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• Στην Ευελπίδων ως κατηγορούμενη πλέον –αναμένεται η έκδοση βουλεύματος– η κα Τουλουπάκη, ενώ σειρά παίρνουν οι
«κουκουλοφόροι» μάρτυρες Σαράφης και Κελέση, την «κουκούλα» των οποίων αναμένεται να βγάλει η διάδοχος του Μπρακουμάτσου, αντιεισαγγελέας ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη ▶ ΣΕΛ. 8-9
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ην ώρα που το κοντέρ της πανδημίας συνέχιζε να χτυπάει διψήφια νούμερα κρουσμάτων και η λευκή σημαία που είχαν σηκώσει προσωρινά οι Τούρκοι στο ερευνητικό Oruc Reis ξαναϋψώθηκε, μαύρη αυτήν τη φορά, στο «πειρατικό» Barbaros (σ.σ. έχει βάλει πλώρη για την κυπριακή ΑΟΖ), την περασμένη Τετάρτη εξελισσόταν στη Βουλή ακόμη μία πολιτική κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Η «ναυμαχία» του πρωθυπουργού με τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ως αιτία τα «αμφισβητούμενα νερά» –για να θυμηθούμε την προσφιλή έκφραση της Ουάσινγκτον αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές διαφορές–
των αναδρομικών των συνταξιούχων. Ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε στα μέσα Ιουλίου ότι
πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα τα ποσά που αφορούν τις περικοπές
των μνημονιακών νόμων. Ωστόσο, η Νέα
Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε να συμφωνήσουν ούτε στο τι πρέπει να επιστραφεί. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι θα συμμορφωθεί ΠΛΗΡΩΣ στη δικαστική απόφαση επιστρέφοντας τα χρήματα ΕΦΑΠΑΞ και ΣΕ
ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους, τονίζοντας εμφατικά τις τρεις λέξεις. Η δε Κουμουνδούρου
αποκρύπτει εντέχνως ότι μέρος των αναδρομικών αφορούν το κόψιμο των συντάξεων που επέβαλε και η «πρώτη φορά Αριστερά» διακυβέρνησή της (βλ. νόμος Κατρούγκαλου) και έχει βγει στο αντάρτικο,
διότι λέει πως ο δήθεν «ανάλγητος» Μητσοτάκης δεν δίνει στους συνταξιούχους «εδώ και τώρα» τα αναδρομικά που σχετίζονται με τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις. Το ποιος έχει δίκιο και
ποιος έχει άδικο, ας το κρίνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι. Δεν παύει ωστόσο να υπάρχει κι ένα φάουλ που έκανε σε
αυτή την υπόθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς ως μέρος ενός συνολικότερου συλλογισμού κι όχι επειδή
ζήλεψε τον Αλέξη Τσίπρα –που δοκίμασε επαίσχυντα τις προάλλες να παζαρέψει τη συναίνεσή του στα εθνικά θέματα
με τη δίωξη Παπαγγελόπουλου–, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας συσχέτισε παντελώς
λανθασμένα το ύψος της καταβολής των αναδρομικών με τις «συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις» που «επιβάλλουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, χωρίς εκπτώσεις και με σαφές δημοσιονομικό κόστος».
Να ξεκινήσουμε από τα απλά: Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει κανείς λόγος να ξέρουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αν
η Ελλάδα δυσκολεύεται ή όχι να αγοράσει κανόνια και αεροπλάνα. Το σημαντικότερο; Το εθνικό φρόνημα και η αποτρεπτική δύναμη της χώρας δεν περίμεναν το ΣτΕ για να ξεδιπλωθούν. Δήλωσαν «παρών» και στον Έβρο τον περασμένο Φεβρουάριο και πριν από λίγες ημέρες στα νερά της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αν, ωστόσο, η κυβέρνηση
στενεύεται τόσο πολύ, δεν μένει παρά να βαφτίσει μια φρεγάτα «Μπαρμπα-Γιώργος» και άλλη μία «Μπαρμπα-Γιάννης» και να τις στείλει περιπολία στην Κύπρο να πάρουν στο κατόπι το Barbaros που σουλατσάρει και δεν το σταμάτησε η μάσκα με το τριφύλλι του κυρίου Δένδια. Έτσι… Προς τιμήν των Ελλήνων συνταξιούχων που, αν και δεν έχουν αλλά χρήματα λαμβάνειν παρά του μη έχοντος, θα έχουν συνεισφέρει στην εθνική άμυνα…
Επί της ουσίας τώρα: Ο Κυριάκος ήταν ειλικρινής. «Κύριοι, τόσα μπορούμε τώρα να δώσουμε, και αργότερα βλέπουμε». Και η πρόθεση της κυβέρνησης πραγματικά να εφησυχάσει τους συνταξιούχος –έστω κι ένα μεγάλο μέρος από
αυτούς– είναι 100% ειλικρινής, αφού γενίκευσε το μέτρο της απόδοσης σε όλους τους συνταξιούχους (για τις κύριες
συντάξεις), και όχι μόνο σε αυτούς που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ. Και αυτό κάτι λέει…

Τ

Τα αναδρομικά,
το Barbaros
και η φρεγάτα…
Μπαρμπα-Γιώργος
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• Σε εγρήγορση υπουργοί, βουλευτές και
εξωκοινοβουλευτικά στελέχη για τις αλλαγές
στο κυβερνητικό σχήμα που ετοιμάζει ο πρωθυπουργός
Πρώτη ημέρα σήμερα του Αυγούστου και ξεκινά η αγωνία υπουργών και βουλευτών, αλλά
ακόμη κι εξωκοινοβουλευτικών
στελεχών, καθώς εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται ο πολυθρύλητος ανασχηματισμός, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές με πρόσβαση στον
στενό κύκλο των άμεσων συνεργατών του πρωθυπουργού.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης
είναι γεγονός και η χώρα έχει
να περιμένει σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει κρίνει ότι
ήρθε η ώρα να προχωρήσει σε αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα. Αλλαγές όχι μόνο σε
πρόσωπα, αλλά και με τη δημιουργία νέων υπουργείων και με αλλαγή αρμοδιοτήτων. «Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από τον
πρωθυπουργό», μας έλεγε συνεργάτης του κ.
Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός αναμένει κάποιο ουδέτερο διάστημα για να προβεί στις ανακοινώσεις.
Ο Ουμπέρτο Έκο (1932-2016), ο Ιταλός
σημειολόγος, φιλόσοφος και μυθιστοριογράφος, είχε πει την έκφραση «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», και μάλιστα
τον Δεκέμβριο του 1993 εξέδωσε ένα βιβλίο με τον ομώνυμο τίτλο. Ο λόγος που ο
μεγάλος Ιταλός σημειολόγος είπε τη συγκεκριμένη φράση ήταν για να αναδείξει
με σκωπτικό τρόπο την ανάγκη που έχουν
όλοι οι άνθρωποι για κάποιες μέρες ανάπαυσης. Για χαλάρωση χωρίς ειδήσεις
και χωρίς τηλεόραση για ενημέρωση.
Στην πράξη ειδικά την τελευταία δεκαετία
στην Ελλάδα ο Αύγουστος κρύβει σημαντικές ειδήσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει έναν
ουδέτερο χρόνο που να κυλούν όλα κάπως
πιο ήρεμα, ώστε να ανακοινώσει τις αλλαγές που έχει ήδη αποφασίσει. Κι όταν μιλάμε για ουδέτερο χρόνο, εννοούμε να μην
τρέχουν ειδήσεις όπως η μαραθώνια Σύνοδος Κορυφής, οι προκλήσεις της Τουρκίας και ο συναγερμός στο Αιγαίο. Απλά όλοι εκτιμούν ότι οι ημέρες πριν από τον
Δεκαπενταύγουστο είναι οι ιδανικές για τις
αλλαγές. Και για έχουν χρόνο οι νέοι υπουργοί να ενημερωθούν και να μάθουν
τη νέα δουλειά τους αρκετές ημέρες πριν
από τη ΔΕΘ, εκεί όπου αναμένεται ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει τις προθέσεις
της κυβέρνησης για την ανάταξη της οικονομίας.

ΑΝΑΣχΗΜΑΤΙΣΜOΣ

Μικρές, αλλά
ηχηρές αλλαγές
ετοιμάζει ο Κυριάκος

προέρχονται από όλες τις ευρωπαϊκές δράσεις και ιδιαίτερα τα 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και παρά το γεγονός ότι τα πρώτα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα εκταμιευθούν τον Ιούνιο του 2021, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να
στείλει μήνυμα εντός κι εκτός Ελλάδας ότι
η χώρα άλλαξε και δεν περιμένει την τελευταία στιγμή να κάνει προγραμματισμό.
«Ο πρωθυπουργός θέλει να δημιουργηθεί μια
πολύ διακριτική δομή, που θα διαχειριστεί το
πακέτο. Που θα συντάξει τα σχέδια τα οποία
θα κατατεθούν στις Βρυξέλλες, ώστε να έρθει
το χρήμα από το 2021 και μετά», λένε πηγές
εντός της κυβέρνησης. Από το Μαξίμου επιμένουν ότι ο ανασχηματισμός θα είναι

προσθετικός, υπονοώντας ότι θα προστεθούν υπουργεία και υφυπουργεία και θα
αφαιρεθούν αρμοδιότητες από αλλού.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως έχει
αποκαλύψει η «Α», κεντρικό πρόσωπο θα
είναι ο Θόδωρος Σκυλακάκης, έχοντας
αρωγούς τον Άκη Σκέρτσο και τον Αλέξη
Πατέλη. Κάποιοι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας διέρρεαν
τις προηγούμενες ημέρες ότι ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο κ.
Πατέλης, προορίζεται για αναπληρωτής υπουργός Μεταρρυθμίσεων, αλλά οι συγκεκριμένες διαρροές δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά.
Εκτός του κ. Σκυλακάκη, πολλές πιθανότητες αναβάθμισης έχουν και τρεις γυναίκες, οι οποίες αυτήν τη στιγμή είναι σε θέσεις γενικών γραμματέων. Ο λόγος για τη
γενική γραμματέα Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Βίκυ
Λοΐζου. Η Αλεξάνδρα Σδούκου είναι πιθανό να αφήσει τη γενική γραμματεία Ενέργειας και να αναλάβει υφυπουργός στη
θέση του παραιτηθέντος κ. Θωμά. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μεταξύ αυτών που μπορεί να αναβαθμιστούν είναι
και η γενική γραμματέας Εργασίας, Άννα
Στρατινάκη, η οποία φαίνεται να ξεπέρασε την γκέλα με τα βάουτσερς.
Θολό τοπίο παραμένει το υπουργείο Εργασίας, καθώς ο Γιάννης Βρούτσης έχει εκφράσει τη διαφωνία του για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που αποτελεί προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, αλλά
γνωρίζει καλά το περίπλοκο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας. Οι διαφω-

Μηνύματα
Επίσης, ας μη λησμονούμε ότι ο πρωθυπουργός θέλει αυτός ο ανασχηματισμός να
δείξει στην κοινωνία ότι η κυβέρνησή του
είναι πανέτοιμη για να διαχειριστεί το πακέτο των 72 δισεκατομμυρίων ευρώ που

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

νίες έχουν κορυφωθεί ειδικά το τελευταίο
διάστημα που ο πρωθυπουργός μιλάει πιο
συχνότερα με τον Τάσο Γιαννίτση. Ερωτηματικά υπάρχουν και για τους Στέλιο
Πέτσα (σίγουρα αφήνει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου), Λευτέρη Αυγενάκη και Χάρη Θεοχάρη.
Πηγές αναφέρουν ότι ο Βασίλης Κικίλιας
έχει εκφράσει τη βούλησή του να αφήσει
το υπουργείο Υγείας. Και η Νίκη Κεραμέως δεν θα έλεγε όχι σε μία αλλαγή. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Μάκη Βορίδη,
που ομολογουμένως τα πήγε καλά σε ένα
υπουργείο που δεν το γνώριζε. Στους ακλόνητους συμπεριλαμβάνονται ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο
Κώστας Τσιάρας, ο Τάκης Θεδωρικάκος, και ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης πιθανότατα θα χάσει τον
υφυπουργό του Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος είναι υποψήφιος για αναβάθμιση.
Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι θα υπάρξει αλλαγή και στο υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη Λίνα
Μενδώνη.
Στο επικοινωνιακό επιτελείο, πέραν του κ.
Πέτσα δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Δηλαδή,
η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις
και θα παραμείνει στο πόστο της. Ως προϊστάμενός της ακούγεται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Σπήλιος Λιβανός, όμως έχει κερδίσει πολλούς πόντους τελευταία ο βουλευτής Επικρατείας Χρήστος
Ταραντίλης, ο οποίος για τους μυημένους
δεν θα αποτελέσει έκπληξη πιθανή υπουργοποίησή του.
Υποψήφιοι για να εισέλθουν στο κυβερνητικό σχήμα φέρονται να είναι και οι Θόδωρος Ρουσσόπουλος και Βασίλης Οικονόμου, αν και θεωρείται δύσκολο και
για τους δύο, καθώς προέρχονται από την
ίδια εκλογική περιφέρεια.
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• Πώς η Άνγκελα Μέρκελ έπεισε τον «Σουλτάνο»
να μη βγει το Oruc Reis στα ανοιχτά και ξεκινήσει σεισμικές
έρευνες, προκαλώντας θερμό επεισόδιο
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οπισθοχώρησε με το να δώσει εντολή στο Oruc Reis να δέσει στο λιμάνι της Αττάλειας, που θεωρείται η πρωτεύουσα του τουρισμού
της Τουρκίας; Ή απλά ήταν μία κίνηση στη διπλωματική σκακιέρα;
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

πό τη μία ο Τούρκος πρόεδρος με κάθε ενέργειά του
στέλνει μήνυμα σε εχθρούς
και φίλους ότι επιθυμεί η
Τουρκία να εξελιχθεί σε νέα
οθωμανική αυτοκρατορία, ακολουθώντας
το δόγμα της «Γαλάζιας πατρίδας», και από
την άλλη η απόσυρση του ερευνητικού
σκάφους θολώνει το αφήγημα για την πανίσχυρη Τουρκία. Μάλιστα, με βάση τα όσα λένε οι λαλίστατοι υπουργοί του, τότε ο
ελληνικός στόλος έπρεπε να είχε ήδη παραδοθεί με το μόλις ανακοίνωσε navtex η
Τουρκία.
Κι όμως, για μία ακόμη φορά, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν δεν ανέμενε αυτή την αντίδραση εκ μέρους της Ελλάδας. Σε χρόνο
ρεκόρ ο ελληνικός στόλος είχε «απλωθεί»
σαν βεντάλια στο Αιγαίο και ειδικά στην
περιοχή του Καστελόριζου, όπου θα ξεκινούσε τις σεισμογραφικές έρευνες το Oruc
Reis. Ας μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή αναπτύχθηκαν και τα οκτώ υποβρύχια του
ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μία κίνηση που έδειξε αποφασιστικότητα, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ακόμη και για σύγκρουση. Κάτι που δεν ανέμενε ο Σουλτάνος.
Και είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους
μήνες, που η Ελλάδα δεν «κώλωσε» στις
μαγκιές του Τούρκου προέδρου. Στο τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας –τις τελευταίες
ημέρες του Φεβρουαρίου– επεχείρησε να
περάσει στα ελληνικά σύνορα του Έβρου
ορδές λαθραίων μεταναστών, από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και από άλλες χώρες, όπου επισήμως δεν θεωρούνται από
τη Διεθνή Αμνηστία ως εμπόλεμες περιοχές. Και τώρα αναγκάστηκε σε υποχώρηση, όχι άτακτη όπως υποστηρίζει ένα μέρος των κυβερνητικών κύκλων. Τουναντίον, η τωρινή υποχώρηση έγινε συντεταγμένα και ήταν αναγκαία.
Και όπως σωστά πρέπει να κατανοούμε
στην Ελλάδα τις εξελίξεις, κάθε άλλο παρά
θα ηρεμήσει ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι γνωστό σε όλους τους αναλυτές
ότι ως γνήσιος λαϊκιστής ηγέτης αρέσκεται
σε πολλές μικρές νίκες για να τον αποθεώνει το ακροατήριό του. Όμως, από την
άλλη, αυτές οι μικρές νίκες καλό είναι να
τις προπαγανδίζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί τού
επέτρεψε να πανηγυρίσει μία ακόμη μικρή
νίκη στο εσωτερικό και ειδικά μεταξύ των
οπαδών του κόμματός του, αλλά η κίνησή
του δεν είχε απήχηση ούτε στο σουνιτικό Ι-

Τα άδεια ταμεία
έφεραν τον Ερντογάν
σε απόγνωση
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΗΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ
ΕΑΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ
σλάμ, ενώ στην προσευχή από ξένους ηγέτες παραβρέθηκαν μόνο από το Αζερμπαϊτζάν και το Κατάρ. Δηλαδή, μιλάμε για
ένα σώου που δεν το λες κι επιτυχημένο.
Τουναντίον, οι αρνητικές κρίσεις από όλη
την υφήλιο ήταν πολύ μεγαλύτερες, ακόμη και από ηγέτες που ο Τούρκος πρόεδρος είναι πιο κοντά. Ο λόγος φυσικά για
τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί είναι ικανός
ακόμη και το μουστάκι του Ερντογάν να
ξυρίσει.

Η οικονομία
Το χειρότερο όλων, όμως, για τον Ερντογάν είναι ότι η τουρκική οικονομία είναι
σε άθλια κατάσταση. Η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε μέσα σε τρεις ημέρες κατά 8%,
πληρώνοντας το σώου της Αγίας Σοφίας.
Και το λέμε αυτό διότι, λόγω των μετώπων
που έχει ανοίξει ο Ερντογάν, οι αγορές

δεν βλέπουν από πού θα βρει φθηνό χρήμα η Τουρκία, οπότε παίρνουν τα μέτρα
τους, εξασφαλίζοντας τα δικά τους οφέλη,
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της τουρκικής οικονομίας.
Οι αγορές επισημαίνουν χαρακτηριστικά
ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά χειροτερεύουν,
με συνέπεια να μη λαμβάνει κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Κονδύλια που αυτή την
εποχή τα έχει ανάγκη. Μάλιστα, οι πλέον
κινδυνολόγοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι
δεν θα τους προκαλούσε έκπληξη εάν κατέρρεε κι άλλο η τουρκική λίρα και ξαφνικά
ένα δολάριο να άξιζε όσο και 10 λίρες. Μία
ισοτιμία, η οποία οδηγεί στον γκρεμό. Και
ας μη λησμονούμε τον ρόλο αυτών των «απαισιόδοξων αναλυτών» κατά τη διάρκεια
της ελληνικής κρίσης.
Ήδη οι αγορές προεξοφλούν ότι πολύ δύσκολα η Τουρκία θα δει το χρώμα του ευ-

ρώ για πολλούς μήνες ακόμη, καθώς αυξάνονται οι χώρες που ευχαρίστως θα έβαζαν βέτο για περαιτέρω οικονομική συνεργασία με την Τουρκία. Και οι αγορές
δεν ομιλούν μόνο για την Ελλάδα και την
Κύπρο (τις οποίες ενοχλεί κάθε τρεις και
λίγο) και οι οποίες έχουν κάθε δικαίωμα,
αλλά η Γαλλία του Εμανουέλ Μακρόν (ζήτησε επισήμως να επιβληθούν κυρώσεις
στην Τουρκία) και η Αυστρία του Σεμπάστιαν Κουρτς. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αυστρία διέλυσε μία αραβική θρησκευτική
κοινότητα, έκλεισε επτά τζαμιά κι απέλασε
περισσότερους από 50 ιμάμηδες μαζί με
τις οικογένειές τους, βασιζόμενη σε έναν
νόμο του 2015, που απαγόρευε σε θρησκευτικούς ηγέτες μειονοτήτων να χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Όλως τυχαίως τα λεφτά έρχονταν από την Άγκυρα.
Και ο Κουρτς δεν κατάλαβε ούτε από τις
τούρκικες απειλές, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ζήτησε με κάθε επισημότητα στη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. να διακοπούν οι ενταξιακές διαδικασίες της
Τουρκίας, εξηγώντας ότι δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος.
Οι αγορές, λοιπόν, εκτιμούν πως, μετά την
ευρωπαϊκή άρνηση, ο Ερντογάν δεν έχει
άλλες πηγές να αντλήσει χρήμα. Του έχει
μείνει το Κατάρ, το οποίο κι αυτό είναι
προσεκτικό. Πρόσφατα δάνεισε στον Ερντογάν 10 δισεκατομμύρια δολάρια για να
βοηθήσει, αλλά παράλληλα δεν θέλει να
πάει κόντρα και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Πούτιν δεν δανείζει ούτε τη γυναίκα
του, ο Τραμπ σκέφτεται μόνο τις εκλογές
και την κακή κατάσταση της αμερικανικής
οικονομίας λόγω της πανδημίας, ενώ οι
Κινέζοι έχουν μεγαλύτερα συμφέροντα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το να χρηματοδοτήσουν την Τουρκία, προκαλώντας
την αντίδραση των Βρυξελλών. Κι όπως
φάνηκε και στην ελληνική κρίση, το Πεκίνο ξέρει να διατηρεί τις αποστάσεις.

Ένα τσιρότο
Μάλιστα, οι αναλυτές των αγορών προχώρησαν στην εκτίμηση ότι οι προσπάθειες
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της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας για να
στηρίξουν τη λίρα μπορεί να οδηγηθούν
στο κενό και να έχουν χαθεί κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια αποθεματικά. Η κρίση του κορωνοϊού προκάλεσε πτώση των
εξαγωγών και ο τουριστικός τομέας έχει
παγώσει, προκαλώντας απότομη αύξηση
του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνει
και η «Capital Economics». Και τα μεγάλα
βραχυπρόθεσμα εξωτερικά χρέη της Τουρκίας (170 δισεκατομμύρια δολάρια, 22%
του ΑΕΠ) αφήνουν την οικονομία εκτεθειμένη σε πολύ δύσκολες συνθήκες εξωτερικής χρηματοδότησης.
Η οικονομική υποστήριξη από το Κατάρ έσωσε την Τουρκία από το χείλος μιας νομισματικής κρίσης τον Μάιο, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπάθησαν επίσης να μειώσουν την πίεση στη λίρα μέσω της συμπίεσης των εισαγωγών –με μια
σειρά από αυξήσεις των δασμών τους τελευταίους μήνες– καθώς και με ήπια
capital controls. Αλλά η υποστήριξη από
το Κατάρ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από
ένα τσιρότο σε μία μεγάλη πληγή. Και το
πιο σημαντικό, καμία πολιτική της κυβέρνησης της Τουρκίας δεν ασχολείται με το
πρόβλημα του πληθωρισμού.
Οι αναλυτές επισημαίνουν πως, αν επιβληθούν κυρώσεις από την Ε.Ε., ή ακόμη
και εάν απλώς παγώσουν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για ένα χρονικό διάστημα, θα στείλει ένα σαφές αρνητικό σήμα
στις αγορές προκαλώντας περαιτέρω βουτιά της τουρκικής λίρας.

Tο μέτωπο
της Λιβύης

Το σήμα της Μέρκελ
Κατά τη διάρκεια της κρίσης ακούσαμε
ουκ ολίγους υπουργούς της κυβέρνησης
Ερντογάν να αναπαραγάγουν το ίδιο αφήγημα για την Ελλάδα, ότι «είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης». Και ο λόγος
που έγινε αυτό ήταν ότι η Άνγκελα Μέρκελ, που ανέλαβε να παίξει τον ρόλο του
διαμεσολαβητή, ξεκαθάρισε στον Ερντογάν δύο πράγματα. Πρώτον ότι σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης η Ε.Ε. είναι
υποχρεωμένη να στηρίξει τα μέλη της,
που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το
δεύτερο και πιο σημαντικό ήταν αυτό που
ανέφερε η Γερμανίδα καγκελάριος, πως
εάν τεθεί θέμα οικονομικών κυρώσεων
από την Ε.Ε., τότε η ίδια δεν μπορεί να
κάνει απολύτως τίποτα, καθώς ήδη υπάρχουν πολλά κράτη που θα βάλουν βέτο για
να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες, αλλά και να σταματήσουν να κατευθύνονται κονδύλια στην Τουρκία ακόμη και για το μεταναστευτικό. Κι εξήγησε
στον σουλτάνο τις πρόσφατες αποφάσεις
της μεγάλης πλειοψηφίας του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Και ο Ερντογάν, βλέποντας και τον Μακρόν σε οργίλη κατάσταση, αναγκάστηκε
να υποχωρήσει. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι
με το βέτο του Μακρόν δεν έχουν ξεκινήσει επί της ουσίας οι ενταξιακές διαδικασίες για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία,
ενώ όλα τα είχε έτοιμα η Μέρκελ. Φανταστείτε τώρα με την Τουρκία, που ο Μακρόν έχει περισσότερους συμμάχους εάν
κατέθετε βέτο.
Βέβαια ο Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην εκλεγεί ο Τραμπ, ήθελε –έστω
και με άγαρμπο τρόπο– να προχωρήσει σε
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ΑΘΗΝΑ: Διάλογος μόνο
για την οριοθέτηση θαλασσίων
ζωνών και υφαλοκρηπίδας
Η κυβέρνηση μπορεί να νιώθει ικανοποίηση που για μία ακόμη φορά τα
σχέδια του Ερντογάν δεν υλοποιήθηκαν, αλλά όπως λένε στο Μαξίμου
«πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, διότι ο απρόβλεπτος Ερντογάν είναι
ικανός για όλα».
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως η στρατηγική της κυβέρνησης απέδωσε
καρπούς, αφού οι τακτικισμοί της Άγκυρας δεν την οδήγησαν πουθενά. Από
την πρώτη στιγμή η Αθήνα έλεγε πως η προκλητική στάση της Άγκυρας
πρέπει να πάρει τέλος και να υπάρξει έμπρακτη αποκλιμάκωση. Τόσο η
αποφασιστικότητα που επέδειξε η Αθήνα, όσο και τα μηνύματα που έφτασαν
από το εξωτερικό, και κυρίως από το Βερολίνο, οδήγησαν την Τουρκία σε
αναδίπλωση. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του διαλόγου, όπως επεσήμανε και ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, αυτός θα είναι οι διερευνητικές
επαφές, οι οποίες με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχουν σταματήσει από τον
Μάρτιο του 2016, αλλά και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Η μόνη
διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει και συζητά η Αθήνα είναι η οριοθέτηση
θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας, και υπό αυτή την έννοια ο διάλογος
είναι σαφέστατα οριοθετημένος και δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών.
Πάντως στην Αθήνα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση που κράτησαν
Βουλγαρία και Ρουμανία. Ήδη έχουν σταλεί τα μηνύματα και προς τη Σόφια
και προς το Βουκουρέστι, πως η Αθήνα θα είναι πολύ επιφυλακτική σε ό,τι
ζητήσουν στο πλαίσιο της Ε.Ε., ως ένα από τα παλαιότερα μέλη.

κινήσεις που να καταγράψουν ένα νέο στάτους κβο στη Μεσόγειο, όμως τα πράγματα
δεν εξελίσσονται όπως τα είχε σχεδιάσει,
λόγω της οικονομικής κατάστασης της
Τουρκίας που μπορεί να περιγραφεί ως άθλια. Και οι φτωχοί Τούρκοι μπορεί να α-

ντέξουν την πείνα για χάρη του «πατερούλη», αλλά πόσο θα κάνουν υπομονή όταν
συνεχίζονται να έρχονται τα πτώματα στρατιωτών από τη βόρεια Συρία, το βόρειο Ιράκ, ή και από άλλες περιοχές που θέλει
να ανοίξει μέτωπα ο πρόεδρός τους;

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο της
Λιβύης, η Αθήνα είδε με καλό
μάτι την ανακοίνωση του
Βερολίνου ότι θα υπάρξει
μεγαλύτερη εμπλοκή της
Γερμανίας και της Γαλλίας –για
να σταματήσει ο εξοπλισμός
του Σάρατζ μέσω της Τουρκίας–
με την αποστολή πλοίων.
Παράλληλα, οι
εμπειρογνώμονες του
υπουργείου Εξωτερικών
συνεχίζουν τις
διαπραγματεύσεις με την
Αίγυπτο για τον καθορισμό των
θαλάσσιων ζωνών. Καλά
πληροφορημένες πηγές
επιμένουν ότι μπορεί ακόμη κι
εντός Αυγούστου να υπάρξουν
ευχάριστα νέα, με την Αθήνα
και το Κάιρο να βρίσκονται
κοντά σε συμφωνία.
Το σίγουρο είναι ότι
διπλωματικοί κύκλοι στην
Αθήνα εκτιμούν πως τελικά ο
Αλ Σίσι δεν θα εισβάλει στη
Λιβύη, καθώς κι αυτός έχει
ανοικτά μέτωπα στο εσωτερικό,
λόγω της οικονομικής κρίσης
που έφερε η πανδημία. Ήδη η
κυβέρνηση της Αιγύπτου έχει να
διαχειριστεί την αντιπαράθεση
με την Αιθιοπία για το Μεγάλο
Φράγμα της Αναγέννησης που
κατασκευάζεται στον Μπλε
Νείλο και απειλεί να μειώσει
κατά 20% τη ροή του ζωοδότη
ποταμού της Αιγύπτου. Στα
δυτικά σύνορα, την ηρεμία που
επικρατεί κινδυνεύει να
διαταράξει ενδεχόμενη
ευρύτερη ριζοσπαστικοποίηση
των αραβικών πληθυσμών,
λόγω της εξαγγελθείσας
προσάρτησης της Κοιλάδας του
Ιορδάνη στο Ισραήλ, ενώ ο
συνδυασμός πανδημίας και
οικονομικής κρίσης έχει φέρει
σε δεινή θέση την Αίγυπτο που
συντηρεί τον πληθυσμό της
μόνο χάρη στην τουριστική
πρόσοδο και τη σαουδαραβική
«γαλαντομία» (έναντι πολιτικών
ανταλλαγμάτων).
Με άλλα λόγια, ο Σίσι
κινδυνεύει να κερδίσει την
ανατολική Λιβύη, χάνοντας την
ίδια την Αίγυπτο, όπου η
προοπτική μιας νέας
επανάστασης σε συνθήκες
πολύπλευρης εθνικής κρίσης, με
πρωταγωνιστή
τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα, δεν μπορεί να
αποκλειστεί.
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• Με απίστευτες ανακρίβειες και παντελώς fake επιχειρηματολογία, στην
Κουμουνδούρου προσπαθούν να αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο που να ικανοποιεί
τον σκληρό κομματικό πυρήνα και να χαϊδεύει τα αυτιά του ριζοσπαστικού ακροατηρίου

Δεύτερη φύση τo ψέμα
για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Τζέραλντ Έντελμαν
(1929-2014), καθηγητής
Βιοχημείας και Νευροβιολογίας, τιμήθηκε το 1972
(σε ηλικία 43 χρόνων) με
το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη
της μοριακής δομής των
αντισωμάτων. Εν συνεχεία στράφηκε ολοκληρωτικά στην προσπάθεια
της κατανόησης του ανθρώπινου εγκεφάλου.
Προς τι αναφορά και η
σχέση της με την τρέχουσα πολιτική σκηνή της
χώρας μας στο ρεπορτάζ
που ακολουθεί…
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

Έντελμαν, λοιπόν,
μέσα από ερευνητικά προγράμματα,
ατέλειωτες ώρες
μελέτης και συγγραφή πληθώρα βιβλίων καθιέρωσε τον όρο «νευρωνικός δαρβινισμός». Με αυτό ο καθηγητής
Βιοχημείας και Νευροβιολογίας
εξηγεί με όρους εξέλιξης τη διαδικασία μέσω της οποίας επιλέγονται να ζήσουν και να ενισχύσουν τον αριθμό των συνάψεών
τους μόνο κάποια από τα 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα,
τα οποία δημιουργούνται στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο κατά τη
διάρκεια της εννεάμηνης ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου. Αναμφίβολα, τα βιβλία και οι μελέτες του Έντελμαν είναι δυσνόητες για έναν απλό άνθρωπο. Όμως ένα βιβλίο του, «Η Δεύτερη
Φύση», είναι σαφώς πιο εύκολο
να το κατανοήσει ένας μέσος
νους. Σε αυτό το βιβλίο ο Έντελμαν καταθέτει το απόσταγμα της
σκέψης του σχετικά με τη λει-

τουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και τη θεωρία του νευρωνικού δαρβινισμού. Σε μια σύνθεση Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας,
Ψυχανάλυσης, Εξελικτικής Βιολογίας και Νευροεπιστημών έθεσε τις βάσεις για τη Νευροβιολο-

γική Γνωσιολογία ως θετική επιστήμη.
Όποιος, λοιπόν, διαβάσει και
κατανοήσει τα όσα αναφέρει ο Έντελμαν στη «Δεύτερη Φύση» είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να εξηγεί και το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Και
δεν ομιλούμε για τη μεγάλη πλειοψηφία των μεσαίων και κατώτερων στελεχών, αλλά για την ηγετική ομάδα, τους προπαγανδιστές
και τα περιφερειακά μέλη. Όλοι
αυτοί γύρω από την ηγετική ομάδα προσπαθούν ανεπιτυχώς να
ξεφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας από τα σχοινιά
του ρινγκ όπου βρίσκεται, δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον Έντελμαν. Η δεύτερη φύση των υψηλόβαθμων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ψέμα. Λίγο-πολύ το
γνωρίζαμε, αλλά όσο περνάει ο
καιρός η κατάσταση ξεφεύγει. Κά-

ποιοι μάλιστα ισχυρίζονται πως
στο τέλος θα χρειαστούν ειδικά
θεραπευτικά κέντρα που θεραπεύουν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει να λένε ψέματα ακόμη και στον καθρέφτη
τους.

Από πού να ξεκινήσεις
Στο βιβλίο του «Η Δεύτερη Φύση» ο Έντελμαν αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι «η μοναδικότητα
του κάθε ατόμου, η δημιουργικότητα, η αισθητική και η ηθική υπερβαίνουν την απλή επιστημονική περιγραφή και αφήνουν έδαφος για
μια ευρύτερη ανθρωπιστική αναζήτηση». Σε αυτή την αναζήτηση έχουμε εισέλθει κι εμείς από τη
Δευτέρα 27 Ιουλίου, διαβάζοντας
στο «Ανοιχτό παράθυρο» το άρθρο του Γιώργου Λακόπουλου
υπό τον τίτλο: «Άσχημα νέα για την
κυβέρνηση: Ο χρόνος τρέχει σε βάρος της και ο Τσίπρας “έστησε στον
τοίχο” τον Μητσοτάκη: στα ελληνοτουρκικά, την οικονομία, το νοσηρό
πολιτικό κλίμα, την Novartis και τον
Σαμαρά».
Όποιος άντεξε και διάβασε το
πόνημα του κ. Λακόπουλου είναι βέβαιο ότι ξαφνικά ένιωσε τα
γένια του να μεγαλώνουν με την
ταχύτητα που ατσαλώθηκαν τα
γένια του Τομ Χανκς (πρόσφατα
παρέλαβε το ελληνικό διαβατήριό του μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα Ουίλσον) στην ταινία «Ο ναυαγός» του 2000 σε ένα τροπικό ερημονήσι του νότιου Ειρηνικού
ωκεανού. Μία ταινία που έσπασε τα ταμεία, καθήλωσε όλους
τους σινεφίλ του πλανήτη, δίνοντας την ευκαιρία στον πρωταγωνιστή να διεκδικήσει το Όσκαρ
πρώτου ανδρικού ρόλου. Προς
Θεού, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο
Γιώργος Λακόπουλος δεν είναι
ψεύτης εκ φύσης, ή εκ πεποιθήσεως. Απλά σκέφτεται τα συμφέροντά του, οπότε από τη στιγμή
που η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
δεν αντέχει την κριτική, αυτός τη
γύρισε τη μανιβέλα. Αποθέωση
θέλει ο αρχηγός; Να αποθεωθεί
ο κύριος. Οι αυλοκόλακες πιστεύουν ότι τα κάνουν όλα καλά;
Να ικανοποιηθούν οι κύριοι. Και
γράφοντας το συγκεκριμένο άρθρο, ο μπαρουτοκαπνισμένος
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ΕΑΝ ΖΟΥΣΕ Ο ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΕΝΤΕΛΜΑΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟ», ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΣΤΙΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά ούτε και τις διαβεβαιώσεις της Κομισιόν, της Μέρκελ, του Μακρόν, ακόμη και των «φειδωλών
χωρών» της Ευρώπης. Απλά παραφράζουμε το γνωστό λαϊκό άσμα και το αφιερώνουμε στον κ.
Αρβανίτη, «είμαι ψεύτης και το κέφι μου θα κάνω». Έτσι αποφάσισε
κι έγραψε ένα άρθρο στα φίλια
ΜΜΕ για να ικανοποιήσει όλες
τις φανατίλες του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο ίδιο άρθρο ο ευρωβουλευτής επιμένει να γράφει για έναν
αόρατο πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής σχετικά με την ελληνοτουρκική κρίση. Μάλιστα, τον
κατηγόρησε ως παρία της Συνόδου, όπου δεν τον «έπαιζε» κανένας. Και απλά οι φωτογραφίες
που είδαμε όλες αυτές τις ημέρες
από ένα σωρό συναντήσεις με
Μέρκελ, Μακρόν, Μισέλ και τις
άλλες ισχυρές προσωπικότητες
της Ευρώπης ήταν ψεύτικες, εάν
πιστέψουμε τον κ. Αρβανίτη. Εκτός εάν κάποιος αλητήριος έκλεψε τα γυαλιά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ως μύωπας
δεν μπορούσε να τις δει και αναγκάστηκε να γράψει ανακρίβειες
στο άρθρο του. Πάντως αυτό που
υποστηρίζουν άσπονδοι φίλοι
του εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκλαιγε
ένα 24ωρο που απέσυρε το ερευνητικό σκάφος ο Ερντογάν, ελέγχεται ως ανακριβές.
δημοσιογράφος είναι βέβαιο ότι
είπε στο τέλος: «Ας βγάλουν οι ίδιοι τα κάστανα από τη φωτιά».

Υπάρχουν και χειρότερα
Φυσικά ο κ. Λακόπουλος είναι
μία περίπτωση. Απλά όπως λένε
και οι παλιοί φίλοι του, «επειδή τα
γράφει αυτά, δεν τα πιστεύει κιόλας». Υπάρχουν άλλοι χειρότεροι.
Ψεύτες εκ πεποιθήσεως. Όπως

για παράδειγμα ο ευρωβουλευτής
πρώην δημοσιογράφος, ο κ. Κώστας Αρβανίτης. Οι άσπονδοι
φίλοι του τον χαρακτηρίζουν ως
«η ντροπή της δημοσιογραφίας».
Τώρα ο κ. Αρβανίτης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποφέρει όταν υπάρχουν καλά νέα
για την Ελλάδα.
Προφανώς τελευταία το δάκρυ
τρέχει κορόμηλο από τα μάτια

του. Αμφισβητούσε εάν η Ευρώπη έδινε λεφτά στην Ελλάδα και
στις άλλες χώρες, ήρθε η Σύνοδος και τον διέψευσε. Τώρα ξεκίνησε νέο παραμύθι. Ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν με νέο μνημόνιο που θα υπογράψει ο Μητσοτάκης, τον οποίο υποτιμητικά τον αποκαλεί ως «Μωυσή».
Φυσικά ο ευρωβουλευτής δεν
λαμβάνει υπόψη όχι τα όσα λένε

Μαθήματα από Παπαγγελόπουλο
Απλά να πούμε ότι για το παραμύθι του Τζανακόπουλου χρησιμοποιήθηκαν
και τα φίλια ΜΜΕ. Αυτοί τα έγραψαν με εντολή της Κουμουνδούρου και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος τα μετέφερε στη Βουλή. Έτσι αποδεικνύουν ότι έμαθαν καλά το μάθημα που τους έκανε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Το πώς να κάνεις ντόρο με παραμύθια της Χαλιμάς. Τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος; Όταν εκλέχθηκε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών απέστειλε επιστολές με ψευδώνυμο (συνήθως χρησιμοποιούσε το «Έλλην απόστρατος αξιωματικός») στην εφημερίδα «Ελεύθερος» του αείμνηστου
Μάστορα. Όταν δημοσιευόταν, έκοβε το απόκομμα κι έδιδε εντολή σε εισαγγελείς για προκαταρκτική. Ταυτόχρονα μοίραζε το αποκλειστικό στον επίσης αείμνηστο Δημήτρη Ρίζο και γινόταν ντόρος κατά της κυβέρνησης.

Το τερμάτισε ο Τζανακό
Αυτός όμως που δικαίως παίρνει
το Όσκαρ στο ποιος θα πει το πιο
μεγάλο ψέμα είναι ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος. Μιλάμε ότι
δεν λέει απλά ψέματα ο Τζανακό. Είναι ικανός να σου πει ότι
πολικές αρκούδες έκαναν κατάληψη στην πλατεία Συντάγματος.
Ελπίζουμε να μην παραμυθιάζει

με τέτοια μυθεύματα και την καλή του Έφη Αχτσιόγλου. Ο κ.
Τζανακόπουλος αναφέρθηκε σε
δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι μετοχές που πούλησε η
Μαριάννα Λάτση από τη συμμετοχή της στην επένδυση του Ελληνικού κατέληξαν σε εταιρεία
που συμμετέχουν ο αδελφός του
υφυπουργού Οικονομικών,
Γιώργου Ζαββού, Στέλιος, ενώ
στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
της εταιρείας βρίσκεται ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά, Αλέξανδρος,
αλλά και η Μιράντα Ξαφά.
Η εταιρεία, που σύμφωνα με
τον Τζανακόπουλο αγόρασε τις
μετοχές της Μαριάννας Λάτση,
εξέδωσε ανακοίνωση, όπου διαψεύδει τα όσα υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Στην ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι ουδέποτε κατείχε ή κατέχει μετοχές της Lamda
Development: «Σε απάντηση των
αναληθών, ανακριβών και προσβλητικών δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αφορούν τη δήθεν
εμπλοκή της εταιρείας μας στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda
Development, διευκρινίζονται τα κάτωθι: »Η εταιρεία ORILINA
PROPERTIES ΑΕΕΑΠ είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία, λειτουργεί δε σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία και υπό
τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 περί
Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρειών Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες
διατάξεις.
»Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε
μετοχές της Lamda Development,
ουδέποτε κατείχε, ή κατέχει μετοχές
της εν λόγω εταιρείας.
»Το παρόν προσυπογράφεται απ’
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία
προσωπικά ούτε κατείχαν ούτε κατέχουν μετοχές της εταιρείας Lamda
Development».
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• Στην Ευελπίδων ως κατηγορούμενη πλέον -αναμένεται η έκδοση
βουλεύματος- η κα Τουλουπάκη, ενώ σειρά παίρνουν οι «κουκουλοφόροι»
μάρτυρες Σαράφης και Κελέση, την «κουκούλα» των οποίων αναμένεται να
βγάλει η διάδοχος του Μπρακουμάτσου, αντιεισαγγελέας ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη

Βγαίνουν οι κουκούλες
– Ανοίγουν στόματα…
Η δικαστική έρευνα για τη σκευωρία της Novartis, μετά την άσκηση δίωξης της κας Τουλουπάκη, κατόπιν παραγγελίας του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευ.
Ζαχαρή, και την ανάθεση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σε 5μελές
Δικαστικό Συμβούλιο που εξελέγη με κλήρωση την Πέμπτη 30/7,
παίρνει πλέον μια άλλη μορφή.

Κ

ύρια πρόσωπα από τα οποία
θα αναζητηθούν στοιχεία είναι
οι αναφερόμενοι στο πόρισμα
Ζαχαρή, αλλά και στο πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής ως «προστατευόμενοι» μάρτυρες και «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» οι
με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».
Όπως είναι γνωστό, μετά
από έγγραφη «ομολογία» της κας Τουλουπάκη, τα πραγματικά
ονόματα των δύο
προαναφερομένων
μαρτύρων είναι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης
και Μαρία

Μαραγγέλη.
Μέχρι σήμερα λόγω της απίστευτης –και
ποινικώς κολάσιμης– απραξίας του πρώην
επόπτη της ανάκρισης –συνταξιοδοτήθηκε στις 30/6/2020– Παναγιώτη Μπρακουμάτσου, οι εν λόγω μάρτυρες δεν είχαν κληθεί να καταθέσουν με τα πραγματικά τους ονόματα, ώστε να υποστούν τις
κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για ένορκες καταθέσεις με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία. Κι αυτό επειδή η ψευδεπίγραφη υπαγωγή τους στην κατηγορία των
«μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος», παρά τη σαφή παραβίαση των προϋποθέσεων που είχε θέσει ο νομοθέτης για την υπαγωγή τους σ’ αυτήν, επέτρεπε να αποδίδουν ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος
των δέκα πολιτικών, χωρίς ποτέ να δώσουν λόγο για τις ποινικά κολάσιμες πράξεις τους.
Η έρευνα όμως της σκευωρίας
Novartis του Ευ. Ζαχαρή με
πλήρη ανάλυση και με ακράδαντα στοιχεία δεν αφήνει
την παραμικρή αμφιβολία ότι οι εν λόγω μάρτυρες, παρανόμως
και με σαφή πρόφαση να ενοχοποιήσουν πολιτικά πρόσωπα, α-

πέκτησαν την ιδιότητα του «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος».
Η νέα επόπτης της έρευνας για τη Novartis, αντεισαγγελέας ΑΠ, κα Γεωργία Αδειλίνη, αναμένεται να αναζητήσει τα στοιχεία που προαναφέραμε και να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό των δύο μαρτύρων, ως επώνυμοι πλέον μάρτυρες, να
καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν, πρόσωπο
με πρόσωπο, ενώπιον των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, και αργότερα από
το βήμα του μάρτυρος –ίσως και από τα έδρανα του εδωλίου– ενώπιον του Ειδικού
Δικαστηρίου.
Είναι βέβαιο ότι οι μέχρι σήμερα «προστατευόμενοι» μάρτυρες και «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», υπό το βάρος των
τεραστίων ποινικών ευθυνών τους –υπενθυμίζουμε ότι ο διαπρεπής συνταγματολόγος κ. Ευ. Βενιζέλος χαρακτήρισε τη «συνεργασία» των εν λόγω μαρτύρων με τους
εισαγγελείς Διαφθοράς ως «σκευωρία για
την κατάληψη του Πολιτεύματος»–, θα αναγκαστούν να αποκαλύψουν τα ονόματα όλων εκείνων που τους πίεσαν να καταλογίσουν στα δέκα πολιτικά πρόσωπα ανυπόστατες πράξεις και κατηγορίες.
Παραθέτουμε αυτούσιο το εδάφιο
που αφορά στους μάρτυρες δημοσίου
συμφέροντος του εισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελου Ζαχαρή:

«Είναι αυτονόητο ότι οι πράξεις των εισαγγελέων, με τις οποίες τίθενται υπό προστασία
οι μάρτυρες, δεν είναι απόρρητα έγγραφα. Είναι έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν
στη δικογραφία και να συνοδεύουν τις καταθέσεις των υπό προστασία μαρτύρων, χωρίς
βεβαίως να αναγράφονται σε αυτές τα αληθή
στοιχεία ταυτότητας των μαρτύρων αυτών.
Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στις
καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων, αυτοί, κατά τον χρόνο που έδωσαν τις καταθέσεις τους, χαρακτηρίσθηκαν απλώς ως
«μάρτυρες υπό προστασία», με διατάξεις του
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με το
άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 2928/2001, χωρίς συγχρόνως να έχουν χαρακτηρισθεί και ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», ήτοι ανήκουν
στην τρίτη κατηγορία των προσώπων της παρ.
7 του αρθρ. 9 Ν. 2928/2001, που προστέθηκε
με τον Ν. 4254/2014.
Επομένως, κατά τον χρόνο που κατέθεσαν
απολάμβαναν μόνο την προστασία που προβλέπει το άρθρ. 9 παρ. 1-2 Ν. 2928/2001, όχι όμως και την υπό του άρθρ. 45Β ΚΠΔ προστασία, δηλαδή τη δυνατότητα οριστικής αποχής από τη δίωξή τους για τα αδικήματα,
μεταξύ άλλων, της ψευδορκίας και συκοφαντικής δυσφημίσεως.
Ο αντεισαγγελάς ΑΠ, που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων Εγκλημάτων
Διαφθοράς εκ των υστέρων, και αφού οι καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων
είχαν διαβιβασθεί στη Βουλή και δη την
09.02.2018, εξέδωσε Διάταξη υπ’ αριθ.
3/2018, με την οποία αφήνεται να εννοηθεί
ότι οι τρεις «υπό προστασία μάρτυρες» χαρακτηρίσθηκαν και ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».
Όμως, η Διάταξη αυτή του ΑντΕισΑΠ καλύπτει τους τρεις μάρτυρες ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» για όποιες καταθέσεις δώσουν ενδεχομένως στο μέλλον, όχι όμως και
για τις καταθέσεις που έδωσαν πριν από την
έκδοση της ανωτέρω Διατάξεως την
09.02.2018, και οι οποίες μετά τη διαβίβασή
τους στη Βουλή είχαν εκφύγει, σε σχέση προς
τους πρωθυπουργούς και υπουργούς, της αρμοδιότητας της εισαγγελέως Διαφθοράς. Αυτά δε, και υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως
εκδοθεί και Διάταξη της εισαγγελέως εγκλη-
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πρώτη φορά στις 1-12-2017 στον Αντώνιο Σαμαρά είχε ήδη δώσει τρεις πολυσέλιδες ένορκες καταθέσεις, στις οποίες ουδέν καταθέτει
περί αυτών ενώ σύμφωνα με τους κανόνες της
κοινής πείρας και λογικής, στην πρώτη της κατάθεση έπρεπε αμέσως να αναφερθεί σε αυτόν λόγω της υψίστης θεσμικής του ιδιότητας
ως πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Ομοίως ο
μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης, πριν αναφερθεί
για πρώτη φορά στις 17-1-2018 στον Αντώνιο Σαμαρά, είχε ήδη δώσει δύο πολυσέλιδες
ένορκες καταθέσεις, στις οποίες ουδέν καταθέτει περί αυτού».

Καταλυτικό το πόρισμα Ζαχαρή

μάτων Διαφθοράς, με την οποία να χαρακτηρίζονται ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», την οποία και να έχει εγκρίνει ο ΑντΕισΑΠ. Εάν ο ΑντΕισΑΠ έχει εγκρίνει τις διατάξεις με αριθμούς 12/2017, 13/2017 και
1/2018 του ΕισΠλημΑθηνών που αναφέρονται στις καταθέσεις των τριών «υπό προστασία μαρτύρων», τότε δεν θα έχει εφαρμογή η
διάταξη του άρθρ. 45Β του ΚΠΔ με συνέπεια
να μην έχουν την, υπό του άρθρ. αυτού, προστασία και για τις καταθέσεις που ενδεχομένως
θα έχουν δώσει μετά την 09.02.2018.
Τα ως άνω εκτεθέντα σημαίνουν ότι οι τρεις
«υπό προστασία μάρτυρες», για τις καταθέσεις
που έδωσαν μέχρι την 09.02.2018 οπωσδήποτε δεν έχουν την υπό του άρθρου 45Β του
ΚΠΔ, προστασία.
Η παροχή προστασίας σε μάρτυρες αφορά
κυρίως και προεχόντως σε υποθέσεις τρομοκρατίας και του υποκόσμου, όπου πράγματι
μπορεί να λάβει χώρα πιθανή αντεκδίκηση ή
εκφοβισμός. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα
πρόσωπα εκείνα που έλαβαν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο γνώση για τη διάπραξη ενός σοβαρού εγκλήματος και για τα οποία πιθανολογείται βάσιμα ότι υπάρχει κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης ή αχρήστευσής τους από την
πλευρά του δράστη του εγκλήματος.
Τούτο όμως δεν μπορεί να ισχύσει για μέλη
του Κοινοβουλίου, τα οποία αποτελούν δύο από τους τρεις πυλώνες της Δημοκρατίας και δεν
μπορεί να αφήνονται σκιές ταυτίσεώς τους με
το οργανωμένο έγκλημα. Όσοι έχουν στοιχεία
σε βάρος πολιτικών προσώπων (υπουργών,
βουλευτών) οφείλουν να τα συνεισφέρουν στη
Δικαιοσύνη επωνύμως με τις υπάρχουσες δικονομικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις, η δε
προστασία τους απόκειται μόνο στη Δικαιοσύνη και την έννομη τάξη ευρύτερα.
Τα ανωτέρω περαιτέρω σημαίνουν ότι δεν
συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις
να τεθούν οι «μάρτυρες υπό προστασία» με
τη μορφή της ανωνυμίας στη συγκεκριμένη
περίπτωση.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από έγγραφα,
στοιχεία της δικογραφίας (βλ. υπ’ αριθ. Πρωτ.
3700/8-10-2019 έγγραφο Εισαγγελίας Διαφθοράς Αθηνών, το από 10-09-2019 υπόμνημα του Αντώνη Σαμαρά, σελ. 22 επομ.), οι
προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαρά-

φης και Αικατερίνη Κελέση έχουν καταθέσει
επανειλημμένα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ σχετικά με την εταιρεία Novartis Hellas, με διαφαινόμενη στόχευση εξυπηρέτησης ιδιοτελών σκοπών τους
και ειδικότερα με την υπαγωγή τους στο καθεστώς των «προστατευομένων μαρτύρων» και ακολούθως «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος»
και τη συνδρομή τους στην αποκάλυψη αξιόποινων και εκνόμων δραστηριοτήτων των στελεχών της άνω εταιρείας, αποσκοπούσαν στην
είσπραξη σοβαρής χρηματικής αποζημιώσεως, που δικαιούνται στην περίπτωση αυτή
σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 10 έως 30% του επιβαλλομένου στην παραβατική εταιρεία προστίμου,
ήτοι υπήχθησαν στο άνω καθεστώς κατά σαφή
παράβαση του προϊσχύσαντος άρθρ. 45Β
ΚΠΔ και ήδη άρθρ. 47 νέου ΚΠΔ. Θα πρέπει
δε να σημειωθεί ότι η διενεργούμενη από τις
Αμερικανικές Αρχές έρευνα περί την υπόθεση
Novartis δεν έχει εισφέρει έως σήμερα στην
Εισαγγελία Διαφθοράς κάποια ουσιαστική απόδειξη για την εμπλοκή των δέκα πολιτικών
προσώπων. Σοβαρά ερωτηματικά επίσης προκύπτουν από την προτίμησή τους να απευθυνθούν το πρώτον προς τις Αμερικανικές Αρχές
και όχι της πατρίδας τους, και το γεγονός τούτο
θέτει σε έντονη δοκιμασία την αξιοπιστία τους
εν συνόλω. Αν είχαν πραγματικά ενδιαφέρον
για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ευλόγως
θα προσέφευγαν πρωτίστως και οικειοθελώς
στις αρχές της πατρίδας τους.

Ακολούθως, όχι οι ίδιοι όπως τέλος
πάντων όφειλαν, αλλά οι αμερικανικές αρχές
γνωστοποίησαν στους εισαγγελείς Διαφθοράς
στην Αθήνα ότι γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση Novartis και μπορεί να αξιοποιηθεί η
μαρτυρία τους. Τούτο δεν γίνεται σε επίσημο
έγγραφο των αμερικανικών αρχών, ούτε στα
πλαίσια δικαστικής συνδρομής. Γίνεται με
πληροφοριακό σημείωμα, γεγονός που δεν
προσδίδει αποδεικτική βαρύτητα ούτε στο
πρόσωπο ούτε στην κατάθεσή του.
Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός, αντί να αξιολογηθεί αντικειμενικά από την Ε. Τουλουπάκη και να ελέγξει τα πρόσωπα αυτά από κάθε πλευρά, και αυτή να λάβει σοβαρά και καθοριστικά υπόψη της ότι το οικονομικό κέρδος κατευθύνει τις δικονομικές τους επιλογές,
τους κατατάσσει σε καθεστώς «προστατευόμενου μάρτυρα» και ακολούθως «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», κόντρα στις διατάξεις του
άρθρου 47 ΚΠΔ.
Επισημαίνεται το γεγονός ότι η μάρτυρας Κελέση προκειμένου να στοιχειοθετήσει αξιόποινη πράξη του Αντωνίου Σαμαρά καταθέτει
ότι ο Φρουζής είχε δήθεν ραντεβού με τον σύμβουλό του, Βουλευτή Επικράτειας τότε Χρύσανθο Λαζαρίδη, στη διεύθυνση Λεωφόρος
Αθηνών 1 10, όπου όμως δεν βρίσκεται το
γραφείο του, αλλά εκεί εδρεύει το χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου ο Πρόεδρος ήταν
συνεπώνυμος του Χρύσανθου Λαζαρίδη, ονομαζόμενος Σωκράτης Λαζαρίδης. Η ίδια μάρτυρας Αικατερίνη Κελέση, πριν αναφερθεί για

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ε. Ζαχαρή, είναι καταλυτικό, όσον αφορά τις παραβάσεις τις οποίες έχει διαπράξει η Ε.Τουλουπάκη σχετικά με την
προστασία που είχε δώσει στους μάρτυρες
με την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση, οι καταθέσεις των οποίων ήταν η αφορμή να δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή της χώρας για μια
τριετία.
Πέραν πάσης αμφιβολίας έχει αποδειχθεί ότι ο Μάξιμος Σαράφης είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Αικατερίνη Κελέση είναι η Μαρία Μαραγγέλη, υπάλληλοι και οι δύο της Novartis. Αυτό το
έχει παραδεχθεί και η Ε. Τουλουπάκη, με
σχετικό έγγραφο της που απέστειλε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Λ. Σοφουλάκη, ο οποίος με την σειρά του το
απέστειλε στην Βουλή.
Για το θέμα αυτό η ΑΠΟΨΗ είχε δημοσιεύσει αναλυτικό ρεπορτάζ στις 13-122019.
Περαιτέρω με βάση άλλες μαρτυρικές καταθέσεις και συγκεκριμένα του διαφημιστή
Ε. Βουλκίδη, προέκυψε ότι ο Μάξιμος
Σαράφης, ή αλλιώς ο Φ. Δεστεμπασίδης
ήταν το πρόσωπο που τον εκβίαζε για να
λαμβάνει μίζες από την υπερτιμολόγηση
των διαφημίσεων και όλες οι μαρτυρικές
του καταθέσεις ήταν απλώς το προκάλυμμα για να καλύψει τις παρανομίες του.
Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν τεράστια
την ευθύνη της νέας εποπτεύουσας την Εισαγγελία Διαφθοράς Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη να αποκαταστήσει έστω και καθυστερημένα την τρωθείσα
νομιμότητα και να άρει την προστασία από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες.
Δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να εμπαίζεται από δύο πρόσωπα, τα οποία ενώ στις
ΗΠΑ ουδέν κατέθεσαν σε βάρος πολιτικών, με συνέπεια στην εκεί εκδοθείσα απόφαση να μην αναφέρεται κάτι σχετικό
και εδώ να έχουν καταθέσει τα ακριβώς αντίθετα.
Δεν μπορεί δε να διαφεύγει και το γεγονός από την κα Αντεισαγγελέα, ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα προσδοκούν σημαντική οικονομική αποζημίωση από τις αρχές των ΗΠΑ και εδώ να μην είναι δυνατόν να υποστούν τις συνέπειες των ψευδών
και συκοφαντικών καταθέσεων τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα εποπτεύουσα την Εισαγγελία Διαφθοράς δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα του προηγούμενου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.
Μπρακουμάτσου, ο οποίος ήταν ένα από
τα βασικά πρόσωπα που συγκάλυψαν μέχρι σήμερα την όλη υπόθεση.

Αστικοί
εθνομηδενιστές

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Καθηγητές για
τα γαριδάκια

«Με αποφασιστικότητα παρακολουθούμε
την κατάσταση με τους Τούρκους κι αν
συνεχίσουν να προκαλούν θα τους
υποχρεώσουμε να φορούν μάσκα…»

Η Θηρασιά ευχαρίστησε
τον πρωθυπουργό
Μέσα στην καλή χαρά είναι οι λιγοστοί κάτοικοι του μικρού νησιού απέναντι από τη Θήρα, τη Θηρασιά. Και ο λόγος είναι επειδή είχαν ζητήσει
δύο ρουσφέτια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ένα ήδη τους το έκανε.
Όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την υφήλιο για το άνοιγμα των συνόρων για τους τουρίστες, το έκανε όπως όλοι θυμόμαστε από τη μαγευτική Σαντορίνη. Τότε ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε
με τη σύζυγό του Μαρέβα με φουσκωτό και τη γειτονική Θηρασιά. Εκεί συναντήθηκε με κατοίκους και τον πρόεδρο της κοινότητας Πέτρο Καραμολέγκο δίχως να δοθεί δημοσιότητα. Οι κάτοικοι της Θηρασιάς τού είπαν ότι έχουν δύο προβλήματα. Το ένα ήταν το απαρχαιωμένο απορριμματοφόρο και το άλλο ο μώλος του νησιού. Τους υποσχέθηκε ότι θα λυθούν και τα
δύο. Το απορριμματοφόρο ήδη βρίσκεται στο νησί και οι Θηρασιώτες έσπευσαν να τον ευχαριστήσουν μέσα του facebook. Αλλά και ο μώλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες ήδη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για να ανακατασκευαστεί. Λογικά οι εργασίες θα ξεκινήσουν από Οκτώβριο.

Αυτοί οι καθηγητές του
ΣΥΡΙΖΑ αλήθεια είναι
για… Νόμπελ. Μία ο Καλέμης με τα ρατσιστικά σχόλια για τον Αντετονκούμπο, μία ο Μάρκου με τις
σεξουαλικές χειρονομίες
στη Βουλή μας κάνουν να
αναρωτιόμαστε τι γράμματα θα μαθαίνουν οι συγκεκριμένοι στα παιδιά μας;
Πού τους βρίσκει όλους
αυτούς η Κουμουνδούρου;
Στα γαριδάκια;

Οι συμβουλές
του «ναυάρχου»
έχουν πιάσει τόπο
Το τελευταίο διάστημα ο
Κώστας Κυρανάκης έχει
αμβλύνει τον λόγο του και
ακούγεται καλύτερα και από τους πολιτικά ομοϊδεάτες του, αλλά και από τους
αντιπάλους. Τι έχει συμβεί;
Προφανώς η παρέα με τον
Διονύση Χατζηδάκη έχει
αποδώσει. Ο πρώην δήμαρχος Π. Φαλήρου και
νυν βουλευτής Νοτίου Τομέα είναι ο άνθρωπος που
συμβουλεύει τον Κυρανάκη. Και οι συμβουλές του
«ναύαρχου», όπως αποκαλούν τον Χατζηδάκη, έχουν πιάσει τόπο.

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο
Κώστας Καραμανλής παθαίνει
αλλεργία σε ό,τι έχει να κάνει
με τον Κώστα Σημίτη. Οπότε
δεν βλέπει με καλό μάτι πως ένα σωρό «σημιτικοί» –από τον
πανεπιστημιακό χώρο κυρίως–
έχουν εξελιχθεί
σε προνομιακούς συνομιλητές
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τις
θεωρίες του
Χρήστου Ροζάκη, ο οποίος
είναι από τους υποστηρικτές της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμανλής στους συνομιλητές του τους χαρακτηρίζει με τη
φράση «αστικοί εθνομηδενιστές».

Έβαλαν σάλτσα που
αρέσει στον Τσίπρα
Ο Καισάριος Δαπόντες (1713-1784), Έλληνας ιερομόναχος και λόγιος, ήταν ο πρώτος που είχε πει το «Το γαρ
πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη». Και φαίνεται ότι ταιριάζει γάντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος άκριτα αποδέχεται ό,τι ανοησία του μεταφέρουν τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως, για παράδειγμα, τα όσα είπε στην ομιλία του στη
Βουλή κατά τη συζήτηση για την παραπομπή Παπαγγελόπουλου σχετικά για τα τουρκικά πλοία που βγήκαν στο
Αιγαίο.
Έτσι ανέφερε ότι «έχει βγει στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο
όλος ο τουρκικός στόλος. 45 και πλέον πολεμικά πλοία βρίσκονται νότια της Ρόδου». Η αλήθεια ήταν ότι τα τουρκικά
πλοία ήταν 19, αλλά τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαξεβάνης
έβαλαν και σάλτσα για να το κάνουν πιο τρομακτικό. Και
ως φαίνεται του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
του αρέσει η σάλτσα.

Άριστες οι σχέσεις Γεραπετρίτη - ΕΠΟ:

Τι θα έκανε
ο Βάγγος αν
ο τελικός ήταν
ΟλυμπιακόςΟΦΗ και
ξετιμωρημένος
ο Παναθηναϊκός;
Να ρωτήσουμε κάτι τον
Βάγγο τον Γραμμένο, για
τον τελικό του
Κυπέλλου. Αν δεν είχαν
προκριθεί στον τελικό ο
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ,
θα γινότανε ο τελικός
πριν από της 3
Αυγούστου, ναι ή όχι;
Τώρα, όμως, ο Βάγγος,
που ξέρει ότι δεν
αλλάζει τίποτα, αφού ο
Ολυμπιακός θα παίξει
στο Champions League
και η ΑΕΚ στο Europa
League, μπορεί να τον
μεταθέσει για του
χρόνου, τέτοιον καιρό.
Έτσι κι αλλιώς,
στατιστική θα είναι ο
τελικός.
Αν όμως, ο
Παναθηναϊκός δεν ήταν
αποκλεισμένος, και ο
τελευταίος της
βαθμολογίας των play
off, ΟΦΗ, έφτανε στον
τελικό, ποιον θα δήλωνε
ο Βάγγος ο Γραμμένος
με το πολύ μυαλό; Διότι
έπρεπε να δηλώσει στην
UEFA και το «καλό
εισιτήριο» στο Europa
League.
Σε ποιον θα το έδινε;
Στην ΑΕΚ που τερμάτισε
στην 3η θέση ή στον
ΟΦΗ αν κατακτούσε το
Κύπελλο; Ή θα έστριβε
το νόμισμα κι όπου
καθότανε; Τότε θα είχε…
σφίξεις και θα την
έβρισκε την άκρη, ενός
του χρονικού
περιθωρίου που όρισε η
UEFA. Τώρα, όμως, το
παίζει άνετος κι ωραίος.

Μειωμένη
φορολογία 22%
για τον Κλάτενμπεργκ
των 23.000 ευρώ τον μήνα
Η

«Α» και iapopsi.gr αποκάλυψαν το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας της ΕΠΟ με τον
Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Μάθαμε από έγκυρη
πηγή ότι οι ετήσιες απολαβές του
Άγγλου αρχιδιαιτητή θα είναι
270.000 ευρώ, που σημαίνει ότι
περίπου 23.000 μηνιαίως θα εισπράττει από τη συνεργασία του
με την ΕΠΟ. Όμως επειδή θα έρθουν και δύο συνεργάτες του (οι
οποίοι επίσης θα αμείβονται με κάποια ποσά) και ο λογαριασμός θα
ανέβει η FIFA θα συνεισφέρει ένα
ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ στο τελικό νούμερο.
Κάνοντας μια αναζήτηση στο
Google σχετικά με θέματα φορολογίας, διαπιστώσαμε ότι στο τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε η
κυβέρνηση της ΝΔ διά χειρός Γεραπετρίτη, έγινε το εξής: Μειώθηκε από 45% σε 22% η φορολογία σε δύο κατηγορίες.
Η μία κατηγορία ήταν αυτή των
προπονητών και η άλλη των εκπαιδευτών διαιτησίας. Εκεί εντάσσεται
και ο Κλάτενμπεργκ, αφού όπως
και ο προκάτοχός του, Μέλο Περέιρα, θεωρούνται «εκπαιδευτές».

Καλώς ο «επιτελικός» Γεραπετρίτης πέρασε αυτήν τη διάταξη. Έδειξε ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ΕΠΟ.

Ο Κλάτενμπεργκ ζήτησε, και θα
του φέρουν, δικούς του ανθρώπους για βοηθούς στην ΚΕΔ. Που
σημαίνει ότι «τελείωσαν» τόσο ο Ι-

σπανός Φερνάγτεθ Μαρίν, όσο
και ο Σουηδός Λιφ Λίντμπεργκ,
που έτσι κι αλλιώς ήταν «διακοσμητικά» στοιχεία.

Στήνονται παιχνίδια, Αχιλλέα; Πέφτουμε από τα σύννεφα
Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μπουζουξίδικο στην Πέτρου Ράλλη, μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά φίλοι και απευθύνθηκαν σ’ ένα
από τα αφεντικά: «Ρε φίλε, δώσε μας κανένα σιγουράκι, να βγάλουμε μεροκάματο».
Κι αυτός απάντησε: «Τι λέτε, ρε. Αν δώσω σε σας ένα σιγουράκι, εσείς θα το πείτε στα ξαδέρφια σας, αυτοί σε άλλα ξαδέρφια και
στο τέλος εγώ τι θα πάρω;»
Τα θυμήθηκα όλα αυτά με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του
Αχιλλέα Μπέου, που είπε: «Η επίσημη θέση του Χούμπελ λέει
πως δεν υπάρχει αναδιάρθρωση. Δεν γίνεται επειδή κάποιος εξυπηρετεί συμφέροντα με στοιχηματζήδες, γιατί τα περί αναδιαρθρώσεως για αυτά γίνονται. Στήνουν παιχνίδια, όχι όλες οι ομάδες,
εκτός από 4-5».
Ο Αχιλλέας Μπέος μιλάει χωρίς μαλλιά στη γλώσσα. Ξέρει τι
λέει και πότε τα λέει. Αν δηλαδή εξαιρέσουμε 4-5 ομάδες, οι υπόλοιπες παίζουν στοίχημα. Τι είχαν γράψει κάποτε η «Α» και η
iapopsi.gr;
Ότι, άπαξ και πέσει πείνα, το στοίχημα είναι η μόνη διέξοδος.
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Του Μανώλη
Δράκου
ε όλες τις χώρες της Ευρώπης ξεκίνησαν
από την περασμένη βδομάδα να γίνονται οι τελικοί του Κυπέλλου από τις Ομοσπονδίες.
Στη Γαλλία η κυβέρνηση δεν
επέτρεψε στη Λίγκα να κάνει
ούτε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος λόγω κορωνοϊού, ωστόσο έγινε μόνο ένα ματς. Ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα
στην Παρί και στη Σεντ Ετιέν,
και μάλιστα παρουσία του
Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.
Χωρίς κόσμο, αλλά το ματς έγινε κανονικά.
Όπως και σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Τουρκία την
περασμένη Τετάρτη έπαιξαν Τράμπζονσπορ-Αλάνιασπορ, στη Σουηδία την Πέμπτη Μάλμε-Γκέτεμποργκ, στην Αγγλία σήμερα γίνεται το Άρσεναλ-Τσέλσι…
Στις περισσότερες χώρες ο τελικός έχει προγραμματιστεί σήμερα, καθώς η UEFA θέλει να τελειώσει η σεζόν πριν αρχίσει η τελική
φάση των δικών της διασυλλογικών διοργανώσεων (Champions
League και Europa League) και
γι’ αυτόν τον λόγο εκτός από τον
τελικό στην Αγγλία γίνεται στην
Πορτογαλία (Μπενφίκα-Πόρτο),
στο Βέλγιο (Κλαμπ Μπριζ-Άντβερπ), ακόμη και στην Κροτία το
Ριέκα-Λοκομοτίβα, ενώ την Κυριακή στην Αλβανία παίζουν Τίρανα-Τεούτα…
Μόνο στην Ισπανία οι δύο φιναλίστ (Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ) έχουν συμφωνήσει
να παίξουν τα Χριστούγεννα για
να είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα
παρουσίας φιλάθλων στο γήπεδο,
καθώς είναι και οι δύο από τη χώρα των Βάσκων και αντιμετωπίζουν το ματς σαν γιορτή…
Μόνο στην Ελλάδα (όπου παρεμπιπτόντως το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε εγκαίρως και εντός
των προθεσμιών της UEFA) δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη και σήμερα πού και πότε θα γίνει ο τελικός
παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από μερικές μέρες η ΕΠΟ τον όρισε
στις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ…
Το πρόβλημα με την απόφαση
της ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό στις
30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ έχει πολλές όψεις.
Το κυριότερο είναι η άρνηση
της Ελληνικής Αστυνομίας να εγγυηθεί την ασφάλεια της αναμέτρησης Ολυμπιακού-ΑΕΚ, αν το
παιχνίδι γινόταν στην Αττική και ειδικά στη Ριζούπολη, που είναι ένα
γήπεδο χωρίς μεγάλους δρόμους

Σ

Πήρε θέση
και
ο Χαρδαλιάς!
Το μόνο σίγουρο για
τον τελικό του
Κυπέλλου είναι πως
(όποτε και να γίνει …)
θα διεξαχθεί χωρίς
κόσμο και μάλιστα με
διαβεβαίωση του ίδιου
του Νίκου Χαρδαλιά.
Ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας
ήταν ξεκάθαρος –
μεσοβδόμαδα όταν
ανακοίνωσε τη χρήση
της μάσκας σε όλους
τους κλειστούς
χώρους– ότι θα
καθυστερήσει πολύ η
επιστροφή των
φιλάθλων στα γήπεδα.
«Κατ’ εμέ είναι μακριά
ακόμα ο χρόνος που θα
ξεκινήσει ο αθλητισμός
με γεμάτα γήπεδα»,
είπε σχετικά ο
υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, και
ουσιαστικά τέλειωσε
το θέμα που του
τέθηκε ως ερώτημα,
διότι δεν υπήρχε
περίπτωση ποτέ, με
τέτοια αντιπαλότητα
μεταξύ των δύο
φιναλίστ, να γίνει
αποδεκτό και αίτημα
να γίνει με φιλάθλους
ο τελικός.
Το συγκεκριμένο
ζήτημα αφορά
περισσότερο το
πρωτάθλημα της
επόμενης περιόδου
(και όχι το Κύπελλο),
για το οποίο μάλιστα
έχει συγκροτηθεί και
επιτροπή στη Super
League η οποία θα
εξετάσει τους τρόπους
περιορισμένης
επιστροφής των
φιλάθλων στα
γήπεδα…

Η ΕΠΟ δεν μπορεί, η ΕΛ.ΑΣ. δεν θέλει,
και το Κύπελλο περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο

Τελικος κυΠελλου:

είμαστε μια…
ωραία ατμόσφαιρα!
πρόσβασης , αλλά και πολλά σημεία που ή δεν μπορούν να ελεγχθούν ή απαιτείται η δέσμευση
πολλών αστυνομικών δυνάμεων
για την ομαλή τέλεση του αγώνα.
Ο λόγος που η Αστυνομία δεν
ήθελε –εν τέλει– να γίνει το παιχνίδι όχι μόνο στη Ριζούπολη, αλλά σε κανένα γήπεδο του Λεκανο-

πεδίου Αττικής, ήταν η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων σε επίπεδο οπαδών.
Οι πληροφορίες ότι οι οπαδοί
του Ολυμπιακού θα συνόδευαν το
πούλμαν της αποστολής στο γήπεδο και ότι αντίστοιχα οι οπαδοί της
ΑΕΚ θα τους είχαν στήσει καρτέρι
στα γύρω στενά από τη Χαλκηδό-

να μέχρι τη Φιλαδέλφεια…
Η αλήθεια είναι ότι –πλην του
ΟΑΚΑ που όμως είναι έδρα της ΑΕΚ– η ΕΠΟ δεν είχε και πολλές επιλογές, καθώς και τα άλλα ελεύθερα γήπεδα στην Αθήνα είχαν
παρόμοιες δυσκολίες. Στο Περιστέρι ας πούμε –που εκτός των
άλλων έχει δηλωθεί από τον Ολυ-
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μπιακό ως δεύτερη έδρα μετά το
«Καραϊσκάκης»– επίσης είναι επικίνδυνη η πρόσβαση. Στη Νέα
Σμύρνη, το ίδιο.
Ωστόσο, δεν εξέτασε ποτέ το
ενδεχόμενο να ορίσει τον τελικό εκτός Αττικής, όπως ζητούσε (και
ενδεχομένως εξακολουθεί να ζητά) η ΕΛ.ΑΣ….
Τελικά, η ΕΠΟ μετά την αναβολή του αγώνα που αρχικά είχε οριστεί στη Ριζούπολη για τις 26 Ιουλίου (το περασμένο Σάββατο),
μετά την άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. να εγγυηθεί για την ασφαλή τέλεσή του
όρισε τον αγώνα για τις 30 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ωστόσο δεν έλαβε υπόψη της το αίτημα της Αστυνομίας, θεωρώντας ότι από τη
στιγμή που μετατέθηκε ο αγώνας
από τη Ριζούπολη στο ΟΑΚΑ δεν
συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι για να
μην εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή του…
Δεν είναι σίγουρο ότι η άποψη
αυτή ισχύει…
Η αντιπαλότητα των οπαδών
του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ μετά
τα όσα έχουν γίνει είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Ήδη η αναβολή του τελικού
στις 26 Ιουλίου προκάλεσε μία ανακοίνωση διαμαρτυρίας από την

«ερυθρόλευκη» ΠΑΕ (προς UEFA,
FIFA , αλλά και την κυβέρνηση), ενώ στέλνει τον Ολυμπιακό χωρίς
αγώνα στο παιχνίδι ρεβάνς με τη
Γουλβς για τους «16» του Europa
League που θα γίνει στο «Μολινό»
στις 5 Αυγούστου.
Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου και στον Ολυμπιακό υπολόγιζαν ότι ο τελικός
με την ΑΕΚ θα γινόταν ως τις 6 Αυγούστου που είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς με την αγγλική ο-

μάδα, ωστόσο μετά την πρώτη αναβολή του τελικού, ο Πέδρο
Μαρτίνς θα δώσει μόλις ένα φιλικό (με την Ομόνοια) για να προετοιμαστεί για το κομβικό παιχνίδι
της ομάδας του.
Ωστόσο, ο ορισμός του τελικού
στις 30 Αυγούστου δημιουργεί κι
άλλα προβλήματα, τα οποία στην
ΕΠΟ προφανώς δεν υπολόγισαν,
παρά το γεγονός ότι τέθηκαν από
τους εκπροσώπους των διεθνών
Αρχών στη χώρα μας που βρίσκο-

νται για να τηρούν τους νόμους
και το καταστατικό…
Ο επιτετραμμένος
της UEFA, Χέρμπερτ
Χούμπελ, ήταν εξ αρχής αντίθετος με την απόφαση της
ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό στις
30 Αυγούστου για έναν πολύ απλό λόγο. Θα έχει ολοκληρωθεί
η σεζόν και το ματς θα γίνει την…
επόμενη περίοδο.
Για να έχουμε μια ιδέα σε σχέση με τις ημερομηνίες, αρκεί να αναφέρουμε ότι ο τελικός του
Europa League γίνεται στις 21 Αυγούστου και του Champions
League στις 23 Αυγούστου. Ο τελικός της ΕΠΟ μια βδομάδα… αργότερα, όταν θα έχουν τελειώσει
ακόμη και οι διεθνείς διοργανώσεις και θα προετοιμάζεται η έναρξη της νέας σεζόν.
Βάσει των ημερομηνιών, το νέο
πρωτάθλημα της Super League
στη χώρα μας θα ξεκινήσει στις 12
Σεπτεμβρίου, και λίγες μέρες αργότερα (από τις 15 και 16 του μηνός) οι ελληνικές ομάδες θα δίνουν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα προκριματικά του
Champions League και του
Europa League...
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Γουλβς στις 6
Αυγούστου και είναι υποχρεωμένος να δώσει τον τελικό με την ΑΕΚ στις 30 Αυγούστου και στη συνέχεια να προετοιμαστεί για την έναρξη της νέας σεζόν.
Δηλαδή, οι παίκτες του θα ξεκουραστούν από το διάστημα της
6ης Αυγούστου (αν υποθέσουμε
ότι θα αποκλειστεί από τη Γουλβς
και δεν συνεχίσει στο Europa
League), αλλά να γυρίσουν και να
προετοιμαστούν αμέσως γιατί θα
έχουν τον τελικό με την ΑΕΚ στις
30 Αυγούστου!!!
Αν, μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι»
περάσουν το εμπόδιο της αγγλικής
ομάδας και προκριθούν, θα παίζουν είτε έως τις 10-11 Αυγούστου που είναι τα προημιτελικά
του Europa League, είτε έως τις
16-17 Αυγούστου που είναι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Μ’ άλλα λόγια, αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στις επόμενες
φάσεις του Europa League, είναι
πιθανό να παίζει χωρίς διακοπή από πέρσι τον Ιούλιο του 2019 όταν αγωνίστηκε με τη Βικτόρια
Πλζεν για τα προκριματικά του
Champions League μέχρι το τέλος
της επόμενης περιόδου, δηλαδή
τον Μάιο του 2021, αν το επιτρέψει ο κορωνοϊός και δεν διακοπούν πάλι οι αθλητικές διοργανώσεις τον επόμενο χειμώνα.
Διαφορετικά, η βαλίτσα μπορεί
να πάει και πιο μακριά!!!

Η αντίδραση
UEFA
και FIFA
Η απόφαση της ΕΠΟ
να ορίσει τον τελικό
του Κυπέλλου στις 30
Αυγούστου προκάλεσε
–όπως έχουμε
αναφέρει– και την
αντίδραση του
επιτετραμμένου της
UEFA, Χέρμπερτ
Χούμπελ.
Όμως είναι ζήτημα αν
στην ΕΠΟ παίρνουν
σοβαρά τον Χούμπελ,
αν κρίνει κανείς από το
γεγονός ότι
προχώρησαν στην
απόφαση παρ’ ότι ο
επιτετραμμένος
ξεκάθαρα είπε μες στο
συμβούλιο της
Ομοσπονδίας ότι η
επιθυμία της UEFA
είναι να γίνει ο τελικός
πριν από τις 3
Αυγούστου.
Ο Χούμπελ πάντως,
αντιλαμβανόμενος ότι
τον έβαλαν στην άκρη,
οδηγήθηκε στην
απόφαση να κάνει
δημόσια δήλωση για
να ξεκαθαρίσει τη θέση
του, αργότερα, με την
οποία άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να
επέμβουν για το θέμα
η UEFA και η FIFA…
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Περέιρα
μπορεί να
αποτελεί
παρελθόν για την ελληνική διαιτησία (καθώς το συμβόλαιό του έληξε μαζί με την
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος), ωστόσο πριν αποχωρήσει με ένα σκασμό λεφτά που πήρε από το ελληνικό
ποδόσφαιρο φρόντισε να τακτοποιήσει και τις… τελευταίες
λεπτομέρειες!
Παρ’ ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Πορτογάλος (πρώην,
πλέον) αρχιδιαιτητής, έβγαλε μαζί
με την υπόλοιπη ΚΕΔ τους πίνακες
με τους διαιτητές για την επόμενη
περίοδο και δέσμευσε με τις επιλογές του τον διάδοχό του, που ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα είναι
ο Άγγλος Μαρκ Κλάτενμπεργκ
ή κάποιος άλλος.
Ο Περέιρα πάντως, επειδή δεν
θέλει να αφήνει τα πράγματα στην
τύχη τους, προχώρησε στους νέους πίνακες χωρίς να περιμένει κανέναν κι απ’ ό,τι φαίνεται χωρίς…
να δίνει λογαριασμό και σε κανέναν.
Η νομιμότητα της κίνησής του
θα φανεί στο μέλλον… γιατί πολλά
ακούγονται.
Από τον πίνακα των διαιτητών
της Super League λείπει ένα μεγάλο όνομα, αφού ο Περέιρα έκρινε ότι δεν… κάνει για την κατηγορία και τον έστειλε σπίτι του. Ο
λόγος για τον Γιώργο Κομίνη, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια σφύριζε σταθερά σε μεγάλα παιχνίδια
της Super League μέχρι που η
«βόμβα» έσκασε στα χέρια του…
Από τον Μάρτιο του 2018 ο
Κομίνης ήταν το «μαύρο πανί» για
τον ΠΑΟΚ, καθώς έπαιξε εκείνο το
παιχνίδι με την ΑΕΚ και ακύρωσε

Ο

«Καρφώθηκε»
ο Κάκος
Στον ΠΑΟΚ και στο
Open τα είχαν
μαζεμένα στον Κομίνη
από εκείνο το παιχνίδι
στην Τούμπα με την
ΑΕΚ όταν χάθηκε ο
τίτλος και ο Ιβάν
μπούκαρε οπλισμένος
είναι γνωστό.
Όπου τον πετύχαιναν
οι άνθρωποι του Ιβάν,
τον περιποιούνταν…
Όταν έδωσε το πέναλτι
υπέρ του Βαλμπουενά
στο ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός, ο Κάκος…
αισθάνθηκε ντροπή.
Αναλυτικά όσα είπε: «Η
σεζόν φέτος ήταν πολύ
διαφορετική εξαιτίας
του VAR, το οποίο
διόρθωσε μία από τις
χειρότερες διαιτητικά
χρονιές που θα είχαμε
αν δεν υπήρχε η
τεχνολογία. Η
ανικανότητα υπάρχει
πάντα και ειδικά όταν
ένας διαιτητής έχει τη
δυνατότητα να
διορθώσει το λάθος
του. Η πρώτη φορά που
μίλησα εκνευρισμένος
ήταν με τον Κομίνη, ο
οποίος με έβγαλε έξω
από τα ρούχα μου. Ο
καθένας κρίνει αυτός
πότε πρέπει να
αποχωρήσει από τον
χώρο στον οποίο
εργάζεται. Τους
διαιτητές δεν μπορεί να
τους σώσει κανένας
παρά ο ίδιος τους ο
εαυτός…»

Φεύγει κι αφήνει πίσω του συντρίμμια ο Πορτογάλος, αλλά
πρόλαβε να κάνει τους πίνακες και να καθαιρέσει τον Κομίνη

Το τελευταίο
ρουσφέτι
του Περέιρα σε
Ιβάν και Αλαφούζο
το γκολ του Βαρέλα λίγο πριν από
τη λήξη με τα γνωστά επακόλουθα, δηλαδή την μπούκα του Ιβάν
Σαββίδη με τα πιστόλια στο γή-

πεδο της Τούμπας, τον Μίχελς να
του λέει ότι «απόψε τελείωσες» και
τελικά την ΑΕΚ να παίρνει εκείνο
το πρωτάθλημα, το οποίο στην

Τούμπα βάφτισαν «χάρτινο».
Εκείνο το βράδυ ο Κομίνης πίστεψε ότι τέλειωσε η καριέρα του,
καθώς τα έβαλε με το σύστημα

ΠΑΟΚ που επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πανίσχυρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έκτοτε
δεν ξανασφύριξε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά παρέμενε στους πίνακες
και έπαιζε άλλα παιχνίδια της κατηγορίας. ΠΑΟΚ πάντως δεν έπαιξε ξανά, μέχρι που τον «καθάρισε»
ο Περέιρα και πρόσφερε ένα μεγάλο δώρο στον Ιβάν Σαββίδη
που δεν ήθελε να τον βλέπει…
Ο Κομίνης για τρεις ώρες έγραφε το φύλλο αγώνα (ενώ… μέτρησε στα αποδυτήρια το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ) και τελικά έφυγε μετά τις 02:30 τα ξημερώματα από την Τούμπα αφού, όπως
λένε οι κακές γλώσσες, είχε αλλάξει… τρεις φορές το αποτέλεσμα.
Ο ίδιος στα αποδυτήρια έλεγε
στους ανθρώπους των δύο ομάδων και τους βοηθούς του ότι ήταν η τελευταία φορά που θα σφύριζε παιχνίδι. Η φράση του «Η γυναίκα μου είναι 7 μηνών έγκυος, έχω οικογένεια. Τελείωσα από εδώ...» έμεινε στην ιστορία.
Η πλευρά του ΠΑΟΚ καταλόγισε κατά καιρούς στον Κομίνη όλα
τα ανάποδα αποτελέσματα που είχε φέρει στο παρελθόν μαζί του.
Από τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο το 2017
για ένα χέρι-πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά και στον τελικό του Βόλου με την ΑΕΚ για ένα πέναλτι υπέρ του Κρέσπο. Αργότερα έπαιξε
το παιχνίδι με τον τραυματισμό
του Ίβιτς στη Λεωφόρο και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί γιατί ο
Κομίνης έγινε… κόκκινο πανί για
τον Ιβάν Σαββίδη.
Ο Περέιρα παρ’ όλα αυτά τον
κράταγε στους πίνακες, μέχρι που
ο Κομίνης έπαιξε το φετινό ματς
του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (0-0) για τα πλέι
οφ και του έδωσε την αφορμή για
να τον «τελειώσει» οριστικά, επειδή σφύριξε ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων» σε
μια φάση με τον Βαλμπουενά.
Ο Αλαφούζος δεν ήθελε και
πολύ να κάνει… Ξάνθη τον Παναθηναϊκό και να βγάλει ανακοίνωση για τον Κομίνη από το ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Φυσικά, τέτοιες ανακοινώσεις δεν έβγαζε όταν ο Παναθηναϊκός έχανε μέσα από τα χέρια
του τη νίκη στην Τούμπα επί του
ΠΑΟΚ με το πέναλτι που σφύριζε ο
Σλοβένος Βίνσιτς στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, παρ’
ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ
μεγαλύτερης σημασίας για τους
«πράσινους» καθώς θα έσπαγαν
το αήττητο του ΠΑΟΚ, ενώ αυτό
με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ ήταν
παντελώς αδιάφορο…
Για να λέμε και τα πράγματα με
το όνομά τους, δεν ήταν η πρώτη
φορά που ο Κομίνης βρισκόταν
στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.
Είχε προηγηθεί εκείνο το παιχνίδι
με την Ξάνθη, όπου ο Ηπειρώτης
διαιτητής ακύρωσε κανονικό γκολ
του Παναθηναϊκού και μέτρησε
γκολ της Ξάνθης που ήταν… οφ-
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σάιντ, αλλά και σε ένα προηγούμενο ματς των «πράσινων» στη Λαμία όταν διαμαρτυρόμενοι για ένα
πέναλτι που δεν τους έδωσε δέχθηκαν γκολ στην αντεπίθεση…
Από το ματς με την Ξάνθη ο Παναθηναϊκός ζητούσε από την ΚΕΔ
να «τελειώσει» τον Κομίνη και τελικά ο Περέιρα έκανε το χατίρι
και στους «πράσινους» λίγο πριν
από την επιστροφή του στην Πορτογαλία.
Ο Κομίνης δεν ήταν ο μόνος
που εκδιώχθηκε από τον πίνακα
των διαιτητών της Super League.
Ήταν το πιο τρανταχτό όνομα. Ο
Πορτογάλος άφησε έξω εκτός από αυτόν και τους Κατσικογιάννη, Φωτιάδη, Τάση, Σέζου και
Τσαμούρη.
Ο Κατσικογιάννης είχε έναδύο κακά παιχνίδια την περσινή
σεζόν, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα
Τρίπολης την 10η αγωνιστική, καθώς και στο Παναιτωλικός-Βόλος
για την 23η αγωνιστική.
Στο πρώτο ματς έκανε λάθη
στον πειθαρχικό τομέα. Αποκορύφωμα ήταν ότι δεν απέβαλε τον
τερματοφύλακα του Άρη, Εμάν,
στο 89 , έδωσε κίτρινη κάρτα ενώ
ήταν αποβολή και πήγε στο VAR
να διορθώσει το λάθος του και θεωρήθηκε ότι διαμόρφωσε το 2-1
για τους γηπεδούχους, ενώ για
την 23η αγωνιστική στο Παναιτωλικός-Βόλος 1-1, ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από τους Αγρινιώτες. Μάλιστα, ο Κωστούλας

έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση εις
βάρος του, στην οποία αναρωτιόταν «αν οι διαιτητές γνωρίζουν τους
κανονισμούς ή τους εφαρμόζουν
κατά το δοκούν…».
Τυχαίο θα είναι ότι πριν από μερικά χρόνια (το 2017) στον ΠΑΟΚ
τον «κυνηγούσαν» επειδή πέταξαν
βαθμούς στη Λάρισα και τον είχαν
κατηγορήσει ότι δεν τους είχε δώσει ένα πέναλτι…
Άλλη περίπτωση ο Τάσης, που
έπαιξε στα πλέι άουτ το παιχνίδι
του Βόλου με τον Ατρόμητο και όπου κάθε λίγο και λιγάκι πήγαινε
στο VAR για να επιβεβαιώσει κάθε
απόφασή του στο παιχνίδι το οποίο τελικά έληξε 2-3 υπέρ των
φιλοξενουμένων.
Στο 43ο λεπτό ο Ατρόμητος
σκόραρε με τον Ντε Πο, ο Τάσης
αρχικά κατακύρωσε το γκολ, ωστόσο μετά από ειδοποίηση του
διαιτητή VAR, Παπαδόπουλου,
το γκολ τελικά ακυρώθηκε σωστά
ως οφσάιντ, ενώ στο 80 όταν ο
έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα του Γκαραβέλη, ο Τάσης αρχικά έδειξε πέναλτι για τον Ατρόμητο και κίτρινη κάρτα στον γκολκίπερ του Βόλου. Εν συνεχεία όμως αναθεώρησε την απόφασή
του, πήρε πίσω το πέναλτι και την
κίτρινη κάρτα στον Γκαραβέλη
και έδωσε κίτρινη στον Ντε Πο,
που ήταν η δεύτερη.
Τυχαίο θα είναι ότι και αυτός είχε παίξει ένας ματς ΠΑΟΚ-Απόλλωνας 2-0 το 2017 και προκάλεσε
μεγάλο εκνευρισμό στον «Δικέφα-

λο του Βορρά»,
γιατί έκοβε τις επιθέσεις των γηπεδούχων και τελικά παραπέμφθηκε για εκείνο το ματς.
Ο Σέζος, που έμεινε επίσης εκτός πινάκων, είχε παίξει τον αγώνα Λαμία-ΠΑΟΚ για
την 20ή αγωνιστική όταν… χάλασε το VAR αλλά πήρε πάνω
του την ευθύνη (δεν γινόταν κι αλλιώς) και μέτρησε το γκολ του
Μάτος με το οποίο ο ΠΑΟΚ κέρδισε 0-1, τον περασμένο Γενάρη.
Πρόσφατα, η ΚΕΔ με επίσημη ανακοίνωση δικαίωσε την απόφασή του να καταλογίσει γκολ υπέρ
του ΠΑΟΚ σε φάση που οι παίκτες
της Λαμίας διαμαρτυρήθηκαν για
οφσάιντ στον Μάτος.
Ο Φωτιάδης και ο Τσαμούρης ούτως ή άλλως βρίσκονταν σε
δυσμένεια από τον Περέιρα από
την προηγούμενη σεζόν και δεν
πήραν πολλά παιχνίδια στη Super
League.
O πρώτος πλήρωσε τη διαιτησία του στο ματς ΠαναιτωλικόςΠανιώνιος 1-0 στην 25η αγωνιστική και του καταλογίζουν ότι ένα
λάθος πέναλτι που έδωσε, παρ’ ότι τελικά ακυρώθηκε μέσω VAR, ενώ ο δεύτερος έπαιξε ελάχιστα
παιχνίδια και στον αγώνα Αστέρα
Τρίπολης-Άρης για την 23η αγωνιστική έχασε την μπάλα…
Ο Τσαμούρης χαρακτηρίστηκε
«βαρύς» στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Ξάνθη και
τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ελέγχεται για τη φάση του 37 , όταν σύμφωνα με τον Ηρακλή Τσίκινη έπρεπε να καταλογίσει πέναλτι σε
μαρκάρισμα του Βέλεθ στον
Μπαράλες, στο Αστέρας Τρίπολης-Άρης 1-1 της 23ης αγωνιστικής, φάση στην οποία είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Φερνάντες το οποίο δεν υπέδειξε.

Και
του χρόνου
ξένοι
Το ότι βγήκαν φέτος τα
πλέι οφ με Έλληνες
διαιτητές (λόγω της
εξάπλωσης του
κορωνοϊού) δεν
σημαίνει ότι υπάρχει η
σκέψη να επαναληφθεί
και του χρόνου η ίδια
ιστορία…
Άλλωστε,
επιβεβαιώθηκε και από
επίσημα χείλη της
UEFA πως και τη νέα
σεζόν τα παιχνίδια των
Big-4 θα τα σφυρίζουν
αλλοδαποί διαιτητές
και όχι Έλληνες.
Η απόφαση
επικυρώθηκε από το
«task force» της ΕΠΟ
(Γραμμένος,
Μπουτσικάρης,
Σουλούκου,
Γκαγκάτσης,
Λυσάνδρου) στις 14
Ιουλίου, όταν
αποφασίστηκε να
προχωρήσουν οι
διαδικασίες
αντικατάστασης του
Περέιρα με τον
Κλάτενμπεργκ.
Αυτό που τονίστηκε απ’
την πλευρά του
υπευθύνου των
ομοσπονδιών της
UEFA, Ζόραν Λάκοβιτς,
είναι πως και τη νέα
σεζόν (2020/21), σε
όλα τα ντέρμπι και τα
«μεγάλα» παιχνίδια
της Super League1, οι
διαιτητές θα είναι
ξένοι…
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ΘΕΜΑ
Αυτά βλέπει
ο Βάγγος
και θέλει
να το κάνει…
«Κούγκι»
Στην Τουρκία έγινε
κανονικά το
πρωτάθλημα, αλλά δεν…
έπεσε κανείς.
Το ρεπορτάζ λέει ότι η
τουρκική ομοσπονδία
αποφάσισε την
επικύρωση της
βαθμολογίας και την…
αναδιάρθρωση του
πρωταθλήματος.
Κάτι που σημαίνει πως
καμία ομάδα δεν θα
υποβιβαστεί, δηλαδή
σώζονται
Μαλάτιασπορ,
Καϊσέρισπορ και
Ανκαραγκιουτσού, ενώ
παράλληλα θα
προβιβαστούν τρεις
ομάδες από τη δεύτερη
κατηγορία (Χατάισπορ,
Ερζουρούμσπορ και μία
εκ των Φατίχ
Καραγκιουμρούκ ή
Αδάνα Ντεμίρσπορ) και
η κατηγορία τη νέα
σεζόν θα έχει… 21
ομάδες.
Παράλληλα, η δεύτερη
κατηγορία θα έχει και
αυτή αύξηση ομάδων
και από 18 θα γίνουν 20
καθώς ακολουθήθηκε το
ίδιο μοντέλο…
Αυτά βλέπει ο
Γραμμένος και το
σκέφτεται να
ανακοινώσει τη Δευτέρα
16 ομάδες στην Super
League, μετά το χουνέρι
που έπαθε με τη
μετάθεση των εκλογών
της ΕΠΟ…

«Δεν βλέπω
εκλογές ούτε σε
100 χρόνια…»

EΠΟ: Κάνει σχολή άρον-άρον
για να πάρει δίπλωμα ο Γκαρσία
Μόλις πριν από μερικές μέρες έγινε ολόκληρο θέμα με τον Πάμπλο Γκαρσία και
το γεγονός ότι δεν έχει δίπλωμα για να καθίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποχωρούσε ο Αμπέλ Φερέιρα.
Για να εξηγούμαστε. Ο Γκαρσία δεν θέλει μόνο ένα, αλλά δύο διπλώματα για να
μπορέσει να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ…
Ω, του θαύματος! Λίγες ημέρες μετά από αυτήν τη διαδικτυακή παραφιλολογία, έγινε γνωστή η είδηση ότι η ΕΠΟ θα λειτουργήσει ειδική σχολή υποψήφιων προπονητών… UEFA A+B στην οποία θα φοιτήσουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές «υψηλού επιπέδου» και ανάμεσα στα ονόματα αυτών που
θα πάρουν μέρος βρίσκεται
και ο Πάμπλο Γκαρσία. Αναλυτικά οι… συνυποψήφιοι
του Πάμπλο: Λουκάς Βύντρα, Φάνης Γκέκας, Κώστας Κατσουράνης, Κώστας Κιάσσος, Στέλιος
Μαλεζάς, Βαγγέλης Μόρας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Νίκος Σπυρόπουλος, Ιεροκλής Στολτίδης, Αλέξανδρος Τζιόλης,
Πάμπλο Γκαρσία, Σταύρος Τζωρτζόπουλος, Τάκης Φύσσας, Φανούρης
Γουνδουλάκης, Μίροσλαβ
Σνάουτσερ, Τάσος Βενέτης, Χρήστος Καρυπίδης,
Ηλίας Κυριακίδης και
Γιάννης Κοντοές.

Δεν ήξερε τον Πογιάτος
η Ισπανίδα υπουργός
Με μάσκα του Παναθηναϊκού έσκασε μύτη πριν από την επίσημη συνάντησή του με την Ισπανίδα, υπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας και προκάλεσε ποικίλα σχόλια ως
προς την κίνησή του…
«Και η αθλητική διπλωματία είναι κομμάτι των προσωπικών
σχέσεων. Το δέσιμο των ανθρώπων έχει εξαιρετική σημασία
για τη χώρα», είπε ο υπουργός των Εξωτερικών για να δικαιολογήσει τη μάσκα με το «τριφύλλι»…
Το θέμα δεν είναι αυτό..
Ο Δένδιας, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, θέλησε να μάθει
από πρώτο χέρι για τον Πογιάτος! Τον νέο προπονητή του
Παναθηναϊκού.
Ισπανός είναι ο Πογιάτος, με την υπουργό Εξωτερικών της
Ισπανίας είχε ραντεβού. Τι πιο απλό;
Κι όμως η κα Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια (η Ισπανίδα υπουργός που συναντήθηκε μαζί του), παρ’ ότι έχει σχέσεις
με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, δήλωσε στον Δένδια πως… δεν γνωρίζει τον Πογιάτος ο οποίος υπήρξε προπονητής στους μικρούς της Ρεάλ Μαδρίτης!




Στη φωτογραφία είναι ο πρόωρα χαμένος Κύπριος επιθετικός
του Παναθηναϊκού Παναγιώτης Σιάηλος τη σεζόν 1960-61. Ο
Σιάηλος, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη
Λεωφόρο Συγγρού το 1963 όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε
συγκρούστηκε με πούλμαν το οποίο έβγαινε από «παράδρομο»
της Συγγρού στον κεντρικό δρόμο. Λίγη ώρα πριν, είχε αφήσει
στο σπίτι του τον πρώην συμπαίκτη του Κώστα Λινοξυλάκη.



Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Κολομβιανός Φαμπιάν Βάργκας,
παρακάλεσε τον Μέσι, μετά το ματς της Αλμερία με την
Μπαρτσελόνα, να του δώσει τη φανέλα, να τη βγάλει σε
δημοπρασία για να ενισχύσει ένα ορφανοτροφείο. Η Αλμερία έχασε
8-0 κι ο Βάργκας δεν τη ζήτησε καν. Η έκπληξή του έγινε τεράστια
όταν ο ίδιος ο Μέσι πήγε και τον βρήκε και του έδωσε τις φανέλες
όλων των παικτών της Μπάρτσα.

Σίγουρος στο… Europa
League o ΠΑΟΚ
Βάσει δυναμικότητας, ο ΠΑΟΚ (με 21.000 βαθμούς) δεν μπορεί να έχει καμία τύχη στα προκριματικά του Champions
League. Ειδικά φέτος, που τα παιχνίδια
είναι μονά, θα παίξει
ρόλο και η τύχη.
Αν γίνουν μάλιστα
χωρίς κόσμο λόγω
κορωνοϊού (που… θα
γίνουν χωρίς κόσμο,
γιατί μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι
με τον ιό και τα περιοριστικά μέτρα από τις Υγειονομικές Αρχές), είναι προφανές ότι δύσκολα θα
μπορέσει να ξεπεράσει εμπόδια, όπως η Μπεσίκτας (54.000
βαθμούς), η Βικτόρια Πλζεν (34.000) ή η Ραπίντ Βιέννης
(22.000) που θα βρει μπροστά του στον δεύτερο προκριματικό
γύρο…
Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ δεν είναι οι… όμιλοι του
Champions League, εκτός αν υποστηρίξει κανείς στα σοβαρά
ότι μπορεί να αποκλείσει ομάδες όπως η… Μπενφίκα που θα
βρει στον δρόμο του αν φτάσει μέχρι εκεί.
Το ζήτημα είναι να προκριθεί έναν γύρο για να πάει στον
τρίτο προκριματικό του Champions League και να είναι σίγουρος ότι θα παίξει στο… Europa League.

Καρδούλες με τη Σπυροπούλου,
«καπέλο» στον Φερέιρα
Στη Μύκονο ξεκουράζεται ο Ουάρντα, κι ενώ ανταλλάσσει στο
Instagram καρδούλες με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου περιμένει το «οκ» για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ…
Τον Αιγύπτιο δεν ήθελε ούτε να τον βλέπει ο Αμπέλ Φερέιρα.
Γι’ αυτό και όταν γύρισε από τον δανεισμό του από τη Λάρισα. τον
έβαλε στο περιθώριο να προπονείται μόνος του και δεν θέλησε να
τον εντάξει στην ομάδα.
Τώρα, όμως, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές και τον Ουάρντα
τον προορίζουν για τη βασική ενδεκάδα αφού, αν εξαιρέσει κανείς
τις τρέλες που κατά καιρούς κάνει, μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη άποψη στον ΠΑΟΚ, ότι στον
Αιγύπτιο έχουν δοθεί τρεις ευκαιρίες και όλες τις έχει πετάξει στα…
σκουπίδια, οπότε υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το κατά πόσο
μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, αλλά και της
ομάδας ενόψει της νέας περιόδου…
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Τώρα είναι…
κακός ο
Γεραπετρίτης
Όταν ο Γιώργος
Γεραπετρίτης άλλαζε
τον νόμο της
πολυϊδιοκτησίας για
να μην «πέσει»
κατηγορία ο ΠΑΟΚ
ήταν… καλός.
Τώρα, που (σε αυτόν
χρέωσε το
Σαββιδοτεχνείο) μέσω
τροπολογίας
προώθησε τη μετάθεση
των εκλογών της ΕΠΟ
για να ψηφιστεί ο νέος
αθλητικός νόμος και
να αλλάξει το
εκλογικό σύστημα,
είναι… κακός.
Όλα δικά του τα θέλει
το Σαββιδοτεχνείο, και
τα εξαπτέρυγά του
θυμήθηκαν ότι η FIFA
και η UEFA…
παραμονεύουν και θα
μας πετάξουν έξω από
την Ευρώπη, γιατί θα
θεωρήσουν ότι γίνεται
παρέμβαση στο
αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ!
Θα πάνε δηλαδή ο
Γραμμένος και οι άλλοι
στην UEFA και θα τους
πούνε ότι η ολιστική
μελέτη που έστειλαν
στον Γεραπετρίτη για
την επανεκκίνηση του
ποδοσφαίρου και την
οποία η κυβέρνηση
ενσωμάτωσε στον
αθλητικό νόμο…
παραβιάζει το
αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ.
Και θα ζητάνε από τον
Φούσεκ (που την
περασμένη βδομάδα
ξεφώνισε την ΕΠΟ για
τον τελικό του
Κυπέλλου και απείλησε
με παρέμβαση από τη
FIFA και την UEFA) να
επέμβει για να
διασώσει την…
ανεξαρτησία της
Ομοσπονδίας!
Μόνο σε επιθεώρηση
του Σεφερλή στο
Δελφινάριο θα έχουν
τύχη…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στην Πορτογαλία υποβιβάζονται όσοι δεν έχουν άδεια,
στην Ελλάδα έτοιμοι να τους δώσουν και βραβείο…
Ο Ολυμπιακός
κάνει πλάκα
στην ΕΠΟ και
το Σαββιδοτεχνείο
βγάζει…
«αποκλειστικό»
Η ΕΠΟ είναι σε online
σύνδεση με το
Σαββιδοτεχνείο. Μόλις
παίρνουν ένα εξώδικο
ή επιστολή από τον
Ολυμπιακό, πάει κατ’
ευθείαν στους
Σαββιδοτέχνες για να
το δημοσιεύσουν
πρώτοι. Ούτε τα Μέσα
του Μαρινάκη
προηγούνται. Όλα για
τη δημοσιογραφία,
βέβαια. Πρέπει να
δουλέψει η
δημοσιογραφία.
Τελευταία, ο
Ολυμπιακός έστειλε
εξώδικο στην ΕΠΟ την
Τετάρτη στις 29 και
ζητάει να γίνει ο
τελικός Κυπέλλου με
την ΑΕΚ στις 30! Να
σας πω τι έγινε, γιατί
το θέμα είναι για
γέλια. Ο Ολυμπιακός
κάνει πλάκα στην ΕΠΟ.
Τη δουλεύει σε ψιλό
γαζί και οι
Σαββιδοτέχνες
πανηγυρίζουν ότι
είχαν… αποκλειστικό!
Δεν υπάρχει αυτό το
πράγμα. Να προσέχουν
μην την πατήσουν,
γιατί ο Ολυμπιακός
μπορεί να στείλει
καμία επιστολή την 1η
Αυγούστου και να
ζητάει να γίνει ο
τελικός στις 30
Ιουλίου. Πλάκα θα
είναι. Να μην τη
δημοσιεύσουν.

Ένας μικρός χαμός έγινε μεσοβδόμαδα στην Πορτογαλία, καθώς οι αρμόδιες ποδοσφαιρικές Αρχές έριξαν στα… ερασιτεχνικά πρωταθλήματα τη Σετουμπάλ και την Άβες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να
σωθεί η Πορτιμονένσε. Η ποινή του υποβιβασμού από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Πορτογαλίας
επιβλήθηκε στις Σετουμπάλ και Άβες, καθώς τα αρμόδια όργανα έκριναν πως δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου.
Μ’ άλλα λόγια, δεν εξασφάλισαν τη λεγόμενη… «άδεια συμμετοχής», κάτι που ίσχυε και στην Ελλάδα
μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν οι παράγοντες της SuperLeagueαντιλήφθηκαν πως με μια τέτοια
διάταξη δεν θα έμενε ούτε… υποψία από επαγγελματικές ομάδες στην κατηγορία και μετέτρεψαν τον
υποβιβασμό σε αφαίρεση βαθμών, και τώρα θέλουν να καταργήσουν και αυτό…
Για την ιστορία, οι δύο πορτογαλικές ομάδες θα βρεθούν στη Γ΄ Εθνική αν δεν δικαιωθούν στην έφεσή τους…

Ο Αλαφούζος ζητάει 20 εκατ. ευρώ,
ο Πατούλης το ’ριξε στα… σκληρά
και ο Μαρινάκης να μη ζητήσει κι αυτός;
H «Α» και η iapopsi.gr είχαν συστήσει προ ημερών στον περιφερειάρχη Πατούλη να πάρει ασπιρίνες. Τώρα του λέμε να πάει στο φαρμακείο για να το ρίξει στα… σκληρά. Ο Αλαφούζος ζητάει 20 εκατ. ευρώ για τη Λεωφόρο. Από την Περιφέρεια. Όπως τα πήρε ο Μελισσανίδης, έτσι τα θέλει κι ο Αλαφούζος. Διαβάζεις το Σαββιδοτεχνείο, που είναι παράλληλα και Αλαφουζοτεχνείο τον τελευταίο
καρό, ότι ο Γιαννάκης «θ’ απαιτήσει» τα 20 εκατ. ευρώ. Όχι θα ζητήσει, αλλά θα τα απαιτήσει. Έτσι είναι. Ο
Αλαφούζος το θεωρεί δικό του το μαγαζί της ΝΔ. Σου
λέει, αγώνα ολόκληρο έκανα για να βγει, ο Πατούλης
έστησε στασίδι στον ΣΚΑΪ, η «Καθημερινή» αποκάλυψε
το θέμα με το Μάτι και τα εγκληματικά λάθη, να μην πάρω κι εγώ μια εικοσάρα εκατομμύρια για να φτιάξω τη
Λεωφόρο στολίδι, να έχει να λέει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι κάτι άφησα πίσω μου, και να γράφει ο Βασιλάκης ο Βέργης ότι ο Αλαφούζος είναι μέγας ευεργέτης; Και το γράφει καθαρά το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο. Ότι θα πρέπει να τα πάρει, όπως πήρε κι ο Μελισσανίδης την τριαντάρα.
Καλά ξεμπερδέματα με τον Πατούλη. Τώρα, να ρωτήσουμε αν αυτή η εικοσάρα που ζητάει ο Αλαφούζος είναι προϊόν… μελέτης, κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί. Τόσα του ’ρθε του Γιαννάκη, τόσα ζήτησε. Σειρά, τώρα, έχει ο Μαρινάκης να φτιάξει γήπεδο. Για τον Ερασιτέχνη, βέβαια. Αυτός
δεν δικαιούται, δηλαδή; Δικαιούται. Ούτε ο Γεραπετρίτης δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Την πρώτη πιστολιά στις ΕΠΣ την έριξε η ΕΠΟ
Θηλιά στον λαιμό των Ενώσεων έβαλε η ΕΠΟ με τον νέο κανονισμό διαιτησίας με τον οποίο καταργήθηκαν τα ποσοστά που έδιναν από τις αμοιβές τους οι Έλληνες διαιτητές
στις Ενώσεις. Πλέον δεν προβλέπεται ποσοστό σε Ενώσεις ή Συνδέσμους Διαιτητών,
που μέχρι τώρα ήταν 20% για τους διεθνείς, 15 στη Super League και 10% στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Ο κανονισμός διαιτησίας της ΕΠΟ εναρμονίστηκε με αυτόν
της FIFA και ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων διαιτητών, το οποίο όμως
προκάλεσε οργή στις Ενώσεις γιατί χάνουν ένα έσοδο.
Στην πρόσφατη συνέλευση της ΕΠΟ, ο αντιπρόεδρος ΕΠΣ Αθηνών, Άγγελος Νικόπουλος, επιτέθηκε στον Βίτορ Μέλο Περέιρα γιατί ακούστηκε ότι αυτός ξεκίνησε το θέμα με επιστολή σε
FIFA/UEFA και αξίωσε τα ποσοστά να αποδίδονται στην ΕΠΟ.
Οι αντιδράσεις των παραγόντων των ΕΠΣ γενικεύτηκαν κατά των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΠΟ και ειδικά του ΠετρΦούσεκ, ο οποίος υποσχέθηκε να… ξαναδεί το ζήτημα και το εάν μπορούν να παίρνουν αυτά τα λεφτά οι Ενώσεις.
Προς το παρόν, όμως, η διάταξη άλλαξε… εις βάρος των Ενώσεων.

Δεν μπορούν
έναν απλό τελικό,
αλλά κάνουν
κόνξες για
το… Europa
Conference
League!
Ένας μικρός χαμός γίνεται το τελευταίο
διάστημα με την υποψηφιότητα της
χώρας για τον τελικό του Europa Conference League (πρόκειται για τη μετεξέλιξη του Europa League) που η
Ελλάδα έχει ζητήσει να διοργανώσει
από την UEFA, ή το 2022 ή το 2023.
Στην ΕΠΟ προβάλλουν εμπόδια για το
Παγκρήτιο και ζητούν διευκρινίσεις για
τα έργα, για τον προϋπολογισμό, ακόμη και για τις… σχέσεις της ΕΠΣ με τη
γενική γραμματεία Αθλητισμού, ενώ
δεν δέχτηκαν σε ακρόαση ούτε και τον
Λευτέρη Αυγενάκη την περασμένη
βδομάδα στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής…
Η ΕΠΟ…
Που δεν μπορεί να διοργανώσει έναν
απλό τελικό Κυπέλλου στην Ελλάδα
προβάλλει αντιρρήσεις και κάνει κόλπα
για τον… ευρωπαϊκό τελικό!
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«Γραμμένο» τον έχει
ο Γραμμένος τον Χούμπελ
Ξύπνησε κι ο Χούμπελ από τον λήθαργο. Μόλις έμαθε ότι οι Εκτελεστικοί της ΕΠΟ εκτέλεσαν τον Ολυμπιακό, με το να ορίσουν την 30ή Αυγούστου για τον τελικό του Κυπέλλου, ο γυαλόμπαςΧούμπελ έστειλε
επιστολή και ζητάει να γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου, γιατί αυτό αποφάσισε η UEFA. Βέβαια, του είχε τηλεφωνήσει
το «υπερσύμβουλος» ΠετρΦούσεκμε το κεφάλι αεροδρόμιο, ότι αυτοί εδώ αποφασίζουν ό,τι θέλουνε.
Τον φουκαρά τονΦούσεκ. Μόνο «μπιζ» και «σύννεφο στη σφαλιάρα» δεν τον παίξανε οι Εκτελεστικοί. Κάτι έλεγε και πιάνανε τ’ αχαμνά τους. Ποιος Φούσεκ, σου λέει, και παπαριές. Αυτός εδώ ήρθε για μόνιμες διακοπές και θα τον ακούσουμε; Γι’ αυτό και τηλεφώνησε στον πρόεδρο (και καλά) της επιτροπής Παρακολούθησης, τον Χέρμπερτ τον Χούμπελ. Κι έτσι, στάλθηκε η επιστολή στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Κι επειδή στάλθηκε,
θα γίνει τίποτα; Θ’ αλλάξουν απόφαση οι Εκτελεστικοί; Μόνο αν έρθει κανένα μαντάτο από την UEFA, ότι
τρία χρόνια τώρα μας τα ζαλίσατε, καθίστε κάνα-δυο χρόνια έξω κι άμα βάλετε μυαλό, εδώ είμαστε. Είπε
στην επιστολή του τέτοιο πράγμα ο γυαλόμπας; Όχι βέβαια. Γραμμένο τον έχουνε τον Χέρμπερτ.

NOVA – Σαββιδοτεχνείο σε πόλεμο
«Παίζεται» χοντρό, πολύ χοντρό παιχνίδι με τη NOVA και το Σαββιδοτεχνείο. Με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Σουντανί στον Βόλο,
το Σαββιδοτεχνείο επιτέθηκε χοντρά στο συνδρομητικό κανάλι. Όφειλε, λέει, να ζητήσει συγγνώμη από τους συνδρομητές, επειδή η
αποφάνθηκαν ότι δεν ήταν οφσάιντ. Ενώ η πολύ αξιόπιστη ΚΕΔ,
μετά από μήνες, αποφάνθηκε ότι ήταν οφσάιντ.
Η «Α» και η iapopsi.gr αμφισβήτησαν έντονα την ΚΕΔ, καθ’ ότι
μπορεί το VAR ίσως να ήταν «πειραγμένο» όπως στην Ισπανία στο Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια, με την ισπανική ομοσπονδία να τρέχει
στα δικαστήρια τη MediaPro, που πούλησε το VAR στην Ελλάδα,
μέσω της MEDIA LUSO, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία.
Το Σαββιδοτεχνείο επιτέθηκε
στον Πάνο Παπαδόπουλο της
NOVA και μάλιστα, με έμμεσο
τρόπο, προτρέπει τους οπαδούς
της «συμμαχίας» να σκεφτούν
πού δίνουν τα λεφτά τους. διαβάστε: «Είναι μια εξέχουσας σημασίας απάντηση που δεδομένα
θα εκτιμηθεί από τους φίλους του αθλητισμού, ιδιαίτερα από τα εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, που
οφείλουν να γνωρίζουν ποια είναι η επίσημη θέση της εταιρίας που
στηρίζουν οικονομικά».
Γιατί αυτή η επίθεση του Σαββιδοτεχνείου της «συμμαχίας» στη
NOVA; Έχει να κάνει με τα συμβόλαια των «άστεγων» ΠΑΕ για την επόμενη σεζόν και το πόσα θα προσφέρει το συνδρομητικό κανάλι; Έχει να κάνει με την επιστολή της NOVA να μην τολμήσουν να κάνουν αναδιάρθρωση, ενώ ο Αλαφούζος ήθελε 16 ομάδες στη
Super League1 κι ο Ιβάν Σαββίδης 18; Ή μήπως αποδομούμε τη
NOVA, γιατί ο Αλαφούζος με τον Σαββίδη φέρονται να συμφώνησαν με την Cosmote TV να εντάξουν και το paokTV και το paoTV;
Εκλεκτός Σαββιδοτέχνης γράφει και το φοβερό και τρομερό: «Ο
τακτικός θαμώνας του Καραϊσκάκη, CEO της NOVA, Πάνος Παπαδόπουλος, πρέπει να γνωρίζει ότι ουδέποτε το SDNA απαγόρευσε στους
δημοσιογράφους του να σχολιάζουν τις φάσεις.
»Αν κάποιος έπεφτε στο κέντρο του γηπέδου και ο διαιτητής σφύριζε
πέναλτι, παίρναμε θέση».
Πληροφορία τελευταίας στιγμής: Το Ίδρυμα Μπότση, προαγωγής
της δημοσιογραφίας, είναι έτοιμο να βραβεύσει το sdna για την «αντικειμενικότητά» του…

Ο Κλάτενμπεργκ τρώει
το ψωμί του… Βαρούχα
Σε αναμμένα κάρβουνα σαν τους αναστενάρηδες περπατούν κάποιοι από
τους πρωτοκλασάτους παράγοντες του
ελληνικού ποδοσφαίρου εξ αιτίας της
επικείμενης συνεργασίας τους με τον
Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής έχει εντελώς διαφορετικές
συνήθειες από τον Μέλο Περέιρα και
γι’ αυτό τους έζωσαν τα φίδια στην ΕΠΟ. Μεταξύ άλλων ο Κλάτενμπεργκ διατηρεί τακτική επαφή με τα ΜΜΕ της πατρίδας του και ασκεί
κριτική τόσο στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΠρέμιερΛιγκ, όσο
και στους ρέφερι που σφυρίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Κάτι ανάλογο
φοβούνται πως θα κάνει και στην Ελλάδα. Όπως, άλλωστε, είπε στους
ανθρώπους της Ομοσπονδίας, κάθε 15 μέρες θέλει ραντεβού με όσους
καλύπτουν το ρεπορτάζ της διαιτησίας. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πως ο 45χρονος Άγγλος μπορεί να λειτουργήσει και ως… τηλεκριτικός. Θα τρέχουν μετά και δεν θα φτάνουν ο Παναγιώτης Βαρούχαςκαι
ο Ηρακλής Τσίκινης. Οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν το
ψωμί τους αν ο Κλάτενμπεργκ κάνει και τον τηλεκριτικό.
Η ουσία είναι ότι κάποιοι έχουν ήδη μετανιώσει για την επιλογή. Αλλά
δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Οι πρώτες υπογραφές για τη συνεργασία
των δύο πλευρών έχουν πέσει και μάλιστα από την ΟΥΕΦΑ ασκήθηκαν
πιέσεις στον Άγγλο για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του.

Ο Τσάβι να ρωτήσει
τον Πουρλιοτόπουλο για Μαυρουδή
Όχι, ρε φίλε. Ο Τσάβι Ρόκα τα έχει πάρει στο κρανίο, από την απώλεια ενός νεαρού των ακαδημιών του Παναθηναϊκού Παύλου Μαυρουδή, που
την κοπάνησε για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και με ποιον τα έχει ο Τσάβι;
Μάλλον με τον εαυτό του. Διότι αυτός ήταν υπεύθυνος πριν από καμιά εικοσαριά μέρες που έφυγε ο Μαυρουδής (κι ο Αλαφούζος απέλυσε τον
πατέρα από την ΠΑΕ). Και γιατί πήγε στον Ολυμπιακό ο Μαυρουδής; Γιατί εκεί είναι με λεφτά! Κάπου ένα εικοσιπεντάρι τον μήνα θα παίρνει ο νεαρός. Στον Παναθηναϊκό πόσα έπαιρνε; Το ξέρει αυτό ο Τσάβι; Αν δεν το ξέρει, ας ρωτήσει τον… Πουρλιοτόπουλο. Ναι, τον γνωστό του ΠΑΟΚ. Αυτός ξέρει από ακαδημίες, πόσα δίνει ο καθένας και πόσα παίρνει.

Ο Αλαφούζος
πιέζει
με Λεωφόρο,
ο Μπακογιάννης
απαντά
με διαρροές
Ότι έχει μπει ζεστά
στον Παναθηναϊκό ο
Γιάννης Αλαφούζος
δεν χωρά αμφιβολία.
Μέχρι και με το θέμα
του γηπέδου ασχολείται. Κατέθεσε πρόταση
στον Κώστα Μπακογιάννη για ανακατασκευή της Λεωφόρου,
αν και γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
συμβεί. Πρέπει να αλλάξει ο συντελεστής
δόμησης. Αλλά απαιτούνται και πολλά
χρήματα. Γι’ αυτό ζήτησε και 20 εκατ. ευρώ, όσα πήρε η ΑΕΚ
για την Αγιά Σοφιά.
Στον Παναθηναϊκό, ωστόσο, λένε ότι στόχος
είναι η κατασκευή γηπέδου στον Βοτανικό
και απλά ο Αλαφούζος
πιέζει μέσω του «Απόστολος Νικολαΐδης»
για επίσπευση των
διαδικασιών. Από την
άλλη πλευρά, όμως, υπάρχουν οι απαντήσεις του Μπακογιάννη
με τις διαρροές για τις
οικονομικές απαιτήσεις του επιχειρηματία. Ωραίο πινγκ-πονγκ βρήκαν! Ας βάλουν
και κριτή τη Σία Κοσιώνη, η οποία ούτως
ή άλλως ασχολείται με
την επιτραπέζια αντισφαίριση.
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Θα πάει στη
Σουμελά
ο φίλος του
Τσαβούσογλου,
Ιβάν;
Η UEFA θα βάλει κλειδάριθμο στην κλήρωση
του Championw
League, ώστε ο ΠΑΟΚ
να μην πέσει με την
Μπεσίκτας ή την Τράμπζνσπορ αν αυτή δικαιωθεί από το CAS
γιατί έχει δύο χρόνια αποκλεισμό λόγω του
financial Fair Play. Για
τον φόβο των επεισοδίων, μετά τα νταηλίκια
του Ερντογάν. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
Θα πέσει επάνω σε καμία Βικτόρια Πλζεν και
θα προκριθεί άνετα. Όπως μόνο αυτός ξέρει.
Αλλού είναι το ζήτημα,
ωστόσο. Ο Ερντογάν αποφάσισε ότι η Παναγία Σουμελά θα λειτουργήσει κανονικά
στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Ο Ιβάν θα πάει
στη Θεία Λειτουργία;
Θα πει «ναι» στα κόλπα
του νεο-σουλτάνου;
Διότι περί πολιτικής ευελιξίας πρόκειται. Από
τη μία κλείνει την Αγία
Σοφία και από την άλλη
ανοίγει την Παναγία
Σουμελά. Ο Ιβάν να θυμίσουμε ότι έχει άριστες
σχέσεις με τον υπουργό
Εξωτερικών της Τουρκίας Μελβούτ Τσαβούσογλου. Είχαν συναντηθεί στην Πόλη στις
12 Απριλίου 2018 και
«τα είπαν» σε φιλικό
τόνο.

Μπαλτάκος:
«Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Θύρα 4:
«Ιβάν έχουμε πρόεδρο;»
Ερωτηματικό:
Θα πάρει παίκτες ο ΠΑΟΚ;
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
ην πούλεψε ο Σαββίδης. Έτσι λέει ο Τάκαρος ο Μπαλτάκος. Από
τη στιγμή που δεν υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων για
να δικάσει κι επικυρώθηκε η
βαθμολογία, δεν υπάρχει καμία πολυϊδιοκτησία. Του χρόνου είναι μία άλλη χρονιά, σου
λέει ο Τάκης. Όπως η Σκάρλετ
Ο’ Χάρα, με το τότε αστέρι του
Χόλιγουντ, Ολίβια ντε Χάβιλαντ, που «ταξίδεψε» πριν από
τρεις ημέρες σε ηλικία 104 ετών(!!!), είπε, «αύριο είναι μια
καινούργια μέρα», στη θρυλική ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», έτσι κι ο Μπαλτάκος. Από τη στιγμή που δεν τιμωρήθηκε φέτος ο ΠΑΟΚ, άντε γεια
και να μας γράφετε. Δεν γίνεται να δικάσει η Εφέσεων περσινή περίπτωση. Ούτε, βέβαια,
αν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός από τη Δεοντολογίας, μπορεί να

Τ

Ο Τάκης «αθώωσε» την πολυϊδιοκτησία, ενώ η Θύρα 4 ρίχνει
κεραυνούς στους Σαββίδηδες για το… skype και το instagram
με τον λαό να περιμένει μεταγραφές

δικάσει, αφού ο Ολυμπιακός, ο
Μαρινάκης και οι άλλοι τέλεσαν αδικήματα παρελθόντων
ετών. Τώρα, αν η Γιουβέντους
υποβιβάστηκε μετά από δυοτρία χρόνια, είναι αλλουνού

παπά ευαγγέλιο.
Εδώ, μιλάμε για φοβερά και
τρομερά πράγματα. Κι εντάξει, ο
Τάκης υπάλληλος είναι του Σαββίδη, έγκριτος νομικός, ξέρει τα
κόλπα και από μέσα κι απ’ έξω.

Χρόνια στο κουρμπέτι. Έτσι έκρινε
ότι λέει ο νόμος. Δεν σημαίνει, όμως, ότι έτσι είναι κιόλας. Άλλο είναι το θέμα μου, ωστόσο. Ο ΠΑΟΚ
δεν φώναζε τόσο καιρό ότι καταδικάστηκε χωρίς να δικαστεί; Τι
άλλαξε τώρα; Ένα κι ένα κάνουν
δυο, μάστορα. Έτσι κι ο ΠΑΟΚ ήτανε καθαρός, θα έπρεπε να το
παίξει αλλιώς το έργο.
Κύριοι, να έλεγε, εμείς θέλουμε
να δικαστούμε για ν’ αποδείξουμε
ότι είμαστε αθώοι. Δεν μπορεί να
πλανάται πάνω από το κεφάλι μας
καμία ρετσινιά. Αντιλαμβανόμαστε
τη νομική εξήγηση του κυρίου
Μπαλτάκου, αλλά εμείς θα ζητήσουμε να δικαστούμε κανονικά για
ν’ αποδείξουμε την αθωότητά μας.
Κι αν τιμωρηθούμε, δεχόμαστε η τιμωρία να μας επιβληθεί από την
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προσεχή σεζόν. Τελεία και παύλα,
που θα έγραφε κι ο κόλακας. Τα σώβρακα θα τους έπαιρνε ο Σαββίδης.
Έτσι είναι. Αυτό θα πει μαγκιά. Κι
όχι στρίβειν διά του αρραβώνος, με
τον αείμνηστο Ντίνο Ηλιόπουλο.
Εδώ και τώρα, δίκη. Αυτό έπρεπε
να πει ο Σαββίδης, κι όχι να το παίζει μούγκα στη στρούγκα. Και τώρα, πώς θα δικαιολογηθεί ο Ιβάν ο
τρομερός στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έλεγε συνέχεια ότι θέλει να
δικαστεί; Θα τους πει ότι τα κατάφερε ο Μπαλτάκος να μη δικαστούμε, άρα όλα καλά κι όλα ωραία;
Σκιά πάνω από τον ΠΑΟΚ θ’ αφήσει ο Σαββίδης. Τι σκιά, δηλαδή, μιλάμε για τοξικό νέφος. Ο λαός του ΠΑΟΚ ο κανονικός, κι όχι
αυτοί οι followers του κόλακα και
των άλλων, δεν θα μάθει ποτέ αν
υπήρξε ιδιοκτησία ή όχι. Δεν θα
μάθει αν έγινε ή όχι ματσαραγκιά.
Έσκιζαν τα ρούχα τους οι Κυριάκοι κι ο Μάκαρος ο Γκαγκάτσης,
ότι θέλουν να πάνε στο δικαστήριο για ν’ αποδειχτεί η αθωότητα
του Ιβάν. Και τώρα; Όλα καλά; Ότι
δικαιωθήκαμε, χωρίς να γίνει δίκη;
Και το σανό έχει ένα όριο. Δεν
τρώγεται κάθε μέρα και πολύ.
Κι ο Μπαλτάκος, βέβαια, επαγγελματίας είναι. Μυαλό πουλάει.
Δεν ήταν κανένα κορόιδο να βγαίνει
κάθε μέρα στα ράδια και να λέει ότι
πρέπει να στελεχωθεί η Επιτροπή Εφέσεων άμεσα, γιατί έτσι και δεν γίνει, παραγράφεται το αδίκημα. Η νίκη τον ένοιαζε τον Μπαλτάκο κι όχι η Δικαιοσύνη. Έτσι λειτουργούνε
οι σωστοί δικηγόροι. Και δεν δίνουνε δεκάρα τι θα γίνει με τον λαό.
Ποιος λαός, στο φινάλε.
Και ρωτάω εγώ. Άντε κι αυτό είναι μια σοφιστία του Μπαλτάκου.
Μπορεί να έμαθε τίποτα περίεργο
και μοστράρει την απόφαση. Ότι
το ματσάκι πάει για ισοπαλία. Άλλο
είναι το θέμα. Με την ΕΕΑ καθάρισε; Ακυρώθηκε η απόφαση ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία; Σε καμιά
δεκαριά μέρες ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάει εκεί. Τι θα παρουσιάσει στην
ΕΕΑ; Ότι έφυγε ο Καλπαζίδης; Τι
θα πάει να πει; Ότι ο Πιαλόγλου
εγκατέλειψε την ενεργό δράση;
Είπε και το άλλο το ωραίο ο

Τάκης. Όταν ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός έχει μέσο αντίδρασης, ο
Τάκαρος είπε επί λέξει: «Ο Ολυμπιακός μπορεί και πάλι να προσφύγει στην ΕΕΑ με νέα καταγγελία, μόνο που τώρα, ακόμα και εκείνα τα ασήμαντα κριτήρια δήθεν
σχέσης VIALAND-Ξάνθης, που δεν
οδηγούσαν με τίποτα σε “αποφασιστική επιρροή”, δεν υπάρχουν πια.
Γι’ αυτό είπα από τον Μάιο ότι ακόμα και αυτά τα μηδαμινά στοιχεία
που είχε επισημάνει η ΕΕΑ, κάτι γηπεδάκια, δηλαδή για τις ακαδημίες
της Ξάνθης και άλλα τέτοια, είναι
τώρα ακόμα πιο ανύπαρκτα από ανύπαρκτα. Ας ξανακάνει καταγγελία
ο Ολυμπιακός, πού θα τη στηρίξει;
Ποια είναι τώρα η σχέση VIALAND
(Καλπαζίδης) - Ξάνθης;»
Κατάλαβες, μάστορα; Πια είναι
τώρα η σχέση, σου λέει. Και για το
ποια ήταν τότε, κανένα πρόβλημα,
δεν μπορεί να γίνει δίκη, αλλά και
να γινότανε, κάτι γηπεδάκια αγοράστηκαν από τον σερβιτόρο, που
έπαιρνε τουλάχιστον δέκα χιλιάρικα πουρμπουάρ. Μιλάμε για μεγάλη ξεφτίλα του Ιβάν να μη θελήσει
να γίνει η γίνει στην Εφέσεων. Ακόμα την έχει τη σημαία ο Σαββίδης, που έλεγε θέλουμε να δικαστούμε κι ας καταδικαστούμε.
Ύστερα, είναι και το άλλο. Έτσι
και ο ΠΑΟΚ δεν δικαστεί, άρα είναι
αθώος, όπως λέει ο Μπαλτάκος,
δεν πρέπει να κινηθεί δικαστικά εναντίον του Ολυμπιακού; Πρώτος
ο Τάκης το είπε ότι επηρεάστηκαν

οι παίκτες του ΠΑΟΚ από τις καταγγελίες του Ολυμπιακού και γι’ αυτό δεν πήραν το πρωτάθλημα. Δεν
πρέπει να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη ο ΠΑΟΚ, να καθίσει στον σκαμνί
τον Ολυμπιακό; Έτσι πάει.
Τίποτα δεν πρόκειται να κάνει ο
Σαββίδης. Τουμπέκα ψιλοκομμένη με μπούκοβο στον πατσά ο τάβαριτς. Άλλο πράγμα έχει στο κεφάλι του τώρα. Πώς θα κουλαντρίσει τον λαό του ΠΑΟΚ. Τον κανονικό λαό, όχι τους αυλοκόλακες του
Σταύρου. Βγάζει ανακοίνωση η Θ4
και του τα χώνει στα ίσια και παλικαρίσια του Ιβάν και του μικρού
Γιωργάκη. Κι όχι μόνο. Τα χώνει
και στον Μάκη - Χρυσοστομάκη
Γκαγκάτση. Στην ψύχρα.
Άκου τι λέει η Θύρα 4: «Αυτό
που, δυστυχώς, εξακολουθούμε να
μην έχουμε, είναι πρόεδρο που θα
χαράσσει στρατηγική, θα συντονίζει, θα εποπτεύει και θα αξιολογεί
καθημερινά και διά ζώσης όλα τα
στελέχη του συλλόγου. Διοίκηση αποκλειστικά μέσω skype και
Instagram, ακόμη και στην εποχή
της τηλεργασίας, δεν γίνεται. Δεν
αρκεί μόνο η χρηματοδότηση, γιατί
χωρίς έλεγχο τα λεφτά πέφτουν σε
ένα τρύπιο βαρέλι».
Ποιον παίρνει η μπάλα; Πρώτον
τον Ιβάν, στο δόξα πατρί, που διοικεί από το Ροστόφ μέσω skype.
Μετά, τον instaGiorgis, που παράγει πολιτική μέσω του
instagram. Και μετά, τον Μάκαρο τον Γκαγκάτση, που θα χώριζε
την Ελλάδα στα δύο. Κι αυτό που

λέει η Θύρα 4 ότι
δεν υπάρχει έλεγχος
των χρημάτων που δίνει ο Σαββίδης, τι μέρους του λόγου είναι, μάστορα; Τα παντελονιάζει κάποιος; Τι εννοεί ο ποιητής; Ότι
υπάρχουνε και ποντικοί;
Έχει και ωραιότερα πράγματα η ανακοίνωση της Θύρα 4. Για
τους δημοσιογράφους. Όχι του
Σαββιδοτεχνείου, βέβαια. Καλά. Ολόκληρα κατεβατά γράφουν οι οργανωμένοι και βάζει τίτλο το sdna
«η Θ4 εφ’ όλης της ύλης». Έτσι κι έβγαζε η Θύρα 7 για τον Μαρινάκη,
θα γινότανε πόλεμος. Μάλιστα. Και
τι γράφει η Θύρα 4 ; Για μπριζόλες,
ρε φίλε. Τους αποκαλεί μπριζολάκηδες. Να τρώει η μάνα και του
παιδιού να μη δίνει. Κλάμα από τα
γέλια. Είναι της μπριζόλας, δηλαδή. Το αναφέρει καθαρά. Το μόνο
που δεν αναφέρει είναι αν πρόκειται για μοσχαρίσια μπριζόλα που
είναι πιο ακριβή ή για τη χοιρινή.
Άκου, ρε φίλε, και βγάλε συμπέρασμα: «Κλίκες, μανατζαρέοι παντός τύπου, δημοσιογράφοι και
“δημοσιογράφοι” που πότε σφάζονται για μία μπριζόλα και πότε συμμαχούν για την κοινή κονόμα, αποτυχημένοι πολιτικάντηδες και
wanna-be πολιτικοί, μακροχρόνια
άνεργοι, αποτυχημένοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και θρασύτατοι αρπακολατζήδες, όλοι αγωνίζονται ανάξια (και όχι επάξια), με
πρόσχημα τον Π.Α.Ο.Κ., για μία θέση στο pay-roll».
Κι άντε, σου λέω εγώ, για τους
πολιτικούς και τους άλλους, που
γράφουνε, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που
πλακώνονται για την μπριζόλα ποιοι είναι; Είναι αυτοί που κάνουνε τη
νύχτα - μέρα ότι δεν τρέχει τίποτα
και ο Αμπέλ τώρα μαθαίνει την ομάδα; Είναι αυτοί που έλεγαν ότι ο
Φερέιρα φεύγει και τελικά μένει;
Σ’ το κλείνω. Ο Ιβάν είναι σε δύσκολη θέση. Τη δυσκολότερη από
τότε που πάτησε το ποδάρι του στην
Ελλάδα. Τώρα θα πρέπει να χώσει
χρήμα. Στη γωνία τον περιμένουνε
οι Θύρα 4 και οι άλλοι. Προς το παρόν, μόνο για πωλήσεις γράφει το
Σαββιδοτεχνείο. Ότι ο Γιαννούλης
πάει στη Γαλλία και γερμανικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Μιχάι και τον Λημνιό. Ούτε έχει ο λαός του ΠΑΟΚ κανένα νέο από την
Πορτογαλία για τον Μίσιτς. Βράσε
ρύζι, Ιβάν. Πάντως, επειδή το χρήμα ρέει, στο χέρι σου είναι, μάστορα.
Πλημμυρίζεις με ρούβλι την αγορά
και ξανακάνεις μεγάλο τον ΠΑΟΚ.
Απλά πράγματα. Διότι με Χατζηστραβό, Κούτσια, Λύραντζη,
μπορεί να μη σε δεχτούνε καν στα
προκριματικά του Champions
League. Χαίρετε.

Ο λαός
του ΠΑΟΚ
περιμένει
μεταγραφές
Ο Ιβάν Σαββίδης έχει ένα σοβαρό πρόβλημα
με το Financial Fair
Play, αυτό είναι γνωστό. Πολλές ομάδες έχουνε. Η Μάντσεστερ
Σίτι, μάλιστα, προσέφυγε στο CAS και δικαιώθηκε. Αυτός μήπως
είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές μέχρι τώρα; Διότι
μόνο το όνομα του Αυστριακού Στέφαν Σβαμπ ακούστηκε. Τίποτα
το σοβαρό δηλαδή, ένας παίκτης της σειράς
είναι ο αρχηγός της Ραπίντ. Ο λαός του ΠΑΟΚ
περιμένει μεγάλα ονόματα και δεκάρα δεν δίνει για τα Financial
Fair Play. Ο λαός του
ΠΑΟΚ θέλει ξανά την
ομάδα να είναι στην
κορυφή της βαθμολογίας και να ξαναγίνει
το φόβητρο της Αθήνας, όπως πρόπερσι. Ας
βρει τον τρόπο ο Ιβάν
να παρακάμψει το
Financial Fair Play, άνθρωπος της ελεύθερης
οικονομίας είναι και
πολύ φραγκάτος. Ας
χρεώνει ένα δολάριο
την κάθε μεταγραφή,
γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλησε να υπάρχει. Ο λαός περιμένει.
Και δεν σκέφτεται σαν
τον Κόλκα που έχει καταντήσει ταμίας
του Ιβάν.
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ταν 12 Μαρτίου όταν ο
Ολυμπιακός
έπαιζε με τη
Γουλβς στο άδεια από φιλάθλους «Καραϊσκάκης»
και έφερνε 1-1 για τα πρώτα
παιχνίδια της φάσης των
«16» του Europa League. Ήταν
οι πρώτες Ημέρες των απαγορεύσεων λόγω κορωνοϊού,
καθώς μετά ακολούθησε το
«lockdown» και η παύση όλων
των αθλητικών διοργανώσεων και φυσικά των διεθνών
της UEFA.
Η αλήθεια είναι ότι η UEFA βασανίστηκε πολύ για να βρει μια
λύση ώστε να τελειώσει η σεζόν…
με κάποιον τρόπο.
Πού βρισκόμαστε σήμερα…
Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά το Europa League. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνουν τέσσερα παιχνίδια για τη φάση των
«16» και την Πέμπτη 6 Αυγούστου
τα άλλα τέσσερα, ανάμεσά τους
και οι ρεβάνς του 1-1 του Ολυμπιακού με τη Γουλβς στο «Μολινό» στις 10 το βράδυ της Πέμπτης
6 Αυγούστου.
Όλα χωρίς φιλάθλους.
Αξίζει να σημειωθεί πως από
τα 8 παιχνίδια τα δύο δεν είναι αγώνες-ρεβάνς, αλλά τα… πρώτα
και τελευταία παιχνίδια που θα
κρίνουν την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Πρόκειται για τις αναμετρήσεις
Ίντερ-Χετάφε και Σεβίλλης-Ρόμα που δεν είχαν γίνει τον περασμένο Μάρτιο μετά από απόφαση της UEFA λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και πλέον θα
κρίνουν την πρόκριση σε ένα παιχνίδι.
Τα άλλα έξι παιχνίδια είναι ρεβάνς και έχουν αποτέλεσμα από
τον πρώτο αγώνα και θα γίνουν
ες εξής:

Ή

H τρίτη
επίσκεψη
στην Αγγλία
Ο Ολυμπιακός πάει φέτος για τρίτη φορά
στην Αγγλία να παίξει
σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.
Eίχε προηγηθεί το παιχνίδι με την Τότεναμ
για τον όμιλο του
Champions League. To
ματς με τους Λονδρέζους είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2019 και οι
«ερυθρόλευκοι» είχαν
ηττηθεί με σκορ 4-2.
Η δεύτερη επίσκεψη
του Ολυμπιακού έγινε
μερικούς μήνες αργότερα, όταν η κληρωτίδα έφερε αντίπαλο
στους «32» του Europa
League (η ομάδα του
Πέδρο Μαρτίνς στο μεταξύ είχε έρθει στην
τρίτη θέση του ομίλου
της στο Champions
League) την Άρσεναλ.
Οι «ερυθρόλευκοι»
παρ’ ότι είχαν χάσει
στην Αθήνα 1-0 κατάφεραν να γυρίσουν το
ματς και να προκριθούν (1-2) στην παράταση της αναμέτρησης.
Αυτή η νίκη ήταν η μια
εκ των δύο που έχει ο
Ολυμπιακός στα 16
παιχνίδια που έχει δώσει στην Αγγλία σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Η άλλη ήταν
–κατά σύμπτωση– ξανά
κόντρα στην Άρσεναλ
το 3-2 τον Σεπτέμβριο
του 2015 για τους ομίλους του Champions
League.

Τετάρτη 5 Αυγούστου
Σαχτάρ-Βόλφσμπουγκ (2-1)
Κοπεγχάγη-Μπασακσεχίρ
(0-1)
Μάντσεστερ Γιουν.-ΛΑΣΚ
Λιντς (5-0)
Πέμπτη 6 Αυγούστου
Λεβερκούζεν-Ρέιντζερς (3-1)
Βασιλεία-Φέγενορντ (3-0)
Γουλβς-Ολυμπιακός (1-1)
Το βράδυ της 6ης Αυγούστου
θα γνωρίζουμε δηλαδή τις 8 ομάδες που θα έχουν προκριθεί από
τη φάση των «16» και θα πάρουν
μέρος στο Final-8 του Europa
League , που θα διεξαχθεί από τις
10 έως τις 21 Αυγούστου σε τέσ-

Ποιες… διακοπές;
Έχει Champions
League και
Europa League!
Ο Ολυμπιακός στο κυνήγι της πρόκρισης στα προημιτελικά με
τη Γουλβς την προσεχή Πέμπτη στο «Μολινό»
θα γίνει στις 21 Αυγούστου
(22:00 ώρα Ελλάδας).
Στο Champions League θα γίνει επίσης Final 8 (με μονούς αγώνες) που θα διεξαχθεί στην
Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη
Λισαβόνα. Εδώ, κάποιες εκκρεμούν 4 παιχνίδια-ρεβάνς για τη
φάση των «16» που δεν είχαν γίνει λόγω κορωνοϊού ώστε να συμπληρωθούν οι 8 ομάδες που θα
προκριθούν στα προημιτελικά της
Πορτογαλίας.

Το πρόγραμμα
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
• 7 Αυγούστου
Γιουβέντους-Λιόν (0-1)
Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ (2-1)
• 8 Αυγούστου
Μπάγερν-Τσέλσι (3-0)
Μπαρτσελόνα-Νάπολι (1-1)

σερις πόλεις της Γερμανίας (Κολωνία, Ντούισμπουργκ, Ντίσελντορφ και Γκέλσενκιρχεν) σε μονά παιχνίδια και χωρίς την παρουσία θεατών στις εξέδρες λόγω κορωνοϊού.
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ έχουν ήδη κληρωθεί και ο Ολυμπιακός ξέρει πως
αν πετάξει έξω τη Γουλβς θα παίξει με την ομάδα που θα έχει προκριθεί από το ζευγάρι μεταξύ Σεβίλλης και Ρόμα και στα ημιτελικά το πιθανότερο είναι να βρει τη
Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ ή την
τουρκική Μπασακσεχίρ που είναι
η αγαπημένη ομάδα του Ταγίπ
Ερντογάν.

Οι πιθανοί αντίπαλοι
στο Final-8
10/11 Αυγούστου
(22:00 ώρα Ελλάδας)
1. Σαχτάρ ή Βόλφσμπουργκ
- Βασιλεία ή Άιντραχτ

2. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή
ΛΑΣΚ - Κοπεγχάγη ή
Μπασακσεχίρ
3. Ίντερ ή Χετάφε Λεβερκούζεν ή Ρέιντζερς
4. Γουλβς ή Ολυμπιακός Ρόμα ή Σεβίλλη
Η UEFA έχει φροντίσει ήδη να
κάνει και την κλήρωση των ημιτελικών. Τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα στις 16/17 Αυγούστου (22:00 ώρα Ελλάδας)
και θα παίξουν:
Νικητής 4 – Νικητής 2 (δηλαδή Γουλβς ή Ολυμπιακός - Ρόμα ή Σεβίλλη με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή ΛΑΣΚ - Κοπεγχάγη ή
Μπασακσεχίρ)
Νικητής 3 – Νικητής 1 (δηλαδή Ίντερ ή Χετάφε - Λεβερκούζεν
ή Ρέιντζερς με Σαχτάρ ή Βόλφσμπουργκ - Βασιλεία ή Άιντραχτ)
Ο τελικός του Europa League

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
• 12 Αυγούστου
Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν /
«Ντα Λουζ»
• 13 Αυγούστου
Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης /
«Ζοσέ Αλβαλάδε»
• 14 Αυγούστου
Νάπολι ή Μπαρτσελόνα (1)Τσέλσι ή Μπάγερν (2) / «Ντα
Λουζ»
• 15 Αυγούστου
Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι (3)-Λιόν ή Γιουβέντους (4) / «Ζοσέ Αλβαλάδε»
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
• 18 Αυγούστου
Λειψία ή Ατλέτικο (5)-Αταλάντα ή Παρί Σεν Ζερμέν (6) /
«Ντα Λουζ»
• 19 Αυγούστου
Νικητής (1)/(2)-Νικητής
(3)/(4) / «Ζοσέ Αλβαλάδε»
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος στις 23 Αυγούστου στις
22:00 / «Ντα Λουζ».
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Καφές εκτίμησης…
Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόταν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο γραφείο του στη Βουλή για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, στο κυλικείο του Κοινοβουλίου έπιναν τον καφέ τους ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Όλγα Γεροβασίλη. Η απομόνωσή τους από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους σχολιάστηκε, αλλά και οι
δύο υποστήριξαν ότι εάν ήθελαν να συζητήσουν κάτι που επιθυμούσαν οι αρχηγοί τους δεν θα το έκαναν σε δημόσια θέα. Κι όπως είπε η κα Γεροβασίλη,
«γνωριζόμαστε από παλιά και υπάρχει αλληλοεκτίμηση».

Ο Στουρνάρας
ενώνει πέντε
πρώην
πρωθυπουργούς
με αστική
ευγένεια
Το στιγμιότυπο είναι από τη δεξίωση
στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σε ένα πηγαδάκι συνομιλούσαν σε καλή διάθεση
τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί. Ο
λόγος για τους Κώστα Σημίτη, Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο και Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα οι
κ.κ. Σημίτης και Παπαδήμος είχαν
κέφια. Και την ώρα εκείνη κατέβαινε
τα σκαλιά ένας άνθρωπος που συνδέει και τους τέσσερις. Ο λόγος για τον
Γιάννη Στουρνάρα. Ο διοικητής της
ΤτΕ επί της οκταετούς διακυβέρνησης
από τον Κώστα Σημίτη είχε επιλεγεί
για πολλές και σημαντικές θέσεις, ενώ μετείχε στην «ομάδα κρούσης» για να εισέλθει η χώρα
στην ΟΝΕ. Μάλιστα, κάποιοι λόγω και του γεγονότος ότι πάντα είχε κοντά μαλλιά τον αποκαλούσαν «κομάντος». Όχι για την εμφάνιση, αλλά για την αποτελεσματικότητα που είχε στις ειδικές αποστολές που αναλάμβανε. Κάποιες δε τις γνώριζαν μόνο ο Κώστας Σημίτης κι ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης (1947-2011). Όπως ήταν λογικό, ο κ. Στουρνάρας, εκτός της άμεσης συνεργασίας με τον τότε πρωθυπουργό, ήταν σε ανοιχτή γραμμή και με τον τότε υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον τότε διοικητή της ΤτΕ (1994-2002) Λουκά
Παπαδήμο. Μάλιστα με τον κ. Παπαδήμο είχε συνεργασία και σε τραπεζικό επίπεδο για
μία διετία, όταν ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας (20002004). Επίσης ως γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ ουκ ολίγες φορές με μελέτες είχε δώσει τα
φώτα του στην κυβέρνηση Παπανδρέου την εποχή του πρώτου μνημονίου. Και τέλος με τον
Αντώνη Σαμαρά ήταν υπουργός Οικονομικών. Βέβαια, να πούμε ότι ο κ. Στουρνάρας ενώνει
την παρέα και με 5ο πρώην πρωθυπουργό, τον Παναγιώτη Πικραμμένο, καθώς είχε οριστεί
για ένα μήνα υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση (Μάιος 2012 - Ιούνιος 2012) . Μόνο που ο κ. Πικραμμένος, λόγω του ότι είναι εν ενεργεία αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προτίμησε να μη συμπεριληφθεί στους τέως. Να σημειώσουμε ότι από την παρέα των πρώην πρωθυπουργών απουσίαζαν δύο. Ο ένας, ο Κώστας
Καραμανλής, προτίμησε να πάρει τα βουνά για πεζοπορία, ενώ ο δεύτερος (Αλέξης Τσίπρας) απέφυγε να περάσει από το συγκεκριμένο πηγαδάκι, διότι είπαμε όλοι διαθέτουν αυτό
που λέμε αστική ευγένεια, αλλά κι αυτή έχει όρια. Διότι και οι τέσσερις έχουν ακούσει τα μύρια
όσα από τον εκπρόσωπο της λεγόμενης… δρακογενιάς.

Οι σκληροί
«ανδρεοπαπανδρεϊκοί»
ιδρύουν κόμμα

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι το «Κίνημα Φίλων Ανδρέα
Παπανδρέου» είναι μία ομάδα στο Facebook. Μία ομάδα με 13.500 μέλη, η οποία διακρίνεται για την αγάπη της για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την αηδία που νιώθει για τους διαδόχους του στο ΠΑΣΟΚ,
ακόμη και για τον υιό του. Η συγκεκριμένη ομάδα
φτιάχτηκε από παλιά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα η ομάδα αυτή μετατρέπεται σε κόμμα και, όπως ανακοίνωσαν μέσω της διακήρυξης «Ιδρύουμε Ανδρεϊκό Κίνημα, θα συμμετέχουμε στις εκλογές ως τρίτος πόλος
Δημοκρατικής-Πατριωτικής Συμπαράταξης».
Και όπως ξεκαθαρίζουν, «δεν θα συνεργαστούμε
με ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ΚΙΝΑΛ της διαπλοκής
και ο ΣΥΡΙΖΑ του εθνομηδενισμού δεν έχουν τίποτε
κοινό με τον Ανδρέα και εμάς». Μάλιστα, για τον Αλέξη Τσίπρα που πολλοί τον θεωρούν ως νέο Ανδρέα, έχουν αφιερώσει ειδική παράγραφο: «Και ο
Τσίπρας; Ναι και αυτός είναι ο χειρότερος μίμος και
επικριτής της ουσιαστικής γραμμής του Ανδρέα! Πούλησε την Μακεδονία και ήθελε ο αχρείος να βάλει τον
Ανδρέα συνένοχο! Είναι επικίνδυνος εθνομηδενιστής!
Όσοι Ανδρεϊκοί ψηφοφόροι του τον πίστεψαν τώρα
θα έλθουν μαζί μας και τους περιμένουμε, αφού τον
ψήφισαν περιστασιακά με αντιδεξιά αντίληψη». Σε
ό,τι αφορά την ηγεσία αυτή θα είναι συλλογική και
ατομική. Το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει όταν
συμπληρώσει τα 1.000 μέλη. Αυτήν τη στιγμή το νέο
κόμμα έχει 700 και αναμένεται έως το τέλος του καλοκαιριού να πιάσει το όριο των 1.000 μελών.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Στον Όλυμπο για πεζοπορία ο Καραμανλής
Πήρε τα βουνά ο Κώστας Καραμανλής. Όχι, δεν τρελάθηκε. Απλά αποδέχθηκε την πρόσκληση του πρώην
υπουργού και προέδρου του ΣΕΒΕ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου, και επεχείρησε πεζοπορία στον Όλυμπο. Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευαν ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου και ο ορθοπεδικός Νίκος Γκουγκουλιάς. Την είδηση αναγκάστηκε να τη
δημοσιοποιήσει ο οικοδεσπότης, καθώς, όταν μία ημέρα μετά την αναχώρηση της παρέας, την περιοχή επισκέφθηκε ο υιός του πρώην βασιλιά, Νικόλαος.

Ανέβηκε τα σκαλιά σαν
γάτα ο Κατρούγκαλος

Ούτε την
προπαγάνδα δεν
καταλαβαίνουν

Τζάμπα η κινητοποίηση
των τρολ με τον Καλέμη
Μόλις έγιναν γνωστές οι ρατσιστικές αναρτήσεις του Κώστα Καλέμη
για τον Γιάννη Αντετονκούμπο, ο Νίκος Φίλης άμεσα άσκησε κριτική και επί της ουσίας ζήτησε την απομάκρυνσή του από τη θέση του
Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Μαλακάσας από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, όπως κι έγινε. Άμεσα οι ορδές των τρολ της Κουμουνδούρου έπιασαν
δουλειά κι άρχισαν να χτυπούν την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. Και δεν ήταν μόνο τα τρολ, αλλά και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο νεόκοπος βουλευτής Κώστας Ζαχαριάδης που έτρεξε εκ των πρώτων
να γράψει: «Είναι ντροπή πρόσωπα σαν τον κ. Καλέμη να βρίσκονται στον
κρατικό και κυβερνητικό μηχανισμό και να σπέρνουν μίσος και ρατσισμό. Όπως είναι ντροπή στους κόλπους της ΝΔ να ξεφυτρώνουν διαρκώς τέτοια
πρόσωπα που προσβάλουν συνανθρώπους μας, που “τρέφονται” από τη
ρητορική του μίσους».
Και φυσικά, όλοι το βούλωσαν όταν ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο
συγκεκριμένος κύριος με τις ρατσιστικές απόψεις διορίστηκε από τον
Κώστα Γαβρόγλου το 2017.

Μπορεί σε πολλούς να
φαίνεται αδιανόητο,
όμως για τους
ΣΥΡΙΖΑίους δεν τρέχει
τίποτα. Το είχαμε δει
στην κρίση του Έβρου,
το βλέπουμε και τώρα.
Ποιο; Μα την
αναπαραγωγή της
τουρκικής
προπαγάνδας. Ο
δημοσιογράφος Κώστας
Βαξεβάνης, τόσο με
αναρτήσεις στο twitter,
όσο και με
δημοσιεύματα στις
ιστοσελίδες του,
εμφάνιζε το σκάφος
Ορούτς Ρέις να έχει
ξεκινήσει τις σεισμικές
έρευνες στην ανατολική
Μεσόγειο. Και ο
δημοσιογράφος
βασίστηκε σε ένα tweet
της πρεσβείας της
Τουρκίας στην
Ουάσινγκτον, το οποίο
έσπευσε να
παρουσιάσει ότι
αποτυπώνει την
πραγματικότητα.
Δυστυχώς για τον ίδιο,
λίγες ώρες αργότερα η
τουρκική πρεσβεία
διέγραψε το tweet,
καθώς επρόκειτο για
προπαγάνδα και το
Ορούτς Ρέις δεν είχε
πλεύσει προς την
ελληνική
υφαλοκρηπίδα.

Μέσα στον γενικό χαμό, έχουν περάσει απαρατήρητες κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως, για παράδειγμα, ότι ο Γιώργος Κατρούγκαλος αθόρυβα έχει
βρεθεί πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών και τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να το
καταλάβει κανείς, έχει ανέβει τα σκαλιά αθόρυβα, σαν γάτα θα έλεγα. Και χαίρει της
εκτίμησης του αρχηγού, αλλά και των περισσοτέρων δίπλα στον Τσίπρα, που έβαλαν σε δεύτερη μοίρα το ασφαλιστικό του
πρώην υπουργού, που σύμφωνα με την
Κουμουνδούρου αποτέλεσε ένα σημαντικό
λόγο που ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχασε τη μεσαία τάξη, αλλά την είχε και απέναντί του.

Την ψεκάζουν πρωί,
μεσημέρι και βράδυ
Τι κάνει ο κόσμος για να στείλει μήνυμα στον αρχηγό ότι είναι εδώ; Ο λόγος για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρά Καφαντάρη, η οποία προ ημερών υποστήριξε το
απίθανο: «Ο Ερντογάν το έλεγε χρόνια για την Αγία Σοφία.
Το τόλμησε όμως τώρα. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε, πριν δύο χρόνια, την
Αγιά Σοφιά είπε σε
Τούρκους Αξιωματούχους να μη διανοηθούν
να κάνουν τζαμί την Αγιά Σοφία. Ο Ερντογάν
τόσα χρόνια δεν το τόλμησε. Το έκανε τώρα. Ο
καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του». Κι εμείς το βγάλαμε το συμπέρασμα, την κα Καφαντάρη την ψεκάζουν πρωί, μεσημέρι
και βράδυ. Ίσως με
συνταγή γιατρού.
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«Να φύγουμε για να γυρίσετε
και πάλι στο 5%»
Εσωκομματικές ειδήσεις έβγαλε η περιοδεία του Ευκλείδη Τσακαλώτου στο Ρέθυμνο
και το Ηράκλειο, καθώς ο πρώην υπουργός Οικονομικών φαίνεται πως χρησιμοποίησε
ορισμένες εκφράσεις που δεν άρεσαν. Ο Τσακαλώτος, όπως μου ρουφιάνεψαν κάτι
παιδιά (δεν το λέω ηλικιακά) προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ, επέμεινε πολλές φορές στην
ανάγκη να παραμείνει αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τουλάχιστον σε δύο τοποθετήσεις
του υπογράμμιζε με νόημα πως «κεντρώες λύσεις δεν υπάρχουν». Αυτό, όμως, δεν άρεσε καθόλου στα ΠΑΣΟΚόπαιδα (στη νομαρχιακή οργάνωση Ηρακλείου αποτελούν και την
πλειοψηφία). Συνέπεια όλων αυτών ήταν στις κλειστές συσκέψεις που ακολούθησαν
να ανέβουν επικίνδυνα οι τόνοι. Μάλιστα ένα… παιδί είπε στον Τσακαλώτο: «Αν δεν μας
γουστάρετε, να φύγουμε για να ξαναπάτε στο 5% για να μη μας πρήζεις».

Πίνουν νερό στο
όνομα του Γιαννίτση
στο Μαξίμου
Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του
πρώην υπουργού και νυν προέδρου
της LAMDA Development, Τάσου
Γιαννίτση. Σε πρόσφατο συνέδριο του
Economist για το ασφαλιστικό υπό
τον τίτλο «το Ασφαλιστικό μετά τον
κορωνοϊό», ο Τάσος Γιαννίτσης έκανε
λόγο για δίκαιη μετάβαση του Ασφαλιστικού προς ένα ευσταθές και ταυτόχρονα δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Και όπως επεσήμανε ο κ. Γιαννίτσης,
«όσο περισσότερα πράγματα κλωτσιούνται για μέλλον, τόσο λιγότερο δίκαιες λύσεις θα είναι εφικτές». Μάλιστα, προκάλεσε εντύπωση μία ρήση του κ.
Γιαννίτση ότι «από ένα σημείο και μετά, μπορεί να μην υπάρχει καν δίκαιη λύση». Μαθαίνω ότι ο πρώην υπουργός έχει μόνος υποστηρικτές εντός του Μαξίμου, όπου οι περισσότεροι εκτιμούν πως εάν ο Κώστας Σημίτης είχε μεγαλύτερες
αντοχές στη μεταρρύθμιση που πρότεινε τότε ως υπουργός Εργασίας ο Γιαννίτσης, θα είχε γλιτώσει η χώρα τη χρεοκοπία και τα μνημόνια.

Οι καταγγελίες του Νάσου και
οι προϋποθέσεις του Παύλου
Στην παράταξη του Παύλου Μπακογιάννη δεν ανησύχησαν ποτέ με τα όσα είχε εξαγγείλει η παράταξη του
Νάσου Ηλιόπουλου «Ανοιχτή Πόλη» για τον «Μεγάλο Περίπατο». Ότι θα προσφύγουν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, καταγγέλλοντας
τους διαγωνισμούς που έγιναν για τον αστικό εξοπλισμό, μιλώντας για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Και δεν ανησύχησαν, διότι όλα όσα κατήγγειλε ο συμπαθής Νάσος Ηλιόπουλος έχουν κριθεί ήδη από Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έβαλε τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ στο αρχείο. Τουναντίον οι 10 προϋποθέσεις που έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος προς τον δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη για να συνεχίσει να στηρίζει το
έργο, σηκώνουν πολλή κουβέντα. Από ό,τι μαθαίνω, οι μισές τουλάχιστον προϋποθέσεις θα γίνουν δεκτές. Για τις υπόλοιπες θα γίνει συνάντηση Μπακογιάννη-Γερουλάνου.

Άμα δεν το ξέρεις
τι μπλέκεσαι,
βρε Ραγκούση;

Ένας άλλος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κάνει αγώνα για
να κερδίσει πόντους όχι μόνο στους προεδρικούς,
αλλά και στις άλλες φυλές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για
τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο
βρίσκει διάφορα θέματα ισχυριζόμενος ότι έβγαλε
λαγό. Όπως, για παράδειγμα, τη φωτιά στις Κεχριές,
όπου ως συνήθως έκανε και μία καταγγελία. Αυτήν
τη φορά ρώτησε για ποιο λόγο δεν λειτούργησε το
112, υποστηρίζοντας ότι για τη δήθεν έναρξη της
λειτουργίας του 112 ήταν άλλη «μια ευκαιρία για
φθηνού επιπέδου διαφήμιση του Πρωθυπουργού και
των συναρμόδιων Υπουργών». Και ο Ραγκούσης καμάρωνε για την… αποκάλυψη σαν γύφτικο σκεπάρνι.
Βέβαια, όταν έλαβε την απάντηση από τους αρμόδιους ποίησε ως συνήθως τη νήσσα, διότι πολύ απλά
δείχνει ότι αγνοεί τη λειτουργία του 112. Η απάντηση που έλαβε ήταν: «Το 112 δεν είναι σύστημα γενικής πληροφόρησης πολιτών αλλά σύστημα έκτακτης
ανάγκης και ενεργοποιείται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα συμβατικά μέσα και διαδικασίες εκκένωσης και
απομάκρυνσης πολιτών και κινδυνεύουν πολίτες. Το
112 είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο προστασίας των πολιτών, άκρως λειτουργικό σε όλη την επικράτεια, που η όποια όμως άσκοπη χρήση του αδυνατίζει την πραγματική του ισχύ και αποτελεσματικότητα
την ώρα που πραγματικά μπορεί να χρειαστεί».
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Κατηγορούν ότι πίσω από
τις αποκαλύψεις και τις
κασέτες κρύβεται ο Μητσοτάκης, προφανώς φοβούμενοι ότι αυτομόλησε
ο Ρουμπάτης
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ο φετινό καλοκαίρι
για τη χώρα μας είναι
δύσκολο σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία
ελλοχεύει ο covid-19
και από την άλλη υπάρχει η αβεβαιότητα για την οικονομία. Και
δικαιολογημένα όλοι σκέφτονται
ότι πρέπει όπως ο Οδυσσέας να
διαβούν τα στενά που κατοικοεδρεύουν η Σκύλα και η Χάρυβδη.
Τα δύο ομηρικά τέρατα που φαίνεται ότι αναβίωσαν και απειλούν τις ζωές των πολιτών.
Τη δική του Οδύσσεια περνά
και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέμενε το φετινό καλοκαίρι πολύ διαφορετικό. Είχε προγραμματίσει ένα συνέδριο, όπου έστω και οριακά θα
το κέρδιζε και θα προχωρούσε
στη μετατροπή του κόμματος σε
νέο ΠΑΣΟΚ, και εν συνεχεία θα
άραζε και θα περίμενε να πέσει η
κυβέρνηση ως ώριμο φρούτο. Όπως δηλαδή σκέφτονται και
πράττουν όλα τα κόμματα που
βρίσκονται στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Έλα όμως που στην προκειμένη περίπτωση ισχύει αυτό που
συνηθίζει να λέει ο λαός μας «Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει». Έτσι, ο ερχομός της
πανδημίας άλλαξε τα πάντα, το
συνέδριο πήγε περίπατο, η εσωκομματική αντιπολίτευση αναθάρρησε, ενώ οι αντιδρώντες στη
μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ άδραξαν
την ευκαιρία για να ακουστούν.
Κι όταν ο κ. Τσίπρας βρήκε ένα
modus vivendi με τους εσωκομματικούς, άρχισαν να σκάνε οι
βόμβες.
Μέσω της τυπικής διαδικασίας του «πόθεν έσχες» προέκυψε ο επενδυτής Παπαδημούλης. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε σε ειδήμονα του
αθηναϊκού real estate. Το χειρότερο δεν ήταν ότι εξαγόραζε πάμφθηνα διαμερίσματα στο κέντρο
της Αθήνας, αλλά το ότι τα ενοικίαζε σε ΜΚΟ για να μείνουν μετανάστες και πληρωνόταν από
ευρωπαϊκά κονδύλια. Πριν καλάκαλά κουκουλώσει το θέμα με τον
Παπαδημούλη, η ορχήστρα άρχισε να παίζει σκληρό ροκ. Μία
ο Σάμπυ Μιωνή που παρουσίασε ηχογραφημένη συνομιλία του
με τον Νίκο Παππά, όπου ο στενός του συνεργάτης μίλαγε για το
μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ και το παραμάγαζο του Παπαγγελόπουλου.
Κι ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ψέλλιζαν

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

• Καταρρέουν το ένα μετά το άλλο τα αφηγήματα που
σχεδιάζει η Κουμουνδούρου, καθώς μπάζουν από παντού

Μεταξύ Σκύλας
και Χάρυβδης
ο Αλέξης

νακόπουλου, έρχεται η ίδια η εταιρεία και τους διαψεύδει με
σκαιό τρόπο και μάλιστα επιτυγχάνει να το παίξουν όλα τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Και βέβαια ο κ. Τσίπρας έχει
μπροστά του έναν «Γολγοθά», που
ακούει στο όνομα Παπαγγελόπουλος και σκευωρία της
Novartis. Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει δημιουργήσει
αρκετά ζητήματα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από την
εποχή που ο Παπαγγελόπουλος σχεδίαζε το... σκάνδαλο ουκ
ολίγοι στην Κουμουνδούρου είχαν χτυπήσει καμπανάκι για το
πού μπορεί να οδηγήσουν το
κόμμα η σκανδαλολογία και η μη
τεκμηριωμένη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων. Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τώρα ο κ. Τσίπρας, με τη διαφαινόμενη παραπομπή του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό
Δικαστήριο, είναι η γιγάντωση
του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου.

Οι κινηματικές
αντιδράσεις

ότι η τοξικότητα λόγω των κασετών θα δημιουργήσει πρόβλημα
στη δημοκρατία, σκάει και η κατάθεση Καλογρίτσα στο δικαστήριο, όπου καρφώνει τον τρόπο
που λειτούργησε το Μαξίμου ως
White Porsca το 2016 για να δημιουργηθεί τηλεοπτικός σταθμός
που θα υμνούσε από το πρωί έως
το βράδυ τον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά το
κερασάκι στην τούρτα ήταν η αποκάλυψη για τις απειλές του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής
κατά του επικεφαλής των ερευνών
στο Μάτι, που έβαλε στο κάδρο
και την Όλγα Γεροβασίλη.

Βλέπουν Μητσοτάκη
Στην Κουμουνδούρου, όλες οι
τάσεις του κόμματος συνηγορούν
ότι πίσω από την επίθεση που
δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ κρύβεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι το
νέο αφήγημα που προσπαθούν
να περάσουν, μπας και δικαιολογηθούν απέναντι στον κόσμο που
τους πίστεψε και τους στήριξε,
διότι το μήνυμα που λαμβάνουν
οι ψηφοφόροι είναι του στυλ «κι
αυτοί έμαθαν πολύ γρήγορα στα

κόλπα». Οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα διέρρευσαν μάλιστα ότι κατά
τη διάρκεια του τετ-α-τετ διαμαρτυρήθηκε στον πρωθυπουργό,
λέγοντάς του ότι έχει ως στόχο να
γκριζάρει τη διακυβέρνηση της
χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μόνο που λησμόνησαν να αναφέρουν ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις, οι ηχογραφήσεις έγιναν επί ημερών διακυβέρνησης
Τσίπρα, όπου διοικητής της ΕΥΠ
ήταν ο Γιάννης Ρουμπάτης. Οπότε, το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αίολο και δεν έχει καμία απολύτως βάση. Διότι, με βάση όλες

Στην Κουμουν
δούρου
αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στη
θεσμική αντιπολίτευση
που επιθυμεί να κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα
εξουσίας και στις κινηματικές αντιδράσεις
που έρχονται.

τις αποκαλύψεις, αν μη τι άλλο είναι τοξικό ο πρωθυπουργός
(Τσίπρας) να παρακολουθεί έναν υπουργό του (Καμμένος)
σύμφωνα με δικογραφία που απέστειλε στον Άρειο Πάγο και στη
Βουλή η ΕΥΠ, υπό τη διοίκηση
του Γιάννη Ρουμπάτη. Κι όμως,
στο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, πίσω
από όλα αυτά κρύβεται ο Μητσοτάκης. Εκτός κι εάν υπονοούν ότι ο κ. Ρουμπάτης ήταν δολιοφθορέας της κυβέρνησης Τσίπρα και είχε αυτομολήσει στον
Μητσοτάκη.
Στην Κουμουνδούρου έχουν
αποφασίσει να ανεβάσουν τους
τόνους και να πιέσουν ασφυκτικά την κυβέρνηση. Πώς όμως να
το επιτύχουν αυτό, όταν ο Τζανακόπουλος (κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος) καταγγέλλει στη
Βουλή ότι αδελφός υπουργού και
ο αδελφός τού πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά αγόρασαν τις μετοχές της κας Λάτση
στην επένδυση του Ελληνικού
μέσω εταιρείας, όπου μετέχουν
στο Δ.Σ. Και πριν χαρούν στον
ΣΥΡΙΖΑ για την καταγγελία Τζα-

Στην Κουμουνδούρου αναζητούν
την ισορροπία ανάμεσα στη θεσμική αντιπολίτευση που επιθυμεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα
εξουσίας και στις κινηματικές αντιδράσεις που έρχονται. Ήδη το
κάμπινγκ που ανακοίνωσε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στον Γράμμο για
να τιμηθεί ο Δημοκρατικός Στρατός έδωσε τροφή σε όλους να μιλήσουν ότι η Κουμουνδούρου αναβιώνει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Μια μερίδα προεδρικών στελεχών υποστηρίζει πως οι κινητοποιήσεις δεν θα πρέπει να παραπέμπουν στο 2015, ενώ οι πιο
σκληροπυρηνικοί βλέπουν μέσα
από αυτή την άποψη τον κίνδυνο
το κόμμα να χάσει το ραντεβού με
την κοινωνία. Στελέχη από την αριστερή πτέρυγα παραδέχθηκαν
πως πολλές από τις συγκεντρώσεις-εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι αναιμικές και, παρά το γεγονός πως μικρομεσαίοι
επαγγελματίες και εργαζόμενοι
βλέπουν πολλά κενά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποταμιεύσει αυτήν τη δυσαρέσκεια.
Στους πονοκεφάλους του Αλέξη Τσίπρα είναι και ο μετασχηματισμός, που πάγωσε εξαιτίας
της πανδημίας. Το περιβάλλον
δεν βοηθά, όμως στην αξιωματική αντιπολίτευση καλούνται πολύ σύντομα να κάνουν περισσότερο θόρυβο με τις προγραμματικές τους θέσεις, ενόψει της ΔΕΘ,
παρά με τις εσωκομματικές διαφωνίες για τον τρόπο που θα
πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Ίσως φανεί κάτι από τον ανασχηματισμό των τομεαρχών. Εκτός κι
εάν ο κ. Τσίπρας ισορροπήσει
για μία ακόμη φορά.
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αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Παπανδρέου
αποφάσισε να φορέσει κουκούλα και να
κάνει τον μπαχαλάκια. Έτσι δικαιώθηκαν
όλοι όσοι προέβλεψαν από την εποχή της
εκλογικής διαδικασίας του ΚΙΝΑΛ του Νοεμβρίου του 2017 (όπου έδειξε αυστηρή
ουδετερότητα), ότι δεν θα μείνει για πολύ
καιρό νομοταγής.
Και ναι μεν η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ,
Φώφη Γεννηματά, έδειξε αυτοσυγκράτηση και δεν διέταξε τις διαγραφές του πρώην πρωθυπουργού και του Χάρη Καστανίδη, σκεπτόμενη πως δεν είναι σωστό να
διαγράφεται ένας Παπανδρέου από το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, όμως αυτό μάλλον ήταν
το μεγάλο της λάθος. Ειδικά όταν μετά από αυτό το επεισόδιο συνεχίζει να τον καλεί σε συσκέψεις, όπως έγινε και μετά τη
συνάντηση-ενημέρωση που είχε με τον
πρωθυπουργό.
Διότι όλο και περισσότεροι αναλυτές υπενθυμίζουν στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ την
παροιμία «δώσε θάρρος στον χωριάτη και θα
ανέβει στο κρεβάτι». Και ναι, ο 68χρονος
πλέον Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι
χωριάτης (τουναντίον φημίζεται για την αστική του ευγένεια), αλλά εύκολα μπορείς
να τον χαρακτηρίσεις ως εμμονικό. Διότι
θεωρεί ότι στην ηγεσία της παράταξης αυτοδικαίως πρέπει να βρίσκεται ένας Παπανδρέου.

Είναι σύνηθες φαινόμενο των απερχόμενων πρωθυπουργών να
αναζητούν διαρκώς τη δικαίωση
για την περίοδο της διακυβέρνησής τους, ενώ πάντα έχουν μία
δικαιολογία για να αποφύγουν
να παραδεχθούν τα λάθη τους.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

υτό το έχουμε διαπιστώσει
και με τα «ιερά τέρατα» που
έυτό το έχουμε διαπιστώσει
και με τα «ιερά τέρατα» που έχουν μετοικήσει εις Κύριον,
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και το «mea culpa» που αναφώνησε στη Βουλή ο Παπανδρέου αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει
τον κανόνα.
Τότε το 1988 στο Νταβός ο Ανδρέας
Παπανδρέου είχε συναντηθεί με τον
Τουρκούτ Οζάλ και δεσμεύτηκε απέναντι
στον Τούρκο πρόεδρο ότι η Ελλάδα θα απέχει από οποιαδήποτε έρευνα στα διεθνή
ύδατα του Αιγαίου, αν κάνει το ίδιο και η
Τουρκία, μέχρις ότου λυθεί το ζήτημα της
υφαλοκρηπίδας.
Και οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί αποφεύγουν να αναγνωρίσουν τα λάθη
τους. Ο Κώστας Σημίτης για παράδειγμα
ποτέ δεν έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη ότι επί ημερών του οι υπουργοί του έτρωγαν με... χρυσά κουτάλια. Ήδη οι Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης έχουν καταδικαστεί, ενώ ο Παπαντωνίου αποφυλακίστηκε περιμένοντας κι αυτός με τη σειρά
του το πότε θα δικαστεί. Κι όμως, ο κ. Σημίτης το μόνο που ανέφερε ήταν ότι «είναι
λυπηρό γι’ αυτούς».
Αλλά και ο Κώστας Καραμανλής ουδέποτε έχει ανοίξει το στόμα του να εξηγήσει για ποιον λόγο ανέβηκε επί ημερών
του η φαρμακευτική δαπάνη σε δυσθεώρητα ύψη και για ποιο λόγο το δημοσιονομικό έλλειμμα επί ημερών του ξέφυγε σε
αστρονομικά για τις δυνατότητες της Ελλάδας ύψη.
Τουναντίον παραμένει άφωνος. Ο Αντώνης Σαμαράς (έχοντας αγανακτήσει
με τις συνεχόμενες απεργίες της ΕΡΤ) ακόμη και σήμερα δεν είπε «έκανα λάθος με
το μαύρο στην κρατική τηλεόραση». Ένα λάθος που πρώτα κόστισε στον ίδιο, καθώς
οι εταίροι δεν του αναγνώρισαν τον τιτάνιο αγώνα που έδωσε για να αποφύγει η
Ελλάδα τη χρεοκοπία.
Ανάλογη είναι και η στάση του κ. Τσίπρα, ο οποίος νιώθει... υπερήφανος για
τη σκληρή διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015 και το τρίτο μνημόνιο
που έφερε.

Ενδιαφέρεται για το «εγώ»
Οπότε δεν μας κάνει εντύπωση που και ο
Γιώργος Παπανδρέου, αν κι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την εποχή που ηγείτο της χώρας αδυνατεί να παραδεχθεί
τα δικά του λάθη και μόνιμα ψάχνει την
προσωπική του δικαίωση, αδιαφορώντας
εάν με τη στάση του πληγώνει το κόμμα
του.
Βέβαια για τον Γιώργο Παπανδρέου
δεν είναι θέμα δικαίωσης. Είναι ίσως κάτι
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Εξακολουθεί
και στα 70 να
έχει εμμονές
• Αυτό που επί της ουσίας ενδιαφέρει
τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι
η απαξίωση και του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ
πιο βαθύτερο, καθώς η στάση που κράτησε
στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις δείχνει ότι ο στόχος του είναι πιο μακρινός.
Και η αποχή του μπορεί να συνάδει με τις
αξίες του, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του,
αλλά ακόμη και οι ψύχραιμοι αναλυτές
διαβλέπουν ότι πίσω από τη στάση του
κρύβεται η επιθυμία του να ηγηθεί εκ νέου
του χώρου.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν εξέπεσε της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, αποπειράθηκε να το ανατινάξει λόγω των... αξιών
του με τη δημιουργία του ΚΙΔΗΣΟ τις παραμονές των εκλογών του Ιανουαρίου
2015. Στις τότε εκλογές πήρε 2,54%, όμως

η ζημιά που έκανε στο ΠΑΣΟΚ ήταν πολλαπλάσια του ποσοστού του ΚΙΔΗΣΟ. Οι
ψηφοφόροι που αμφιταλαντεύονταν για το
εάν έπρεπε να ψηφίσουν πάλι ΠΑΣΟΚ,
βλέποντας τη διάσπαση προτίμησαν άλλα
κόμματα, του κέντρου και της αριστεράς.
Και ο ΓΑΠ ένιωσε τι εστί χαρμολύπη. Λυπήθηκε για την έναρξη του πολιτικού του
χειμώνα, αλλά παρηγορήθηκε σε ηδονικό
βαθμό που ο Βενιζέλος ως πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ κατέγραψε το μικρότερο ποσοστό
της ιστορίας του Κινήματος.
Τώρα που το ΚΙΝΑΛ δείχνει ότι έχει
βρει βηματισμό και μάχεται για να κερδίσει
τον ρόλο της προγραμματικής αξιωματικής

Συγκρίσεις…
Από το περιβάλλον του Γιώργου διαρρέεται ότι στην πολιτική μετρούν οι συγκρίσεις. Και όπως ισχυρίζονται, ο Γιώργος
Παπανδρέου ως πολιτική οντότητα είναι έτη φωτός μπροστά από τη Φώφη Γεννηματά.
Οι πιο προωθημένοι ισχυρίζονται ότι ο
Γιώργος Παπανδρέου ενέγραψε υποθήκη με το να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για
τις διαδηλώσεις. Έστειλε μήνυμα ότι στο
μέλλον ίσως διεκδικήσει έναν ρόλο μεγαλύτερο από εκείνον του απλού βουλευτή.
Αλλά βέβαια δεν ξεκαθαρίζει κανένας από
τους δικούς του, σε ποιο σχηματισμό σκοπεύει να έχει μεγαλύτερο ρόλο.
Προφανώς ο Γιώργος Παπανδρέου
στοχεύει σε κάτι άλλο. Πιο μεγάλο από το
ΚΙΝΑΛ, που θα έχει μεγαλύτερη δυναμική. Και δεν θα είναι τσόντα του ΣΥΡΙΖΑ.
Επί της ουσίας, αυτό που κύρια ενδιαφέρει τον πρώην πρωθυπουργό είναι η απαξίωση των δύο κομμάτων. Και αυτού με το
οποίο εκλέχθηκε βουλευτής και αυτού που
τον καταχειροκρότησε με την στάση του
στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, αλλά
που τον αποκαλούσε «Πινοσέτ» και «προδότη» το 2010 ζητώντας την κεφαλή του επί
πίνακι.
Εύλογα τίθεται το ερώτημα: Πώς θα καταφέρει να διαλύσει δύο κόμματα; Και βέβαια κάποιος άσπονδος φίλος του θα ισχυριζόταν πως «εδώ κατάφερε να ισοπεδώσει ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές με 44%
και έχοντας 10 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά
από τον αντίπαλό του». Όμως, οι εποχές δεν
είναι ίδιες. Ναι μεν η στόχευση του Γιώργου Παπανδρέου μπορεί να είναι αυτή,
αλλά ποιος νοήμων άνθρωπος θα δεχθεί
για ηγέτη παράταξης ένα 70άρη; Ναι μεν ο
κ. Παπανδρέου είναι ένας φιτ άνθρωπος,
αλλά πλέον έχει μπει στην ηλικία όπου αρχίζουν οι πλάκες του στυλ «την χούφτωσες
τη μικρούλα, γερομπισμπίκη».
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Ο πρόεδρος της Μύλοι
Λούλη, Νίκος Λούλης

Οι… αξιοθαύμαστοι
Μύλοι Λούλη
Στη λίστα με τις «20 Πιο Αξιοθαύμαστες Επιχειρήσεις
στην Ελλάδα» βρέθηκε για
πρώτη φορά στη δύο αιώνων ιστορία της η εταιρεία
Μύλοι ΛΟΥΛΗ. Η διακεκριμένη λίστα συντάσσεται από
το Fortune Greece και
την KPMG και η ένταξη των
Μύλων Λούλη σε αυτήν ήρθε
επειδή η εταιρεία ξεχώρισε
μεταξύ άλλων για τον μετασχηματισμό της σε έναν Όμιλο πρώτων υλών διατροφής, την εταιρική της υπευθυνότητα, την έντονη εξωστρέφειά της και τις εξαγωγές σε περισσότερες από 13
χώρες, τις επενδύσεις στην
καινοτομία και την παραγωγική της ενίσχυση. Σημειώνεται ότι σε μια δύσκολη οικονομικά δεκαετία, οι Μύλοι
Λούλη απασχολούν περισσότερους από 340 εργαζόμενους και κατάφεραν να
«γράψουν» τζίρους που ξεπερνούν τα 107 εκατ. ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των εν Ελλάδι most
admired επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση την εταιρική φήμη τους, έχοντας
ως γνώμονα τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά κριτήρια.
Μέσα από μια λίστα 319 κερδοφόρων εταιρειών των οποίων ο τζίρος είναι πάνω από 50 εκατ. ευρώ, ξεχωρίζουν οι 20 καλύτεροι βάσει 9
κριτηρίων: Καινοτομία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αξιοποίηση Πόρων και
Εταιρικών Παγίων, Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, Ποιότητα
της Διοικητικής Ομάδας, Οικονομική Επίδοση, Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία,
Ποιότητα Προσφερόμενων
Προϊόντων ή Υπηρεσιών, και
Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικά
Πλεονεκτήματα.

Σύμπραξη ζωής
από ΟΤΕ και Intracom
ε μία επιχειρηματική σύμπραξη που ξεπερνά τα όρια των συνηθισμένων εταιρικών deals ένωσαν τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία
τους ο Όμιλος ΟΤΕ και η
Intracom Telecom, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους
κατοίκους και επισκέπτες της
νησιωτικής Ελλάδας ισότιμη
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
του ΕΣΥ.
Συγκεκριμένα οι δύο εταιρείες-leader των κλάδων τους ανέλαβαν να «τρέξουν» για λογαριασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
(2η ΥΠΕ) το έργο της επέκτασης
του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) σε ακόμη 22 νησιά του βόρειου και του νότιου
Αιγαίου. Έτσι, χάρη (και) στον
προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας Cisco, το Αγαθονήσι, ο Άγιος Ευστράτιος, η

Σ

Ανάφη, η Αντίπαρος, οι Αρκιοί, η Δονούσα, η Κύθνος, η Ηρακλειά, η Θηρασιά, η Θύμαινα, η Κέα, η Κίμωλος, τα Κουφονήσια, οι Λειψοί, η Σέριφος,
η Σίκινος, η Σχοινούσα, η Τέλενδος, η Φολέγανδρος, η Χάλκη, τα Ψαρά και η Ψέριμος θα
ενταχθούν εντός του επόμενου
χρόνου στο αναβαθμισμένο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, με
τους νησιώτες να μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υπηρεσίες

υγείας αντίστοιχες με αυτές που
παρέχουν τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, χωρίς
να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,
Σημειώνεται ότι από τους 28
νέους σταθμούς τηλεϊατρικής
που θα εγκατασταθούν συνολικά και θα διασυνδεθούν με το
υπάρχον δίκτυο, οι 26 θα τοποθετηθούν στα Κέντρα Υγείας και
Πολυδύναμα Ιατρεία των νη-

σιών, ένας στο κέντρο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Ελευσίνα και ένας στις φυλακές της
Κω. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου θα δημιουργηθούν και 90
συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών, των οποίων η μετακίνηση από την οικεία
τους στα Κέντρα Υγείας καθίσταται δυσχερής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την επέκτασή του, το ΕΔΙΤ θα αριθμεί συνολικά 71
μονάδες τηλεϊατρικής, οι οποίες θα ενώνουν 52 νησιά του Αιγαίου με κεντρικά νοσοκομεία
της Αττικής και της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό θα προσομοιώνεται ψηφιακά η φυσική παρουσία του ιατρού στον
χώρο που βρίσκεται ο ασθενής
και θα μηδενίζεται η απόσταση
μεταξύ των πιο απομακρυσμένων νησιών και των μεγάλων
νοσοκομείων, περιορίζοντας τις
άσκοπες μετακινήσεις και αερο-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Χρηματοδότηση €150.000.000 στην
τεμπούτο στην παροχή
ουσιαστικών κινήτρων
χρηματοοικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικών αρχών και στόχων, έκανε προ ημερών η Τράπεζα Πειραιώς, με
«τυχερή» την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Συγκεκριμένα, για
πρώτη φορά στη χώρα μας η
ελληνική συστημική τράπεζα
ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης, αρχές που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος,

Ν

Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental,
Social and Governance - ΕSG)
και στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ χρηματοδότησε «καθαρές» επενδύσεις
τής εν λόγω εταιρείας στην
Ελλάδα (βλ. αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά έργα και φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος άνω των 120 MW), ύ-

ψους 150 εκατ. ευρώ. Αξίζει
να υπογραμμιστεί ότι ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ α-

ποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή καθαρής ενέργειας στην
Ελλάδα, με το επενδυτικό
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Μέχρι το τέλος του ’20 το moratorium προς ιδιώτες δανειολήπτες
Τη δυνατότητα επέκτασης της αναστολής των δόσεων
των δανείων τους μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
δίνει η Παγκρήτια Τράπεζα σε όλους τους ιδιώτες πελάτες της, χρησιμοποιώντας τις εποπτικές ευχέρειες που έχουν δοθεί προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήση του προγράμματος μπορούν να κάνουν όλοι οι ιδιώτες που έχουν δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και είτε βρίσκονται ήδη σε αναστολή
που πρόκειται να λήξει, είτε διατηρούν ενήμερα δάνεια

των παραπάνω κατηγοριών και επιθυμούν να κάνουν
χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό και οι ιδιώτες ευθυγραμμίζονται με τα νομικά
πρόσωπα για τα οποία ήδη ισχύουν τα προγράμματα αναστολής μέχρι το τέλος του έτους. Συνολικά, η Παγκρήτια Τράπεζα έχει θέσει σε αναστολή δανειακές συμβάσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ και όπως δεσμεύονται οι
άνθρωποί της θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της σε
αυτήν την δύσκολη περίοδο της πανδημίας.



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ 28 ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 90 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ 22 ΝΗΣΙΑ
διακομιδές, αποφορτίζοντας παράλληλα τα εξωτερικά ιατρεία.

Έτσι θα γίνεται
η εξέταση και η διάγνωση
Όπως προαναφέρθηκε, οι μονάδες τηλεϊατρικής εγκαθίστανται
στα κέντρα υγείας των νησιών και
τα διασυνδέουν με κεντρικά νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας. Κάθε μονάδα αποτε-

λείται από έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, ο οποίος διαθέτει κάμερα υψηλής ευκρίνειας, οθόνη και ειδικά ιατρικά όργανα
που αναμεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τις ενδείξεις των εξετάσεων. Μέσω αυτών, οι γιατροί
στα νησιά εξετάζουν τους ασθενείς τους και επικοινωνούν με
γιατρούς-συμβούλους των κεντρικών νοσοκομείων, βλέποντας

ο ένας τον άλλο σε φυσικό μέγεθος. Μέσω των ιατρικών οργάνων που είναι συνδεδεμένα με
την πλατφόρμα, όλες οι ενδείξεις
από τις εξετάσεις, που διενεργούνται από τον ιατρό/νοσοκόμο-συνοδό, είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στον εξειδικευμένο
ιατρό-σύμβουλο που συμμετέχει
στην εξέταση από κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης
ο ασθενής κι ο ιατρός έχουν άμεση επικοινωνία χωρίς παρεμβολές ή καθυστερήσεις στο χρονισμό εικόνας και ήχου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το σύστημα τηλεδιάσκεψης που υπάρχει σε κάθε
σταθμό, διευκολύνει την σχέση
μεταξύ ιατρού συμβούλου και θεράποντα ιατρού προς όφελος του
ασθενούς καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία όλων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των ραντεβού.
Για την ιστορία να πούμε ότι
σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία μέσω του Εθνικού Δικτύου
Τηλεϊατρικής έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 4.500 «τηλεραντεβού», ενώ οι
συχνότερες κατηγορίες εξετάσεων
που πραγματοποιούνται είναι παιδοψυχιατρικής, ενδοκρινολογικής, διαβητολογικής, ψυχιατρικής
αλλά και ογκολογικής φύσης.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για «καθαρές» επενδύσεις
πρόγραμμά του να εστιάζει στην
καθαρή ενέργεια, την αποθήκευση ενέργειας με αντλησοταμίευση και την ολοκληρωμένη
διαχείριση απορριμμάτων. Παρέχοντας ρευστότητα στα πράσινα πρότζεκτ του ενεργειακού
βραχίονα της ΤΕΡΝΑ, η Τράπεζα
Πειραιώς ενισχύει την ηγετική
θέση της στη χρηματοδότηση
του τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα των ΑΠΕ. Εκτός του ότι διατηρεί το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο καθαρής

ενέργειας στην Ελλάδα που ξεπερνά το 1,7GW, αποτελεί ενεργά και επιτυχημένα εδώ και σειρά ετών το εγχώριο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το πλέον καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο διαρκώς και βελτιώνει. Θυμίζεται ότι η Τράπεζα
Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική
τράπεζα που συμμετείχε στη
διαμόρφωση των Αρχών, Υπεύθυνης Τραπεζικής, μαζί με άλλες
29 τράπεζες από όλο τον κόσμο,
μέλη της Χρηματοοικονομικής

Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον
(UNEP FI). Οι Αρχές αυτές καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή
τους αποτελεί αποφασιστική κίνηση προκειμένου να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του
Παρισιού για το Κλίμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:

Σταθερή στήριξη και
επιβράβευση της Νέας
Γενιάς που διακρίνεται
Συνεπής στο όραμά του για μια Νέα Γενιά που στοχεύει στην
πρόοδο, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βράβευσε και
φέτος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ», 238 φοιτητές από το
Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, για την εισαγωγή τους
σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά την ακαδημαϊκή
χρονιά 2019-2020.
Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, η φετινή τελετή επιβράβευσης των φοιτητών, πραγματοποιήθηκε σε δυο ξεχωριστές εκδηλώσεις, μία για το
Θριάσιο και μία για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας και οι
πρωταγωνιστές που δεν ήταν άλλοι από τους ίδιους τους
φοιτητές προσήλθαν και παρέλαβαν τα βραβεία τους.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζει να υλοποιεί σταθερά όλα τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που στόχο έχουν τη στήριξη της Νέας Γενιάς, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες της ψηφιακής
εποχής για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Στο πλάνο υλοποίησης τέτοιων δράσεων
περιλαμβάνονται οι Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές σε φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς
και οι στρατηγικές συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
στην Ελλάδα, που στόχο έχουν την ενίσχυση της κυκλικής
σχέσης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών
διεύρυνσης γνώσεων και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.
Υπογραμμίζεται ότι ο θεσμός των βραβεύσεων έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους νέους των τοπικών κοινωνιών, καθώς συμπληρώνει ήδη 12 χρόνια ζωής. Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια αυτών των 12 ετών ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που έχουν βραβευτεί για
τις υψηλές επιδόσεις τους, από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, ανέρχεται σε 3.488!!!
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Όταν το 1931 πρωτοκυκλοφορούσε στη Γερμανία το εμβληματικό βιβλίο του Έριχ Κέστνερ «Στο χείλος της αβύσσου», η γενέτειρα του συγγραφέα τελούσε σε καθεστώς δυστοπίας, αφού η Δημοκρατία
της Βαϊμάρης κατέρρεε και οι
Γερμανοί αγωνιούσαν για το εξαιρετικά αβέβαιο –και σκοτεινό όπως αποδείχτηκε λόγω
Χίτλερ– μέλλον τους.
σημερινή Γερμανία μπορεί
να μην απειλείται, βεβαίως, από τον ναζισμό, ωστόσο οι οικονομικές συνέπειες που αφήνει στο διάβα
της η πανδημία του κορωνοϊού συμπιέζουν σε επικίνδυνο βαθμό το σπιράλ της
ύφεσης. Και πώς να μην είναι έτσι όταν
στο β’ τρίμηνο του 2020, δηλαδή στο πικ
της έξαρσηs της νόσου COVID-19 και
των lockdown, η γερμανική οικονομία
«έγραψε» τον μεγαλύτερο ρυθμό συρρίκνωσης με ποσοστό ρεκόρ -10,1%. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν 10 χρόνια ανάπτυξης εξαϋλώθηκαν μέσα σε λίγους μήνες, αφού οι δείκτες της καταναλωτικής δαπάνης, των επιχειρηματικών
επενδύσεων και των εξαγωγών καταβαραθρώθηκαν. Σύμφωνα με τα εποχικά
προσαρμοσμένα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η ομοσπονδιακή στατιστική
υπηρεσία της Γερμανίας σε ετήσια βάση,
το γερμανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 11,7%
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.
Ακόμη και η νότα αισιοδοξίας που βγήκε από τα χείλη του Γιοργκ Κρέμερ, του
επικεφαλής οικονομολόγου της
Commerzbank, ότι στα τέλη Απριλίου
αναστράφηκε η τάση και επανεκκίνησε
η ανάκαμψη (σ.σ. που σημαίνει ότι για
το γ’ τρίμηνο αναμένεται ισχυρό αναπτυξιακό ριμπάουντ), εξανεμίστηκε
γρήγορα, αφού ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αλλάζει το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ε-
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«Ειδικό δικαστήριο»
για τον Σαλβίνι
Τον δρόμο για το εδώλιο του κατηγορουμένου άνοιξε η Γερουσία της Ρώμης
για τον γραμματέα του ιταλικού κόμματος «Λέγκα του Βορρά», Ματέο Σαλβίνι, καθώς με 149 «ΝΑΙ», 141 «ΟΧΙ» και μία αποχή αποφάσισε να τον παραπέμψει σε δίκη.
Η υπόθεση αφορά το γνωστό περιστατικό του περασμένου καλοκαιρού,
όταν ο 47χρονος πολιτικός, υπό την τότε ιδιότητά του τού υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας, αρνήθηκε να επιτρέψει τον ελλιμενισμό πλοίου μίας
μη κυβερνητικής οργάνωσης, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 100
μετανάστες και πρόσφυγες.
Πλέον η τύχη του Σαλβίνι βρίσκεται στα χέρια της ιταλικής Δικαιοσύνης, η
οποία θα πρέπει να αποφασίσει τελεσίδικα αν ο επικεφαλής της Λέγκα θα
πρέπει να δικαστεί για το αδίκημα της στέρησης ατομικής ελευθερίας.

• ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία βλέπουν τις οικονομίες τους να βυθίζονται
εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας

Στο χείλος
της υφεσιακής
αβύσσου

(INSEE) της Γαλλίας, η κατρακύλα του
ΑΕΠ ήταν αποτέλεσμα του κλεισίματος
«των “μη σημαντικών” δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού από τα μέσα Μαρτίου έως και τις αρχές Μαΐου». Υπογραμμίζεται πως βάσει
των στοιχείων που αφορούν στο δεύτερο τρίμηνο η γαλλική οικονομία συρρικνωνόταν επί τρία συναπτά τρίμηνα και
συνεχίζει να είναι σε ύφεση. Το μόνο
παρήγορο στοιχείο για την κυβέρνηση
Μακρόν είναι ότι η ανακοινωθείσα ύφεση είναι μικρότερη από το θηριώδες 17% που «έβλεπε» η γαλλική στατιστική υπηρεσία στα μέσα του Ιουνίου και
ελαφρώς ηπιότερη από το -14% που εκτιμούσε στις αρχές Ιουλίου η κεντρική
τράπεζα της Γαλλίας.
Τέλος, η συναίνεση μεταξύ των αναλυτών που καθορίστηκε από τη Factset μιλούσε για πτώση 15,3% στο ΑΕΠ.

Κραχ εκτός ορίων στις ΗΠΑ

πιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδά της.

Και η Γαλλία στα Τάρταρα
Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι τοπικό. Μια από τα ίδια έχει και το… μενού
της γαλλικής οικονομίας που στράγγιξε
από τη mega ύφεση του -13,8% που
καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του β΄
τριμήνου του τρέχοντος έτους. Όπως ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή από το
Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών



ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΑΠΕ
ΤΟΥΣ ΕΧΑΣΑΝ
ΟΙ ΗΠΑ – 10 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΩΛΕΣΑΝ
ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Το μεγάλο κραχ έχει υποστεί η αμερικανική οικονομία, η οποία πνίγεται στην
ύφεση με ρυθμούς τσουνάμι. Σύμφωνα
με τα αρχικά στοιχεία που ανακοίνωσε
πριν από μερικά 24ωρα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το δεύτερο τρίμηνο
του 2020 το αμερικανικό ΑΕΠ έχασε
σχεδόν το 1/3 του μεγέθους του γράφοντας… εξωφρενική αρνητική ανάπτυξη
της τάξης του 32,9%. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση του αμερικανικού
ΑΕΠ από την έναρξη καταγραφής των
σχετικών στοιχείων το 1947, κάνοντας
τα ευρωπαϊκά νούμερα ύφεσης να μοιάζουν με θαλασσινή αύρα δροσιάς. Θυμίζεται ότι η προηγούμενη χειρότερη δημοσιονομική καταγραφή τέτοιου είδους
ήταν το α΄ τρίμηνο του έτους 1958, όταν
το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε υποχωρήσει κατά
10 ποσοστιαίες μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χειρότερο τρίμηνο κατά
την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 ήταν το δ’ τρίμηνο με πτώση του ΑΕΠ κατά 8,4%.
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ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ: Πήρε πίσω την αυτοκτονική
δήλωση για αναβολή των αμερικανικών εκλογών
Το «λέμε και καμία… βλακεία να περνάει η ώρα» του γνωστού ανέκδοτου θυμίζει η ιστορία της πρότασης του Ντόναλντ
Τραμπ για αναβολή των αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, επειδή όπως ισχυρίστηκε ενδέχεται να νοθευτεί το αποτέλεσμά τους λόγω της επιστολικής ψήφου. Με την αμερικανική χρηματαγορά να βουλιάζει στα τάρταρα της
αβεβαιότητας, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναγκάστηκε να ανασκευάσει, διευκρινίζοντας ότι δεν θέλει αναβολή των
εκλογών, αλλά δεν παύει να ανησυχεί. «Θέλω να γίνουν εκλογές και να έχουμε αποτέλεσμα, πολύ, πολύ περισσότερο από εσάς», διαμήνυσε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Δεν θέλω αναβολή. Θέλω να γίνουν εκλογές. Όμως δεν θέλω να αναγκαστούμε να περιμένουμε τρεις μήνες και μετά να μάθουμε ότι λείπουν ψηφοδέλτια και ότι οι εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικαλέστηκε δημοσιεύματα των ΜΜΕ αναφορικά με τα προβλήματα που θα μπορούσε να
προκαλέσει η καθυστερημένη έλευση επιστολικών ψήφων και υποστήριξε πως θα χρειάζονταν εβδομάδες, μήνες, αν
όχι «χρόνια», για να ξεδιαλύνει η κατάσταση. «Θέλω να δω αλλαγή της ημερομηνίας (των εκλογών); Όχι. Αλλά δεν θέλω να έχουμε νοθευμένες εκλογές», επέμεινε.

ΑΠΟ ΤΟ 1990

ΠΟΥ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΔΕΝ
ΚΡΥΦΤΗΚΕ ΚΑΙ
ΜΙΛΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟΥ

Ο Έλτον Τζον την εποχή της
άστατης νιότης του, συνομιλώντας
με την αδικοχαμένη πριγκίπισσα
Νταϊάνα και έχοντας στο πλευρό
του τον Τζορτζ Μάικλ

ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ
Έκλεισε 30 χρόνια «καθαρός»
από αλκοόλ και ναρκωτικά
και το γιόρτασε
κόσμος γιορτάζει τα γενέθλια του, τη γιορτή του, άντε
και μερικές εμβληματικές επετείους όπως ο γάμος.
Ο Έλτον Τζον, όμως, δεν είναι κοινός… θνητός.
Με πάνω από 30 δίσκους στο παλμερέ του, έναν τίτλο σερ
και μία ιδιαίτερα «άστατη» ζωή, ο ξεχωριστός Βρετανός καλλιτέχνης μπορεί να γιορτάσει ό,τι θέλει, διαλέγοντας μάλιστα
το τελευταίο: να γιορτάσει τη συμπλήρωση 30 ετών αποχής
από το αλκοόλ και τις παραισθησιογόνες ουσίες!
«Αν, πριν από 30 χρόνια, δεν είχα κάνει το μεγάλο βήμα να ζητήσω βοήθεια, θα ήμουν νεκρός. Ένα “ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου” σε όλους εκείνους που με ενέπνευσαν και με
στήριξαν σε αυτή την πορεία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλτον Τζον στον λογαριασμό του στο Twitter, αναρτώντας
παράλληλα μία φωτογραφία τούρτας που είχε το σχήμα
του αριθμού «30» και μια «μάρκα ανάρρωσης» 30 χρόνων.
Οι μάρκες ανάρρωσης ή «recovery chips», όπως είναι γνω-
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στές στο εξωτερικό, δίδονται εν είδει μεταλλίου σε όσους
παρακολουθούν προγράμματα απεξάρτησης και σηματοδοτούν την πρόοδο της ανάρρωσης.

Ποτέ δεν κρύφτηκε
Η αλήθεια είναι ότι από το 1990 που ο Βρετανός μουσικός
αποφάσισε να προσπαθήσει να απεξαρτηθεί δεν κρύφτηκε
και μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα του κατά της κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών. Μάλιστα το 2013, ο Έλτον
Τζον, μιλώντας στο μουσικό περιοδικό «Rolling Stone»,
εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων ότι π.χ. την περίοδο που ηχογραφούσε το τραγούδι «I Don’t Wanna Go on With You
Like That» για το άλμπουμ «Reg Strikes Back» (1988) «κατευθυνόταν προς την άβυσσο». Κι επεσήμανε: «Όταν είμαι
στο στούντιο, είμαι όλος προσοχή, αλλά σ’ αυτό το άλμπουμ
ήμουν εκτός ελέγχου».

Το… καλοφόρετο
κλιματιστικό τσέπης
που έφτιαξε η Sony
Ο καύσωνας ταλαιπωρεί τους Έλληνες τις τελευταίες ημέρες και η Ιαπωνία πέφτει μακριά για να
βρει κάποιος λίγη «ατομική» δροσιά. Η αναφορά
στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δεν γίνεται τυχαία, καθώς εκεί κυκλοφορεί ήδη στην αγορά το
πρώτο κλιματιστικό της εταιρείας Sony που κυριολεκτικά φοριέται!
Το πρωτοποριακό γκάτζετ ονομάζεται Reon Pocket
και είναι τόσο μικρό που χωράει στο πίσω μέρος
μιας (ειδικής) μπλούζας, δροσίζοντας τον χρήστη
που το φοράει. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω
ειδικής εφαρμογής και η συσκευή διαθέτει αντίστοιχη λειτουργία ζέστης για τον χειμώνα, αλλά και
αυτόματο mode.
Το Reon Pocket είναι αθόρυβο και μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία κατά 5°C ή να την αυξήσει κατά
10°C. Η αυτονομία του γκάτζετ είναι 120 λεπτά και
ο χρήστης μπορεί να το επαναφορτίσει μέσω θύρας USB-C. Για να αποκτήσει κάποιος το Reon
Pocket θα πρέπει να πληρώσει περίπου 120 δολάρια για τη συσκευή και άλλα 16 ευρώ περίπου που
κοστίζει η ειδική μπλούζα «RNPS-C1VA» η οποία
κυκλοφορεί σε τρία μεγέθη (small, medium, large)
και σε δύο χρώματα (μπεζ και λευκό).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα





 
 

▶ ΣΕΛ. 12-13


 



▶ ΣΕΛ. 11


 




Μπαλτάκος: «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Θύρα 4: «Ιβάν έχουμε πρόεδρο;»
Ερωτηματικό: Θα πάρει παίκτες ο ΠΑΟΚ;
• Ο Τάκης «αθώωσε» την πολυϊδιοκτησία, ενώ η Θύρα 4 ρίχνει κεραυνούς στους
Σαββίδηδες για το… skype και το instagram με τον λαό να περιμένει μεταγραφές
▶ ΣΕΛ. 20-21

▶ ΣΕΛ. 11

το τελευταίο ρουσφέτι
του Περέιρα
σε Ιβάν και Αλαφούζο

 

 
▶ ΣΕΛ. 17

ΑυγΟυστΟσ:





▶ ΣΕΛ. 18

Ποιες… διακοπές;
Έχει Champions
League και
Europa League!
• Ο Ολυμπιακός στο κυνήγι της πρόκρισης
στα προημιτελικά με τη Γουλβς την προσεχή
Πέμπτη στο «Μολινό» ▶ ΣΕΛ. 22

• Φεύγει κι αφήνει πίσω του συντρίμμια
ο Πορτογάλος, αλλά πρόλαβε να κάνει τους πίνακες
και να καθαιρέσει τον Κομίνη ▶ ΣΕΛ. 14

