συμβολή ατόμων, αλλά και
στη σημαντική συνεισφορά
οργανισμών, σημειώνοντας
την επί σειρά ετών
υποστήριξη που παρείχε η
Eurobank για την
προσφορά Γευμάτων
Αγάπης από την
«Αποστολή» σε μαθητές
σχολείων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ξηρασία στα έσοδα
«καίει» την παράταση
εκατρείς και σήμερα
(Σάββατο) ημέρες απομένουν μέχρι την
31η Ιουλίου, οπότε εκπνέει η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων και αυτό που κάποτε ήταν ευνόητο, δηλαδή η
παράταση της προθεσμίας,
φέτος απαγορεύεται διά ροπάλου, όσο κι αν γκρινιάζουν
φοροτεχνικοί και υπόχρεοι.
Κι αυτό διότι o… περονόσπορος που έχει πέσει στα δημόσια έσοδα δεν επιτρέπει άλλες χρονικές καθυστερήσεις.
Σημειώνεται ότι επί συνόλου
6.411.687 φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να κατατεθούν έως το τέλος του μή-

Δ

Η προσαρμοστικότητα, η
ισχυρή κεφαλαιακή θέση,
αλλά και η κοινωνική
υπευθυνότητα που επέδειξε
η Alpha Bank κατά τη
διάρκεια της υφιστάμενης
υγειονομικής κρίσης, ήταν
αυτά που χάρισαν στο
συστημικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
τον τίτλο της «Καλύτερης
Τράπεζας στην Ελλάδα» για
το 2020 που της
απονεμήθηκε το πλαίσιο των
βραβεία «Awards for
Excellence 2020» της

να, τα συστήματα των φορολογικών αρχών είχαν υποδεχτεί μέχρι την περασμένη
Τρίτη (14/7) κάτι λιγότερο από 4,2 εκατ. δηλώσεις, όπου
χρεωστικές δεν είναι ούτε οι
μισές!!!
Συγκεκριμένα, φόρο συνολικού ύψους 1,41 δισ. ευρώ
καλούνται να πληρώσουν
1.900.665 εκκαθαριστικά
(σ.σ. ο μέσος φόρος που θα
πρέπει να καταβληθεί αγγίζει
τα €744 ευρώ). Τα έως τώρα
στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν
ότι πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το
2019 θα κληθεί να πληρώσει
το 33,03% των φορολογουμένων, ενώ το 54,01% των

φορολογουμένων δεν πληρώνει πρόσθετο φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο
5.753.994 εκκαθαριστικών
σημειωμάτων, 3.107.808 είναι μηδενικά. Τέλος,
745.521 φυσικά πρόσωπα,
ήτοι το 12,96% των φορολογουμένων, είναι πιστωτικοί,
δηλαδή θα έχουν επιστροφή
φόρου που κατά μέσον όρο
φθάνει τα €269.
Την ισχνή εισροή εσόδων
στα δημόσια ταμεία θα επιδεινώσει και η εφαρμογή των
μέτρων στήριξης που πάρθηκαν για την ανακούφιση των
πληττόμενων από τον κορωνοϊό. Παράδειγμα, η μείωση
της προκαταβολής φόρου, η

οποία θα γίνει κλιμακωτά για
όσους υπόκεινται σε ΦΠΑ από 30% έως και 100%, ανάλογα με την πτώση που καταγράφει ο τζίρος το α΄ εξάμηνο
του 2020. Για τις επιχειρήσεις και όσους δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ανέρχεται σε 50%.
Άλλωστε ο ίδιος ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, ήταν αυτός που
ξεκαθάρισε δημοσίως ότι παράταση… γιοκ, εξηγώντας επιπρόσθετα ότι αν επιμηκυνόταν κι άλλο το χρονικό περιθώριο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι δόσεις καταβολής των αναλο-

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για
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Τελευταία ευκαιρία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων
Τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 δίνεται από
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η 30ή Σεπτεμβρίου
είναι και η τελευταία προθεσμία (σ.σ. η προηγούμενη είχε εκπνεύσει στις 30 Ιουνίου) για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες).
Οι πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή καθ’ ύψος
πάνω από 20%. Για όσα αυθαίρετα ανήκουν στις κατηγορίες

1 έως 4 ισχύει κανονικά η διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να τα τακτοποιούν
και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με dead line την 31η Μαρτίου
2026, καταβάλλοντας προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης
κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5%
για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης. Επιπλέον, με την ίδια
τροπολογία, λόγω δυσχερειών στην άσκηση της οικοδομικής δραστηριότητας από την πανδημία, παρατείνεται και η
ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των
αναθεωρήσεών τους μέχρι το τέλος του 2022.

ΕΛ.ΠΕ.: Λαμπερό διαμάντι
στα «Diamonds»
της ελληνικής οικονομίας

γούντων φόρων θα ήταν ακόμη
πιο λίγες, κάτι που με τη σειρά
του θα δυσκόλευε τους υπόχρεους να ανταποκριθούν και θα
προκαλούσε άλλον πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.
Όπως και να ’χει, η δημοσιονομική εικόνα είναι αρκετά τραυματισμένη, όπως τουλάχιστον
δείχνει το τελευταίο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιουνίου 2020. Σύμφω-

να με αυτό, ο προϋπολογισμός
παρουσίασε πρωτογενές έλλειμμα 5,8 δισ. ευρώ στο 6μηνο έναντι στόχου για πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ, ενώ την
περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
2020 το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 19.232 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 3.666 εκατ. ευρώ ή 16%
έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκ-

το 2020 η Alpha Bank
διεθνούς οικονομικής έκδοσης
«Euromoney». Ειδικότερα, η
επιτροπή αξιολόγησης του
«Euromoney» στάθηκε στη
συνετή διαχείριση κεφαλαίων
και τη δρομολόγηση μίας από
τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις
μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή
αγορά που «έτρεξε» η Alpha
και που αναμένεται να ρίξει
στο μισό τους δείκτες μη
εξυπηρετούμενων

ανοιγμάτων και δανείων του
ομίλου. Οι κριτές του
«Euromoney» αξιολόγησαν,
εξάλλου, την ικανότητα της
ελληνικής τράπεζας να
προσαρμόζεται στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
παραμένοντας συνεπής στη
στρατηγική του ψηφιακού
μετασχηματισμού της,
βελτιώνοντας σημαντικά τους
χρόνους εξυπηρέτησης των
πελατών της. Τέλος, ψηλό

θεση του προϋπολογισμού
2020.
Το κακό «σκορ» είναι απολύτως
δικαιολογημένο, δεδομένης
της επίπτωσης που έχει η λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας,
αλλά δεν παύει να ανησυχεί τη
κυβέρνηση που περιμένει ως
μάννα εξ ουρανού τις ευρω-αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης.

βαθμό πήρε η Alpha για τη
στήριξη που παρείχε στους
πελάτες της, παρά τη μεγάλη
αβεβαιότητα που «γέννησε» η
πανδημία. Θυμίζεται ότι από
τις αρχές του χρόνου η Alpha
Bank έχει διαθέσει
χρηματοδοτήσεις ύψους 2,3
δισ. ευρώ προς τις
επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας
παράλληλα σειρά
διευκολύνσεων για τους
πελάτες της, όπως ενδεικτικά
η παράταση αποπληρωμής ή η
αναστολή καταβολής δόσεων
δανείων.

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση προσέθεσαν τα Ελληνικά
Πετρέλαια στην εταιρική τροπαιοθήκη τους, καθώς στο
πλαίσιο των Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας
«Diamonds of the Greek Economy» ο εγχώριος ενεργειακός
κολοσσός αναδείχτηκε ως η κορυφαία εταιρεία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα.
Και μόνο το γεγονός ότι η πρωτιά για τα ΕΛ.ΠΕ. ήλθε έπειτα από αξιολόγηση συνολικά 10.000 ελληνικών επιχειρήσεων, δικαιολογεί πλήρως τα λόγια του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος
απονέμοντας το βραβείο στον CEO της ΕΛΠΕ, Ανδρέα
Σιάμισιη, είπε ότι «τα ΕΛΠΕ είναι ένας από τους στυλοβάτες
της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο του τομέα της ενέργειας».
Σημειώνεται ότι σε αυτά τα 10 χρόνια επιχειρηματικής αριστείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία έντονα αναπτυξιακή στρατηγική, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με ανασχεδιασμό του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και όλων των λειτουργικών δομών του Ομίλου.
Σύμφωνα με τη διοίκηση Σιάμισιη, σημαντικότεροι πυλώνες αυτής της στρατηγικής ήταν η ίδρυση το 2009 της
ELPEDISON σαν ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ο διπλασιασμός του κλάδου εμπορίας με την εξαγορά το 2010 του δικτύου της BP
στη Ελλάδα αλλά και δικτύων πρατηρίων στο εξωτερικό
(Κύπρο, Βουλγαρία και άλλες αγορές), οι επενδύσεις στα
διυλιστήρια του Ομίλου το 2013, με την Ελευσίνα να καθίσταται ένα από τα πλέον σύγχρονα και αποδοτικά διυλιστήρια στη Μεσόγειο. Τελευταίο άλλα όχι έλασσον, η αναβάθμιση των δομών και του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου που έλαβε χώρα την περίοδο 2009-2012, δίχως την
οποία πολύ δύσκολα θα υλοποιούνταν όλα τα παραπάνω.
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Άσσος στο μανίκι
το πόρισμα Πισσαρίδη
Σήμερα στις Βρυξέλλες κρίνεται εν πολλοίς το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό
διότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν για τη σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
α προβλήματα πολλά, παρά
το γεγονός ότι οι ηγέτιδες
δυνάμεις της Ευρώπης, η
Γερμανία και η Γαλλία έχουν
ταχθεί υπέρ του Ταμείου Ανάκαμψης, εν τούτοις οι «φειδωλές»
χώρες, δηλαδή Ολλανδία, Αυστρία,
Δανία και Σουηδία δεν έχουν πειστεί
να πουν ένα ξεκάθαρο όχι. Ειδικά η
Ολλανδία και ο πρωθυπουργός της,
Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ενδιαφέρεται
να γίνει Μέρκελ στη θέση της Μέρκελ,
άμα τη αποχωρήσει της Γερμανίδας καγκελαρίου.
Οι «φειδωλές» χώρες, μέχρι χθες το
βράδυ ζητούσαν όπως υπάρχει εξονυχιστικός έλεγχος για το πού θα πάνε τα
λεφτά και πώς θα δοθούν ως επιχορήγηση στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορωνοϊό. Μεταξύ
αυτών και η Ελλάδα και όπως υποστήριζε ο Ρούτε «πρέπει η Ε.Ε. να αποφασίζει το που θα κατευθύνονται τα λεφτά για
να μην χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο».
Από την πλευρά του ο Κυριάκος
Μητσοτάκης όχι μόνο δεν δέχεται τια
αιτιάσεις του Ρούτε και των άλλων χωρών, αλλά τόνισε σε όλες του τις επαφές, αλλά και στην Άνγκελα Μέρκελ,
ότι «η Ελλάδα επιθυμεί να αποφασίσει αυτή το πώς θα αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά
κονδύλια και δεν χρειάζεται υποδείξεις».
Στη φαρέτρα του έχει και την έκθεση
της Επιτροπής Σοφών, υπό τον Χριστόφορο Πισσαρίδη. Η Επιτροπή συνέταξε ένα πόρισμα για το πού και πώς
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ και όντως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο, καθώς ο
Κύπριος νομπελίστας οικονομολόγος
αποτελεί ένα πολύ γνωστό και δημοφιλές πρόσωπο στους Ευρωπαίους ηγέτες. Η επιτροπή Πισσαρίδη έχει την ε-

T

κτίμηση του Μεγάρου Μαξίμου, τόσο
για την επιστημονική της επάρκεια, όσο και για τις αντιλήψεις της για την ανάπτυξη και την οικονομία. Σε ανύποπτο χρόνο, ο στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού Γιώργος Γεραπετρίτης έχει αναφέρει ότι περνάμε σε «μια
νέα εποχή της δημοκρατίας δίπλα στη λογοδοσία να έχουμε και μια ικανή τεχνοκρατία», σχολιάζοντας τον ρόλο που θα
έχει η συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν είναι άλλωστε κρυφό ότι τα όρια του ρόλου που θα έχει η Επιτροπή Πισσαρίδη, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα. Πολλοί
μάλιστα τα συνδέουν με τα σενάρια για
ανασχηματισμό που μονίμως υφέρπουν το τελευταίο διάστημα. Πάντως η
επικρατέστερη εκδοχή –που φαίνεται
ότι υιοθετεί το Μέγαρο Μαξίμου– είναι
πως η επιτροπή θα έχει διακριτό και
συμβουλευτικό ρόλο. Οι προτάσεις της
όμως θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη,
αν και θα ενσωματωθούν στο σχέδιο
ανάταξης της ελληνικής οικονομίας
που θα παρουσιαστεί από την κυβέρνηση το φθινόπωρο.

Διαπραγματευτικό ατού
Η αξιοποίηση της Επιτροπής Πισσαρίδη όμως δεν αφορά μόνον μακροπρόθεσμους στόχους. Όπως φαίνεται

αποτελεί και διαπραγματευτικό «ατού»
για την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των διεργασιών που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Ε.Ε. για το «ελληνικό
μερίδιο» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (New Generation EU). Σημαντικό ρόλο σε αυτές φέρεται ότι παίζει ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξης Πατέλης.
Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα το πολυσέλιδο σχέδιο που έχει παραδώσει η επιτροπή στον πρωθυπουργό, αναφέρεται σε προτεραιότητας που
σε σημαντικό βαθμό βρίσκονται ψηλά
και στην ατζέντα της κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται κατευθύνσεις μείωσης της φορολογίας στην
εργασία αλλά και στο κόστος ενέργειας
των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ψηφιοποίησης στην δημόσια διοίκηση, οι
αλλαγές στις δομές της κατάρτισης, επιτάχυνση δικαστικών διαδικασιών
αλλά και σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση, κυρίως την τριτοβάθμια.
Υπό συζήτηση βρίσκονται οι προτάσεις της επιτροπής για το ασφαλιστικό
σύστημα αλλά και την πράσινη ανάπτυξη. Κυρίαρχα ζητήματα παραμένουν οι
δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, την αύξηση των εξαγωγών αλλά
και του εύρους των δραστηριοτήτων
των εγχώριων εταιρειών, όπως και ο
περιορισμός της παραοικονομίας.
Οι καθηγητές της Επιτροπής, κατά
τις ίδιες πηγές, προτείνουν στο ενδιάμεσο πόρισμά της δεκαπέντε (15) άξονες αναπτυξιακής πολιτικής και συγκεκριμένα:
1. Τη μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.
2. Τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις
και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.
3. Την ενίσχυση βασικής έρευνας
μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για την ενίσχυση της
καινοτομίας.
4. Τη ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.
5. Την υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους

στην αγορά εργασίας.
6. Την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.
7. Τη δημιουργία εξειδικευμένων
τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.
8. Τη συνέχιση και εμβάθυνση της
ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια
διοίκηση.
9. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον
τομέα της προστασίας των επενδυτών.
10. Τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
11. Την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην
ψηφιοποίηση.
12. Τη σταδιακή μεταφορά πόρων
του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.
13. Την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
14. Στη στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους
μετάβασης και στήριξη των τοπικών
κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.
15. Την ανάπτυξη των υποδομών.

Επικαιροποίηση δεδομένων
Όπως σημειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, η Έκθεση εξειδικεύει τις παραπάνω προτάσεις, καθώς και άλλες που συνολικά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για
τη στροφή της οικονομίας προς ένα
δρόμο μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης, με
σαφείς οικονομικές προτεραιότητες και
στόχους.
Από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση και
συγκεκριμένα ο υφυπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο επικεφαλής
του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων Μιχάλης Αργυρός, θα μελετήσουν προσεκτικά τις
προτάσεις της επιτροπής. Θα ακολουθήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις και
τα αποτελέσματά τους, μαζί με την επικαιροποίηση των δεδομένων, στις αρχές του φθινοπώρου θα δώσουν την οριστική μορφή στο σχέδιο. Τελευταίο
στάδιο θα είναι οι πολιτικές αποφάσεις
για τον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν τα συγκεκριμένα χρήματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί
τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης
ως μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα
μας, ωστόσο, όπως λένε στο επιτελείο
του, για να την αξιοποιήσουμε, οφείλουμε να κινηθούμε με πολύ μεγάλες
ταχύτητες και να μην επαναληφθούν οι
καθυστερήσεις που υπάρχουν διαχρονικά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ζητηθεί από την Επιτροπή η τάχιστη κατάρτιση του σχεδίου και η ανάλογη προετοιμασία των
σχετικών προγραμμάτων, για τη γρηγορότερη δυνατή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Του Νίκου
Συνοδινού
εωρείται η πιο
σέξι αθλητικογράφος στον
πλανήτη και
δικαιωματικά είναι η πλέον
αναγνωρίσιμη. Η Ιταλίδα με
τους 4,5 εκατομμύρια followers
στο instagram μαγνητίζει τα
βλέμματα στο διάβα της, τρελαίνοντας κόσμο και κοσμάκη. Τελευταίο της… «θύμα» ο Ζλάταν
Ιμπραΐμοβιτς που πιάστηκε στα
δίχτυα της και την ακολουθεί είτε στο διαδίκτυο, είτε διά ζώσης.
Η Ντιλέτα Λεότα, πιο ώριμη από
ποτέ στα 29 της χρόνια, επέστρεψε δυναμικά μετά τον κορωνοϊό που την κράτησε κλεισμένη στο σπίτι της.
Η απουσία της ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή στα ιταλικά γήπεδα τους τρεις μήνες που δεν υπήρχε δράση στη Serie A ελέω του
κορωνοϊού, ωστόσο εδώ και λίγο
καιρό το φίλαθλο κοινό στη γειτονική χώρα μπορεί και πάλι να απολαμβάνει την εντυπωσιακή Ντιλέτα. Η Ιταλίδα ρεπόρτερ ομορφαίνει το Καμπιονάτο με τα ρεπορτάζ
εντός γηπέδου που καλύπτει κάθε
αγωνιστική, στη δε εξόρμησή στο
«Ολίμπικο» για τον αγώνα της Λάτσιο-Μίλαν 0-3 στις 4 Ιουλίου ανέστησε και νεκρούς. Οι φωτογραφίες που ανέβασε βομβαρδίστηκαν
από δεκάδες χιλιάδες likes, ενώ ο
Ζλάταν δεν παρέλειψε να… πρεσάρει την Ντιλέτα που προσπάθησε να τηρήσει τις αποστάσεις.
Λίγες μέρες αργότερα η ξανθιά
καλλονή ανέβασε στο Instagram
μια φωτογραφία που είναι σε μια
ταράτσα και ο επιθετικός της Μίλαν δεν έχασε ευκαιρία να σχολιάσει: «Ντιλέτα, τι κάνεις εκεί πάνω
στην ταράτσα; Μη χαλαρώνεις!»
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν
αφήνει σε ησυχία πλέον την Ντιλέτα Λεότα. Μάλιστα φαίνεται
και σε ένα στόρι να παρακολουθεί
την Ιταλίδα δημοσιογράφο ακόμα
και όταν πίνει καφέ στο σπίτι της.
Ο Σουηδός επιθετικός θα πρέπει
να ξέρει όμως ότι σύντροφος της
σέξι αθλητικογράφου είναι ο πυγμάχος Ντανιέλε Σκαρντίνα, ο οποίος έχει πολύ βαρύ χέρι.
Μιλώντας για τη δουλειά που
επέλεξε στη δημοσιογραφία και
την παρουσίαση στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, έχει να πει: «Από μικρή
το ονειρευόμουν και μάλιστα έκανα
πως έπαιρνα συνεντεύξεις από
τους φίλους μου όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται μονάχα
για τη δράση και όσα γίνονται εντός
αγωνιστικού χώρου, όμως πρέπει

Θ

Χάκερ
διέρρευσαν
γυμνές
φωτογραφίες
Η Ντιλέτα Λεότα είχε
πέσει θύμα χάκερ, καθώς ολόγυμνες φωτογραφίες της κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.
Γεννημένη στις 16 Αυγούστου 1991 στην Κατάνια της Σικελίας, θεωρείται πιο θερμή και
από το ηφαίστειο της
Αίτνας. Η καυτή ξανθιά
καλλονή όταν γυμνές
φωτογραφίες της διέρρευσαν στο ίντερνετ
κατήγγειλε στις Αρχές
πως άγνωστοι χάκαραν
τον λογαριασμό της,
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Έκανα μηνύσεις, όχι
μόνο για να προστατεύσω την ιδιωτική μου
ζωή, αλλά γιατί ως γυναίκα πρέπει να πολεμάμε τέτοια θέματα. Εκτίμησα πολύ την υπεράσπιση του Μάριο Μπαλοτέλι. Αισθάνθηκα πως
δεν ήμουν μόνη και πως
αυτό το πρόβλημα είναι
αρκετά πιο κοινό απ’ όσο μπορεί να πίστευα...»
Πάντως, οι γυμνές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν και όλο το διαδίκτυο… «έπεσε».

Η Ντιλέτα τρέλανε
Ζλάταν, Σεφτσένκο
και τη… μισή Ιταλία
Η πιο διάσημη αθλητικογράφος στον κόσμο
με 4,5 εκατομμύρια followers κάνει θραύση και μετά
την καραντίνα, έστω και αν την «έγδυσαν» στο Μιλάνο

να έχεις κι άλλα βέλη στη φαρέτρα
σου. Η Ιταλία είναι μια λαμπερή χώρα». Η Ιταλίδα δημοσιογράφος ξέρει καλά πώς να τραβάει πάνω της
όλα τα βλέμματα και το επιβεβαίωσε ξανά, αυτήν τη φορά μακριά
από εκεί που την έχουμε συνηθίσει. Λίγο πριν παιχτεί ξανά ποδόσφαιρο στη γείτονα χώρα, η Ντιλέτα αποφάσισε να απολαύσει τις
τελευταίες μέρες «ελευθερίας» με
μία βόλτα στα όμορφα βουνά της
Λέτσε. Μοιράστηκε τη συγκεκριμένη της εμπειρία με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram και,
όπως είναι λογικό, τα likes έπε-

σαν… βροχή! Τι έκανε η Ντιλέτα όμως τους μήνες της καραντίνας; Το
καθήκον της. Δηλαδή; Συνέστησε
στους ακολούθους της να παραμείνουν στο σπίτι τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ιατρικής κοινότητας, λαμβάνοντας
τα απαραίτητα μέτρα, για την καταπολέμηση του covid-19.
Παράλληλα, φρόντισε να ενημερώνει τα εκατομμύρια ακολούθους της στα social media για
τους τρόπους με τους οποίους
περνούσε ευχάριστα την ώρα της.
Είτε μαγειρεύοντας ιταλικές σπεσιαλιτέ, είτε διαβάζοντας βιβλία.
Στη διάρκεια της καραντίνας, η
Ντιλέτα Λεότα μας καλούσε να
μείνουμε σπίτι. Όταν όμως χαλάρωσαν τα μέτρα και η όμορφη δημοσιογράφος-παρουσιάστρια της
Serie A άρχισε τις βόλτες, κάποιοι
θεώρησαν… σωστό να τη «γδύσουν». Στις αρχές Ιουνίου κλέφτες
μπήκαν στο διαμέρισμα της Ντιλέτα στο Μιλάνο και πήραν ένα
χρηματοκιβώτιο που είχε μέσα αρκετά ρολόγια (κάποια εξ αυτών ήταν Rolex), δαχτυλίδια και άλλα
χρυσαφικά, συνολικής αξίας
150.000 ευρώ!
Η σεζόν για την Ντιλέτα είχε
μπει τόσο ωραία… Η αθλητικογράφος του DAZN είχε πάει τον
περασμένο Σεπτέμβριο στο «Σαν
Πάολο» για το ματς της Νάπολι με

την Μπρέσια και οι φίλοι των
«παρτενοπέι» δεν έχασαν την ευκαιρία να της... τραγουδήσουν.
«Έξω τα β@@@α, έξω τα
β@@@α», φώναζαν οι οπαδοί της
Νάπολι στην όμορφη δημοσιογράφο, η οποία τους απάντησε χαμογελώντας και κουνώντας αρνητικά
το δάχτυλο. Το απολάμβανε πάντως με τους θεατές στις κερκίδες.
Ένα από τα… θύματα ήταν και ο
Αντρέι Σεφτσένκο, με τον οποίο
συνεργάστηκε στο Νάπολι-Λάτσιο.
Οι περισσότεροι θυμούνται πως όταν πέρασε μπροστά από τον πάγκο της Νάπολι χάθηκε η μπάλα
και όλοι... καρφώθηκαν πάνω της.
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Δικαστές παραιτούνται, άλλοι αρνούνται να δικάσουν
τον ΠΑΟΚ, γιατί τους περιμένουν «ρεπορτάζ»
του Σαββιδοτεχνείου για όσους έχουν… βίλες, οι εισαγγελείς
(οι κανονικοί) σιωπούν και ο Γεραπετρίτης κρύβεται
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ο πράγμα είναι
πολύ σοβαρό
και πρέπει να
παρέμβουν εδώ και τώρα όλα τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης, από το Άρειο Πάγο μέχρι
την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κι ό,τι άλλο κυκλοφορεί. Ο Σαββίδης, με το πρόσχημα ότι «και οι κρίνοντες,
κρίνονται» (σιγά την ανακάλυψη, δηλαδή), πάει να ξεφτιλίσει σύσσωμη τη Δικαιοσύνη.
Όπου βλέπει δικαστή που δεν
του αρέσει, τον πυροβολεί με
τα Μέσα του. Τελευταία, στόχος είναι και ίδιος ο υπουργός
Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος
Τσιάρας.
Να το πάρουμε από την αρχή:
Μόλις βγαίνει η απόφαση της ΕΕΑ, αρχίζει τις καταγγελίες για τον
Τζουλάκη, τον Φαραντούρη, τη
Μαρούπα κι όποιον πάρει ο χάρος. Έχτισε βίλες στη Ζάκυνθο ο
Φαραντούρης, που ψήφισε υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, σου λέει το
Σαββιδοτεχνείο. Το διαβάζει αυτό
το ΠΑΟΚι και τρελαίνεται. Όπως
το γράφει, δηλαδή, το Σαββιδοτεχνείο, πάει να πει ότι μόλις ψήφισε
κατά του ΠΑΟΚ, τα τσέπωσε κι έχτισε τρεις βίλες. Πότε πρόλαβε,
ρε; Τις βίλες τις είχε βέβαια, αλλά
για το Σαββιδοτεχνείο λίγη σημασία έχει. Τις έχτισε, λέει. Μάλιστα.
Κι αφού το sdna έκανε έρευνα
ότι ο Φαραντούρης έχει βίλες,
γιατί το σταμάτησε εκεί; Ο Σκουτέρης που αθώωνε τον ΠΑΟΚ τα
χαράματα, έχει ή δεν έχει βίλα; Έμεινε με την απορία ο λαός του
ΠΑΟΚ. Μήπως έχει κι αυτός καμία;
Ο Γεράσιμος Διονυσάτος, που
είχε τον γιο του στο ΟΡΕΝ του
Σαββίδη και δεν το γνώριζε και
ζήτησε να ενημερωθεί αρμοδίως
από την ΕΠΟ αν πράγματι ανήκει
στον Ιβάν, σε τι οικονομική κατάσταση είναι; Και γι’ αυτό πρέπει να
μας πληροφορήσει το Σαββιδοτεχνείο. Ύστερα, βίλα δεν έχει μόνο
ο Φαραντούρης. Έχει κι ο Βασιλάκης ο Γκαγκάτσης. Ούτε και γι’
αυτό γράφει τίποτα. Να κάνει μία
σύγκριση, ποια από τις δυο είναι
καλύτερη, αν έχει σπα και τα ρέστα.
Προσφεύγει στο ΣτΕ και το Διοικητικό Εφετείο ο ΠΑΟΚ για προσωρινή διαταγή για την απόφαση
της ΕΕΑ και παίρνει το μακρύτερο.
Δεν έπρεπε να υποβιβαστεί που
προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια; Έπρεπε. Ποιος τον έσωσε; Η
Super League1. Πάει ο Ολυμπιακός στο Διαιτητικό Δικαστήριο και
ζητάει τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ,

Τ

Ιβάν… μυξοπαρθένα
με την
τρομοκρατία
των
δικαστών
Βούιξε ο τόπος για την
τρομοκρατία του
Σαββιδοτεχνείου στους
δικαστές, σε σημείο
που να παραιτούνται ή
ν’ αρνούνται να πάνε
στην Επιτροπή
Εφέσεων, και τι
απαντάνε οι
Σαββιδοτέχνες; Κοίτα,
λέει, ποιοι μιλάνε,
αυτοί που έκαναν
χειρότερα. Κι άντε, να
μην τους χαλάσουμε το
χατίρι. Γινόντανε και
χειρότερα, λέμε εμείς.
Αυτό τι σημαίνει,
δηλαδή, ρε μαστόρια;
Ότι «νομιμοποιείστε»
να κάνετε κι εσείς τα
ίδια; Ο Ιβάν δεν έφερε
την «εξυγίανση» στο
ποδόσφαιρο; Αυτός
δεν έλεγε ότι θ’
αποδώσει δικαιοσύνη
παντού; Και μετά τον
«δικό» μας τον
Γραμμένο,
αποκαλύφτηκε βέβαια.
Και καλά έκανε, αν
έτσι νόμιζε, από τη μία,
δηλαδή, να ταΐζει σανό
κι από την άλλη να το
παίζει ο «Δίκαιος
Αριστείδης». Όχι,
όμως, να το παίζει
και… μυξοπαρθένα το
Σαββιδοτεχνείο.

Bullying Ιβάν
στους δικαστές
Άχνα οι εισαγγελείς…
(οι γνήσιοι, όχι αυτοί
του OPEN…)
απορρίπτεται η προσφυγή του.
Τους τακτικούς δικαστές που αθώωσαν τον ΠΑΟΚ, τους έψαξε καθόλου το Σαββιδοτεχνείο, μήπως
έχουν φτιάξει κι αυτοί καμιά βίλα,
όπως ο Φαραντούρης; Να μην
ξεφύγω, όμως.
Εδώ δεν μιλάμε για bullying
των δικαστών. Εδώ μιλάμε για
Κλιντ Ίστγουντ, «ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος». Όποιος δικαστής μάς βολεύει, ας έχει και δέκα
βίλες. Όποιος δεν μας βολεύει, το
ψάχνουμε. Στο δόξα πατρί κι απάνω τούρλα. Καταγγελίες για τον
Φιλόπουλο, καταγγελίες για τον
Βρυώνη. Φοβερά πράγματα. Γιατί, λέει, τους έριξε σφαλιάρα το
CAS κι έπρεπε να παραιτηθούν.
Καλά, αυτοί μονάχοι τους αποφά-
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σισαν ότι είχε δεσμευτικό χαρακτήρα η απόφαση της ΕΕΑ; Δεν
στηρίχθηκαν κάπου; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Και να σου πω ποιο είναι το χειρότερο, μάστορα; Κανένας δεν δέχεται να πάει στην Εφέσεων. Είναι
ο άλλος καριερίστας δικαστής, εφέτης, και θα πάει να καταδικάσει
τον ΠΑΟΚ; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Είπανε στους αναπληρωματικούς,
τη Χαρίκλεια Ηλιοπούλου και
τον Ιωάννη Παπαϊωάννου. Αρνήθηκαν. Σου λένε, πού πάμε να
μπλέξουμε τώρα με τους Βέργηδες και τους Παπαθεοδώρου. Κι
άπαξ και κοτσάρουμε καμία μήνυση ότι δεν έχουμε βίλες, καμία σημασία. Είναι να μη φας τη λάσπη.
Κι εγώ μία υπόθεση κάνω. Πες
ότι η Ηλιοπούλου και ο Παπαϊωάννου έχουν από μία βίλα. Δουλεύουνε τόσα χρόνια, κατάφεραν
να φτιάξουν από μία βίλα. Μάλιστα. Πας να δικάσεις; Στη γωνία σε
περιμένει το Σαββιδοτεχνείο. Βίλα,
σου λέει, έχει η Ηλιοπούλου, άρα κάτι δεν πάει καλά. Σάμπως έχει καμία σημασία πώς την απέκτησες; Άπαξ και την έχεις και καταδικάσεις τον ΠΑΟΚ, τελείωσε.
Έτσι είναι. Τέτοια τρομοκρατία
δεν έχουνε ξαναφάει οι δικαστές.
Μην πας μακριά. Εδώ ορίστηκε από το Ειρηνοδικείο ο Διονύσης
Σιγουράκος να δικάσει την προσφυγή του Ολυμπιακού για να μην
ισχύσουν οι αλλαγές από την τελευταία γενική συνέλευση της ΕΠΟ, και το παλικάρι αρνήθηκε. Είχε
δικάσει το 2-15 μία προσφυγή της
ΕΠΣ Θεσσαλίας κατά της ΕΠΟ την
απέρριψε κι άκουσε όσα δεν θ’ ακούσει σ’ ολόκληρη τη ζωή.
Και πώς το παρουσίασε το θέμα το Σαββιδοτεχνείο; Ότι αρνήθηκε ο Σιγουράκος και ο αντικαταστάτης του δικαίωσε τον Ολυμπιακό. Λες και γι’ αυτό δήλωσε
κώλυμα ο Σιγουράκος. Για να έρθει ο αντικαταστάτης του και να
δικαιώσει τον Ολυμπιακό. Γι’ αυτό
σου λέω ότι πρέπει να παρέμβει
τώρα ο εισαγγελέας για τους…
Κλιντ Ίστγουντ.
Για το διοικητικό Εφετείο και το

ΣτΕ, όμως, που είχε προσφύγει ο
ΠΑΟΚ για την προσωρινή διαταγή,
δεν έβγαλε κουβέντα το Σαββιδοτεχνείο. Μέχρι τον Φιλόπουλο
και τον Φαραντούρη φτάνει το
πάπλωμα, που έγραψε κι ο Θουκυδίδης. Ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, Δουξ της Μενεμένης
Λευτεράκης, Φιγούρας Κυριάκος, Κόλκας και άλλοι Σαββιδοτέχνες, όλοι έτοιμοι για όλα.
Κι εντάξει. Υπάλληλοι είναι. Το
καταλαβαίνω. Μεροκάματο βγάζουνε τα παλικάρια, και καλό με-

ροκάματο. Δικαιοσύνη υπάρχει
στην Ελλάδα ν’ ασχοληθεί; Πάμε
παρακάτω. Λέει ο Σιγουράκος ότι δεν θέλει να δικάσει, δικαιώνεται ο Ολυμπιακός, και στο καπάκι
τι γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες; Ότι
η έδρα μιλάει καρδιτσιώτικα. Μάλιστα. Και ποιος είναι από την Καρδίτσα; Ο υπουργός Δικαιοσύνης
Τσιάρας. Πάει να πει ότι έριξε τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει ότι η έδρα
μιλούσε καρδιτσιώτικα.
Όταν, όμως, ο πρόεδρος της
ΠΑΕ Ποντίων, Μιχάλης Κακου-

λίδης, δήλωσε στον Θωμαΐδη
στον
SportFm ότι ο ΠΑΟΚ
πίεζε τον Σκουτέρη να
τιμωρήσει την ομάδα για
την υπόθεση της φανέλας,
κανένας Σαββιδοτέχνης δεν
έγραψε τίποτα. Η ΠΑΕ Ποντίων
είχε τιμωρηθεί, γιατί σ’ ένα ματς
κατέβηκε με σύνθημα στη φανέλα «Δεν ξεχνώ» τη Γενοκτονία των
Ποντίων. Και τιμωρήθηκε! Και
βγαίνει ο Κακουλίδης και τα χώνει φόρα-παρτίδα στην Ποντιάρα
τον Σαββίδη. Γιατί;
Διότι ο Σαββίδης ήθελε να
βγάλει πρόεδρο στην ΕΠΣ Θράκης
τον Γαβριηλίδη, που εκλεγόταν
από τα μειονοτικά χωριά. Όπως
και βγήκε, δηλαδή. Ο Γαβριηλίδης είχε ταχθεί υπέρ της τιμωρίας
της ΠΑΕ Ποντίων. Τότε, όμως, ο Αλαφούζος δεν ήταν στα μέλια με
τον Σαββίδη και ο SportFm, το
δούλεψε καλά το ρεπορτάζ. Οι
Σαββιδοτέχνες; Μαρμάγκα, μάστορα. Τουμπέκα.
Και τώρα που το θυμήθηκα. Όταν ο Γραμμένος πήγε ένα βράδυ
σαν τον φαντομά και έκλεψε με ριφιφί το άρθρο 30 από τον πειθαρχικό κώδικα, οι Σαββιδοτέχνες το
έψαξαν μπας κι έχτισε καμία βίλα;
Ερώτηση κάνω. Ο Βάγγος είναι έντιμος άνθρωπος, να μην μπούνε
στον κόπο να ψάξουνε οι Σαββιδοτέχνες. Ό,τι κάνει, το κάνει για
το καλό του ποδοσφαίρου.
Αυτά τα ωραία κάνει ο Ιβάν με
τους Σαββιδοτέχνες. Και μπαμ και
μπουμ οι κουμπουριές. Μάλιστα.
Και ρωτάω τώρα εγώ: ο επιτελικός
Γεραπετρίτης έχει τίποτα να πει;
Ο λύνων και ο δένων της κυβέρνησης δεν τα βλέπει όλα αυτά; Τα
βλέπει και τα παραβλέπει. Και γιατί δεν μιλάει; Όταν ήταν να τη γλιτώσει ο ΠΑΟΚ, έτρεχε μέρα μεσημέρι να περάσει τροπολογίες για
να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών κι όχι με υποβιβασμό. Τώρα
που οι δικαστές τρέμουν να δικάσουνε τον ΠΑΟΚ, μην τους περιλάβει το Σαββιδοτεχνείο, πού κρύβεται ο επιτελικός;
Η «Α» και η iapopsi.gr έκαναν
μία πρόταση την περασμένη Τρίτη.
Να βάλουνε στην Εφέσεων τον
Σκουτέρη και τον Διονυσάτο.
Ποια γενική συνέλευση της ΕΠΟ
και παπαριές, για τους αντικαταστάτες του Φιλόπουλου και του
Βρυώνη. Με δίδυμο Διονυσάτο
και Σκουτέρη και Βόκα από τη
Θεσσαλονίκη, το ’ λυσε το πρόβλημα ο επιτελικός. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Μία τροπολογία να περάσει και καθάρισε. Να
δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, να παραιτήσει
και τον Αυγενάκη, και όλα καλά
κι όλα ωραία, χτες ήσουν μ’ άλλονε παρέα.

«Επιτροπή
σοφών» με
Πιλάβιο,
Λαγαρία,
Παναγόπουλο
και σία, να
δικάσουν
στην
Εφέσεων
Ακούστηκε κι αυτό για
την Επιτροπή
Εφέσεων, που δεν τη
θέλει κανένας. Να
σχηματιστεί, λέει, μία
επιτροπή από
δικηγόρους
ειδικευμένους στο
αθλητικό δίκαιο, για
να δικάσει τον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη για την
πολυϊδιοκτησία. Όπως
ο Μητσοτάκης θα
φτιάξει «επιτροπή
σοφών» για την
οικονομία, έτσι κι ο
Γραμμένος να φτιάξει
κι αυτός παρόμοια.
Μια χαρά το
βρίσκουμε, έχουμε
μάλιστα να κάνουμε
και προτάσεις. Να την
απαρτίζουνε ο Γιώργος
Παναγόπουλος, ο
Γιάννης Ιωαννίδης, ο
Νίκος Λαγαρίας, ο
Πιλάβιος ο Σοφοκλής
και βέβαια ο Κυριάκος.
Έτοιμη η «επιτροπή
σοφών». Δεν τη
γλιτώνει με τίποτα ο
ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Κι
αν χρειαστούν έξτρα
νομική στήριξη, ο
Βασιλομπίλαρος ο
Γκαγκάτσης λογικά θα
προσφερθεί. Αυτός
πάντα ενδιαφερόταν
για το δίκαιο.
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Η ιστορία
της
Ριζούπολης
Το γήπεδο της
Ριζούπολης
εγκαινιάστηκε από τον
Απόλλωνα τον
Οκτώβριο του 1948.
Η πρώτη έδρα της ήταν
στους Στύλους του
Ολυμπίου Διός, αλλά
το 1923 οι
κυανόλευκοι
ενοικίασαν οικόπεδο
στο τέρμα της
συνοικίας Ρουφ που
έγινε η έδρα της
ομάδας.
Η περίοδος 1946-47
υπήρξε σταθμός για τον
Απόλλωνα. Πρόεδρος
του Συλλόγου από το
1919 είναι ο γιατρός
και βουλευτής
Δημήτρης Μαρσέλλος,
ο οποίος αναζητά έδρα
από το 1938. Ο
Δημήτρης Μαρσέλος,
στη χριστουγεννιάτικη
εορτή του συλλόγου, το
1946, ανακοινώνει ότι
ο Απόλλων, μετά την
απαλλοτρίωση του
γηπέδου στο Ρουφ από
την Εταιρεία
Σιδηροδρόμων, έλαβε
αποζημίωση 400 εκατ.
από το κράτος. Με αυτό
το ποσό ο Απόλλων
αγόρασε οικοπεδική
έκταση στη Ριζούπολη,
μια περιοχή ανάμεσα
στα Άνω Πατήσια, τη
Νέα Φιλαδέλφεια, τον
Περισσό και το
Γαλάτσι, και στις 10
Φεβρουαρίου 1947
άρχισαν τα έργα
κατασκευής του νέου
γηπέδου.
Το 2002 έγιναν
μεγάλα έργα στη
Ριζούπολη με έξοδα
του Ολυμπιακού από
τον Σωκράτη Κόκκαλη
λόγω της
ανακατασκευής του
«Καραϊσκάκης» και
έγιναν στο γήπεδο,
εκτός από αγώνες για
το πρωτάθλημα, ακόμη
και παιχνίδια για το
Champions League.

Του Μανώλη Δράκου
ε όλα τα μήκη και τα
πλάτη του πλανήτη ο
τελικός του Κυπέλλου
είναι το παιχνίδι που ολοκληρώνει την ποδοσφαιρική σεζόν. Γι’ αυτό γίνεται με όλες τις τιμές. Στην Αγγλία καλείται η βασίλισσα. Το γήπεδο
δεν αλλάζει ποτέ. Ενώ και σε
άλλες χώρες το μέρος που θα
γίνει ο τελικός είναι γνωστό
πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί
(και σ’ αυτό) το ελληνικό ποδόσφαιρο….
Μια ματιά να ρίξει κανείς στα
τελευταία χρόνια θα διαπιστώσει
ότι στη χώρα μας, ο τελικός από
ποδοσφαιρική τελετή μετατρέπεται σε φεστιβάλ αλητείας, με αποτέλεσμα οι Αρχές να έχουν αποφασίσει ότι θα γίνεται με ελάχιστο
κόσμο για να αποφεύγονται τα επεισόδια.
Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Θα
γινόταν ανεξαρτήτως κορωνοϊού,
καθώς απαγορεύεται λόγω της
πανδημίας η παρουσία θεατών
στις εξέδρες.
Ωστόσο, το φετινό πρόβλημα ήταν άλλο και είχε να κάνει με τον

Σ

Φιέστα… κι άσ’ τα
για το ελληνικό
ποδόσφαιρο
ο τελικός
Κύπελλο Ελλάδος: Από την αρένα του Πανθεσσαλικού
στο βοσκοτόπι της Ριζούπολης
τόπο τέλεσης του αγώνα.
Από τη στιγμή που προκρίθηκαν
η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός (με δεδομένο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να
συμφωνήσουν για ΟΑΚΑ ή «Καραϊσκάκης») ήταν προφανές ότι η
ΕΠΟ θα έπρεπε να επιλέξει ένα από τα πιο ασφαλή γήπεδα του λεκανοπεδίου, από τη στιγμή που
δεν ήταν εφικτό να βάλει τις δύο

ομάδες σε ένα αεροπλάνο και να
τις στείλει στη Θεσσαλονίκη (Τούμπα ή Χαριλάου) ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας που έχει έδρα ομάδα της Super League.
Η επιλογή της Ριζούπολης (που
είναι ένα γήπεδο ομάδας Super
League2) για να γίνει ο τελικός το
βράδυ της 26ης Ιουλίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ολυ-

μπιακού (διότι εκτός των άλλων οι
«ερυθρόλευκοι» ισχυρίζονται ότι
δεν έχει άδεια από την UEFA,αλλά
και ότι έχει να γίνει επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Φλεβάρη όταν διακόπηκε η Super
League2). Ωστόσο από τη στιγμή
που αποκλείστηκαν τα άλλα δύο
γήπεδα (το Περιστέρι του Ατρόμητου και η Νέα Σμύρνη του Πανιω-

νίου) οι επιλογές αυτομάτως περιορίστηκαν για την ΕΠΟ, η οποία
θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει κάθε χρόνο να ναρκοθετεί η ίδια με τις αποφάσεις της την
διεξαγωγή του τελικού…
Φυσικά και δεν είναι η πρώτη
φορά.
Από την ιστορία με τον τελικό
στο Πανθεσσαλικό μέχρι και την επιλογή της Ριζούπολης βλέπει κανείς την προχειρότητα με την οποία στην ΕΠΟ αντιμετωπίζουν
τον θεσμό του Κυπέλλου.
Τον Μάιο του 2016 όταν ο Κοντονής ανέβαλε δύο-τρεις φορές
τον τελικό του Κυπέλλου μεταξύ
Ολυμπιακού και ΑΕΚ πυροδότησε
μια μεγάλη ένταση. Είχε προηγηθεί ο ημιτελικός του Ολυμπιακού
με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (12) που διακόπηκε κακήν-κακώς λίγο πριν από τη λήξη της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων, καθώς στο 89ο λεπτό δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό
χώρο με τον διαιτητή Παππά να
μην καταλογίζει πέναλτι υπέρ των
γηπεδούχων σε ανατροπή του
Μακ από τον Καπίνο. Ο επιπρόσθετος βοηθός (πίσω από την εστία) απέβαλε τον Σλοβάκο για
διαμαρτυρία, και κάπου εκεί η αναμέτρηση «τινάχτηκε στον αέρα»
με οπαδούς να εισβάλλουν στο
γήπεδο και να κυνηγούν τον διαιτητή Παππά. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εισβολή φιλάθλων και δύο φορές ρίψεις αντικειμένων, που σημαίνει οριστική
διακοπή του αγώνα (επιφέρει μηδενισμό στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήττα
με 0-3 και -3 βαθμούς από το
πρωτάθλημα)…
Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ
δεν κατέβηκε και ο Ολυμπιακός
πήρε την πρόκριση (με 3-0) στον
τελικό, όπου έγιναν διάφορες σκέψεις για πρόωρη διακοπή της σεζόν από την ΕΠΟ και τον τότε υφυπουργό Αθλητισμού, Σταύρο
Κοντονή.
Ήταν η εποχή της μεγάλης ρήξης της ΕΠΟ με τον υφυπουργό Αθλητισμού. Αρχικά, ο Κοντονής αποφάσισε (τον Μάρτιο του 2016)
τη ματαίωση του Κυπέλλου («Υπό
τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και κυρίως της έντονης καχυποψίας και αμφισβήτησης που οδηγούν στην αναξιοπιστία, σε βαρβαρότητες στους αγωνιστικούς χώρους και τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης και της έννομης τάξης, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή κάθε διαδικασίας και αγώνα
του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο όπως προβλέπεται στο Νόμο και αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες
διαδικασίες»), αλλά τελικά αντιλήφθηκε πως ήταν προτιμότερο να
γίνει το παιχνίδι με τους δικούς του
όρους.
Ο Κοντονής τότε έφτασε στο
σημείο να αναβάλει το παιχνίδι (με
πρόσχημα την αδυναμία της Αστυνομίας να περιφρουρήσει τη δημόσια Τάξη) και τελικά να ορίσει ακό-
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μη και τους διαιτητές-επόπτες εκείνης της αναμέτρησης που έγινε
στα μέσα Μαΐου στο ΟΑΚΑ με την
ΑΕΚ να κατακτά το Κύπελλο με 21 επί του Ολυμπιακού.
Τα όσα είχαν γίνει τότε μέχρι
την τέλεση του τελικού ήταν…
πταίσματα μπροστά στα όσα έγιναν την επόμενη σεζόν (2016-17),
όταν ο Κοντονής είχε πλέον πάει

στο υπουργείο Δικαιοσύνης και τη
θέση του είχε αναλάβει ο Γιώργος
Βασιλειάδης που θα μείνει στην
ιστορία ως ο υφυπουργός που επί
των ημερών του έγιναν τα πιο θλιβερά επεισόδια σε γήπεδο και μάλιστα σε… live μετάδοση.
H απόφαση της ΕΠΟ να ορίσει
το παιχνίδι στον Βόλο (με την οποία είχε συμφωνήσει τότε ο υφυ-

πουργός Αθλητισμού) αποδείχθηκε καταστροφική.
Οι φίλοι των δύο ομάδων βρίσκονταν στα
πέταλα του σταδίου, τα οποία ωστόσο ενώνονται από
μια πεζογέφυρα η οποία έμεινε αφύλακτη, με αποτέλεσμα να
γίνουν πάνω σε αυτή μάχες σώμα με σώμα. Ο κίνδυνος να πέσει
κάποιος από μεγάλο ύψος ήταν ορατός, ενώ η αστυνομία δεν βρήκε
τρόπο να επέμβει.
Τραυματίστηκαν συνολικά 70
άτομα, στα οποία παρασχέθηκαν
πρώτες βοήθειες, ενώ 15 εξ αυτών νοσηλεύτηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου.
Από θαύμα δεν είχαμε νεκρό, ενώ
στη διάρκεια των επεισοδίων η κυβέρνηση συζητούσε –σε υψηλό επίπεδο– το ενδεχόμενο ματαίωσης
του αγώνα. Τελικά, κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι, έστω με μισή ώρα καθυστέρηση, μπροστά στον κίνδυνο χειρότερων επεισοδίων.
Τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, όταν μερίδα οπαδών της ΑΕΚ επεχείρησε να σπάσει τον κλοιό της Αστυνομίας και
να εισέλθει χωρίς εισιτήριο στον
περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού σταδίου, και αυτό προκάλεσε την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων. Σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια, κατά τη
διάρκεια των οποίων έγινε χρήση
δακρυγόνων και φωτοβολίδων
κρότου-λάμψης, ενώ ακολούθησε,
μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, κυνηγητό στους γύρω
δρόμους και πετροπόλεμος.
Ακολούθησαν άλλοι δύο τελικοί (τις επόμενες σεζόν) μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, που θεωρητικά ήταν το ασφαλέστερο γήπεδο. Μετά τον τελικό στο Πανθεσσαλικό, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ, ο «Δικέφαλος
του Βορρά» κέρδισε και τους δύο
επόμενους που έγιναν στην Αθήνα.
Τον Μάιο του 2018 ο ΠΑΟΚ
κέρδισε 2-0 την ΑΕΚ (με γκολ του
Βιερίνια και του Πέλκα), ενώ ένα χρόνο αργότερα (τον Μάιο του
2019) ο ΠΑΟΚ πήρε πάλι το Κύπελλο μετά τη νίκη του με 1-0 από
την ΑΕΚ με γκολ του Άκπομ.
Μετά από τρία χρόνια ο ΠΑΟΚ
δεν είναι στον τελικό. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τελευταία φορά το Κύπελλο τη σεζόν 2014-15
όταν κέρδισε την Ξάνθη 3-1, η ΑΕΚ την επόμενη χρονιά (2015-16)
με τη νίκη της (2-1) επί του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός το
πήρε για τελευταία φορά τη σεζόν
2013-14 όταν κέρδισε 4-1 τον
ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Οι έδρες
των τελικών
Το ΟΑΚΑ, η Λεωφόρος,
το «Καραϊσκάκης», η
Νέα Φιλαδέλφεια, το
Καυτανζόγλειο, το
Πανθεσσαλικό, η
Τούμπα, το παλιό
γήπεδο του Άρη, η Νέα
Σμύρνη, το
Παμπελοποννησιακό
και το Παγκρήτιο είναι
τα 11 γήπεδα στα
οποία έχει γίνει τελικός
για το Κύπελλο. Από το
1983, όταν και
εγκαινιάστηκε το
ΟΑΚΑ, διεξήχθησαν σε
αυτό οι 25 από τους 37
τελικούς.
Στη «Λεωφόρο
Αλεξάνδρας»,
φιλοξενούνταν κατά
κανόνα οι τελικού του
Κυπέλλου από το 1931
με ελάχιστες
εξαιρέσεις. Τελευταίος
τελικός που έγινε στο
«Απόστολος
Νικολαΐδης» ήταν το
1968, όταν ο
Ολυμπιακός
επικράτησε του
Παναθηναϊκού με 1-0.
Από το 1957 έως το
1998 το
«Καραϊσκάκης»
ουσιαστικά ήταν από
τα βασικά γήπεδα
διεξαγωγής των
τελικών. Τελευταίος
τελικός που διεξήχθη
εκεί ήταν το 1998,
όταν ο Πανιώνιος
κατέκτησε το τρόπαιο
επικρατώντας με 1-0
του Παναθηναϊκού.
Κανένας τελικός δεν
έχει διεξαχθεί στο εν
λόγω γήπεδο μετά την
ανακατασκευή του το
2004. Ο τελικός έγινε
ακόμη οκτώ φορές στη
Νέα Φιλαδέλφεια. Η
πρώτη φορά ήταν το
1962 ανάμεσα στον
Ολυμπιακό και τον
Παναθηναϊκό, που
διεκόπη, και η
τελευταία το 2001
όταν ο ΠΑΟΚ
επικράτησε του
Ολυμπιακού με
σκορ 4-2.
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ΘΕΜΑ
Γκρέμισε την
τηλεθέαση
ο ΠΑΟΚ
Μεγάλες ήταν οι προσδοκίες για τηλεθέαση στα
παιχνίδια των πλέι οφ.
Για τον λόγο αυτό εξάλλου μπήκε για πρώτη φορά και η ανάδειξη του
πρωταθλητή στα παιχνίδια κατάταξης. Ο… ΠΑΟΚ
ωστόσο τα γκρέμισε όλα
με την ήττα του στις 23
Φεβρουαρίου από τον Ολυμπιακό 1-0 στην Τούμπα. Η βαθμολογική διαφορά εκτοξεύθηκε, με αποτέλεσμα τα περισσότερα παιχνίδια να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
Το ενδιαφέρον περιορίστηκε στις μονομαχίες
των δύο «δικέφαλων», ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, για τη μάχη
της δεύτερης θέσης, καθώς Άρης και ΟΦΗ είχαν
εξασφαλίσει ευρωπαϊκό
εισιτήριο στο Europa
League μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την UEFA. Έστω
κι έτσι πάντως, υπήρξε
κάποιο ενδιαφέρον για
τους φιλάθλους, για τα
παιχνίδια κατάταξης. Η
παρουσία του πρωτοπόρου σε αυτά δίνει μια πινελιά ενδιαφέροντος, καθώς ο Ολυμπιακός είχε τη
δυνατότητα να είναι ο
ρυθμιστικός παράγοντας
για το ποιος από τους ΑΕΚ-ΠΑΟΚ θα πάρει τη
δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχασε στο «Καραϊσκάκης» στο 90΄ από
τον «δικέφαλο του βορρά», με αρκετές αλλαγές
που του στοίχισαν το αήττητο. Την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ. Θα συνεχίσει ο Μαρτίνς τις δοκιμές
ενόψει του αγώνα ρεβάνς
με τη Γουλβς; Θα ακολουθήσει τον… χαλαρό δρόμο; Βέβαια πλέον η «Ένωση» ελπίζει μόνο στην υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας για το δεύτερο εισιτήριο, καθώς δεν αρκεί
να κερδίσει τον Ολυμπιακό, αλλά και να χάσει ο
ΠΑΟΚ από τον Άρη στην
Τούμπα, ώστε να καβαλήσει τον «δικέφαλο του
βορρά».

Να σου δώσω
για τρία χρόνια
τον Σαραϊδάρη;

Παναγιώτης Βαρούχας:
«Δεν είχαν δικαίωμα να παίξουν
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ»
Η ιστορία που προέκυψε με τα ληγμένα δελτία υγείας των παικτών του ΠΑΟΚ
απέδειξε πόσο σαθρό είναι το ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Και δεν αναφερόμαστε στην γκάφα του αιώνα που αφορά τον «δικέφαλο του βορρά», αλλά συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για φανταστείτε να κρινόταν ο τίτλος στο
συγκεκριμένο ματς και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση και την τέλεση του
παιχνιδιού να είχαν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ο καθηγητής διαιτησίας
Παναγιώτης Βαρούχας ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός μιλώντας για το θέμα, καθώς
αν εφαρμοζόταν ο κανονισμός, ο ΠΑΟΚ δεν
θα είχε ενδεκάδα να συμπληρώσει και θα
έχανε τα αυγά και τα πασχάλια στο ματς με
την ΑΕΚ. Τόνισε ότι ποδοσφαιριστής που
δεν έχει θεωρημένο δελτίο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα, και επέρριψε ευθύνες στον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο.
«Το βασικότερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολύ καιρό θεωρημένα τα δελτία στις καταστάσεις που πάνε και στη Λίγκα. Άρα δεν είναι
μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παίκτης που δεν
έχει θεώρηση υγείας δεν μπορεί να παίξει. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο
Μακέλι στην Ολλανδία και τι κανονισμούς έχουν εκεί. Ο Διαμαντόπουλος ήταν ο
τέταρτος. Ξέρει τους κανονισμούς; Όταν δεν έχει τη θεώρηση των γιατρών, δεν
μπορεί ο παίκτης να παίξει. Εδώ έχει γίνει μεγάλο λάθος. ΟΚ, το βρήκε. Και τι έκανε; Η μεγάλη ευθύνη είναι του Διαμαντόπουλου. Λάθος και των διαιτητών
των προηγούμενων αγώνων του ΠΑΟΚ και είναι υποχρεωμένοι να το ψάχνουν.
»Είχαμε εντοπίσει το θέμα με τους ξένους διαιτητές. Ο Μακέλι έκανε μια εξαιρετική διαιτησία, είχε ισχυρή προσωπικότητα, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του, έβγαλε μόνο μία κάρτα. Γι’ αυτό μπαίνει Έλληνας τέταρτος, για να λύνει αυτά τα
θέματα. Η παράβαση του Διαμαντόπουλου έγινε τη μια μέρα και την επόμενη ορίστηκε σε ματς. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό».

Διαιτητές β΄ κατηγορίας
οι Έλληνες
Ο νέος αρχιδιαιτητής θα πρέπει να βάλει κανόνες στην αντιμετώπιση της Ομοσπονδίας απέναντι στους διαιτητές. Αν ακολουθήσει την πεπατημένη του Βίτορ Μέλο Περέιρα, θα αποτύχει
και αυτός παταγωδώς. Και μπορεί οι επιλογές του σε διαιτητές –
ειδικά ξένους– να είναι καλύτερες, αλλά αυτό που μετράει είναι
το πώς θα φτιαχτεί η ελληνική διαιτησία.
Ο Πορτογάλος ενδιαφερόταν μόνο για την τσέπη του. Να πέφτει το υπέρογκο παραδάκι κάθε μήνα, και ας ήταν απλήρωτοι
για πολλούς μήνες οι Έλληνες διαιτητές. Μόλις και μετά βίας όταν ο κόμπος έφτανε στο χτένι έκανε κάποιες παρατηρήσεις στην
ΕΠΟ, η οποία έπαιρνε τα χρήματα από τις ομάδες, αλλά τα κρατούσε για μήνες και δεν τα απέδιδε στους δικαιούχους.
Η Ομοσπονδία πλήρωσε τους διαιτητές της Super League 1
μετά από μήνες, αλλά για τις αποζημιώσεις των πλέι οφ και πλέι
άουτ συμφώνησε να καταβληθούν τα χρήματα σε δόσεις με την
τελευταία το φθινόπωρο. Αυτά για τους Έλληνες. Γιατί στις περιπτώσεις των ξένων τα χρήματα καταβάλλονται άμεσα. Πριν το
ματς που σφυρίζουν, ή το αργότερο μετά τις αναμετρήσεις όσο
βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους. Οι Έλληνες διαιτητές είναι
β΄ διαλογής για την ΕΠΟ και αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.






Ο Γερμανός άσος της δεκαετίας του ’70 Πολ Μπράιτνερ
(Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης) ήταν πάντα θαυμαστής του
Κινέζου ηγέτη Μάο Τσε Τουνγκ.
Ο σημερινός αρχηγός της Μπάγερν, Εμάνουελ Νόιερ
τραγουδούσε φασιστικά - ναζιστικά τραγούδια στην
Κροατία, όπου βρίσκεται σε διακοπές.

Ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εθνικής μας ομάδας
στο EURO 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης βολτάρει με τη σύζυγό
του Ιωάννα Λίλη στα Ματογιάνια της Μυκόνου. Κι όπως
βλέπετε, τηρούν τις… αποστάσεις. Σε εποχές χωρίς κορωνοϊό,
θα προκαλούσε τεράστιο «δημοσιογραφικό» θέμα ότι δεν
περπατούσαν αγκαλιασμένοι, άρα «κάτι τρέχει».

Με ποιους μίλησε ο Ολλανδός
διαιτητής Μακέλι, πριν παράνομα
σφυρίξει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ;
Αλλού είναι το θέμα με τα δελτία Υγείας του ΠΑΟΚ που δεν θεωρήθηκαν
και τους έπιασε στα πράσα ο Ολλανδός διαιτητής Μακέλι με τον 4ο διαιτητή, τον Διαμαντόπουλο. Πώς ο Μακέλι έδωσε άδεια να γίνει ο αγώνας στο ΟΑΚΑ, όταν διαπίστωσε
πριν από το ματς ότι 12 δελτία
δεν είχαν θεωρηθεί; Δεν γνώριζε
ότι αυτό απαγορεύεται; Τα δελτία Υγείας έχουν σφραγίδα καρδιολόγου. Αν πάθαινε κάποιος
ποδοσφαιριστής κάτι (χτυπάμε
ξύλο 100 φορές, όχι μία), ποιος
θα την πλήρωνε; Ο Μακέλι και
ο Διαμαντόπουλος. Κι ο Μακέλι θα μπορούσε να πει ότι «εγώ, κύριοι, δεν ξέρω ελληνικά, ο
μίστερ Διαμαντόπουλος δεν μου
είπε τίποτα». Κι άντε ν’ αποδείξεις
ότι δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Μια φορά θα σου τύχει το κακό. Γιατί όμως, ο
Μακέλι πήρε την απόφαση να γίνει το ματς; Γιατί μίλησε με τον Περέιρα
κι ο Περέιρα με τον Γραμμένο; Να βγει να το πει ο Ολλανδός, που δεν θα
βγει βέβαια. Σφύριξε, τσέπωσε, έφυγε. Ο Γραμμένος δεν πρέπει να μιλήσει; Ο Περέιρα; Ούτε αυτός. Κι οι δυο «εξυγιαντές» είναι στο φινάλε. Να ενημερώσουν τους φιλάθλους για όλο το στόρι στα αποδυτήρια. Όχι τίποτα
άλλο, το ματς άργησε να ξεκινήσει και τα «σαΐνια» έλεγαν ότι προέκυψε θέμα με την… ενδοσυνεννόηση των Ολλανδών. Τρίχες. Τα τηλέφωνα που έπεσαν στους «αρμόδιους» ήταν το θέμα. Περιμένουμε από την αυτού εξοχότητα Βάγγο Γραμμένο να μας ενημερώσει. Κι από τον πρόεδρο-«κορνίζα» Μπουτσικάκη, βέβαια.

Τους τσάκωσε ο…
τέταρτος τέταρτος
Ληγμένα… δελτία έπαιρναν και διακινούσαν οι άνθρωποι
του ΠΑΟΚ. Κι όμως, μόλις και μετά βίας ο τέταρτος από
τους τέταρτους διαιτητές τους… τσίμπησε. Ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία έκανε έλεγχο στα
δελτία όπως είχε υποχρέωση. Ο ρέφερι δεν πήγε στο ΟΑΚΑ για να σηκώνει μόνο τις ταμπέλες. Στα τρία ματς που
προηγήθηκαν και ο ΠΑΟΚ είχε ληγμένα δελτία υγείας, δεν
καταγράφηκε το παραμικρό. Ο Πέτρος Τσαγκαράκης από τα Χανιά στον αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Γιώργος Τάσσης
από την Ήπειρο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και
ο Φώτης Φωτιάδης από την Καστοριά στο ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» τι ακριβώς έκαναν
Πετούσαν αϊτό;
Δύο τινά υπάρχουν. Ή ήταν τόσο απασχολημένοι με άλλα
θέματα και δεν έκαναν έλεγχο ως όφειλαν, ή έβλεπαν ΠΑΟΚ κι έκλειναν τα μάτια. Ό,τι και να ισχύει από τα δύο, θα
πρέπει να σταθμιστεί σοβαρά ενόψει της κατάρτισης των
πινάκων διαιτησίας για την επόμενη σεζόν.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Δεν αρκεί
το
instagram
Καλό το instagram και
το facebook, αλλά μια
μεγάλη ομάδα για να
διοικηθεί θέλει
σοβαρούς ανθρώπους
που να γνωρίζουν το
αντικείμενο, τους
νόμους και τους
κανονισμούς. Στον
ΠΑΟΚ οι
παντογνώστες
περισσεύουν. Αυτοί
που επιδίδονται στη
διοίκηση από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
και όταν χτυπούν
φλέβα χρυσού με
κάποιον προπονητή ή
παίκτη, δεν έχουν τον
ορθό τρόπο
διαχείρισης
προκειμένου να μη
χύσουν την καρδάρα
που έχουν γεμίσει με
γάλα. Ακόμη και σε
πέτρινα χρόνια, ο
«δικέφαλος του
βορρά» είχε έμπειρους
παράγοντες, τους
οποίους μπορεί
κάποιος να αναζητήσει
και να βρει ακόμη και
σε ερασιτεχνικά
σωματεία, ώστε ν’
αποφεύγουν τις
γκάφες, όπως αυτή
που έγινε με τα
αθεώρητα δελτία
υγείας των
ποδοσφαιριστών στο
ματς με την ΑΕΚ.
Το μέγεθος του ΠΑΟΚ
δεν δικαιολογεί
τέτοιου είδους κενά,
γιατί κοστίζουν πολύ
ακριβά και στην ουσία,
αλλά και στον τύπο,
καθώς το ρεζιλίκι της
ομάδας της
Θεσσαλονίκης
ξεφεύγει από τα
ελληνικά σύνορα. Όχι
μόνο γιατί έρχονται
ξένοι διαιτητές που θα
έχουν να το λένε τι
τους συνέβη στην
Ελλάδα, αλλά και διότι
η πληροφορία
μεταφέρεται στην
εποχή μας πολύ
εύκολα. Ακόμη και
μέσω… instagram.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο ΠΑΟΚ ή θα γινόταν ρεζίλι ή θα έδινε
στην ΑΕΚ το δικαίωμα της ένστασης

Τρέχανε στο
CAS και…
ξεχάσανε τα
δελτία
Υπάρχει μια εξήγηση
για τον λόγο για τον
οποίο οι άνθρωποι
του ΠΑΟΚ… ξέχασαν
να θεωρήσουν τα 12
δελτία των παικτών
τους από τις αρχές
Ιουλίου.
Οι άνθρωποι…
αλώνιζαν τα
δικαστήρια της
Ευρώπης για να
γλυτώσουν την ποινή
της αφαίρεσης των 7
βαθμών από την
υπόθεση της
πολυϊδιοκτησίας με
την Ξάνθη και πάνω
στη… φούρια τους,
την πάτησαν.
Από εκεί δηλαδή που
θα την πατάγανε με
την Ξάνθη και θα
χάνανε το Champions
League και τη
δεύτερη θέση (γιατί
το… πρωτάθλημα είχε
πετάξει προ πολλού),
βρεθήκανε να
κινδυνεύουν από
τους… χάρτινους
(όπως αποκαλούσαν
οι ΠΑΟΚτσήδες την
ΑΕΚ όταν κέρδισε τον
τίτλο στην Τούμπα με
το ματς που
διακόπηκε από την
εισβολή του Σαββίδη)
επειδή παίζανε με
άκυρα δελτία!!!
Πού να τα πεις αυτά,
Ιβάν…

Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε στ’ αποδυτήρια του ΟΑΚΑ η παρανομία με τα 12
αθεώρητα δελτία των παικτών του ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να μη δεχόταν να κατέβει να παίξει ο ΠΑΟΚ γνωρίζοντας τις
επιπτώσεις. Θα έχανε 3-0 το ματς με την ΑΕΚ και θα πήγαινε τελευταία αγωνιστική
(ισόβαθμος με την «Ένωση» που παίζει στο «Καραϊσκάκης») να παίξει με τον Άρη
στην Τούμπα για να πάρει την έξοδο στο Champions League.
Η δεύτερη (που έγινε τελικά) ήταν να δεχθεί να παίξει με άκυρα δελτία και να
δώσει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να καταθέσει ένσταση με την οποία θα κέρδιζε το
ματς στα χαρτιά, θα έχανε ο ΠΑΟΚ τρεις βαθμούς και θα τέλειωνε η ιστορία με τη
δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League.
Μέση λύση δεν υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ ή θα γινόταν ρεζίλι (αν δεν κατέβαινε), αλλά θα
είχε στα χέρια του τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και το
Champions League,ή θα έδινε –όπως κι έγινε– στην ΑΕΚ το δικαίωμα της ένστασης που δεν έγινε…

Την ίδια απόφαση θα πάρει η Εφέσεων
για ΠΑΟΚ και Ξάνθη
Δεμένα είναι τα χέρια της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ ως προς την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας που καλείται εκ νέου από την απόφαση του CASνα εξετάσει την περίπτωση
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Η Επιτροπή δεν μπορεί να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Το
ξέρουν και οι εφέτες. Γι’ αυτό παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον. Δεν μπορούν οι δικαστές παρά να θεωρήσουν δεσμευτικό το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και η ευθύνη γι αυτό είναι της ΕΠΟ και του «δικού μας» Βαγγέλη.
Το λάθος τους ξεκίνησε όταν η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ το προηγούμενο καλοκαίρι
κατάργησε το άρθρο 30 (για την πολυϊδιοκτησία) από τον ΚΑΠ.
Με αυτή τη μεθόδευση καταργήθηκε το δικαίωμα των δικαστών να ελέγχουν την πολυϊδιοκτησία και παραχωρήθηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Αν υπήρχε το σχετικό άρθρο στον ΚΑΠ και δεν είχε καταργηθεί, η καταγγελία του Ολυμπιακού δεν θα πήγαινε στην ΕΕΑ για να εξεταστεί, αλλά θα έπρεπε να επιληφθεί εξαρχής
και επί της ουσίας ο αθλητικός δικαστής της λίγκας και η Επιτροπή Εφέσεων.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Επιτροπή Εφέσεων εφάρμοσε τον αθλητικό νόμο και τίποτα περισσότερο, καθώς δεν μπορεί να εξετάσει επί της ουσίας το πόρισμα της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν είναι της αρμοδιότητας των δικαιοδοτικών οργάνων…
Ο Γεραπετρίτης το ξέρει… Όπως ξέρει ότι το CASκαλεί την Εφέσεων να εξετάσει επί της
ουσίας την υπόθεση, κάτι που αντιβαίνει στο εθνικό Δίκαιο.
Πώς θα γίνει αυτό;
Μόνο αν η ΕΠΟ επαναφέρει τη διάταξη στον ΚΑΠ, την οποία έσπευσε να καταργήσει…
Άρα, με οποιονδήποτε πρόεδρο(ακόμη και με τον Ιβάν Σαββίδη που λέει ο λόγος) η επί
της ουσίας εξέταση του πορίσματος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν
μπορεί να γίνει.
Είναι… κόντρα στον νόμο. Ποιος εφέτης θα το τολμήσει;

Ληγμένα δελτία
και ΠΑΟΚ:
Μήπως έπρεπε
ο Γεραπετρίτης
να αλλάξει
τον Κανονισμό;
Λογικά, η υπόθεση με τα ληγμένα δελτία του
ΠΑΟΚ θα πρέπει να απασχολήσει και την κυβέρνηση…
Έτσι είναι! Όπως ο Γεραπετρίτης, όταν έμαθε για τις ποινές της πολυϊδιοκτησίας, έσπευσε να αλλάξει τον νόμο σε μια νύχτα και
έσωσε τον ΠΑΟΚ από τον υποβιβασμό, να κάνει το ίδιο και τώρα!
Να ασχοληθεί με την υπόθεση και να κρίνει
αν είναι σωστό ή όχι να ισχύει η τιμωρία του
μηδενισμού και της αφαίρεσης βαθμών για
μια ομάδα που έχει… άκυρα δελτία.
Πού ξέρεις; Μπορεί ο υπουργός να αλλάξει τον Κανονισμό και να μη… χρειάζονται θεώρηση από τους γιατρούς τα δελτία των παικτών!
Να γελάσει ο κάθε πικραμένος…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Να ναυλώσει αεροπλάνο ο Καρυπίδης, όπως
ο ΠΑΟΚ το ’97, όταν ο Άρης ξέχασε τα δελτία
Έγινε ένα λάθος με τα δελτία Υγείας του ΠΑΟΚ, που δεν τα θεώρησαν οι «υπεύθυνοι». Λάθη γίνονται. Ανθρώπινο είναι. Κι ο Άρης το 1997 κατέβηκε να παίξει με τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα
χωρίς δελτία και μηδενίστηκε. Βαρέθηκε να περιμένει ο Μπίκας να του φέρουνε τα δελτία και το
έκλεισε το Φύλλο Αγώνα. Εκείνη τη χρονιά υποβιβάστηκε ο Άρης. Έτσι για να θυμηθούμε τι έγινε τότε στο ντέρμπι της ΠΑΟΚ-Άρης 2-1 στην Τούμπα.
Κατ’ αρχάς, οι ΠΑΟΚτσήδες είχαν ναυλώσει αεροπλάνο, που πετούσε πάω από τη Θεσσαλονίκη με τεράστιο πανό που έγραφε «Εκεί, εκεί, στη Β΄ Εθνική». Μιλάμε για τεράστια μαγκιά. Με
Σαββίδη, βέβαια, δεν θα τολμούσαν ποτέ να κάνουν τέτοια πράγματα.
Ή μήπως κάνω λάθος; Ύστερα, πριν από την έναρξη του αγώνα, οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν πικετοφορία στον αγωνιστικό χώρο. Φόρεσε ο καθένας μία πινακίδα που έγραφε «Δελτίο Μαυρογενίδη», «δελτίο Καρκαμάνης», «δελτίο Λιολίδης» και άλλα.
Και τώρα, τι πρέπει να γίνει, δηλαδή; Να ναυλώσει κανένα Τσέζνα ο Καρυπίδης να πετάει πάνω από τη Θεσσαλονίκη και να ρίχνει φέιγ βολάν ότι ανανεώθηκαν τα δελτία Υγείας των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ;

Σκόμινα, Μανούχος «έπνιξαν» τα…
δελτία Υγείας του ΠΑΟΚ, όπως ο Αλή
Πασάς την κυρα-Φροσύνη
Κι αλλού υπάρχει θέμα με τα δελτία Υγείας των 12 παικτών του ΠΑΟΚ που δεν ήταν θεωρημένα στο ματς με την ΑΕΚ. Τα δελτία είχαν να θεωρηθούν από την 5η
Ιουλίου. Που σημαίνει ότι δεν ήταν θεωρημένα ούτε στο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ούτε με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης». Στην Τούμπα,
σφύριξε το «γατόνι» ο Σλοβένος Σκόμινα. Elite διαιτητής σου λέει. Σιγά μην είναι και… Ελύτης ο Σκόμινα. Δεν πήρε χαμπάρι ότι δεν είχαν θεωρηθεί τα δελτία;
Και τι έκανε γι’ αυτό ο τέταρτος διαιτητής Γεώργιος Τάσης; Δεν τα είδε; Ή μήπως τα είδε και τα «έπνιξε» ο Γιαννιώτης διαιτητής όπως ο Αλή Πασάς την κυραΦροσύνη κι ούτε ενημέρωσε τον Σκόμινα; Διότι ούτε ο Μακέλι ο Ολλανδός
που σφύριξε το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ξέρει ελληνικά, αλλά τη «μυρίστηκε» τη δουλειά και
του έκανε ερώτημα του τέταρτου διαιτητή Διαμαντόπουλου. Πάμε στο «Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Ο Μανούχος πήρε χαμπάρι ότι τα δελτία Υγείας των 12 δεν ήταν θεωρημένα; Τον ενημέρωσε ο τέταρτος διαιτητής Φωτιάδης ότι υπήρχε πρόβλημα; Όχι βέβαια. Αλλά αλλά το γνώριζαν και οι δυο, γιατί δεν ενημέρωσαν τους αρχηγούς των ομάδων; Και δεν σταματάει εδώ το όλον.
Ο Γραμμένος έχει κάτι να πει γι’ αυτό; Ο μέγας Πορτογάλος διαιτητής Μέλο με
το μέλι Περέιρα, αισθάνεται… δικαιωμένος με τους Μανούχους και τους Φωτιάδηδες και τους Τάσηδες; Ο κανονισμός λέει ότι, επειδή δεν το επεσήμαναν,
πρέπει για τρεις μήνες να βγουν εκτός αγώνων. Ποιος θα τους τιμωρήσει, κύριε
Βάγγο; Ή, μήπως, επειδή υπάρχει κενό εξουσίας, καθώς την κάνει ο Μέλο με το
μέλι, θα τη γλιτώσουνε;

Η κίνηση του Σαββίδη
με ληγμένα δελτία και
Champions League
Αν ο Ιβάν Σαββίδης σεβόταν τον εαυτό του και τα λεφτά που έχει βάλει στον ΠΑΟΚ, δεν θα περίμενε τον
Μελισσανίδη να αποφασίσει ότι δεν θα κάνει ένσταση
για να πάρει τους βαθμούς και τη δεύτερη θέση για το
Champions League.
Θα δήλωνε από μόνος του (χωρίς να περιμένει την κίνηση της ΑΕΚ) ότι αποσύρει την ομάδα από τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και δεν θέλει να βγει στο
Champions League για λόγους πρεστίζ.
Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά είσαι ο ΠΑΟΚ και θέλεις να
παίξεις Champions League, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεχάσει να… θεωρήσουν τα δελτία 12 ποδοσφαιριστών.
«Δεν αξίζουμε να παίζουμε Champions League»,θα έλεγε ο Σαββίδης και δεν θα είχε και άδικο.
Ούτε στα… χωριά δεν γίνονται αυτά. Πρώτος μάγκας
θα γινότανε ο Σαββίδης και χωρίς προσωπικό κόστος.
Αλλά, ποιος να του τα πει αυτά, όταν από το πρωί μέχρι
το βράδυ το μόνο που κάνουν είναι να τον…γλείφουν
για να μη χάσουν τα μεροκάματα!
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Ενημερώθηκε
ο Ιβάν για
επικείμενες
20 απολύσεις
στο ΟΡΕΝ
ή του
το’κρυψαν;

Αυτός ο «άγιος» άνθρωπος Ιβάν Σαββίδης, που ήρθε στην
Ελλάδα για να δώσει
«ψωμί» και καλά έκανε, ξέρει ότι στο ΟΡΕΝ
ετοιμάζονται για απολύσεις 20 τουλάχιστον ατόμων, με τους
περισσότερους να είναι τεχνικοί; Διότι
μπορεί να του το’κρυψαν οι εδώ διευθυντές. Μπορεί να μην
τον ενημέρωσαν. Ούτε
ότι οι τεχνικοί θα κάνουν συνέλευση ν’ αποφασίσουν τι θα γίνει. Είμαστε σίγουροι
ότι όταν το μάθει αυτό
ο Ιβάν, θα πάρει το αεροπλάνο και θα έρθει
στην Ελλάδα κι ας απαγορεύονται οι πτήσεις από τη Ρωσία. Για
να σώσει τους απολυμένους θα έρθει, να
τους ξαναπάρει πίσω
και να ξαναφύγει.
Διότι ενδιαφέρεται
πάντα για το καλό των
εργαζομένων ο Ιβάν.
Και τώρα που το θυμήθηκα: Ο Αλαφούζος
δεν ήρθε σε συμφωνία
με τον Ιβάν για το
management του ΟΡΕΝ; Ή, μήπως, τελικά
το πήρε άλλος πιο
«Δημοκρατικός»; Διότι
κι αυτό παίζει στην τηλεοπτική πιάτσα.
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Στον ΠΑΟΚ για τη φετινή καθίζηση φταίει…
ο Αυγενάκης. Προφανώς ο Λευτέρης έδιωξε
τον Λουτσέσκου, δεν έκανε μεταγραφές και
δεν φρόντισε να ελεγχθούν τα δελτία
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Του Νίκου
Συνοδινού
αθμολογικό
χάος 16 πόντων χωρίζει
τον ΠΑΟΚ από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Μέσα σε λίγους μήνες, ο «δικέφαλος του βορρά», που είχε σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του την περασμένη σεζόν παίρνοντας και
τους δύο εγχώριους τίτλους,
αίφνης βρέθηκε να μάχεται για
τη δεύτερη θέση με την ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο
είναι μαύρος και άραχλος, γι’ αυτό και η όλη προσπάθεια που γίνεται επικοινωνιακά είναι να εμφανιστεί διωκόμενος από θεούς και
δαίμονες στο παρασκήνιο. Στο κάδρο βέβαια δεν μπορεί να μπει ο…
δικός μας Βαγγέλης, όπως λέει
για τον πρόεδρο της ΕΠΟ ο Ιβάν
Σαββίδης. Ούτε καν ο αρχιδιαιτητής Βίτορ Μέλο Περέιρα. Τι μένει λοιπόν; Ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος… προφανώς θέλουν
να πείσουν, ότι πήρε το πρωτάθλημα και το έδωσε στον Ολυμπιακό.
Και όχι μόνο αυτό. Απέκλεισε τον
ΠΑΟΚ από το Κύπελλο, τον πέταξε
έξω και από την Ευρώπη από το
καλοκαίρι σε Champions League
και Europa League με τις υψηλές
διασυνδέσεις που έχει στα κλιμάκια της UEFA. Και βέβαια έδινε οδηγίες στους διαιτητές να προσέχουν τα δελτία υγείας του ΠΑΟΚ,
καθώς όλο και κάποιος μπορεί να
ξεχάσει να τα θεωρήσει. Όσο όμως και να στηριχτεί αυτό το ποίημα, όλο και περισσότεροι φίλοι του
ΠΑΟΚ βλέπουν την ομάδα τους
στον αγωνιστικό χώρο και… τι να
πουν;
Ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου ήταν
μια ομάδα που θαύμαζες από την
αρχή μέχρι το τέλος. Ακόμη και όταν έφευγε μια καλή μονάδα τύπου Πρίγιοβιτς, η απουσία καλυπτόταν και με νέα πρόσωπα που αποδεικνύονταν ιδανικές λύσεις, έφθανε σε επιτυχίες.
Ο «δικέφαλος του βορρά» την
περασμένη σεζόν δεν κατάκτησε
απλά πρωτάθλημα και Κύπελλο,
αλλά το έπραξε με τρόπο επιβλητικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκοψε πρώτος το νήμα με 26 νίκες και
μόλις τέσσερις ισοπαλίες στις 30
αγωνιστικές της Super League.
Από αυτό το επίτευγμα βρίσκεται
πλέον σε ελεύθερη πτώση.
Άσχετα με το τι θα γίνει τελικά
με την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας, ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά με τη συνολική του εικόνα, δεν αξίζει το
δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί
στο Champions League. Γιατί ακόμη και αν το πάρει η ευρωπαϊκή

Β

Για όλα
φταίει ο…
γιατρός
Βρέθηκε ο φταίχτης
που κρέμασε τον ΠΑΟΚ
στην υπόθεση της
ανανέωσης των
καρτών υγείας 12
ποδοσφαιριστών που
θα μπορούσε να
στερήσει την
κατάκτηση της
δεύτερης θέσης που
οδηγεί στα
προκριματικά του
Champions League. Η
ΠΑΕ ζήτησε από τον
γιατρό της ομάδας
Μάκη Παπασούλη την
παραίτησή του, ως
άμεσου υπεύθυνου για
το λάθος αυτό. Ο Μ.
Παπασούλης ανέλαβε
την ευθύνη που του
αναλογεί για το θέμα
και έθεσε την
παραίτηση του στη
διάθεσή της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ.
Η τακτική του Ιβάν
Σαββίδη να τα δώσει
όλα στους διαιτητές
παίρνοντας τον
αποτυχημένο Λούμπος
Μίχελ που ήδη είναι
σπίτι του και τους
Μάλαμα Τεβεκέλη,
Δημήτρη Σαραϊδάρη,
δεν ευδοκίμησε. Ο
τελευταίος όταν ο
Παντελής
Κωνσταντινίδης
ακολούθησε τον

Μπάχαλο ο ΠΑΟΚ
Φταίει…
ο Αυγενάκης!!!

του μοίρα του επιφυλάσσει ανάλογες αποτυχίες.
Η καθίζηση έχει αρχίσει από τον
Φεβρουάριο και συνεχίζεται με την
ίδια ένταση μετά το restart. Η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο
του πρωταθλήματος τον Μάρτιο
με την ήττα από τον Ολυμπιακό
στην Τούμπα (0-1) και το 1-1 στην
Ξάνθη, αλλά το άκρως προβλημα-

τικό πρόσωπο παρέμεινε και μετά
τη λήξη της καραντίνας. Σε αυτά
τα εννέα ματς που έχουν δώσει οι
Θεσσαλονικείς έκτοτε μετρούν μόλις τρεις νίκες (επί των ουραγών
της διαδικασίας ΟΦΗ και Άρη και
του υπερβολικά αδιάφορου Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή),
έχοντας τέσσερις ισοπαλίες και
δύο ήττες. Παράλληλα ήλθε μία ακόμη ήττα και αποκλεισμός στο

Κύπελλο από τον Ολυμπιακό (2-0).
Συνολικά στα δέκα τελευταία
παιχνίδια τους έχουν 9 γκολ υπέρ
και 8 κατά. Σε αυτά θα πρέπει να
προστεθεί και η αποτυχία στο Κύπελλο με 3 γκολ υπέρ και 4 κατά
στα δύο ματς με τον Ολυμπιακό.
Μάλιστα η ομάδα που μέχρι να χάσει από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις αρχές Φεβρουαρίου μετρούσε 56 σερί ματς με τουλάχιστον ένα γκολ στο πρωτάθλημα,
έχει μείνει άσφαιρη σε πέντε από
τα
εννέα
παιχνίδια
της
στα playoffs.
Η ατάκα του Άμπελ Φερέιρα
για τη φετινή κατάσταση στον ΠΑΟΚ είναι αινιγματική, αλλά δείχνει
το πρόβλημα.
«Θα μπορούσε να γραφτεί βιβλίο
με όσα έχουν συμβεί φέτος στον
ΠΑΟΚ», δήλωσε ο Πορτογάλος
προπονητής μετά την τραγική εμφάνιση στα play offs και το στείρο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στις 8
Ιουλίου. Μήπως φταίνε τα… λίγα
παιχνίδια και το γεγονός πως οι
παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν ξεκούραστοι σε σχέση με αυτούς του Ολυμπιακού; Μήπως η διακοπή λόγω

κορωνοϊού αποδιοργάνωσε την
κατάσταση στην Τούμπα;
Ο Φερέιρα κάθεται πάνω στο
βαρύ του συμβόλαιο και κάνει πως
δεν καταλαβαίνει. Βλέπει ότι του
φόρεσαν καπέλο έναν νέο τεχνικό
διευθυντή, πως του άλλαξαν προπονητή τερματοφυλάκων χωρίς
να τον ρωτήσουν, πως τον στοχοποιούν αναζητώντας εξιλαστήριο
θύμα, ότι ο Πάμπλο Γκαρσία είναι έτοιμος να κάνει το… αγροτικό
του, καθώς κάνει τις κατάλληλες
συναντήσεις.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι,
λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία
για την ερχόμενη σεζόν. Τον αρχιτέκτονα της περσινής τρομερής
σεζόν περίμεναν να δουν οι παίκτες, άλλος εμφανίστηκε. Οι λόγοι
της αποχώρησης γνωστοί. Όταν,
όμως, αποχωρεί ένας ισχυρός
συνδετικός κρίκος, το πρόβλημα
διογκώνεται. Το να φτάσεις στην
κορυφή, σου αυξάνει την αδρεναλίνη. Το κίνητρο είναι ισχυρό. Το να
παραμείνεις εκεί όμως, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οι παίκτες μετά
από μία τέλεια χρονιά ήθελαν νέα
ισχυρά κίνητρα. Η Ευρώπη ήταν το
πρώτο καύσιμο. Ένας άλλος ΠΑΟΚ απ’ αυτόν που αντικρίζουν τώρα οι οπαδοί του, πλησίασε να αποκλείσει τον Άγιαξ. Ήρθε ο αποκλεισμός και ακολούθησε το τρομερό χαστούκι από τη Σλόβαν
Μπρατσιλάβας. Οι παίκτες έχασαν
την αυτοπεποίθησή τους, ο προπονητής μπήκε σε καθεστώς πίεσης και η ομάδα οικονομικά είχε
τον βραχνά του FFP.
Ο ΠΑΟΚ πέρσι έπαιζε 4-2-3-1.
Στον άξονα είχε τους Πέλκα,
Μπίσεσβαρ, με τον δεύτερο να
παίζει συχνά κι εξτρέμ. Στα 32 του,
όμως, δεν είναι ο εκρηκτικός παίκτης. Ούτε φημιζόταν για τα αθλητικά προσόντα. Επιλέχθηκε ένας
προπονητής που παίζει 4-4-2. Κι
όταν ήρθε, ήδη είχαν γίνει ορισμένες μεταγραφές. Δεν μπόρεσε η
διοίκηση να ικανοποιήσει τα θέλω
του. Αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη και να προσθέσει πινελιές, ο Πορτογάλος έκανε δεύτερο φορ τον Πέλκα στην αρχή, ή
τον Μπίσεσβαρ, ενώ κλείδωσε
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πίσω τον Μάτος και του στέρησε
επιθετικές ελευθερίες.
Ο κόσμος ναι μεν θέλει τον ΠΑΟΚ να παίζει επιθετικά, αλλά έχοντας διασφαλίσει την καλή αμυντική του λειτουργία. Το φαινόμενο
να τρώει ο ΠΑΟΚ στην αρχή δύο
γκολ είχε κουράσει. Η ομάδα έπαιζε με απίστευτη αφέλεια. Το
πλήρωνε και φυσικά αυτό στερούσε από τους παίκτες αυτοπεποίθηση. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε φρεσκάδα, αν
και απουσίαζε η ευρωπαϊκή επιβάρυνση.
«Την ποιότητα επιθετικά την αγοράζεις», δήλωσε ο Φερέιρα μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Το
πρόβλημα είναι πως, όταν δέχεσαι
δύο γκολ, μόνο αν είσαι Ρεάλ,
Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Λίβερπουλ μπορείς να φύγεις από το
γήπεδο με νίκη…
Στο ματς με τον Παναθηναϊκό ο
μόνος νέος που ξεκίνησε ήταν ο
Ροντρίγκο, που όλη τη σεζόν έβλεπε την πλάτη του Μάτος. Ο
ΠΑΟΚ απέτυχε σ’ αυτό το κομμάτι.
Τον Στοχ δεν τον πίστευε ούτε ο
Λουτσέσκου, ούτε ο διάδοχός
του. Ο Ροντρίγκο στην πρώτη του
σεζόν ήταν μέτριος, ο Μιχάι μία
απλή προσθήκη, ο Ζίβκοβιτς απογοήτευσε, ο Αουγκούστο βγήκε
πρώτη φορά από τη Βραζιλία και
δεν ήταν ο παίκτης που θα κάνει
τη διαφορά. Ο Εσίτι ήταν του ύψους ή του βάθους. Ο ΠΑΟΚ ήθελε 3-4 ποιοτικούς και με ισχυρή
προσωπικότητα, να δώσουν νέα
κίνητρα στους ήδη επιτυχημένους
παίκτες και απέτυχε πλήρως σ’ αυτό το κομμάτι. Για τις κακές επιλο-

γές, δεν φταίνε βέβαια οι παίκτες.
Προφανώς ευθύνες έχει ο… Αυγενάκης.
Ασφαλώς για τον Φερέιρα υπάρχουν και δικαιολογίες. Ο ΠΑΟΚ, που μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό είχε τον βραχνά του FFP,
έπρεπε να αντιμετωπίσει την εξής
κατάσταση. Είχε στα πιτς Βιεϊρίνια, Μαουρίτσιο και Βέρνμπλουμ. Τρεις παίκτες, που με το
προηγούμενο καθεστώς φορολόγησης, μεικτά κόστιζαν πάνω από
5-6 εκατ. ευρώ. Δεν ήταν και το
πιο απλό να πάρει παίκτες στη θέση τους. Αυτό τον εγκλώβισε.
Στην πορεία προέκυψε ο τραυματισμός του Ζαμπά. Βασικός
πέρσι, ταχυδυναμικός εξτρέμ. Δεν
ξεκίνησε καλά τη σεζόν, αλλά σε
κάθε περίπτωση η ομάδα στερήθηκε μία λύση. Ακολούθησε η απώλεια του Κρέσπο. Ένας παίκτης
εγγύηση. Και συνεχίστηκε στα play
offs η ατυχία με τους Μίσιτς, Αουγκούστο. Βγήκε από τη ναφθαλίνη ο Εσίτι και παίζει ασταμάτητα ο Μαουρίτσιο, που είναι
φευγάτος. Ήρθε μετά τον αγώνα
με τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη
αγωνιστική των play offs και η απώλεια των Πέλκα και Βιεϊρίνια
κι έδεσε το γλυκό…
Μέσα σε όλα αυτά ξέσπασε και
το θέμα της ΕΕΑ. Ο οργανισμός
του ΠΑΟΚ, αντί να ασχοληθεί με
τα αγωνιστικά προβλήματα, το γύρισε στο δικαστικό. Οι αποφάσεις
προκάλεσαν αναταραχή και φυσικά μία ομάδα δεν μπορεί να μείνει
ανεπηρέαστη. Αυτός ο ΠΑΟΚ που
προκαλεί θλίψη, μέχρι την προτε-

λευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, ήταν στο -2 από τον Ολυμπιακό και τον είχε
στην έδρα του. Ηττήθηκε
και ήρθε η κατάρρευση.
Το δόγμα που κυριαρχεί
πλέον είναι του τύπου… κάντε
ομάδα να κερδίζετε και τον Αυγενάκη. Ο υφυπουργός Αθλητισμού, βλέπετε, αποφασίστηκε
ν’ αναδειχθεί πως είναι το μεγάλο
εμπόδιο στον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ.
Σε κάθε περίπτωση, ένας προπονητής οφείλει να εμπνέει τους
ποδοσφαιριστές του. Σ’ αυτό το
κομμάτι ο Φερέιρα απέτυχε παταγωδώς. Ναι, έχει δικαιολογίες, ναι,
δεν είναι δική του η ομάδα, αλλά
και πάλι έμοιαζε αδύναμος να δώσει λύσεις σε διάφορα θέματα. Ένας προπονητής είναι καλός όταν
δίνει ταυτότητα στην ομάδα του
και παίρνει το μάξιμουμ από τους
ποδοσφαιριστές του. Ο ίδιος δεν
μπόρεσε να βγάλει ούτε το 50%.
Ο Πορτογάλος αποδείχτηκε κακή επιλογή, και αυτοί που εισηγήθηκαν την πρόσληψή του και μάλιστα με τριετές συμβόλαιο, απέτυχαν. Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να
προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας του με τον Φερέιρα, θα
του καταβάλει 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά ο προπονητής για τα επόμενα
δύο χρόνια δεν θα μπορεί να εργαστεί σε καμία άλλη ομάδα στα
41 του χρόνια. Η πλάκα είναι ότι έβαλαν και ρήτρα που ανέρχεται
στα 7 εκατομμύρια ευρώ για τον
Πορτογάλο. Φοβόντουσαν στον
ΠΑΟΚ ότι θα πάνε να τον… κλέψουν. Γιατί ο Αυγενάκης έχει φίλους παντού.
Ένα τηλέφωνο θα έκανε στη Λίβερπουλ και να πώς θα βούταγε
τον Φερέιρα που είναι και πιο
φτηνός από τον Κλοπ. Εκεί λοιπόν
ο Ιβάν Σαββίδης έστησε μπλόκο
για να μην μπορούν οι εχθροί να
βουτήξουν το κελεπούρι…

Ακριβά
πληρώνει
το… εξοχικό
Χρόνια τώρα, οι φίλοι
του ΠΑΟΚ που είχαν
συνηθίζει να ζουν δίχως τίτλους, επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στα παιχνίδια
κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Άρη. Οι νίκες
προκαλούσαν ιδιαίτερη
ικανοποίηση.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον Άρη
και τον Ολυμπιακό
βαθμολογικά αδιάφορους. Σε αυτά τα παιχνίδια τις τελευταίες αγωνιστικές τα κατάφερε. Μάλιστα μετά τη νίκη στο «Καραϊσκάκης»
την περασμένη Κυριακή, ο Γιώργος Σαββίδης
δεν παρέλειψε να σχολιάσει με τον δικό του
τρόπο την επιτυχία.
Αρχικά ανέβασε μια...
Σουρωτή και στη συνέχεια ανέβασε μια φωτογραφία με τον πανηγυρισμό του Μιχάι και
έγραψε: «Είτε είσαι σε
καλή είτε σε κακή μέρα,
είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις στο εξοχικό... Σε χαλαρώνει.
Μπράβο ΠΑΟΚΑΡΑ».
Πόσο χαλαρώνεις όταν
έχεις διψήφια διαφορά
από τον πρωταθλητή,
είναι άλλο θέμα. Ο κόσμος ικανοποιήθηκε από την καζούρα στους
Ολυμπιακούς. Εξοχικό,
σου λέει, το «Καραϊσκάκης». Αν κερδίσει
και τον Άρη την Κυριακή, θ’ αρχίσουν τα πανηγύρια. Γυρίζει έτσι από την εποχή των τίτλων σε αυτήν, που η σεζόν είναι πετυχημένη
αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον
Ολυμπιακό και
τον Άρη…
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▶ ΣΕΛ. 21



 
 

Bullying
Ιβάν στους
δικαστές
Άχνα οι
εισαγγελείς…
(οι γνήσιοι,
όχι αυτοί
του OPEN…)

▶ ΣΕΛ. 27

• Δικαστές παραιτούνται, άλλοι αρνούνται να δικάσουν τον ΠΑΟΚ, γιατί
τους περιμένουν «ρεπορτάζ» του Σαββιδοτεχνείου για όσους έχουν… βίλες,
οι εισαγγελείς(οι κανονικοί) σιωπούν και ο Γεραπετρίτης κρύβεται ▶ ΣΕΛ. 22-23

 

Φιέστα… κι άσ’ τα
για το ελληνικό
ποδόσφαιρο ο τελικός

▶ ΣΕΛ. 28

 





▶ ΣΕΛ. 28







▶ ΣΕΛ. 29

Μπάχαλο ο ΠΑΟΚ
Φταίει…
ο Αυγενάκης!!!
• Στον ΠΑΟΚ για τη φετινή καθίζηση φταίει… ο
Αυγενάκης. Προφανώς ο Λευτέρης έδιωξε τον
Λουτσέσκου, δεν έκανε μεταγραφές και δεν
φρόντισε να ελεγχθούν τα δελτία ▶ ΣΕΛ. 30-31

• Κύπελλο Ελλάδος: Από την αρένα του Πανθεσσαλικού
στο βοσκοτόπι της Ριζούπολης ▶ ΣΕΛ. 24-25

