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ΣΥΡΙΖΑ

Όλα του Αλέξη
δύσκολα
κι ο Ευκλείδης
«στραβωμένος»
▶ ΣΕΛ. 5

  
   

• Ο επικίνδυνος πόλεμος νεύρων
της Άγκυρας με τα μπες-βγες του Ορούτς
Ρέις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και
η προσδοκώμενη(;) βοήθεια
των Βρυξελλών, που στην έκτακτη σύγκλιση
του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών
θυμήθηκαν ότι πρέπει να συζητήσουν για
τη Λευκορωσία και τη Βηρυτό... ▶ ΣΕΛ. 3

• Μηδενίστηκε η κατανάλωση
και αυξήθηκαν οι καταθέσεις
λόγω της μεγάλης οικονομικής
αβεβαιότητας που νιώθουν
οι πολίτες ▶ ΣΕΛ. 13

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Φοράει… κορώνα
αλλά «διαλέγει»
τους φτωχούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Στον λάκκο των 3 λεόντων ο Κυριάκος
ΠΑνδημΙΑ, ΥφεΣη, εΡντογΑν ΖητοΥν εΠεΙγοντωΣ «εμβολΙο»





▶ ΣΕΛ. 12

Ξένη Δημητρίου

Τα «αμαρτήματα»
μιας εισαγγελέως
(ενταγμένης στον ΣΥΡΙΖΑ…)
• Με τις αθέμιτες και παράνομες
παρεμβάσεις της η κα Δημητρίου στην
υπόθεση Novartis και στην τραγωδία
στο Μάτι δικαιούται μια θέση στο επιτελείο
της Κουμουνδούρου… ▶ ΣΕΛ. 10-11

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Εκτός κάδρου ευθυνών
το Λιμενικό, ψάχνουν «φωλιά»
να κρυφτούν οι άλλοι…
• Εμπεριστατωμένη δικαστική έρευνα δεν
αποδίδει ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα, που
λειτούργησε άψογα, την ώρα που ο Τσίπρας
και ο θίασός του έκαναν σόου
στην ΤV για
μη ύπαρξη
θυμάτων...
▶ ΣΕΛ. 8-9
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Παναγία με τα δεκάδες προσωνύμιά της να έρχεται ως επίκληση βοήθειας στο στόμα των πιστών κυρίως στα
δύσκολα γιορτάζει αύριο. Δεν είναι όμως σαν τα προηγούμενα αυτό το «Πάσχα του καλοκαιριού». Όπως
δεν ήταν σαν όλα προηγούμενα το… ορίτζιναλ Πάσχα, που τον Απρίλη βρήκε τους Έλληνες στα μπαλκόνια
τους λόγω καραντίνας.
Τελικά το δίσεκτο 2020 έχει βαλθεί όχι απλώς να επιβεβαιώσει αλλά πηγαίνει σε άλλη πίστα τη δεισιδαιμονία που
το ακολουθεί, γεννώντας συνεχώς μαύρους κύκνους. Ο όρος είναι δανεικός από τον Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ, τον
60χρονο Λιβανέζο συγγραφέα-δοκιμιογράφο, ο οποίος διατύπωσε την ομώνυμη θεωρία στην οποία περιγράφει την
εμφάνιση δυσάρεστων-«μαύρων» εκπλήξεων και σπάνιων γεγονότων που δεν μπορούν να προβλεφθούν με βάση
την προηγούμενη εμπειρία μας και που με τη σειρά τους επιφέρουν εξαιρετικά μεγάλες επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και των κοινωνιών.
Ένα τέτοιος μαύρος κύκνος είναι αναμφίβολα ο ιός SARS-coV-2 που σε διάστημα
8-9 μηνών από την εμφάνισή του στον
πλανήτη έχει μολύνει επισήμως περισσότερους από 20.000.000 ανθρώπους –δύο
Ελλάδες, για να έχουμε μία τάξη μεγέθους–
και έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από
730.000 πολίτες του κόσμου (δηλαδή μερικές χιλιάδες παραπάνω από τους
715.000 νεκρούς αμάχους που θρήνησε η χώρα μας στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου). Κι εκεί που βρισκόμασταν στο «Δόξα τω Θεώ» που είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε την υγειονομική ζημιά στο ελάχιστο δυνατό,
ξαναπάμε στο «Βοήθα, Παναγιά» καθώς την Κοίμηση της Μεγαλόχαρης η χώρα θα τη γιορτάσει με τοπικά lockdown
και απαγορεύσεις συναθροίσεων.
Το δυστύχημα είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν εμπόδισαν τους μαύρους κύκνους να εμφανιστούν και να χορέψουν έναν άλλο μαύρο χορό, αυτήν τη φορά στην Εύβοια. Εκεί που το περασμένο Σαββατοκύριακο μία ασυνήθιστη σε ένταση καλοκαιρινή καταιγίδα εξελίχθηκε σε φονική θεομηνία, παρασύροντας στον θάνατο 8 άτυχους ανθρώπους και προξενώντας βιβλικές καταστροφές σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες.
Όσο για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, μπορεί να απέχει πολύ ο Ταγίπ Ερντογάν από το να χαρακτηριστεί κύκνος, μπορεί να είναι παντελώς προβλέψιμη η απροκάλυπτη επιθετικότητά του έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά μαύρο είναι σίγουρα το υπόλοιπο καλοκαιριού που μας επιφυλάσσει. Με αιχμή του νεο-οθωμανικού δόρατος το σεισμογραφικό σκάφος «Ορούτς Ρέις», οι Τούρκοι έχουν ξαναβγεί εδώ και μερικά 24ωρα στο
νοτιοανατολικό Αιγαίο τορπιλίζοντας –όπως η φασιστική Ιταλία την «Έλλη» ανήμερα Δεκαπενταύγουστο το 1940– κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και καλής γειτονίας.
Θα ακουγόταν ως… μαρθαβούρτσια μεταφυσική κατάρα να ισχυριστεί κάποιος ότι η Ελλάδα είναι καταδικασμένη
από την ιστορία της να μην μπορεί να εφησυχάσει. Μήπως όμως είναι μία ιδιότυπη ευχή; Η απάντηση ίσως να υπάρχει σε μία συνέντευξη που έδωσε ο Τάλεμπ στις αρχές του 2011 στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ», στην οποία μεταξύ
άλλων υποστήριξε ότι «όποτε βλέπεις τους ανθρώπους να εφησυχάζουν, τότε πρέπει να ανησυχείς. Όταν έγραφα τον
“Μαύρο κύκνο” εξέφραζα ακριβώς μια διαμαρτυρία για τον εφησυχασμό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις περιπτώσεις
δύο ανθρώπων: ο ένας έχει καρκίνο και δεν το ξέρει, ο άλλος το γνωρίζει και κάνει χημειοθεραπεία. Ποιος πιστεύετε
ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση;»
Αφού λοιπόν άρχισαν οι χοροί με τους μαύρους κύκνους, θα χορέψουμε. Και (μέρα που είναι αύριο) η Παναγιά
μαζί μας…

Η

Ο χορός των
μαύρων κύκνων
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Τέσσερα 24ωρα συμπληρώνονται από την ημέρα
που ξεκίνησε το νέο επεισόδιο στο διαχρονικό
θρίλερ των ελληνοτουρκικών σχέσεων και από
την εποχή των Ιμίων μοιάζει να είναι και το πλέον… φοβιστικό.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Μ

ε τους ειδικούς
να λένε ότι βρισκόμαστε ενόψει του πιο κρίσιμου Σαββατοκύριακου, το ζητούμενο για την
Ελλάδα δεν είναι το ΑΝ αλλά το
ΠΩΣ, δηλαδή με ποιο τρόπο και
υπό ποιες προϋποθέσεις θα πέσουν οι τίτλοι τέλους στο καινούργιο τουρκικό νταηλίκι. Το ιστορικό της προαναγγελθείσας
κρίσης ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Δευτέρας, με την Άγκυρα να βγάζει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα –σε απόσταση περίπου 90 ναυτικών μιλίων νότια
του Καστελόριζου– το ερευνητικό
σκάφος «Ορούτς Ρέις». Για να μην
υπάρχει καμία αμφιβολία για τις
προθέσεις των γειτόνων, το τουρκικό σεισμογραφικό συνόδευαν
δύο μικρότερα ερευνητικά πλοία,
το Ataman και το Cengiz Han, αλλά και 5 τουρκικά πολεμικά πλοία
που είχαν αναλάβει τον ρόλο της
σωματοφυλακής. Έκτοτε συνεχίζεται ο ίδιος πόλεμος νεύρων. Οι
Τούρκοι έμειναν περίπου 60 ώρες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, βγήκαν από αυτήν το απόγευμα της Τετάρτης και το πρωί της
Πέμπτης έστριψαν το τιμόνι ξαναβάζοντας πλώρη για ύδατα άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Διπλωματικό σπριντ
και… εκπτώσεις
Σε αυτό το πειρατικό ρεσάλτο, η
Ελλάδα αντέταξε την πλήρη ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεών
της που έχουν λοκάρει τις τουρκικές κινήσεις, αλλά κυρίως επιδόθηκε με ένα διπλωματικό
σπριντ. Τα τηλέφωνα στο νεοκλασικό της λεωφόρου Βασιλίσσης
Σοφίας, όπου εδρεύει το υπουργείο Εξωτερικών, πήραν φωτιά,
οι συναντήσεις διαδέχονταν η μία
τη άλλη, ώσπου το Μαξίμου έδωσε εντολή στον Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. να
αιτηθεί η Αθήνα τη σύγκληση του
Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
τηλε-ραντεβού με τους εταίρους
κλείστηκε άμεσα για το μεσημέρι
της Παρασκευής (στις 15:00),
την ίδια ημέρα που ο επικεφαλής
της ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας θα έχει ένα κρίσιμο τετ-α-τετ με τον ομόλογό του
Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάικλ Πομπεό (σ.σ. οι πληροφορίες της
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το πιο καυτό
Σαββατοκύριακο
του Μαξίμου
• Ο επικίνδυνος πόλεμος νεύρων της Άγκυρας με τα μπες-βγες
του Ορούτς Ρέις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και
η προσδοκώμενη(;) βοήθεια των Βρυξελλών, που στην έκτακτη
σύγκλιση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών θυμήθηκαν
ότι πρέπει να συζητήσουν για τη Λευκορωσία και τη Βηρυτό

τελευταίας στιγμής έλεγαν ότι η
Αθήνα ευελπιστεί για παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν) στη
Βιέννη.
Αυτές οι γραμμές γράφτηκαν
με χρονική απόσταση περίπου 24
ωρών από την κομβική τηλεδιάσκεψη της 14ης Αυγούστου, επομένως δεν υπάρχει καν υποψία
για το αποτέλεσμά της. Έστω κι
έτσι όμως, δεν είναι δύσκολο
να οριοθετηθεί το τι περιμένει
η χώρα μας από αυτήν τη συνάντηση. Για παράδειγμα, με
το καλημέρα οι Βρυξέλες έκαναν την πρώτη μεγάλη έκπτωση: στην ατζέντα της κρίσιμης
τηλεδιάσκεψης για τα ελληνοτουρκικά αποφάσισαν να
στριμώξουν άλλα δύο προς
συζήτηση θέματα, που το ένα
αφορά τις εκλογές στη Λευκορωσία και το άλλο τις εξελίξεις
στον Λίβανο μετά τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό.

Αν, λοιπόν, για την ευρωπαϊκή οικογένεια η επιβουλή
της εθνικής κυριαρχίας χώρας
μέλους από μία χώρα μη μέλος ζυγίζεται και βρίσκεται ισοβαρής με τα εκλογικά παρατράγουδα στη Λευκορωσία,
προφανώς δεν μπορεί να περιμένει πολλά η Ελλάδα.

Τσάι, συμπάθεια
και «βρείτε τα»
Για να μην είμαστε προπέτες και
μεμψίμοιροι, είναι δεδομένο ότι
η Ελλάδα δεν πάσχει από έλλειψη συμμαχιών και διπλωματικών ερεισμάτων. Πιθανόν το αντίθετο συμβαίνει, αφού δηλώσεις στήριξης έλαβε η Αθήνα και
από τη «συνήθη»
Κύπρο και από το
Ισραήλ (ο πρωθυπουργός του οποίου δέχτηκε
στο άψε-σβήσε
τον Νίκο Δένδια

στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη),
ακόμη και από τον σιωπηλό επί
τετραήμερο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν
που έκανε και την
πιο εντυπωσιακή
σε συμβολισμό
κίνηση: τα ξημερώματα τη Πέμπτης, το Παρίσι
έστειλε στην Κρήτη μία φρεγάτα,
ένα ελικοπτεροφόρο Mistral και
δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale,
στο πλαίσιο τρίωρης στρατιωτικής συνεκπαίδευσής τους με τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Το μέγα ζητούμενο για τα ελληνικά συμφέροντα είναι να μην εξαντληθούν αυτά τα ερείσματα
σε… τσάι, συμπάθεια και παραινέσεις του τύπου «καθίστε κάτω και
βρείτε τα μεταξύ σας», με τα οποία
συνηθέστατα γεμίζει το καλάθι
της η Αθήνα. Τρανό παράδειγμα
η προ μερικών 24ώρων τοποθέτηση του Βερολίνου, που μέσω
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του εκπροσώπου του γερμανικού
υπουργείου Εξωτερικών ζήτησε
οι δύο πλευρές «να επιλύσουν όλα
τα ανοιχτά ζητήματα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να ξεκινήσουν έναν διμερή διάλογο, όπως
προγραμματίστηκε, μεταξύ Αθήνας
και Άγκυρας». Ο δε κυβερνητικός
εκπρόσωπος της κυβέρνησης
Μέρκελ συμπλήρωσε ότι «το σημαντικό και το επειγόντως απαραίτητο είναι οι εμπλεκόμενοι, η Ελλάδα και η Τουρκία, να επιδιώξουν την
απευθείας συνομιλία μεταξύ τους,
να συζητήσουν μεταξύ τους απευθείας –και ελπίζουμε και να λύσουν– τα διαφιλονικούμενα ζητήματα Δικαίου της Θάλασσας».

Το προσδοκώμενο
κέρδος
Επειδή η αγαπημένη κρυψώνα
του διαβόλου είναι ως γνωστόν
οι λεπτομέρειες, η μπανανόφλουδα για την Ελλάδα είναι το
τι είδους διάλογο καλείται-ωθείται να κάνει με την Τουρκία και
ποια είναι αυτά τα «διαφιλονικούμενα» ζητήματα που θα μπουν
στο τραπέζι.
Υπό αυτό το πρίσμα, το μοναδικό αποτέλεσμα που θα
μπορεί να λογιστεί ως κέρδος
για την Ελλάδα από τις συναντήσεις της Βιέννης και την τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους είναι να επιβληθεί επιτέλους μια σειρά αυστηρών και
άμεσα εφαρμόσιμων κυρώσεων στην Άγκυρα. Κυρώσεις
που θα λειτουργούν ως αντικίνητρα της πειρατικής συμπεριφοράς –για να
θυμηθούμε τον
απολύτως εύστοχο χαρακτηρισμό του τέως
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά– που έχει υιοθετήσει ως
μοχλό πίεσης της Ελλάδας το
καθεστώς Ερντογάν.
Κάθε άλλη εκδοχή θα παραπέμπει σε χάιδεμα των αυτιών του
ταραξία της γειτονιάς και σε έναν
διάλογο με τους σύγχρονους
«πειρατές» που η
Ελλάδα ξορκίζει.
Με τη διαφορά
ότι μέρος της
ευθύνης για την
επικράτηση του
κακού σεναρίου
θα έχει και η Αθήνα. Κι αυτό
διότι δεν γίνεται να ζητάς να
σε… ξύσουν άλλοι κι εσύ να
αποδέχεσαι πότε ότι τις σημαίες στα Ίμια τις πήρε ο αέρας, πότε ότι το Ορούτς Ρέις το
παρέσυρε στα ελληνικά ύδατα
η… φουσκοθαλασσιά, και τώρα να επιχαίρεις επειδή τα καλώδια του τουρκικού σεισμογραφικού ποντίστηκαν μεν
αλλά δεν έκαναν έρευνες λόγω… ηχορύπανσης!
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Ούτε στον χειρότερο εχθρό του
δεν θα ευχόταν τέτοιο καλοκαίρι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού
το φούντωμα της πανδημίας, οι
οικονομικές συνέπειες που αυτή
θα φέρει σε ακόμη μεγαλύτερο
βαθμό τον Σεπτέμβρη, και φυσικά η βαριά «λοίμωξη» των ελληνοτουρκικών έχουν βαλθεί να…
γεράσουν απότομα και πριν την
ώρα του τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

ν ζούσε ακόμη ο Ουμπέρτο
Έκο και παρακολουθούσε τα
όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας,
είναι σίγουρο ότι θα έβαζε έναν τεράστιο αστερίσκο με την υποσημείωση «Εξαιρείται η Ελλάδα» δίπλα στη σοφιστεία του ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν
ειδήσεις. Είναι μάλιστα τόσες πολλές και
τόσο κακές οι ειδήσεις του φετινού ελληνικού Αυγούστου, που δικαιολογούν απόλυτα τη δημοσιογραφική υπερβολή ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία βρέθηκαν σχεδόν από το πουθενά στον λάκκο των λεόντων.
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• Η πορεία της πανδημίας, οι οικονομικές συνέπειες
του κορωνοϊού που θα θεριέψουν το φθινόπωρο και ο… ιός Ερντογάν
ζητούν επειγόντως «εμβόλιο»

Στον λάκκο
των 3 λεόντων
η κυβέρνηση

Αυτό το ενδεχόμενο φέρνει αντιμέτωπο
το Μέγαρο Μαξίμου με το δεύτερο λιοντάρι
της αρένας, που δεν είναι άλλο από το βάθεμα της ήδη υφιστάμενης ύφεσης. Στα
συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών υπάρχει η πρόβλεψη που δημοσιοποιήθηκε
τον Ιούνιο (σ.σ. με τα κρούσματα στο ναδίρ)
και η οποία «βλέπει» μείωση του ΑΕΠ κατά
8% στο σύνολο του 2020, ποσοστό που
διαμορφώθηκε με βάση ένα σενάριο βαθιάς
ύφεσης κατά 16% το δεύτερο τρίμηνο.
Πρόκειται για δείκτες που η χώρα δεν
είδε ούτε τα χρόνια των μνημονίων, και το
μόνο ορατό αλλά ακόμη μη διαθέσιμο σωσίβιο είναι τα 32+40 δισ. επιχορηγήσεων
και δανείων που προβλέπονται για την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Στην αναρώτηση αν αρκεί το χρηματοδοτικό μπαζούκας για να σωθεί η παρτίδα, η απάντηση είναι «εξαρτάται». Από τι;
Από το πόσα παραγωγικά γρανάζια της
πραγματικής οικονομίας θα γυρίζουν ακόμη όταν θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά τα πακέτα του ευρωπαϊκού σχεδίου
Μάρσαλ.

Το θηρίο του κορωνοϊού
Το πρώτο από τα τρία λιοντάρια είναι αναμφίβολα η αναζωπύρωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα επιδημιολογικά
δεδομένα επιδεινώνονται με ταχύτατο ρυθμό και σε επίπεδο απόλυτων αριθμών αλλά και σε επίπεδο ποιοτικής αξιολόγησης.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος λοιμωξιολόγος για να καταλάβει ότι τα περίπου
1.000 νέα κρούσματα που επιβεβαίωσε ο
ΕΟΔΥ μόνο στη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου (σ.σ. 262 έγραψε το κοντέρ την Τετάρτη) «κραυγάζουν»
πως ο φονικός ιός είναι εδώ και δεν ξεμπερδέψαμε μαζί του επειδή κάνει ζέστη ή
επειδή του κρυφτήκαμε κλεισμένοι στα
σπίτια μας για περίπου 60 ημέρες.
Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η ποιοτική επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών: 4 στα 10 κρούσματα αφορούν πλέον
νέους ανθρώπους, ο ηλικιακός μέσος όρος όσων νόσησαν τον Αύγουστο έχει κατρακυλήσει στα 36 έτη και η γεωγραφική
διασπορά των καινούργιων λοιμώξεων είναι μεγάλη. Υπό αυτό το πρίσμα, στην κυβέρνηση κάνουν μία ύστατη προσπάθεια
να πειστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο –ενδεχομένως με νέα στοχευμένα τηλεοπτικά
σποτ– η νεολαία να επιδείξει μεγαλύτερη
κοινωνική υπευθυνότητα και να ξαναπιαστεί από την αρχή το νήμα των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας (χρήση μάσκας,
τήρηση αποστάσεων, συστηματική καθαριότητα), που με τη σειρά της θα βάλει φρένο στην υπερμετάδοση του κορωνοϊού μέσω μαζικών συναθροίσεων είτε αυτές αφορούν τα μπαρ και τα καταστήματα εστίασης είτε τις πλατείες και τις παραλίες.

Το θηρίο της ύφεσης
Με την καμπύλη των κρουσμάτων να τραβάει την ανηφόρα, η επιβολή τοπικών
lockdown όπως αυτό στον Πόρο και στον

Το τουρκικό θεριό

Γαλατά ήρθε περίπου ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Με τη διαφορά ότι ένα ντόμινο αντίστοιχων περιοριστικών μέτρων
ακολούθησε σχεδόν σε όλους τους τοπ
τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κρήτη, η
Κέρκυρα κ.ά.
Η εξέλιξη έφερε στα πρόθυρα νευρικής

κρίσης τις τοπικές οικονομίες με τους δραστηριοποιούμενους σε αυτές να προβλέπουν λουκέτα, απολύσεις και οικονομική
ασφυξία, που θα γίνει οριστικός πνιγμός
αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία της «Α» ότι μέχρι τα τέλη του Αυγούστου θα αυστηροποιηθούν κι άλλο τα περιοριστικά μέτρα, με λουκέτο στα καταστήματα εστίασης.

Το τρίτο λιοντάρι του λάκκου, η Τουρκία,
είναι και το πιο γνώριμο θηρίο που καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο η παρούσα
αλλά διαχρονικά κάθε ελληνική κυβέρνηση. Η προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας δεν γεννήθηκε χτες, τείνει ωστόσο να
παγιωθεί σε άγριο μπούλινγκ διαρκώς αυξανόμενης έντασης. Και αυτό είναι, τελικά,
το μεγάλο στοίχημα της «γαλάζιας» διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: να επιδείξει πειστικά την αποτρεπτική ισχύ της χώρας προστατεύοντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δίχως να (παρα)συρθεί σε ένα θερμό επεισόδιο που θα την ανάγκαζε να καθίσει στο
τραπέζι ενός διαλόγου εφ’ όλης της ύλης
και με το πιστόλι στον κρόταφο.

Στον λάκκο των λεόντων
ο Κυριάκος
Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι το
αν ο Κυρ. Μητσοτάκης καταφέρει να βγει
πολιτικά ζωντανός από τον λάκκο των λιονταριών. Και σε αυτήν, οι ερωτώμενοι ανασηκώνουν τους ώμους από άγνοια. Δεν
είναι εύκολο να μείνει άθικτο το πολιτικό
κεφάλαιο του νυν πρωθυπουργού, αν η
χώρα αρχίσει να μετράει νεκρούς από την
πανδημία, αν διογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια των κοινωνικών ομάδων που θα
πληγούν ανεπανόρθωτα από την ύφεση ή
αν υπάρξει κάποια σοβαρή υποχώρηση
στα εθνικά. Θα είναι μάλιστα το καθένα ξεχωριστά ή όλα μαζί και μία προσωπική ήττα του Κυριάκου, που πολλές φορές πήρε πάνω του το παιχνίδι. Επομένως, εφόσον του πιστώθηκαν –και όχι άδικα– τα εύσημα για τη διαχειριστική επάρκεια της
κρατικής μηχανής σε απανωτές στιγμές
κρίσης, θα δυσκολευτεί να χρεώσει σε άλλους ώμους ενδεχόμενη αποτυχία…
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• Τις βασικές –επίσημες– θέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,
τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για τα εσωκομματικά που αφορούν
το μέλλον του κόμματος, αμφισβητεί ευθέως ο Τσακαλώτος
Σαν από μαζοχιστικό τάμα, τα
καλοκαίρια δεν είναι για τον
ΣΥΡΙΖΑ η κλασική περίοδος
ραστώνης. Από το πρώτο
καλοκαίρι της διακυβέρνησής του
το 2015 που έτρεχαν και δεν
έφταναν λόγω δημοψηφίσματος
και τρίτου μνημονίου έως το
καλοκαίρι των Πρεσπών και της
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι,
πάντα υπήρχε κάτι που στην
πλατεία Κουμουνδούρου ανέβαζε
το πολιτικό θερμόμετρο στα
κόκκινα.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ε

ιδικά φέτος ο Αλέξης Τσίπρας
δεν υπολόγιζε ότι θα έχει τόσα
βάσανα. Κατ’ αρχάς, με
αφορμή την έκρηξη της
πανδημίας του κορωνοϊού
αλλά και της υβριδικής επίθεσης της
Τουρκίας στον Έβρο τον Φεβρουάριο, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε εντατικά
μαθήματα… συναίνεσης. Ανεξάρτητα με
το αν του βγήκε το χαρτί (σ.σ. που δεν του
βγήκε, καθώς οι σύντροφοί του στο κόμμα
κατηγορούσαν την ηγεσία για υπέρ του
δέοντος σοφτ αντιπολίτευση), σχεδίαζε
ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα
θα «μοίραζε» τα πολιτικά του καύσιμα
αφενός στο στρίμωγμα της κυβέρνησης,
αφετέρου στην επιτάχυνση του πρότζεκτ
της Προοδευτικής Συμμαχίας.
Δεν εξελίχθηκαν όμως έτσι τα
πράγματα. Όταν ο πρώην πρωθυπουργός
ετοιμαζόταν να εισπράξει κέρδη από την
έστω και άγαρμπη καταγγελία της
κυβέρνησης για τη λίστα Πέτσα, άρχισαν

Όλα του Τσίπρα δύσκολα
κι ο Ευκλείδης… στραβωμένος
να του «σκάνε» πότε τα real estate
καμώματα του Δημήτρη Παπαδημούλη,
πότε η παραπομπή Παπαγγελόπουλου
και πότε οι αποκαλύψεις Μιωνή για τον
Νίκο Παππά. Κι επειδή ως γνωστόν ό,τι
πάει άσχημα μπορεί να πάει ακόμη
χειρότερα, ο Αλ. Τσίπρας έχει πλέον να
ασχοληθεί με την απασφάλιση της
εσωκομματικής νάρκης που ακούει στο
όνομα Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η νάρκη Τσακαλώτος
Με το «καλημέρα» του Αυγούστου, ο επικεφαλής της τάσης των «53+» παραχώρησε συνέντευξη στη ΣΥΡΙΖΑϊκή
«Εποχή», όπου αναφερόμενος στο
άνοιγμα που προωθεί ο Αλ. Τσίπρας
προς τον χώρο της Κεντροαριστεράς, δεν
μάσησε τα λόγια του. Όπως είπε
χαρακτηριστικά ο Τσακαλωτος «ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ του 33% είναι προπαγανδιστική επινόηση, διχαστική και ανιστόρητη». Εξέφρασε, δε, την άποψη ότι
«ήταν και είναι ακατανόητη η επιχείρηση να
μετατοπιστεί ιδεολογικά και προγραμματικά ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην Κεντροαριστερά».
Εκεί που πρέπει να έπιασε λόξυγκας
τον Αλ. Τσίπρα είναι όταν διάβαζε στην
ίδια συνέντευξη τον Ευκλείδη να λέει ότι για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα «που

υπερασπίζεται αξίες, ακόμα και στις πιο
αντίξοες συνθήκες, χρήσιμο και συμμετοχικό στην κίνηση της κοινωνίας», θα πρέπει
«η εσωκομματική δημοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα των μελών να μην εκχωρούνται στην ηγετική ομάδα, όσο φωτισμένη και
αν είναι».
Δυστυχώς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
κόμματος δεν περιόρισε το «αντάρτικό»
του στα παραπάνω. Την περασμένη Κυ-

ριακή και ελάχιστες ώρες μετά το κλείσιμο
της συμφωνίας Αθήνας-Καΐρου για την οριοθέτηση ΑΟΖ, ο Ευκλ. Τσακαλώτος
δημοσιοποίησε το μανιφέστο των «53+»,
κόντρα στην επίσημη θέση του κόμματος.
Συγκεκριμένα, ενώ ο Αλ. Τσίπρας είχε
εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για την τμηματική οριοθέτηση της ΑΟΖ, τονίζοντας
το ενδεχόμενο να δοθούν ανέλπιστα όπλα
στην Τουρκία από μία «κακή συμφωνία»
με την Αίγυπτο, οι «53+» είπαν ούτε λίγο
ούτε πολύ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει ανάγκη από «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις».
Σχολίασαν, μάλιστα, δηκτικά «ότι με ανησυχία βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευτυχώς όχι πολλούς αλλά αρκετούς, αγαπητούς φίλους και φίλες να δανείζονται στο όνομα της αριστερής αντιπολίτευσης, χλαμύδες, ακόντια και περικεφαλαίες
που περίσσεψαν από την περίοδο των συλλαλητηρίων για το μακεδονικό».
Για το πώς σκοπεύει ο Αλέξης Τσίπρας να βγάλει άκρη με τον πρώην υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής
του, αν δηλαδή θα στείλει δυναμικό/αρχηγικό μήνυμα ή θα κάνει ότι δεν άκουσε,
οι απόψεις διίστανται. Το μόνο που με σιγουριά μπορεί να ειπωθεί είναι ότι δεν
πρόκειται να πλήξουν στην πλατεία Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: Κλίνατε επί… αντιδεξιά!
ην ταμπέλα «ημί-κλειστον λόγω ολιγοήμερων
διακοπών» έχει βάλει το Κίνημα Αλλαγής στην
εξώπορτα της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά η επικαιρότητα δεν αφήνει τη Φώφη
Γεννηματά και τους επιτελείς της να αγιάσουν. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα
βρίσκεται για λίγο ακόμη στην αγαπημένη της Σκύρο για μερικές καλοκαιρινές οικογενειακές ανάσες, ενώ
οι στενοί συνεργάτες της θα αρκεστούν σε αντίστοιχες «καταδρομικές»
αποδράσεις, αφού τα τηλέφωνα δεν
σταματούν να κουδουνίζουν. Και δικαίως, αφού στο διάστημα των τελευταίων εβδομάδων πότε με αφορμή την αναζωπύρωση της πανδημίας, πότε εξαιτίας
του ανασχηματισμού, αλλά κυρίως λόγω των δυσμενών εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά το στελεχιακό
δυναμικό του Κινήματος έχει τεθεί σε κατάσταση πορ-

Τ

τοκαλί συναγερμού, μη αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω. Τα παραδείγματα πολλά: Δύο φορές με διαφορά 48 ωρών η Φ. Γεννηματά κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως
αποκλειστικό υπεύθυνο για τη χαλάρωση που έφερε την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα.
Τη δε μίνι αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος η Χαριλάου Τρικούπη τη βάφτισε «ανασχηματισμό
“Σκυλακάκη”», με τα… σκάγια να
παίρνουν και τον νομπελίστα Πισσαρίδη εξαιτίας του ομώνυμου πορίσματος που στο ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζουν χωρίς περιστροφές ένα βαθιά συντηρητικό σχέδιο. Ακόμη και στα εθνικά θέματα που η Φ. Γεννηματά επέλεξε τη θεσμική προσέγγιση, η στοχευμένη κριτική δεν απουσίαζε ούτε για
τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ που συμφωνήθηκε με

την Αίγυπτο, ούτε και για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, με την πρόεδρο να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «δείχνει να μην έχει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική» και πως «οι επιλογές
της αναιρούν η μια την άλλη».
Έμπειροι «διερμηνείς» των πολιτικών συμβολισμών εξηγούσαν στην «Α» ότι αυτή η ρητορική της Χαριλάου Τρικούπη μόνο τυχαία δεν είναι και αν μη τι άλλο βάζει ένα
σαφές αντιδεξιό πρόσημο στην αντιπολιτευτική τακτική
που θα ακολουθήσει από ’δώ και πέρα το ΚΙΝΑΛ. «Μοιάζει να είναι μια απόπειρα επανασύνδεσης με τις ιστορικές ιδεολογικές ρίζες του ΠΑΣΟΚ, που πριν από… ΠΑΣΟΚ ήταν
αντι-Ν.Δ.», συμπλήρωναν οι ίδιοι άνθρωποι στην «Α»,
προτρέποντάς μας να ξαναδιαβάσουμε τη με… άρωμα Αντρέα κριτική που άσκησε η Φώφη στο ΝΑΤΟ, ζητώντας
ανοιχτά από τη Συμμαχία «να μην παριστάνει τον Πόντιο
Πιλάτο» και να μην «κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ένα
κράτος-μέλος υφίσταται προσβολή των κυριαρχικών του
δικαιωμάτων από άλλο μέλος της συμμαχίας».

Μόνο
το αμπέχονο
έλειπε

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Όλοι οι δρόμοι
είναι… όπεν

Δεν ρωτάς τη Μαρέβα, βρε
γυναίκα, μπας και θέλει
ο Κυριάκος να πάω και φαντάρος;

Δεν ξέρουν από… βέσπα
στον ΕΟΤ;
Διαβάζουν τα ματάκια του Κίτσου και δεν το πιστεύουν μέρες που είναι
ότι ο ΕΟΤ «τρέχει» για πρώτη φορά –λέει– μία διαφημιστική καμπάνια
με το διεθνές πρακτορείο Bloomberg, που αφορά το ψηφιακό προμοτάρισμα της Ελλάδας «στην ελίτ των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στις σχετικές ανακοινώσεις που
ξέθαψαν τα κοριουδάκια μου, πρωταρχική στόχευση της διεθνούς καμπάνιας «Greek Summer
Feeling» για αυτό το καλοκαίρι είναι –ξαναματαλέει– «να εμπιστευθούν οι ταξιδιώτες τον προορισμό, επιλέγοντας την Ελλάδα ως
τον πιο όμορφο και ασφαλή
καλοκαιρινό προορισμό».
Παιδιά, μισό λεπτό να συντονιστούμε για να μην αποτρελαθούμε. Τη Δευτέρα δεν ήταν που ο κύριος
Σωτήρης (Τσιόδρας) και
ο Nick-the-Hard Χαρδαλιάς συμβούλεψαν την κυβέρνηση κι αυτή
τους άκουσε να λουκετιάσουν από τα μεσάνυχτα έως το χάραμα όλα
τα μπαρ και τα εστιατόρια σε Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και άλλες τοπ
τουριστικές περιοχές, για να μην κολλήσουμε κορέους –συγγνώμη κορωνοϊούς ήθελα να πω; Τι τους καλούμε, τότε, τους μπρούκληδες να
σκορπίσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα, σκορπώντας εμείς τα δικά μας
λεφτά σε μία μάλλον αχρείαστη διαφήμιση;
Καλοί μου άνθρωποι, ξέρετε από… βέσπα εκεί στην οδό Τσόχα;

Το τελευταίο δελτίο της στο
Open εκφώνησε πριν από
λίγες ημέρες η δημοσιογράφος Στέλλα Γκαντώνα, αλλά η είδηση αποκτά περισσότερο πολιτική παρά μιντιακή χροιά, καθώς οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι
είναι… όπεν για τη συνάδελφο. Για να μη σας μπερδεύουμε, η Κουμουνδούρου
φέρεται να προσέγγισε τη
Στέλλα προτείνοντάς της να
αναλάβει τον ρόλο της παρουσιάστριας στο ενημερωτικό web κανάλι που «στήνει» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόταση που η δημοσιογράφος αποδέχτηκε.

Όπως δεν λείπει ο Μάρτης από
τη Σαρακοστή, έτσι δεν μπορεί
να απουσιάζει ο Πάνος (ένας είναι ο Πάνος) από τη δημοσιότητα
όταν χτυπούν τα τύμπανα του
πολέμου με την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην υπουργός
Άμυνας και συγκυβερνήτης του
Αλέξη Τσίπρα δεν αυτοπροσκλήθηκε στα κανάλια, αντιθέτως τα ΜΜΕ ζήτησαν τα φώτα
του κι εκείνος ανταποκρίθηκε.
Με φόντο κάτι θυρεούς των Ενόπλων Δυνάμεων για να είναι
το σκηνικό ασορτί με το θέμα, ο
Πάνος είπε «δικτάτορα» τον Ερντογάν, μας ενημέρωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει θερμό επεισόδιο κι έκανε έκκληση για εθνική ομοψυχία.
«Πας στοίχημα», μου λέει ένα από
τα κοριουδάκια μου, «ότι στο τσακ
κρατήθηκε και δεν έβαλε το αμπέχονο που φορούσε όταν επισκεπτόταν
στρατιωτικές μονάδες;». Και ο Κίτσος
δεν απάντησε…

Ήσυχος ναι,
άφαντος όχι
Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο
Ανδρέας Ξανθός είναι ενοχλημένος με τον Αλέξη Τσίπρα επειδή δεν τον καλούσε
στις προεδρικές συσκέψεις
που πραγματοποιούνταν με
αντικείμενο τον κορωνοϊό.
Αυτό αιτιολογεί –σύμφωνα
με τη φημολογία– και το γεγονός ότι ο Ρεθυμνιώτης
δεν σηκώνει αυτός το βάρος
της αντιπολιτευτικής κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Πάντως, άφαντο δεν τον λες τον τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ,
που σε ουκ ολίγες συνεντεύξεις του τα «χώνει» στη
Ν.Δ. για τους μετά την καραντίνα χειρισμούς της. Απλώς δεν το κάνει με το…
πολλάκειο στυλ που θα ήθελαν κάποιοι.

Το «Τάμα του Έθνους» θα
εκπληρωθεί στην Παιανία;
Το νέο δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει έστω και τη συμβολική σημασία του, ειδικά την ώρα που οι Τούρκοι
ξεσαλώνουν. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαος, μαζί με
τον δήμαρχο Παιανίας, Ισίδωρο Μάδη, εξέτασαν
πρόσφατα τη δυνατότητα κατασκευής ενός ελληνορθόδοξου πνευματικού κέντρου στην Παιανία. Η είδηση
δεν είναι αυτή, αλλά το ότι στο πλαίσιο της ανέγερσης
του συνολικού οικοδομήματος θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ένας χριστιανικός ναός που αρχιτεκτονικά θα παραπέμπει στην ιστορική Αγία Σοφία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό και το «Τάμα του Έθνους».
Το έργο μελετάται να γίνει στον λόφο Χούσμουζα και
σε έκταση που παραχωρήθηκε το 2000 από το υπουργείο Γεωργίας. Η δε θέση του θεωρείται ιδανική από
την τοπική δημοτική αρχή, καθώς λόγω της γειτνίασής
της με το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ο ναός θα
κοσμεί ουσιαστικά την είσοδο της χώρας. Σημειώνεται
ότι για να προχωρήσουν οι διαδικασίες απαιτείται η
τροποποίηση του νόμου, ώστε να αλλάξει ο σκοπός της
παραχώρησης και να ακολουθήσει η απαραίτητη κοινή
υπουργική απόφαση που να καθορίζει τους όρους.
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Του έπεσε το ακουστικό από τα χέρια…
Με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά μόλις ο πρωθυπουργός άκουσε τις προτάσεις του συνονόματού του Κυριάκου Βελόπουλου του έπεσε το ακουστικό από τα χέρια. Αιτία η extreme… λύση που του πρότεινε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», να
διενεργήσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις νηοψία στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Ορούτς
Ρέις» και σε περίπτωση που ο καπετάνιος του δεν υπακούσει στις εντολές, να το βυθίσουμε «ως αυτονόητη άσκηση εθνικής κυριαρχίας». Τι απάντησε ο Κυριάκος στον Κυριάκο δεν έμαθαν οι κοριοί
μου, αλλά ας θυμηθεί ο κ. Βελόπουλος ότι τα μεταξωτά νταηλίκια θέλουν και επιδέξιους συμμάχους.
Διότι όταν στις αρχές Ιουνίου αποτόλμησε μια παρόμοια νηοψία ένα ελικόπτερο της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ» έχοντας διαταχθεί γι’ αυτό από την ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη επιτήρησης του εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη, τα τουρκικά πολεμικά αρνήθηκαν με ύφος χιλίων σουλτάνων, και οι Βρυξέλλες, το
ΝΑΤΟ και οι λοιποί συγγενείς έκαναν γαργάρα το περιστατικό.

Ο κόκκινος Παύλος

Το «ντουέτο» που θα μερεμετίσει το
ασφαλιστικό και ο Γιάννης που αντιδρά
Οι σταθεροί αναγνώστες του Κίτσου έχουν ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα για
την γκρινίτσα που επικρατεί σε Ν.Δ και ΚΙΝΑΛ για την επιλογή του Κυριάκου να βάλει υφυπουργό στο Εργασίας τον «κεντροαριστερό» Παναγιώτη Τσακλόγλου. Σήμερα θα σας πάω
παραπέρα από τα εσωκομματικά της Πειραιώς και της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το μείζον είναι η διαίσθηση πολλών ότι το «ντουέτο» Τσακλόγλου - Πισσαρίδη θα βαλθεί να… μερεμετίσει εκ νέου το ασφαλιστικό σύστημα.
Δεν είναι μυστικό ότι το πόρισμα του νομπελίστα Κύπριου οικονομολόγου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίες έχει τέτοιες «τροχειοδεικτικές» αναφορές, ενώ και στις πρώτες δηλώσεις του ο νέος υφυπουργός Εργασίας, Π. Τσακλόγλου, δεν προέταξε π.χ. το σχέδιο
του υπουργείου για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από την ελέω κορωνοϊού ανεργία που έρχεται, αλλά διάλεξε να πει ότι «αρκετά έχουν να γίνουν ακόμη στο ασφαλιστικό», προσθέτοντας μάλιστα ότι ο αλλαγές δεν θα αφορούν αποκλειστικά τις επικουρικές συντάξεις.
Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι των
ευαίσθητων κεντροαριστερών και των ανάλγητων φιλελεύθερων, ο Κίτσος σάς λέει κι αυτό:
Οι αλλαγές που ευαγγελίζονται κάποιοι αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και τη
μετατροπή αυτού σε αμιγώς κεφαλαιοποιητικό
σύστημα, δεν είναι καινούργια φρούτα. Έχουν
σερβιριστεί καιρό τώρα, αλλά ο κατά άλλα φιλελεύθερος Γιάννης Βρούτσης δεν μάσησε και
συνέχισε την υπουργική δουλειά του. Αντιθέτως, ο άλλοτε υφυπουργός του στο Εργασίας,
Νότης Μηταράκης, που καλόβλεπε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «μετανάστευσε» στο επανιδρυθέν υπουργείο Μετανάστευσης.
Υπομονή να έχουμε και θα ακούσουμε κι άλλα ωραία από την οδό Σταδίου…

Δουλίτσα έχει πέσει καλοκαιριάτικα στη Χαριλάου Τρικούπη με όσα
φέρνει στο προσκήνιο η πολιτική επικαιρότητα και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ. Παύλος Χρηστίδης
τρέχει και δεν φτάνει. Βγαίνει στα
ραδιόφωνα, αρθρογραφεί, μέχρι
και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για το Βατοπέδι κλήθηκε να σχολιάσει,
λέγοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν αμφέβαλαν ότι η
υπόθεση «αποτέλεσε κραυγαλέο σκάνδαλο». Στα
social media, πάντως, που κι εκεί είναι ενεργός, ο
Παύλος δεν διστάζει να εκφράσει και τα κατακόκκινα «ιδεολογικά» αισθήματά του που αφορούν –τι
άλλο;– τον Ολυμπιακό. «Γαύρος» από τους λίγους ο
Παύλος, κάνει συχνά retweet σε ποσταρίσματα που
αφορούν τους «ερυθρόλευκους», με πιο πρόσφατο
το «αντίο» του Ομάρ Ελαμπντελαουί, αλλά και ένα
σχόλιο για τον «οργασμικό» Βασίλη Σπανούλη.

Σήμα επανασύνδεσης
Μια και πιάσαμε τα του ΚΙΝΑΛ, να
πω ότι οι κεραίες των κοριών μου έλαβαν σήμα επανασύνδεσης της
Νάντιας Γιαννακοπούλου με τη Φώφη Γεννηματά. Τα κορίτσια είχαν
ψυχρανθεί από τον Φλεβάρη, όταν
σε επιστολή της προς τη «συντρόφισσα πρόεδρο» η βουλευτής τα έχωνε για διάφορα οργανωτικά στο κόμμα, αλλά ζητούσε και εξηγήσεις για το φημολογούμενο –τότε–
μορατόριουμ του ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα είχε
ως στόχο γενικότερες συγκλίσεις των δύο κομμάτων.
Ήρθε και τον Μάιο η γκάφα με το ανοιχτό μικρόφωνο
στη Βουλή, από το οποίο πέρασαν σε πανελλαδική
μετάδοση τα «γαλλικά» της Νάντιας στην Κεραμέως,
και έδεσε το γλυκό της ψυχρότητας. Βλέποντας ωστόσο την κοινή φωτογραφία που έβγαλαν η Νάντια
και η Φώφη στο Προεδρικό Μέγαρο, ανήμερα της φετινής επετείου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υποθέτω ότι οι σχέσεις τους έχουν επιστρέψει
στην κανονικότητα. Εκτός πια, αν το χαμόγελο είναι
fake και μόνο για χάρη των φωτογράφων…
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• Εμπεριστατωμένη δικαστική έρευνα δεν αποδίδει ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα, που λειτούργησε
άψογα, την ώρα που ο Τσίπρας και ο θίασός του έκαναν σόου στην ΤV για μη ύπαρξη θυμάτων

Εκτός κάδρου ευθυνών το
Λιμενικό, ψάχνουν «φωλιά»
να κρυφτούν οι άλλοι…
Πολύς λόγος έγινε τελευταία για
τις τεράστιες ευθύνες των διάφορων κρατικών αρχών (Πολιτική
Προστασία, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα κ.λπ.), αλλά και των πολιτικών εκείνης της εποχής, για το
τραγικό απόγευμα της πυρκαγιάς
της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι
Αττικής και το Κόκκινο Λιμανάκι,
που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 102 συνανθρώπων μας, αλλά και για τους χειρισμούς των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις
για τις πιέσεις και απειλές του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ματθαιόπουλου προς τον
πραγματογνώμονα Δημήτριο
Λιότσιο, τον αξιωματικό που είχε
οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για να συντάξει πραγματογνωμοσύνη.

Ε

λάχιστα πράγματα έχουν γραφεί, ωστόσο, για την παράλληλη έρευνα που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία του Ναυτοδικείου Πειραιά για τις ενδεχόμενες ευθύνες των λιμενικών και ιδίως
των λιμενικών οργάνων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας.
Ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά, μετά από έρευνα αρκετών μηνών, έβαλε στο αρχείο όλες τις μηνύσεις των πολιτών που είχαν στραφεί κατά οργάνων του
Λιμενικού Σώματος για τη φερόμενη καθυστερημένη επέμβασή τους προς διάσωση όσων είχαν καταφύγει στις ακτές για να
γλιτώσουν από τη φωτιά και το τρομακτικό
θερμικό φορτίο, αλλά και όσων κινδύνευαν στη θάλασσα, όπου είχαν παρασυρθεί
από τους ισχυρούς ανέμους.
Αρκετοί πολίτες είχαν υποβάλει μηνύσεις κατά του τότε Αρχηγού του Λιμενικού

Σώματος, του Λιμενάρχη Ραφήνας, του υπευθύνου του Θαλάμου Επιχειρήσεων του
Λιμενικού κ.ά., κατηγορώντας τους για καθυστερημένη αντίδραση, για μη διάθεση
από την αρχή όλου του διαθέσιμου έμψυχου δυναμικού και των πλωτών μέσων, για
μη σωστή κατανομή δυνάμεων, για μη
χρησιμοποίηση ιπταμένων μέσων του Λιμενικού, αλλά και για τη μη αποτροπή των
μεγάλων πλοίων της ακτοπλοΐας να προσεγγίζουν το λιμάνι της Ραφήνας και να αποβιβάζουν εκατοντάδες οχήματα και επιβάτες, ενέργεια η οποία, σύμφωνα με τους
καταγγέλλοντες, προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο χάος στο χάος που ήδη επικρατούσε
στην περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα να
αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.
Η αρχειοθέτηση προκαλεί, οπωσδήποτε,
δικαιολογημένη αγανάκτηση στις οικογένειες των θυμάτων, αν και, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες μας, η Πράξη αρχειοθέτησης του εισαγγελέα του Ναυτοδικείου είναι
πολυσέλιδη και περιέχει πολλά αιτιολογικά
στοιχεία. Με βάση τα ισχύοντα στον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας και στο Στρατιωτικό
Ποινικό Δίκαιο, δεν θα πρέπει να διαπιστώ-

θηκαν αξιόποινες πράξεις λιμενικών με συμμετοχή ιδιωτών, διαφορετικά η υπόθεση θα
έπρεπε να είχε κριθεί για όλους, άρα και για
τους λιμενικούς, από τις κοινές δικαστικές
αρχές και όχι από τη στρατιωτική Δικαιοσύνη. Οι πληροφορίες μας λένε επίσης ότι έχουν υποβληθεί προσφυγές κατά της Πράξης αρχειοθέτησης του Ναυτοδικείου, και όλη η δικογραφία έχει διαβιβαστεί για τελική
κρίση στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού
Στρατιωτικού Δικαστηρίου, το αντίστοιχο δηλαδή της Πολιτικής Εισαγγελίας Εφετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από
την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε με παραγγελία της Εισαγγελίας του
Ναυτοδικείου προέκυψαν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι, σε αντίθεση με αυτά που
πιστεύει η κοινή γνώμη, αλλά και σε αντίθεση και με ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι
σήμερα τουλάχιστον, το Λιμενικό τελικά
λειτούργησε πολύ καλύτερα από τις άλλες
υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους εκείνο
το τραγικό απόγευμα.
Η φωτιά ως γνωστό ξεκίνησε γύρω στις
16:30 της 23ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή Νταού Πεντέλης. Οι δυνάμεις του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος δεν κατόρθωσαν να
ελέγξουν την πυρκαγιά στην περιοχή που
εκδηλώθηκε, και στα αρχικά της στάδια και
περί ώρα 17:20 έως 17:30 το ενιαίο μέτωπό της διασπάστηκε σε άλλα δύο μέτωπα
και μάλιστα υπήρξε και πλευρική ανάπτυξη. Το πλέον επικίνδυνο και καταστροφικό
μέτωπο κατευθύνθηκε ανεξέλεγκτα με πορεία βορειοανατολική προς τον Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι. Το
μέτωπο αυτό πέρασε γύρω στις 17:30 την
Ι.Μ. Παντοκράτορος Πεντέλης και εξαπλώθηκε προς Ν. Βουτζά, πέρασε δε τον
οικισμό αυτό γύρω στις 18:00.
Από τον Ν. Βουτζά εξαπλώθηκε στο Μάτι, στο ύψος της προέκτασης της οδού Ισμήνης του Ν. Βουτζά προς την οδό Κυανής Ακτής του οικισμού Μάτι, περνώντας
τη Λεωφ. Μαραθώνος στο σημείο αυτό γύρω στις 18:30. Στην ακτογραμμή στο Μάτι
(παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος) έφθασε
μεταξύ των ωρών 18:45 και 19:00, αρχικά
στο ύψος του ξενοδοχείου «Ramanda». Το
ίδιο αυτό μέτωπο πέρασε τη Λεωφ. Μαραθώνος και εξαπλώθηκε προς το Κόκκινο
Λιμανάκι περίπου στο ύψος της διασταύρωσης προς Ραφήνα, στον Ι.Ν. Αναλήψεως Ραφήνας, γύρω στις 18:45 και στο ύψος της Αγ. Βαρβάρας γύρω στις 19:20.
Η φωτιά κατασβέστηκε μόνη της όταν έφθασε στη θάλασσα λόγω μη ύπαρξης άλλης καύσιμης ύλης, αφού είχε προκαλέσει
το απόλυτο χάος στο Μάτι και το Κόκκινο
Λιμανάκι, αφού είχε θανατώσει 102 συνανθρώπους μας και αφού είχε κυριολεκτικά υποχρεώσει χιλιάδες άτομα να καταφύγουν στις ακτές και να μπουν στη θάλασσα για να γλυτώσουν.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η
πρώτη ενημέρωση που είχε το Λιμεναρχείο
Ραφήνας για τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στις διπλανές περιοχές στο Κόκκινο Λιμανάκι και το Μάτι, έλαβε χώρα στις
18:50 τηλεφωνικώς, από ιδιώτη που δεν
έδωσε τα στοιχεία του και ανέφερε ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες στις ακτές
λόγω πυρκαγιάς, χωρίς να προσδιορίζει το
σημείο. Μέχρι εκείνη την ώρα στο λιμάνι
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της Ραφήνας υπήρχε οσμή καπνού και παρουσία καπνού στον ορίζοντα, αλλά τόσο
τα όργανα του Λιμεναρχείου όσο και οι επαγγελματίες ψαράδες και οι ιδιοκτήτες
των άλλων σκαφών που βρίσκονταν στο λιμάνι, αλλά και οι επισκέπτες και οι επιβάτες
που περίμεναν στο λιμάνι, θεωρούσαν ότι
οι καπνοί προέρχονταν από τις φωτιές
στην περιοχή του Νταού Πεντέλης και της
Καλλιτεχνούπολης, για την οποία δεν γνώριζαν ότι έχει ξεφύγει προς τη θάλασσα.
Ούτε οι λιμενικοί, αλλά ούτε και κανείς
από τους επαγγελματίες ψαράδες στο λιμάνι της Ραφήνας, με εμπειρία πολλών ετών
στη θάλασσα και πολύ καλή γνώση της περιοχής, δεν είχαν καταλάβει τίποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το Λιμεναρχείο της Ραφήνας, όπως και ο Θάλαμος Επιχειρήσεων
του Λιμενικού στο Αρχηγείο, μέχρι τις
18:50 δεν είχαν λάβει καμία πληροφόρηση για το ότι η πυρκαγιά είχε ξεφύγει προς
Μάτι και Κόκκινο Λιμανάκι και είχε ήδη
φθάσει στο παραλιακό μέτωπο, από κανέναν απολύτως άλλο δημόσιο φορέα ή υπηρεσία, ή από άλλη πηγή, ούτε και ζητήθηκε ποτέ η συνδρομή του Λιμενικού σε
οργανωμένη εκκένωση πολιτών διά θαλάσσης ή προετοιμασία για κάτι τέτοιο.
Ο Λιμενάρχης Ραφήνας, μόλις πήρε την
αρχική πληροφορία στις 18:50, κινητοποίησε αμέσως τα δύο πλωτά του Λιμεναρχείου (το ένα μάλιστα χρειάστηκε να έρθει
από το Μαρκόπουλο όπου ήταν ελλιμενισμένο βάσει του πάγιου σχεδιασμού) και
ειδοποίησε τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του
Αρχηγείου. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή
σε δύο μικρά εκπαιδευτικά φουσκωτά σκάφη που δραστηριοποιούνταν στον λιμένα
Ραφήνας να μεταβούν στην περιοχή, μαζί
με στελέχη του Λιμεναρχείου, για έλεγχο.
Ούτως ή άλλως λόγω της μορφολογίας των
ακτών της περιοχής, οι οποίες είναι βραχώδεις, με αβαθή ύδατα, διάσπαρτα βράχια, υφάλους και ξέρες, τα πλωτά του Λιμενικού ή άλλα ιδιωτικά σκάφη ανάλογου
μεγέθους, όπως τα μεγαλύτερα αλιευτικά,
δεν μπορούσαν λόγω του βυθίσματός τους
να προσεγγίσουν για απευθείας απεγκλωβισμό και διάσωση όσων είχαν καταφέρει
να φθάσουν στην ακτή. Για τον λόγο αυτό,

τα μεγαλύτερα σκάφη χρησιμοποιήθηκαν
αργότερα ως ενδιάμεσα σκάφη μετεπιβίβασης όσων διασώζονταν από τα μικρότερα σκάφη και μεταφοράς τους στο λιμάνι
της Ραφήνας.
Δόθηκε επίσης εντολή να εφαρμοστεί
το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Λιμεναρχείου Ραφήνας για την κινητοποίηση και
επίταξη των μικρού μεγέθους σκαφών του
λιμένα Ραφήνας και των αλιευτικών, τα οποία θα μπορούσαν να αποπλεύσουν άμεσα και να βοηθήσουν τον κόσμο, τόσο λόγω του βυθίσματός τους το οποίο τους επέτρεπε να προσεγγίσουν τις ακτές, όσο και
λόγω της καλής γνώσης της περιοχής που
είχαν οι ιδιοκτήτες τους.
Αρχικά κινητοποιήθηκαν περίπου δεκαοκτώ σκάφη, ενώ συνολικά εκείνο το
βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης κινητοποιήθηκαν περίπου σαράντα ιδιωτικά σκάφη διαφόρων μεγεθών
και τύπων. Σε αρκετά από τα σκάφη αυτά
ανέβηκαν λιμενικοί, για να βοηθούν και
να συντονίζουν τις ενέργειες και να κατευθύνουν τους ιδιώτες.
Οι συνθήκες απεγκλωβισμού από τις ακτές και διάσωσης από τη θάλασσα ήταν
πραγματικά δυσμενείς. Οι άνεμοι ήταν
θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις, ο κυματισμός υψηλός και υπήρχε πυκνός καπνός,
ισχυρό θερμικό φορτίο κοντά στις ακτές και
εξαιρετικά κακή ορατότητα. Οι άνεμοι άρχισαν να εξασθενούν ουσιαστικά από τις
22:30 και μετά, οπότε και οι επιχειρήσεις
διάσωσης άρχισαν να γίνονται ευκολότερες.
Όλοι όσοι προσπαθούσαν να κάνουν
διάσωση στις ακτές και τη θάλασσα είχαν
πάρει εντολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε τα δεκάδες σκάφη που διατέθη-
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καν ή προσέτρεξαν σε βοήθεια να μην τραυματίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν
στο νερό και οι οποίοι ήταν εκατοντάδες. Από ό,τι προκύπτει από τη δικογραφία του
Ναυτοδικείου, τελικά τέτοιου είδους τραυματισμός ή απώλεια αποφεύχθηκε.
Από τις 19:00 περίπου, που ξεκίνησε η
προσπάθεια απεγκλωβισμού από τη θάλασσα και οι διασώσεις, μέχρι περίπου τις
20:00, ελάχιστα σκάφη είχαν καταφέρει να
βγουν από το λιμάνι της Ραφήνας λόγω
των θυελλωδών ανέμων και του έντονου
κυματισμού. Για την ένταση των ανέμων,
η Έκθεση του πραγματογνώμονα Δημ.
Λιότσιου που υπάρχει στη δικογραφία αναφέρει ότι «…την ημέρα εκείνη έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, χαρακτηριζόμενοι ως “καταβάτες”, οι οποίοι θεωρούνται παγκοσμίως ως ο
πιο επικίνδυνος παράγοντας για την εξάπλωση
της δασικής πυρκαγιάς και χαρακτηρίζονται
από μεγάλη ταχύτητα κοντά στην επιφάνεια,
οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας … οι ριπές ανέμου που καταγράφηκαν στις 23/7 ήταν οι μεγαλύτερες που έχουν
καταγραφεί σε καλοκαιρινούς μήνες κατά την
τελευταία οκταετία».
Για τα μεγάλα σκάφη της ακτοπλοΐας, επειδή αυτά ακολουθούσαν πορείες που
δεν επηρέαζαν τις διασώσεις στις ακτές και
δεν φαινόταν να αποτελούν κίνδυνο για
τους ανθρώπους στη θάλασσα και για τα
μικρά σκάφη που έπλεαν προς διάσωση
κοντά στις ακτές ή στην ανοικτή θάλασσα
αλλά σε μικρή απόσταση από τις ακτές, το
Λιμεναρχείο αποφάσισε να μην απαγορεύσει τον κατάπλου. Ενημερώθηκε γι’ αυτό και ο Θάλαμος Επιχειρήσεων που συμφώνησε και μάλιστα διέταξε τα σκάφη αυτά
να προσεγγίσουν με ιδιαίτερη προσοχή και
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τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα και να χρησιμοποιήσουν τα σωστικά τους μέσα για
διασώσεις ανθρώπων στη θάλασσα. Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται από τη δικογραφία, τα
μεγάλα πλοία διέσωσαν εκείνο το βράδυ
δεκατέσσερα άτομα.
Όσο περνούσε η ώρα, ο Θάλαμος επιχειρήσεων έστελνε στο Μάτι κάθε διαθέσιμο πλωτό του Λιμενικού, και έτσι τις επόμενες ώρες ο αριθμός τους ξεπέρασε τα
δέκα σκάφη συνολικά.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες και παρά το γενικότερο χάος που επικρατούσε, το Λιμενικό, με τη συνδρομή των δεκάδων σκαφών
των ιδιωτών τα οποία συντονίζονταν από
το Λιμεναρχείο Ραφήνας, διέσωσε τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες της
23ης Ιουλίου και τις πρώτες πρωινές
ώρες της επομένης ημέρας, πάνω από
720 άτομα, είτε από τις ακτές είτε μέσα από τη θάλασσα. Τα άτομα αυτά μεταφέρονταν σε δύο σταθμούς υποδοχής στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου τους δίδονταν πρώτες βοήθειες και ιατρική συνδρομή, καταγράφονταν, τους χορηγούνταν κουβέρτες,
νερό κ.λπ. και στη συνέχεια οδηγούνταν
σε σημεία που είχαν καθοριστεί από τον
Δήμο ή την Πολιτική Προστασία.
Από τη δικογραφία προκύπτει επίσης ότι η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του
Λιμενικού κινητοποιήθηκε άμεσα, παρά
τις κατηγορίες για το αντίθετο. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα του Λιμενικού, αεροσκάφη και ελικόπτερα, τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω των θυελλωδών ανέμων και
των καιρικών συνθηκών γενικότερα, θα ήταν αδύνατο να πετάξουν, ακόμη και εάν
είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο. Πάντως τις βραδινές ώρες της 23ης Ιουλίου δόθηκε εντολή
ετοιμότητας απογείωσης με το πρώτο φως
της επομένης σε ελικόπτερα και αεροσκάφη του Λιμενικού, για συνδρομή στην έρευνα για τον εντοπισμό αγνοουμένων
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ραφήνας, πράγμα το οποίο έγινε κατά τις
τρεις επόμενες ημέρες.
Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι ακόμη και
στην Έκθεση του πραγματογνώμονα Ανδριανού Γκουρμπάτση (πρώην Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος), τον οποίο διόρισαν ως τεχνικό σύμβουλο οι οικογένειες των θυμάτων, δεν καταλογίζονται
ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα και στο Λιμεναρχείο Ραφήνας για τον τρόπο που έδρασαν εκείνο το βράδυ. Αλλά ούτε και στην Έκθεση του πραγματογνώμονα Δημ. Λιότσιου, που διορίστηκε από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών, καταλογίζονται ευθύνες στο Λιμενικό. Ο πραγματογνώμονας αυτός δέχεται ότι το σύστημα εκείνο το απόγευμα απέτυχε στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της ΕΛ.ΑΣ., και ότι «το Λιμενικό Σώμα ειδοποιήθηκε να συνδράμει όταν ήδη είχαν εισχωρήσει άνθρωποι στη θάλασσα περί ώρα 18:50»
και ότι «…κανένας Φορέας ή Αρχή προφορικά
ή/και εγγράφως δεν είχε αιτηθεί από το Λιμενικό
τη συνδρομή με οποιοδήποτε τρόπο…».
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα γίνεται σαφές ότι το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται
εκτός κάδρου ευθυνών, σε αντίθεση με την
πολιτική ηγεσία, την Αυτοδιοίκηση, και τε
μεγάλα κεφάλια της Πυροσβεστικής και της
Πολιτικής Προστασίας, που ψάχνουν «φωλιά» για να κρυφτούν «παίζοντας καθυστέρηση» με ανακριτές τύπου Μαρνέρη…
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Λένε ότι οι αρεοπαγίτες
μιλούν μόνο με τον Θεό…
Στην περίπτωση της πρώην προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, εκτός από τις υποτιθέμενες «συνομιλίες» της
με τον Ύψιστο, είναι προφανές από την πορεία της
στην εν λόγω Εισαγγελία
ότι είχε και επίγειες συνομιλίες με τους κατοικοεδρεύοντες στην πλ. Κουμουνδούρου ηγήτορες
του ΣΥΡΙΖΑ.

Κ

αι λέμε «προφανώς»,
γιατί μια σειρά ενεργειών και αποφάσεων της κας Δημητρίου υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ
θα τις ζήλευε ακόμη και ο κ. Τζανακόπουλος, ενώ είναι σίγουρο
ότι ο έτερος «Καππαδόκης» κ.
Καρτερός θα υπέφερε από κατάθλιψη…
Ας ξετυλίξουμε λοιπόν το
κουβάρι των «αμαρτημάτων» της
κας Ξένης Δημητρίου, που επίσης «προφανώς» δεν συνομιλούσε με τον ευρισκόμενο στον
Παράδεισο Ύψιστο, αλλά και με
τους απέναντι του Παραδείσου
κατοικοεδρεύοντες, αφού η μη
τήρηση των 10 εντολών του Υψίστου –κυρίως της 9ης εντολής
με περιεχόμενο «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου
με μαρτυρία ψευδή»– στα «έργα»
της κας πρώην εισαγγελέως είναι αυταπόδεικτη.
Έχουμε λοιπόν και λέμε.
1] Συνεχείς αναιρέσεις στα
αθωωτικά βουλεύματα του
πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ,
Ανδρέα Γεωργίου.
Τον Ιούνιο 2016 η κα Δημητρίου επιλέγεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Ένα σημαντικό γεγονός για
την επιλογή της αυτή ήταν η αναίρεση που είχε ασκήσει κατά
του απαλλακτικού βουλεύματος
που αφορούσε τον πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, τον Σεπτέμβριο του
2015, δηλαδή επί κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ.
Ως γνωστόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι λίγους μήνες πριν από την πτώση της, τον Ιούλιο
2019, μέσω των δικαστικών «επιρροών» της, πάσχιζε να αφήσει
στο απυρόβλητο την περίοδο
διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, περίοδο κατά την οποία τα ελλείμματα πλησίαζαν σε
ύψος το αντίστοιχο… του Έβερεστ. Με Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο, αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης τον Δημήτρη Παπαγγε-
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• Με τις αθέμιτες και παράνομες παρεμβάσεις της η κα Δημητρίου
στην υπόθεση Novartis και στην τραγωδία στο Μάτι δικαιούται
μια θέση στο επιτελείο της Κουμουνδούρου…

Ξένη Δημητρίου

Τα «αμαρτήματα»
μιας εισαγγελέως
(ενταγμένης στον ΣΥΡΙΖΑ...)
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λόπουλο, και με «προθύμους»
να στελεχώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ την
κα Παπακώστα, τον κ. Αντώναρο κ.ά., ο πρωθυπουργός Τσίπρας θα ήταν αγνώμων αν επέτρεπε να αποδοθούν πολιτικές
ευθύνες σε πρόσωπα που τον
στήριζαν…
Έτσι τον Ιούλιο του 2017, η κα
Δημητρίου προχώρησε σε δεύτερη αναίρεση, δεύτερου απαλλακτικού βουλεύματος υπέρ του
κ. Γεωργίου, με αίολα στοιχεία,
με αποτέλεσμα η αναίρεσή της
αυτή να απορριφθεί εκ νέου λίγους μήνες προ των εκλογών του
2019.
Ας σημειωθεί ότι σε όλο αυτό
το διάστημα της ταλαιπωρίας του
Ανδρέα Γεωργίου ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος διαμήνυε στους ομολόγους του στο Eurogroup ότι
τα στοιχεία του κ. Γεωργίου που
αφορούσαν τη διακυβέρνηση Κ.
Καραμανλή είχαν γίνει αποδεκτά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία μάλιστα με απόφασή της
είχε αναλάβει και την καταβολή
της δαπάνης των δικηγόρων του
κ. Γεωργίου…
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
δικονομικά η κα Δημητρίου είχε το δικαίωμα να προβαίνει σε
αναιρέσεις, αλλά οι προαναφερόμενες εις βάρος του κ. Γεωργίου
–ώστε να καλύπτονται τα ελλείμματα επί διακυβέρνησης Κ. Καραμανλή– με τις εκ διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να αναγνωρίζει την
εγκυρότητα των στοιχείων της
ΕΛΣΤΑΤ, είναι κάτι που φανερώνει και στον πλέον αδαή την κοινή προσπάθεια Δικαιοσύνης και
Πολιτείας να ικανοποιήσουν και
τους «μέσα» και τους «έξω».
2] Παράνομες και αντιδικονομικές παρεμβάσεις της
για την εισαγγελέα Ειρήνη Τζίβα (έρευνα για το Noor1) και
τον εισαγγελέα Ηλία Ζαγοραίο
(για την τραγωδία στο Μάτι).
Σύμφωνα με τη δικονομία, όταν ένας εισαγγελέας ή ανακριτής
ερευνά σε προκαταρκτικό στάδιο
μια υπόθεση, και κατά τη διάρκεια της έρευνάς του πριν την περάτωσή της προαχθεί ή μετατεθεί, υποχρεούται να παραδώσει
τον φάκελο της έρευνας σε συνάδελφό του για τη συνέχειά της.
Η κα Ξένη Δημητρίου, συνομιλώντας όχι βεβαίως με τον Ύψιστο αλλά το πιθανότερο με τον
κ. Δημ. Παπαγγελόπουλο, που
επί 24ώρου βάσεως και επί σειρά ετών εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, στη διακαή επιθυμία των
κυβερνώντων να στοχοποιήσουν
τον εφοπλιστή και ιδιοκτήτη του
Ολυμπιακού, Ευάγγελο Μαρινάκη, με παράνομο και αντιδικονομικό έγγραφό της, αποφάσισε την παραμονή της κας
Τζίβα στην έρευνα για το Noor1,
παρά το γεγονός ότι η εν λόγω ει-

σαγγελέας είχε ήδη προαχθεί σε
αντεισαγγελέα Εφετών και είχε
τοποθετηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας.
Στην ίδια παράνομη και αντιδικονομική ενέργεια προέβη και στην περίπτωση της έρευνας για την τραγωδία στο Μάτι,
όπου για να προστατεύσει τους υπευθύνους αξιωματούχους της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των ευθυνών τους, για τον
θάνατο 102 πολιτών, «διέταξε»
την παραμονή του αντεισαγγελέα
Εφετών Ηλία Ζαγοραίου –είχε
προαχθεί τον Φεβρουάριο του
2018, και επρόκειτο να ενταχθεί
στη δύναμη της Εισαγγελίας Εφετών τον Σεπτέμβριο του 2018–
μέχρι την περάτωση της ανάκρισης που τελικά επετεύχθη τον
Μάρτιο του 2019, και έβγαλε
«λάδι» τους ΣΥΡΙΖΑίους αφού «εντόπισε» μόνο πλημμεληματικές
ευθύνες.
Χρειάστηκε ένας χρόνος όπου
μέσω του ηχητικού ντοκουμέντου
του πυραγού Λιότσιου, για να αντιληφθούμε όλη την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών
πολιτειακών παραγόντων για την
τραγωδία στο Μάτι και κυρίως να
καταλάβουμε ποιοι μας κυβερνούσαν.
Στην περίπτωση της προσπάθειας συγκάλυψης για το Μάτι,
θα πρέπει να θυμηθούμε και το
κατάπτυστο έγγραφο της κας Δημητρίου, τον Σεπτέμβριο του
2018, με το οποίο καλούσε τον
Ηλία Ζαγοραίο να μην προβεί
σε τελικό πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι, πριν εκδώσει διοικητικό πόρισμα η γνωστή και μη
εξαιρετέα επιθεωρητής Δημόσιας

Η ΑΠΟΨΗ

Διοίκησης κα Μαρία Παπασπύρου.
Σημείωση: Ένα χρόνο μετά,
και ενώ η κα Παπασπύρου «απεχώρησε» από τη θέση της, πόρισμα της αρμοδιότητάς της ουδέποτε συνετάγη.
Μετά από την κατακραυγή των
ΜΜΕ, η κα Δημητρίου δήλωσε
ότι υπήρξε «παρεξήγηση» για το
περιεχόμενο του προαναφερθέντος εγγράφου της, και ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους της να
καθυστερήσει την έρευνα επί σειρά ετών.
3] Απόκρυψη κρισίμων εγγράφων και ψευδορκία στην
υπόθεση Novartis.
Τον Ιανουάριο του 2019, ο εποπτεύων την έρευνα για την υπόθεση Novartis, αντεισαγγελέας ΑΠ Γιάννης Αγγελής, με καταπελτώδες υπόμνημά του προς
την κα Δημητρίου, γνωστοποιούσε την παραίτησή του από την
έρευνα αυτή, κατακεραυνώνοντας
τις πρακτικές της εισαγγελέως
Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, με χειροπιαστά στοιχεία που
αναδείκνυαν πλήρως το «στήσιμο» της σκευωρίας.
Η κα Δημητρίου, από όλο το
περιεχόμενο του υπομνήματος
Αγγελή, διέκρινε(!!!) μόνο το
ενδεχόμενο αδίκημα της διαρροής των λεπτομερειών που αφορούσε τη συνάντηση στη Βιέννη τον Δεκέμβριο του 2018, του
Γιάννη Αγγελή και των εισαγγελέων Διαφθοράς (Τουλουπάκη,
Ντζούρα και Μανώλη) με εκπροσώπους του FBI, με αποτέλεσμα να παραγγείλει στον αντεισαγγελέα ΑΠ Γρηγόρη Πεπόνη
να ερευνήσει τις συνθήκες της

διαρροής…
Ο Γιάννης Αγγελής, πρώην
φίλος της κας Δημητρίου, βλέποντας ότι κινδυνεύει να βρεθεί
«κατηγορούμενος» για τα όσα κατήγγειλε εις βάρος της κας Τουλουπάκη, κατέθεσε και δεύτερο
υπόμνημα με συγκλονιστικές λεπτομέρειες στον Γρηγόρη Πεπόνη, ο οποίος ως μη έχων εντολή
για περαιτέρω έρευνα έστειλε τον
φάκελο στην κα Δημητρίου, η οποία προσυπέγραψε την αρχειοθέτησή του.
Στη
συνέχεια,
στις
11/4/2019, ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έπλεξε το εγκώμιο της κας Τουλουπάκη, αποκρύπτοντας παρανόμως το περιεχόμενο των
συγκλονιστικών στοιχείων
του υπομνήματος του Γ. Αγγελή, με αποτέλεσμα να ανανεωθεί η θητεία της κας Τουλουπάκη μετ’ επαίνων(!!!).
Δύο μήνες αργότερα, και
δέκα ημέρες πριν από τη συνταξιοδότησή της, σε κατάθεσή της ενώπιον του αντεισαγγελέα ΑΠ Δημήτρη Δασούλα,
ψευδορκώντας δήλωσε ενόρκως ότι δεν γνώριζε το δεύτερο υπόμνημα του Γιάννη Αγγελή, το οποίο όμως η ίδια είχε αρχειοθετήσει(!!!).
Ένα άλλο σημείο των «κατορθωμάτων» της κας Ξένης Δημητρίου που πρέπει να αναφερθεί
είναι εκείνο στο οποίο ενώπιον
της Προανακριτικής Επιτροπής
της Βουλής κατέθεσε για την υπόθεση Novartis, και συγκεκριμένα
για την απαγόρευση εξόδου του
μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη.
Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε,
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κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επιτραπεί η έξοδος από τη χώρα του εν λόγω
μάρτυρα.
Σύμφωνα με τη συνέχεια της
έρευνας αυτής, έχει γίνει αυταπόδεικτη η παράνομη και καταχρηστική απαγόρευση εξόδου του εν
λόγω μάρτυρα, με δεδομένο ότι
η άσκηση δίωξης εις βάρος του
για το αδίκημα της παθητικής
δωροδοκίας δεν ήταν σύννομο,
αφού ουδέποτε υπήρξε κρατικός
αξιωματούχος, και ούτε είχε πρόθεση να «αποδράσει» από τη χώρα μας, καθώς επί σειρά ετών το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
του έτους εργαζόταν στο εξωτερικό και εάν επιθυμούσε μπορούσε
να παραμείνει εκεί.
Το ερώτημα όμως που προκύπτει για την κα Δημητρίου είναι
με ποια ακριβώς ιδιότητα συνήργησε σε μια παράνομη απαγόρευση εξόδου, που αποφάσισε η κα
Τουλουπάκη, θέτοντας έτσι τον
εαυτό της ως συνεργό της εισαγγελέως Διαφθοράς καθ’ ην στιγμή οι ενέργειες αφορούν μόνο
χαμηλόβαθμους εισαγγελείς, και
όχι την προϊσταμένη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Επειδή τα παραπάνω στοιχεία έχουν αποτυπωθεί εγγράφως, θα είναι δύσκολο η κα
Δημητρίου να γλυτώσει το εδώλιο για το αδίκημα της
ψευδορκίας και ίσως και για
ένα ακόμη βαρύτερο αδίκημα,
αυτό της παράβασης καθήκοντος αν οι διάδοχοί της θελήσουν να ρίξουν άπλετο φως
στη σκευωρία της Novartis
και όχι να τη σκεπάσουν κάτω από το χαλί…

12 | Η ΑΠΟΨΗ
Όταν ο κορωνοϊός χτύπησε την
πόρτα της Ευρώπης με τα πρώτα
μαζικά κρούσματα να χτυπούν με
λύσσα τη βόρεια Ιταλία, πολλοί
από τον ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισαν
τα πρώτα βήματα της πανδημίας
με την ελαφρότητα μίας χαβαλέ
παρέας που γελάει με το παραμικρό. Απλά στον χαβαλέ κάποιοι
στον ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν και το πόσο ρηχά αντιμετωπίζουν τα
πράγματα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τσι ο Παύλος Πολάκης, γνωστός για την ευρυμάθειά του,
τους ξέρανε όλους από του βήματος της Βουλής, όταν τον
προηγούμενο Φεβρουάριο είπε
τα ακόλουθα: «Το περιμέναμε από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με βάση την ακροδεξιά λογική ορισμένων, αλλά τελικά μας ήρθε
από τους πλούσιους και τους χριστιανούς». Ακολούθησε ο άρχοντας του αθηναϊκού real
estate, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος μετά τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό, που τα πρώτα κρούσματα
κορωναϊού μας ήλθαν από το Μιλάνο και τα
πρώτα μέτρα αφορούν στο Κολλέγιο Αθηνών,
ιδιωτική τράπεζα, τον δήμο Θεσσαλονίκης, τη
Βουλή και τον Σκάι, είναι ασφαλώς τυχαίο. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα χαστούκι στον
ρατσισμό, την άγνοια και την απύθμενη βλακεία!»
Η απύθμενη βλακεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν
σταμάτησε εκεί. Διότι ο ολυμπιονίκης του
τάε κβο ντο και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, αποφάσισε να ασχοληθεί με
πράγματα που δεν γνωρίζει, σύμφωνα με
τη συνήθεια των ΣΥΡΙΖΑίων. Αποτέλεσμα,
να γράψει την ακόλουθη ανοησία: «Ένα
κρούσμα κορωνοϊού ανάμεσα στους πρόσφυγες, θα έλυνε πολλά προβλήματα για την κυβέρνηση. Δυστυχώς για αυτούς όμως (και για
όλους μας εάν τελικά έρθει), τον ιό θα τον φέρουν στην Ελλάδα αυτοί που έχουν λεφτά για
αεροπορικό εισιτήριο, όχι όσοι στοιβάζονται
σε σκηνές».
Ο καιρός πέρασε και ως συνήθως συμβαίνει οι προβλέψεις των ΣΥΡΙΖΑίων πήγαν στη σωστή θέση. Στον κουβά. Η πανδημία συνεχίζει να χτυπά αλύπητα τον
πλανήτη και όπως συμβαίνει με όλες τις
πανδημίες και ο covid-19 είναι όντως ταξικός. Μόνο που πλέον έχει στοχοποιήσει
τους φτωχούς συνανθρώπους μας σε όλο
τον πλανήτη. Ακόμη και στις πλούσιες χώρες.

Οι άθλιες συνθήκες
Οπότε διαπιστώνουμε ότι περιοχές, όπου
διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες φτωχοί γηγενείς, πολιτικές ή θρησκευτικές μειονότητες, αλλά και οικονομικοί μετανάστες
σε γκέτο, έχουν παρουσιάσει τεράστια αύξηση στα κρούσματα του κορωνοϊού. Το
διαπίστωσαν οι ειδικοί στο Λέστερ της
Βρετανίας, στο Μοντραγκόνε της Ιταλίας,
στο Γκέτερσλοχ της Γερμανίας, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, αλλά και στον Εχίνο της Ξάνθης. Σε όλες αυτές τις περιοχές
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• Όπως αναμενόταν, ο ιός χτυπάει με μανία τους οικονομικούς
μετανάστες, που συνήθως διαμένουν κατά δεκάδες δίχως
να τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

COVID-19: Φοράει…
κορώνα αλλά «διαλέγει»
φτωχούς κι ανήμπορους
εμφανίστηκαν μαζικά νέες εστίες κορωνοϊού και όλες έχουν ένα κοινό. Τη φτώχεια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλες τις
φτωχογειτονιές των Βραζιλιάνικων μεγαλουπόλεων, αλλά και σε όλη την υφήλιο.
Αναμφίβολα το πρώτο κύμα χτύπησε με
μανία τις λεγόμενες εύπορες πόλεις της
Ευρώπης: Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη και
Μιλάνο. Τώρα όμως ο ιός κάνει πάρτι στις
φτωχογειτονιές όλου του πλανήτη.
Στη Γερμανία, οι αρχές έκλεισαν τον δήμο Γκέτερσλοχ, στη βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, αφότου εκατοντάδες εργαζόμενοι
σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος της Ευρώπης βρέθηκαν
θετικοί στον κορωνοϊό. Κατά σύμπτωση η
μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι φτωχά αμειβόμενοι μετανάστες από
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι
ζουν μαζί σε καταλύματα για τους εργαζόμενους του εργοστασίου.
Στη Μ. Βρετανία, το Λέστερ αναγκάστηκε ακόμη και σήμερα να παραμένει σε ένα
ιδιότυπο lock down, επειδή στις φτωχικές
συνοικίες της πόλης των ανατολικών Μίντλαντς, σχεδόν το 40% είναι οικονομικοί
μετανάστες από την Ασία, που μένουν αρκετοί σε ένα διαμέρισμα. Η νότιος Ιταλία
είχε λίγα κρούσματα σε σχέση με τον βιο-

μηχανικό βορρά. Κι όμως, τώρα ο κορωνοϊός χτύπησε την πόλη Μοτραγκόνε, κοντά στη Νάπολη, όπου στα κτιριακά εργατικά συγκροτήματα διαμένουν Βούλγαροι
μετανάστες, συνήθως έξι με εφτά σε κάθε
διαμέρισμα. Οι Βούλγαροι εργάζονται στα
χωράφια σε εποχιακές γεωργικές εργασίες.
Το Μοντραγκόνε κατατάσσεται στο τοπ
10% των ιταλικών πόλεων με το μεγαλύτερο μερίδιο μεταναστών και στο κατώτατο
10% αυτών με το υψηλότερο κατά κεφαλήν δηλωμένο εισόδημα. Κάτι ανάλογο
συμβαίνει και σε 19 γειτονιές της Λισαβόνας που φιλοξενούνται ομάδες πολύ φτωχών μεταναστών, ειδικά από την Αφρική.
Ο Εχίνος της Ξάνθης είναι από τα πιο γνωστά πομακοχώρια, όπου οι οικογένειες μένουν όλες μαζί και τρώνε και προσεύχονται όλοι μαζί στις μεγάλες γιορτές του Ισλάμ. Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη εκεί λίγο
μετά το Ραμαζάνι.

Ανενημέρωτοι…
Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Κατ’ αρχάς, για τους φτωχούς μετανάστες είναι ζωτικής σημασίας να εργαστούν για να μπορέσουν να ζήσουν. Όσο δεν είχαν δουλειά,
η φτώχια ήταν μεγαλύτερη. Λόγω αυτής
της ανάγκης δεν δίνουν την πρέπουσα ση-

μασία στους κανόνες προστασίας που έχουν επιβάλει τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίσης, πολλά
κράτη αδυνατούν να διασφαλίσουν πως ακόμη και τα φτωχότερα μέρη της κοινωνίας
έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη και
επωφελούνται από την ασφάλεια της εργασίας.
Οι φτωχότερες κοινότητες μπορεί να έχουν χειρότερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και μια κακή κατανόηση
της σοβαρότητας του ιού και του τρόπου
προστασίας από αυτόν. Επίσης, μερικοί
άνθρωποι πιθανώς να αποφεύγουν να εξεταστούν, ή να αναζητήσουν θεραπεία εξαιτίας του φόβου πως μπορεί να μπουν
σε καραντίνα και να χάσουν τη δουλειά
τους. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες
πληρώνουν ένα απότομο τίμημα για τη
χρόνια παραμέληση αυτών των κοινοτήτων, οι οποίες συχνά παρέχουν μια πολύ
φθηνή πηγή εργασίας. Έτσι, τώρα οι κυβερνήσεις κατανοούν ότι ήταν λάθος που
επέτρεψαν την ανισότητα στην εκπαίδευση και την ελλιπή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ο κορωνοϊός έδειξε τα
τρωτά σημεία και οι συγκεκριμένες ομάδες
μπορούν να αποτελέσουν τεράστια απειλή
για τη δημόσια υγεία. Κι όπως γίνεται αντιληπτό, οι συγκεκριμένες πληθυσμιακά
ομάδες δεν δίνουν καμία απολύτως σημασία στο να ενημερωθούν από τους επιστήμονες για τους κινδύνους του κορωνοϊού.
Η Λατινική Αμερική πληρώνει όχι μόνο
τους λαϊκιστές ηγέτες, τύπου Μπολσονάρου της Βραζιλίας, αλλά και την παράλληλη οικονομία που ανθεί σε όλες τις χώρες.
Πέραν από της κανονικής οικονομίας, υπάρχει και η παράλληλη, όπου μέσα σε ένα
βράδυ τα κράτη επιτρέπουν στους πολίτες
να αλλάξουν επάγγελμα και δραστηριότητα
με μία απλή δήλωση. Έτσι, τη μία ημέρα
είσαι φούρναρης και την επόμενη μαραγκός. Όλοι αυτοί τυχαίνουν τεράστιων φορολογικών απαλλαγών, που τους επιτρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά η πρόσβαση τους στις μονάδες υγείας είναι δύσκολη και αρκούνται μόνο σε απλές επισκέψεις, που τις περισσότερες φορές δεν
αρκούν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
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• Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, καθώς οι πολίτες ακόμη κι αυτοί
που ζουν με επιδόματα προτιμούν να τα αφήνουν στις τράπεζες
για το δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα που έρχονται
Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί στην Ελλάδα να βρίσκεται σε
ύφεση, όμως παγκοσμίως έχει επανέλθει προκαλώντας τον τρόμο. Όχι μόνο για ιατρικούς λόγους, αλλά και λόγω της οικονομικής ύφεσης, η οποία πλήττει όλο τον πλανήτη.

Τρέμουν την κρίση,
κάνουν οικονομία

Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

δη τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν περιορίσει τις
μετακινήσεις, όχι μόνο από
χώρα σε χώρα, αλλά ακόμη
και μεταξύ πολιτειών από
την ίδια χώρα, όπως συμβαίνει αυτή την
εποχή στις ΗΠΑ. Αυτό έχει επί της ουσίας
διαλύσει την τουριστική βιομηχανία, η οποία έχει δεχθεί καίριο πλήγμα από τον
κορωνοϊό. Όμως δεν είναι μόνο η τουριστική βιομηχανία, αλλά συνολικά οι οικονομίες βρίσκονται σε ένα άγνωστο αύριο.
Και το λέμε αυτό, καθώς όλες οι προβλέψεις των οικονομολόγων γίνονται με βάση τη λογική και φυσικά την κανονικότητα.
Όμως η επιστροφή στην κανονικότητα δεν
γνωρίζουμε πότε θα γίνει, καθώς ακόμη
και εάν οι επιστήμονες ανακαλύψουν το
εμβόλιο, μέχρι να εμβολιαστούν όλοι ο ιός
εάν από μόνος του δεν υποστεί αλλοιώσεις, τότε έχουμε μέλλον.
Οπότε, όλοι οι λογικοί άνθρωποι που
ακούν με προσοχή τους επιστήμονες και
δεν πιστεύουν σε μύθους εκφράζουν την
ανησυχία τους για το άγνωστο που έρχεται
αύριο, αλλά και το πότε και η καθημερινότητα, αλλά και η οικονομική ζωή της υφηλίου θα επιστρέψουν στην προ κορωνοϊού κατάσταση. Διότι καλά και άγια τα μέτρα που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις για
την ενίσχυση των πολιτών, αλλά αυτή δεν
είναι η λύση για να υπάρχει υγιές οικονομικό περιβάλλον και για τις επιχειρήσεις
και για τους ιδιώτες.
Όλα αυτά που προαναφέραμε αποτυπώνονται πλέον σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους και για την υγεία τους, αλλά και
για την οικονομία. Εξάλλου, μόνο από το
lock down που επιβλήθηκε Μάρτιο και Απρίλιο ο προϋπολογισμός παρουσίασε
μαύρη τρύπα δύο και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. Οπότε οι περισσότεροι ούτε
καν σκέφτονται τις προσφορές που υπάρχουν τόσο στην αγορά, λόγω και των εκπτώσεων, όσο και στα ξενοδοχεία, που
προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται σε
αυτή την καταστροφική χρονιά για τον τουρισμό.

Η ανασφάλεια του φθινοπώρου
Όπως τονίζουν σε όλες τις έρευνες οι πολίτες ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας, φοβούμενοι ότι το φθινόπωρο δεν θα έχουν
ούτε εργασία και φυσικά ούτε έσοδα. Κάτι

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΙ
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των πολιτών έχουν ακυρώσει τις διακοπές τους, ενώ είναι και ιδιαίτερα φειδωλοί στις αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Συνέπεια της ανασφάλειας είναι οι καταναλωτικές δαπάνες να παραμένουν περιορισμένες και οι καταναλωτές από την άλλη
πλευρά να είναι επιφυλακτικοί.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρο Καφού-

νη, τα μηνύματα του Ιουλίου είναι ανησυχητικά, όσον αφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων σχεδόν δύο μήνες μετά την άρση
του lockdown. Ο κ. Καφούνης, μάλιστα,
ανέφερε ότι οι προσφορές τιμών εκ μέρους του λιανεμπορίου είναι πολύ μεγάλες, προσεγγίζοντας ακόμη και το 70%, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνιούν για τη ρευστότητα και την εκποίηση του στοκ τους.
Από την άλλη πλευρά, κατανόησε πως ο

μέσος καταναλωτής, είτε πορεύεται με επιδόματα, είτε αποταμιεύει, φοβούμενος τα
χειρότερα από το φθινόπωρο, γεγονός που
διαταράσσει την κατανάλωση.

Αύξηση στις καταθέσεις
Ενδεικτικό της ανασφάλειας που υπάρχει
στους καταναλωτές είναι η αύξηση των καταθέσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την αρχή του 2020 έως και το
τέλος Απριλίου, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις)
αυξήθηκαν κατά 5,8 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακό κρίνεται το γεγονός ότι τους
δύο μήνες (Μάρτιος-Απρίλιος) της καραντίνας, οι καταθέσεις των ιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ.
Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι η εργασιακή ανασφάλεια, η συγκράτηση που επιδεικνύουν οι πολίτες στις δαπάνες διασκέδασης (εστίαση κ.λπ.) λόγω κορωνοϊού αποκαλύπτουν την αύξηση στις καταθέσεις, ενώ εκτιμούν ότι η τάση αναμένεται
να διατηρηθεί καθώς, παρά το γεγονός ότι
η αγορά άνοιξε, δεν παρατηρείται δραματική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά.
Βαρόμετρο για τους επόμενους μήνες
και σίγουρα μέχρι το τέλος του 2020 θα είναι οι εξελίξεις στην απασχόληση. Διότι
προφανώς, αν υπάρξουν μεγάλες απώλειες στις θέσεις εργασίας, είναι βέβαιο ότι η
τάση αύξησης των καταθέσεων θα ανακοπεί βιαίως.

Ελάχιστες ημέρες για απόδραση, κι αυτές στο χωριό ή σε φίλους
Λόγω της οικονομικής ανασφάλειας, αρκετές οικογένειες
προχωρούν σε ακύρωση των διακοπών τους κρατώντας τα
χρήματα για τον χειμώνα. Το φετινό καλοκαίρι είναι για
τους περισσότερους διαφορετικό, με τον κορωνοϊό να έχει
φέρει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των διακοπών.
Η επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εργασιακή και κοινωνική ζωή της χώρας λόγω του Covid-19 δείχνει να αλλάζει σημαντικά και αυτήν τη συνήθεια, επηρεάζοντας σε
μεγάλο βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων και τις διακοπές τους που φέτος θα είναι σεμνές και…
συγγενικές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα προ ημερών του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονία, το 43% των ερωτηθέντων από όσους δήλωσαν ό-

τι σχεδιάζουν διακοπές, είπαν ότι θα κατευθυνθούν στον
τόπο καταγωγής τους και σε σπίτια συγγενών και φίλων.
Επίσης, κάνουν λόγο μόνο για τον Αύγουστο, ξεχνώντας
τον Σεπτέμβριο λόγω των σχολείων.
Κύκλοι της αγοράς χαρακτηρίζουν εκρηκτικό το κλίμα
στην αγορά με τις εμπορικές επιχειρήσεις να πλήττονται σημαντικά.
Αποκαλυπτικά είναι άλλωστε τα στοιχεία έρευνας του ΕΒΕΑ, σύμφωνα με τα οποία το 75% των ερωτηθέντων να
φοβάται πολύ έως αρκετά, ακόμη και τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι πολίτες στην πλειονότητά τους
εκφράζουν φόβους ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία από
την πανδημία μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας.
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ΩΣ ΤΟ 2023 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 1,7 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
OΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πολλοί λένε ότι ο επόμενος
μεγάλος πόλεμος θα γίνει για
το νερό. Άλλοι, πάλι, ποντάρουν όλα τους τα λεφτά ότι εν
γένει η κλιματική αλλαγή θα
είναι η αφορμή που θα γεννήσει τις πολεμικές συγκρούσεις
που θα ζήσει ο κόσμος τα χρόνια που έρχονται. Αν πάντως
μιλάμε για τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό-εμπορικό πόλεμο, αυτός έχει ήδη ξεκινήσει,
έχει ορκισμένους αντιπάλους
και η… Ωραία Ελένη του ονομάζεται 5G.

Ο άγνωστος
(αλλά χρυσοφόρος)
πόλεμος του 5G

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ιδικά για τους φανατικούς αναγνώστες της διεθνούς επικαιρότητας το 5G δεν είναι άγνωστη έννοια, καθώς αυτή η
νέα γενιά δικτύων και διασύνδεσης έξυπνων συσκευών στο ίντερνετ αποτελεί την αιτία του ψυχροπολεμικού κλίματος που επικρατεί εσχάτως στις
σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.
Είναι δε τέτοιο το διακύβευμα που
Ουάσινγκτον και Πεκίνο ανταλλάσσουν
βαριές κατηγορίες για κατασκοπία, τελεσίγραφα, ακόμη και κλείσιμο διπλωματικών αποστολών. «Κι όλα αυτά συμβαίνουν για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στη νέα εποχή στον κόσμο του διαδικτύου;» θα αναρωτηθεί κάποιος.
«Ναι», είναι η απάντηση, αφού μιλάμε
για μία διεθνοποιημένη αγορά με
σπουδαία περιθώρια ανάπτυξης, άρα
και παραγωγής πλούτου.
Αντλώντας τη σχετική πληροφόρηση από τις πάντα καλά «διαβασμένες»
αναλύσεις που φιλοξενεί στον ιστότοπό του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τα επόμενα χρόνια οι 5G
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα διαγράψουν τέτοια
αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, που στα τέλη του 2023 εκτιμάται ότι θα έχουν ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύριο συνδέσεις. Το… σκορ, εφόσον επιτευχθεί, είναι δυσθεώρητο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι
μέχρι εκείνη τη χρονιά το 5G θα μετράει μόλις πέντε χρόνια ζωής από το ντεμπούτο της διάθεσης της νέας τεχνολογίας την αυγή του 2019.

Ε

Με τον αραμπά η Ευρώπη,
αλλά έχει μέλλον
Σε επίπεδο διείσδυσης του 5G στις εκάστοτε τοπικές αγορές, αδιαμφισβήτητη
βασίλισσα της νέας γενιάς δικτύων και
διασύνδεσης στο ίντερνετ θα είναι η Κίνα, καθώς μέχρι τα τέλη της εξεταζόμε-

νης περιόδου, δηλαδή μέχρι το 2023,
υπολογίζεται ότι θα αντιπροσωπεύει το
47% των συνολικών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς.
Τι γίνεται, όμως, στις άλλες μεγάλες
αγορές; Πάντα με χρονικό ορίζοντα το
2023, οι ειδικοί της ασιατικής εταιρείας

βιομηχανικών
αναλύσεων
Counterpoint Research «βλέπουν» ότι η
αντίστοιχη διείσδυση του 5G στην αμερικανική αγορά –σε ΗΠΑ και Καναδά–
θα ξεπεράσει το 50%. Αντίθετα με τον…
αραμπά θα «τρέξει» συγκριτικά η ανάπτυξη του 5G στην Ευρώπη, αφού οι ί-

93 τα εμπορικά δίκτυα 5G σε ολόκληρο τον κόσμο
πως προαναφέρθηκε, οι υπηρεσίες 5G κινητής τηλεφωνίας πρωτολανσαρίστηκαν εμπορικά τους πρώτους μήνες του 2019 και έκτοτε οι πιονέροι των telecoms που δραστηριοποιούνταν στις τοπ
αγορές του κλάδου ξεκίνησαν να προωθούν την υιοθέτηση των δικτύων
5ης γενιάς. Κάπως έτσι, το παγκόσμιο χωριό έφτασε να «μετρά» στα μέσα
του προηγούμενου μήνα 93 ενεργοποιημένα εμπορικά δίκτυα 5G σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της
Counterpoint Research. Βάσει της γεωγραφικής διασποράς των εν λόγω
εμπορικών δικτύων, τα περισσότερα εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη (29
δίκτυα), στην Ασία και τον Ειρηνικό (23 δίκτυα), ενώ χαμηλότερα στην
κατάταξη εμφανίζονται τα δίκτυα που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή (12
δίκτυα), στην Ανατολική Ευρώπη (11 δίκτυα), καθώς επίσης και στη Νότια
Αμερική, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αφρική.

Ό

διοι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2023 οι
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς θα αντιπροσωπεύουν μόλις το του
συνόλου των συνδέσεων, ήτοι το 26%.
Έστω κι έτσι, πάντως, η Γηραιά Ήπειρος μάλλον δεν χρειάζεται να… αγχώνεται από του αργούς ρυθμούς ανάπτυξης που εμφανίζει το 5G στα ευρωπαϊκά γεωγραφικά όρια. Κι αυτό διότι
σύμφωνα με τους αναλυτές της
Counterpoint Research η επιβράδυνση
στην κατασκευή δικτύων 5G στις ευρωπαϊκές αγορές είναι επίπλαστη και σχετίζεται με το σοβαρό πλήγμα που έχουν
υποστεί οι εν λόγω αγορές από την πανδημία του κορωνοϊού, που με τη σειρά
της επέφερε και αναγκαστικούς περιορισμούς στην κατασκευαστική δραστηριότητα, στον εξοπλισμό και την προμήθεια υλικών, αλλά και ανέβαλε τις
δημοπρασίες φάσματος 5G. Υπό αυτό
το πρίσμα, θεωρείται σχεδόν απίθανο
να ανακοπεί η δυναμική αναπτυξιακή
τάση. Προς επίρρωση της αισιοδοξίας
τους, στην Counterpoint Research υπογραμμίζουν την εκτίμησή τους ότι μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να διαθέτουν εμπορικές υπηρεσίες 5G, καθιστώντας την Ευρώπη «πατρίδα» για σχεδόν το ήμισυ των ενεργών συνδέσεων 5G.
Για την ώρα, πάντως, leader στην ανάπτυξη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς είναι η περιοχή της Ανατολικής Ασίας-Ειρηνικού, με τις συνδέσεις 5G σε Κίνα και Κορέα να ξεπερνούν τον Μάιο του 2020 τα 30 και τα
6,8 εκατομμύρια, αντίστοιχα.
Η Ινδία, ως η δεύτερη μεγαλύτερη
αγορά smartphone, εξακολουθεί να
βρίσκεται στον δρόμο της μετάβασης
στο LTE, αν και η εταιρεία Reliance Jio,
με σχεδόν 400.000.000 συνδρομητές,
αναμένεται να ηγηθεί της εθνικής πορείας προς το 5G στόχο να ξεκινήσει εμπορικές υπηρεσίες το 2021. Ωστόσο,
η υιοθέτηση 5G στην περιοχή της Ινδίας είναι πολύ πιθανό να περιοριστεί
σε ομάδες υψηλότερου εισοδήματος,
με αποτέλεσμα ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό συνδέσεων 5G έως το 2023.




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στοχεύουν στην πρόκληση τριβών
Κυκλοφόρησε το όνομα του Σταύρου Ψαρόπουλου για την προεδρία της ΕΠΟ και αμέσως έσκασαν και τα σενάρια για τη δυσαρέσκεια του Παναγιώτη
Δημητρίου. Πρόκειται για μία τακτική που μοιάζει με εκείνη των Άγγλων στα
χρόνια της αποικιοκρατίας τους. Η αναφορά στον Ψαρόπουλο είχε στόχο
την πρόκληση τριβών ανάμεσα στο λεγόμενο μπλοκ του Νότου κατά το «διαίρει και βασίλευε» των Βρετανών στις διάφορες αποικίες τους.
Ο Μυτιληνιός έχει δώσει εξ αρχής δείγματα γραφής και έμεινε έξω από τη
μοιρασιά των πρωταγωνιστικών ρόλων στην τωρινή διοίκηση της ΕΠΟ. Είχε
φυσικά την ευκαιρία να διεκδικήσει κάποια θέση, διότι εξ αρχής τον είχαν προσεγγίσει από το λεγόμενο μπλοκ του Βορρά. Αλλά ο Ψαρόπουλος απέφυγε
τα πάρε-δώσε. Συνεπώς, όπως λέγεται στο πάρκο Γουδή, δεν θα έθετε τώρα
σε δοκιμασία τη συνοχή του μπλοκ για να διεκδικήσει τη θέση του Ευάγγελου
Γραμμένου.

Μπορεί
και να
πετάξει έξω
η UEFA την
Μπεσίκτας
Μπορεί και να πετάξει
έξω η UEFA την
Μπεσίκτας, που
χρωστάει παντού.
Μετά τον Κάριους, και
ο Λιάιτς λέει ότι του
χρωστούνε οι Τούρκοι.
Και πώς προέκυψε
αυτό; Διότι ο Ερντογάν
δεν δίνει μία, πια.
Πάνε εκείνες οι εποχές
που έδινε διαταγές
στις τράπεζες να
δίνουν αβέρτα χρήμα
στις ομάδες και μετά
τους χάρισε τα χρέη.
Τελείωσαν. Δεν
υπάρχει μία, γι’ αυτό
και κάνει
τσαμπουκάδες στην
ανατολική Μεσόγειο.
Γι’ αυτό και για σέντερ
φορ βολιδοσκόπησε
τον Τζούμπα Άκπομ
του ΠΑΟΚ κι όχι
κανένα τρανταχτό
όνομα. Ή μπορεί να
πάρει έναν, τον
Μπαλοτέλι ας πούμε,
αλλά ο παίκτης αυτός
είναι μέσα στην…
τρέλα. Με γρόσια δεν
γίνονται μεταγραφές.
Γι’ αυτό ο ΠΑΟΚ έχει
μοναδική ευκαιρία.

Ο αγώνας δρόμου του Αλέξη
για να υποβάλει τα σέβη του
Πρόσω ολοταχώς είχε διατάξει ο Αλέξης Κούγιας
τον καπετάνιο του σκάφους
του για να φτάσει έγκαιρα
στη Μήλο. Ο γνωστός δικηγόρος εξελίχθηκε σε βασικό
θέμα συζήτησης στο Νησί
της Αφροδίτης. Φρόντισε
άλλωστε να δώσει εξ αρχής
το στίγμα του. Μόνο που
στα διάφορα στέκια συζητούσαν το κίνητρο του Κούγια. Σύμφωνα με όσα ακούγονταν στο νησί, η παρουσία
του γνωστού δικηγόρου είχε άμεση σχέση με την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η Μήλος αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα νησιά για τον ηγέτη του Ολυμπιακού και ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ ήθελε να τον προλάβει στον Αδάμαντα. Αν υπέβαλε τα σέβη του δεν το
γνωρίζουμε. Αν και για τον Κούγια αρκεί μία φωτογραφία δίπλα στον Μαρινάκη για να περάσει ευτυχισμένος τον Δεκαπενταύγουστο.

Ηρωική έξοδος απ’ τον Βακάλη
Αποφασισμένος να γίνει ήρωας
δηλώνει όπου σταθεί και όπου
βρεθεί ο Νίκος Βακάλης. Η απόφασή του να αποχωρήσει από την
Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για
την έκδοση δελτίου στον Φιορίν
Ντουρμισάι αποτέλεσε την πρώτη κίνησή του απέναντι στους μέχρι πρότινος συνεργάτες του στην
ΕΠΟ. Ουσιαστικά ο Βακάλης θέλησε να βγάλει την ουρά του απ’
έξω, διότι μπορεί να προκύψουν
ευθύνες για όποιον παρέκαμψε τις
οδηγίες της FIFA. Αλλά παράλληλα ήταν και μία προαναγγελία όσων πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Βακάλης σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης από την ΕΠΟ πριν φτάσουμε στις εκλογές. Με στόχο, βέβαια, να προκαλέσει ρήγμα στο μπλοκ του Νότου ως εκδίκηση για την απόφαση να κοπεί από την επόμενη διοίκηση.

Υπόθεση Τσιμίκα:
Στην Ελλάδα
ο αρχηγός είναι
«φιγούρα», στη
Λίβερπουλ ηγέτης
Ο Τσιμίκας δεν πρόκαμε να πατήσει το ποδάρι
του στη Λίβερπουλ και του τηλεφώνησε ο Κλοπ:
«Όλα εντάξει αγόρι μου; Είσαι καλά; Τα σκυλιά σου
πως είναι; Η κοπέλα σου; Βρήκες σπίτι; Να προσέχεις και θα τα πούμε». Και μετά, ο αρχηγός της Λίβερπουλ Τζόρνταν Χέντερσον του έστειλε μήνυμα στο κινητό: «Είμαι ο Τζόρνταν Χέντερσον. Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Λίβερπουλ. Οτιδήποτε χρειαστείς μη διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθειά μου. Εγώ είμαι εδώ για σένα ό,τι κι αν χρειαστείς». Αυτό θα πει «οικογένεια». Ας βγει ένας αρχηγός, από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ
που να πει ότι καλωσόρισε έτσι έναν νεαποκτηθένα. Το περιβραχιόνιο το έχουν για φιγούρα.
Για τον Παναθηναϊκό ας μη γίνει λόγος. Αυτούς
που παίρνει δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους.

16
www.iapopsi.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
14/16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Χαιρέτησε
ο εκλεκτός του Περέιρα
Τον θυμάστε τον Γερμαναρά τον διαιτητή Φέλιξ
Τσβάιερ, που είχε φέρει ο Μέλο με το μέλι Περέιρα,
για τον τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και δεν έδωσε πέναλτι σε χέρι του Κάνιας; Αυτός ο μέγας διατηταράς δεν πρόκειται να ξανασφυρίξει Champions League, μετά τα εγκλήματα (χωρίς εισαγωγικά) που έκανε στο ματς Γιουβέντους-Λιόν 2-1. Τι έκανε; Έδωσε δύο ανύπαρκτα
πέναλτι εκατέρωθεν. Ουδεμία σχέση με πέναλτι. Στην
ουσία αυτός καταδίκασε τη Γιουβέντους σε αποκλεισμό. Αν ήταν πέναλτι αυτό της Λιόν, του Τσιμίκα με τη
Γουλβς ήταν και πέναλτι κι αποβολή τριών παικτών. Τι
νόημα έχει να το γράφουμε τώρα που αποχώρησε ο
Μέλο με το μέλι; Μη γίνει κανένα «θαύμα» και μας τον
φέρει ο Κλάτενμπεργκ.

Βλέπει
θρύλο και
μελαγχολεί
ο Αλαφούζος
Αυτά βλέπει ο Αλαφούζος και προβληματίζεται τι θα γίνει με
τους πιτσιρικάδες του,
καθώς έδιωξε τον Δώνη, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα εκπληκτικό φυτώριο στο Κορωπί. Ο Ολυμπιακός,
μόνο από πωλήσεις
Ελλήνων παικτών, έχει βάλει στο ταμείο
του περί τα 100 εκατ.
ευρώ. Η αρχή έγινε με
του Γεωργάτου που
πήγε στην Ίντερ και ακολούθησαν του Μήτρογλου στη Φούλαμ,
του Μανωλά στη Ρόμα, του Σάμαρη στην
Μπενφίκα, του Ρέτσου
στην Μπάγερ Λέβερκουζεν, του Φετφατζίδη στην Τζένοα, του
Σιόβα στη Λεγκανές,
του Τοροσίδη στη Ρόμα, του Νικολάου
στην Έμπολι, του Κυριάκου Παπαδόπουλου στη Σάλκε και τώρα του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ – αλλά και
μέχρι του Κολοβό, που
είχε πάει στη Μαλίν
και του Διαμαντάκου
στην Καρλσρούη.

Τα όνειρα κοστίζουν ακριβά
Πόσα «μαρούλια» στοίχισε η μεταγραφή του Τσιμίκα; Το Μαρινακέικο γράφει ότι μπορεί
να άγγιξε και τα 16 εκατ. ευρώ. Το Σαββιδοτεχνείο γράφει για 13 εκατ. ευρώ. Υπάρχει μία
διαφορά 3 εκατ. ευρώ. Γιατί γίνεται όλο αυτό το νταραβέρι με τα κόστη; Το Σαββιδοτεχνείο, που κάποτε έγραφε ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τον Τσιμίκα, δεν θέλει
να πληροφορήσει τους αναγνώστες του πως οι «απέναντι» κάνουν κάτι που δεν ξέρουν
να κάνουν αυτοί. Να πουλούν ακριβά, όπως έγινε και με τον Ρέτσο, που στοίχισε μια εικοσάρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ούτε, φυσικά, το Σαββιδοτεχνείο έγραψε ότι οι Λιβερπούλιανς ήρθαν με το αεροπλάνο τους και πήραν τον Τσιμίκα νε περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για να μην ονειρευτεί κανένας ΠΑΟΚτσής κανονικός η «Κολκικός», να
έρχεται αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη και να πάρει δικό τους παίκτη. Τα όνειρα, ωστόσο,
κοστίζουν ακριβά, που τραγουδάει κι ο Τόλης. (Ένας είναι ο Τόλης. Ο Βοσκόπουλος.)

Ό,τι κινείται…
πωλείται στον ΠΑΟΚ
Διαβάζουμε στο Σαββιδοτεχνείο: «Τετ α τετ
με τον Πασχαλάκη είχε ο Ρέμπε στο Πήλιο και
θέλησε να μάθει από πρώτο χέρι τις σκέψεις
του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αυτό που προέκυψε είναι πως ο Πασχαλάκης περιμένει μια
πρόταση για να φύγει στο εξωτερικό, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, δεν θέλει να φύγει
από τον Ιανουάριο». Τι λέει το ρεπορτάζ; «Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο». Ό,τι κινείται… πωλείται στον ΠΑΟΚ. Με την τραγιάσκα ανάποδα
στην Ομόνοια είναι ο Ιβάν. Ό,τι έδωσε, έδωσε. Δεν έχει άλλα.
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Ο Τσιμίκας αγοράστηκε για ρεζέρβα,
όχι για… παγκίτης
Ας είμαστε ρεαλιστές με τον Τσιμίκα. Χίλια μπράβο στο παλικάρι που τον προτίμησαν
οι πρωταθλητές Ευρώπης και Αγγλίας, αλλά δεν τον πήραν για βασικό. Στη θέση
του αριστερού μπακ αγωνίζεται ο Άντριου Ρόμπερτσον, που έκανε δυο καταπληκτικές χρονιές με τη Λίβερπουλ, ίσως κι ο καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος. Δεν βγαίνει από την 11άδα. Κι αυτό το γνωρίζει ο Κώστας Τσιμίκας.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πήγε στη Λίβερπουλ
για να γυαλίζει τον πάγκο. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια στη σεζόν, που θα χρησιμοποιηθεί στα ματς του Κυπέλλου και των άλλων διοργανώσεων, για να ξεκουράσει
τον Ρόμπερτσον. Υπάρχει όμως και άλλη μία σοβαρή παράμετρος, όταν μιλάμε για
τον Γιούργκεν Κλοπ. Αυτός παίζει πολύ με τα μπακ. Που σημαίνει ότι μπορεί να τα
χρησιμοποιεί και εναλλάξ στα ματς της Ευρώπης και του πρωταθλήματος.

Όποιος οπαδός της Μπεσίκτας θεωρεί
«αδερφό» έναν ΠΑΟΚτζή, πάει φυλακή
Οι οργανωμένοι οπαδοί
του ΠΑΟΚ και της Μπεσίκτας είχαν… αδελφοποιηθεί πριν από μερικά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έχει έμβλημα τον δικέφαλο αετό από την Πόλη και το παρατσούκλι της Μπεσίκτας είναι «ασπρόμαυροι αετοί».
Έκτοτε, διάφορα πανό έκαναν την εμφάνισή τους
στα γήπεδα. Ένα από αυτά έγραφε: «Οι πολιτικοί μάς θέλουν εχθρούς, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα». Όταν
λένε οι πολιτικοί, ποιους ακριβώς εννοούν; Προκάλεσε ποτέ Έλληνας πολιτικός τους
Τούρκους με επιτακτικές δηλώσεις; Ποτέ. Αντίθετα, οι Τούρκοι είναι αυτοί που προκαλούν
διαχρονικά έχοντας βάλει ως στόχο το μισό Αιγαίο. Τέλος πάντων, αυτά τα πανό τα κρεμούσαν οι οπαδοί της Μπεσίκτας πριν από το «πραξικόπημα» εναντίον του Ερντογάν. Όταν ο σουλτάνος επανήλθε, τέτοια πανό μπορεί να κλείσουν κόσμο στη φυλακή. Ο καθένας μπορεί να χαρακτηριστεί «εχθρός του τουρκισμού» και να πάει στο φρέσκο.

Οι Τούρκοι να
πληρώσουν
συνδρομή
στο paokTV
Και με τα τηλεοπτικά τι γίνεται,
μάστορα; Ποιος θα δείξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας; Τα ματς αυτά είναι εκτός
προγράμματος της UEFA, οπότε
κάθε ομάδα το διαπραγματεύεται ξεχωριστά. Σε ποιο κανάλι θα το δώσει ο ΠΑΟΚ; Στο ΟΡΕΝ του Ιβάν; Στην Cosmote
TV που έχει τα δικαιώματα, αλλά από τη φάση των ομίλων και μετά; Ή μήπως στο paokTV,
που έτσι κι αλλιώς θα μεταδώσει το παιχνίδι; Πλάκα θα έχει να στείλει ένα e-mail στους
Τούρκους, ότι αν θέλουν να παρακολουθήσουν το ματς, θα πρέπει να πληρώσουν συνδρομή. Και δεν μιλάμε μόνο γι’ αυτό το παιχνίδι. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, και μακάρι, ούτε
στον 3ο προκριματικό γύρο υπάρχει κεντρική διαχείριση υπό την αιγίδα της UEFA.

Το Σαββιδοτεχνείο
τρέλανε τον νεαρό
Κούτσια, νομίζει ότι
είναι… Σουάρεζ και
παίζει στην
Μπαρτσελόνα
Το διαβάζεις στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και σου
είναι αδύνατον να το πιστέψεις. Ο Άμπελ Φερέιρα, λέει, σκέφτεται σοβαρά να βάλει τον
16χρονο Κούτσια σέντερ φορ στο ματς με την
Μπεσίκτας. Γιατί «θέλει εύκολο γκολ». Να πάει
τον Άκπομ λίγο πιο πίσω για να μην μπλέκει με
τα αντίπαλα φορ και ο Κούτσιας να παίξει στην
κορυφή. Είναι για να τρελαίνεσαι. Το γράφουν
οι Σαββιδοτέχνες, λες και δεν τρέχει απολύτως
τίποτα. Επειδή ο Κούτσιας έβαλε γκολ στο φιλικό με τον Ατρόμητο. Στο μεταξύ, μόλις ο πιτσιρικάς έβαλε το γκολ, άρχισε να κάνει διάφορα. Να βάζει το δάκτυλο στο μυαλό κι άλλες τέτοιες παπαριές. Λες κι έβαλε γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καμία ταπεινότητα. Αν στα 16 του κάνει έτσι, στα 20 θα ζητάει να φτιάχνει και την
ενδεκάδα. Και ποιοι φταίνε γι’ αυτό; Οι Σαββιδοτέχνες. Που τον έκαναν να πιστέψει ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε πάνω του για να «σωθεί», επειδή ο
Σαββίδης δυσκολεύεται να βάλει το χέρι στην
τσέπη. Μακάρι να μην πάει χαμένο το παιδί, που
πήραν τα μυαλά του αέρα. Νομίζει ότι είναι κράμα Σουάρεζ και Βαν Μπάστεν...

Η εξάπλωση
του
κορωνοϊού
μπορεί ν’
ακυρώσει
την Τούμπα
Υπάρχει περίπτωση να
μη γίνει στην Τούμπα
το παιχνίδι του ΠΑΟΚ
με την Μπεσίκτας;
Ναι, υπάρχει. Αν συνεχιστεί η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας,
τότε η UEFA θ’ αποφασίσει τη μετάθεση του
αγώνα σε άλλη χώρα,
πιθανότητα στη Γερμανία. Φυσικά, ό,τι γίνεται, μαθαίνεται στην
Ελλάδα, η UEFA είναι
ενημερωμένη ότι το
τελευταίο διάστημα οι
Έλληνες εξετράπησαν
της πορείας τους και
τα κρούσματα από τον
κορωνοϊό ανεβαίνουν
γεωμετρικά. Κι αν γίνει αλλού το ματς του
ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας, να μην περιμένουμε να φιλοξενηθούν σε ελληνικά γήπεδα προκριματικοί αγώνες εθνικών ομάδων ή Champions και
Europa League.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
δώ θα τα πούμε
όλα σήμερα. Κατ’
αρχάς, να ευχηθούμε μακροημέρευση στον Ιβάν Σαββίδη,
που αυτές τις μέρες συμπλήρωσε οκτώ χρόνια στον ΠΑΟΚ.
Άπαξ και δεν είχε έρθει, ο ΠΑΟΚ μπορεί και να έπαιξε στη Γ΄
Εθνική. Έτσι είναι. Υπήρχε κανένας ΠΑΟΚτσής φραγκάτος
στη Θεσσαλονίκη για να τον
πάρει; Όχι βέβαια. Στρίβειν διά
του αρραβώνος ήτανε όλοι. Κι
ήρθε ο Ιβάν και τον πήρε. Και
καλά έκανε, δηλαδή. Τα λεφτά
του έφερε στην Ελλάδα κι έδωσε ψωμί σε πολύ κόσμο.
Πάμε παρακάτω. Κι έρχεται η
κλήρωση και του βγάζει ζευγάρι
ΠΑΟΚ-Μπεσίκτας. Και πότε, ρε μάστορα; Όταν τα ελληνικά και τα
τουρκικά πλοία έχουν λοκάρει το
ένα το άλλο. Ένα touch screen
στον υπολογιστή και φεύγει το πυραυλάκι κι όποιον πάρει ο χάρος.
Και τώρα που το θυμήθηκα. Άπαξ
και γίνει κανένα μπραφ, σε δυο μέρες δεν θα υπάρχει τουρκικό καράβι στο Αιγαίο.
Κι ας γράφουνε κάτι αριστεροί
του κώλου ότι στον στρατό έριξαν
σε όλη τους τη θητεία πέντε-έξι
σφαίρες. Τέτοιοι μαλάκες που είναι, τους κατάλαβαν ότι είναι για
τα μπάζα και το σίγουρο είναι ότι
δεν στηρίζεται σ’ αυτούς ο στρατός, όλα ηλεκτρονικά γίνονται. Και
το τι υλικό έχεις για το μπαμ. Απλό
πράγμα θα σου πω. Υποβρύχια έχουνε οι Τούρκοι; Μην ακούτε μαλακίες του κάθε παπάρα αριστερού λουφαδόρου που θέλει και
καλά να εντυπωσιάσει και γράφει
μαλακίες, ότι είναι φιλειρηνιστής
και άλλα τέτοια. Κανένας δεν θέλει πόλεμο, ρε, αλλά αν σου έρθουν καμιά μέρα στο σπίτι, θα τους
απαγγείλεις Καβάφη, που είπε κι
ο αείμνηστος Τζιμάκος;
Σε αυτό το σκηνικό με το χέρι
στη σκανδάλη, ο Ιβάν έχει έναν ιερό ρόλο. Πρέπει να προκριθεί ο
ΠΑΟΚ εις βάρος των Τούρκων.
Δεν υπάρχει Έλληνας σ’ όλη τη γη
που να μη θέλει πρόκριση του ΠΑΟΚ. Ακόμα κι αυτοί που βγαίνουν
στα ράδια και βρίζουν τον ΠΑΟΚ
και τον Σαββίδη, καταλαβαίνουν
τι παίζει στο Αιγαίο με τους Τουρκαλάδες. Είναι η συγκυρία τέτοια.
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί. Έτσι
θα τονωθεί το ηθικό όλων. Κι άσε
τους προοδευτικούς ντεμέκ να το
παίζουνε υπεράνω.
Έτσι είναι. Μοναδική ευκαιρία
έχει ο Ιβάν να γράψει ιστορία στην

Ε

Ευκαιρία
για τον Ιβάν
Να σου πω και το άλλο
το πιο σημαντικό, Ιβάν
Σαββίδη, γιατί πρέπει
πάση θυσία να
αποκλείσεις του
Τούρκους. Όχι μόνο
για πατριωτικούς
λόγους. Είναι ευκαιρία
ν’ αποκαταστήσεις τις
σχέσεις σου με τον λαό
του ΠΑΟΚ. Μη σε
παραμυθιάζουνε στο
Σαββιδοτεχνείο, ότι
μπορούν και
κουλαντρίζουνε τους
κανονικούς
ΠΑΟΚτσήδες. Άντε το
πολύ καμιά χιλιάδα
άτομα είναι αυτοί που
κρέμονται από τα χείλη
του Κόλκα και του
Βασιλόπουλου. Οι
υπόλοιποι, δεν
ακουμπάνε. Έργα
θέλουνε, όχι λόγια.
Σου λέει, πέρυσι
ήμασταν νταμπλούχοι
και αήττητοι, κι εφέτος
την κάτσαμε τη βάρκα.
Τους παίρνεις
τέσσερις-πέντε
παικταράδες,
αποκλείεις και την
Μπεσίκτας και πας
βουρ για τους ομίλους.
Αλλάζει η ψυχολογία
και του παίκτη και του
κόσμου, έτσι και
προκριθεί ο ΠΑΟΚ.
Από κεκτημένη
ταχύτητα θα φτάσεις
στους ομίλους. Θα σε
ξαναερωτευτούνε τα
ΠΑΟΚια. Έτσι είναι
αυτά. Οι μεγάλοι
έρωτες περνάνε και
κρίση. Τα
ξαναβρίσκουνε, όμως.
Με παικταράδες.

Ιβάν:
Πάρε παίκτες,
νίκησε τους Τούρκους,
κάνε υπερήφανους
τους Έλληνες

Την ώρα που τα
ελληνοτουρκικά
πολεμικά
αλληλολοκάρονται,
ο αποκλεισμός της
Μπεσίκτας είναι
Πανελλαδική
επιθυμία...

Τούμπα. Όλη η Ελλάδα θα πανηγυρίσει, έτσι και προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Είναι και πατριωτικοί λόγοι,
πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και
μην πει κανένας νούμερος ότι άλλο μπάλα, άλλο πολιτική και άλλες
τέτοιες μαλακίες. Όταν ο Τούρκος
έρχεται τσαμπουκά στην αυλή σου
για να σου κλέψει τα κορόμηλα από την κορομηλιά, θα τον αφήσεις
έτσι; Πλάκα κάνουμε τώρα; Αυτές
είναι ανοησίες της Ακρίτα που πασχίζει για έναν δίκαιο κόσμο χωρίς
πολέμους. Ντεμέκ, που λένε και
στη Θεσσαλονίκη.

Ο υιός Σαββίδης την είδε σωστά η δουλειά με τους Τούρκους.
Όταν άρχισαν να γράφουνε τις παπαριές τους, ότι θα μας πετάξουνε
στη θάλασσα, να έχουν φωτογραφίες του Κεμάλ, ο Γιώργος απάντησε αυτό που είπε ο Ουίνστον
Τσόρτσιλ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο: «Οι Έλληνες δεν πολεμούν
σαν ήρες. Οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες». Μαγκιά του. Δεν μασάει
από τις τουρκικές μαλακίες. Εδώ
είμαστε, σου λέει. Και τις έγραψε
στα αγγλικά τις κουβέντες του
Τσόρτσιλ, όχι στα ελληνικά.

Έτσι είναι. Γη και ουρανό πρέπει
να κινήσει ο Ιβάν για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και παίκτες πάνω
απ’ όλα. Να τα χώσει χοντρά και να
φέρει παιχταράδες. Ένα παιχνίδι είναι, ρε. Και το παίζεις στην έδρα
σου. Το παίρνεις κι είσαι καβάλα στ’
άλογο. Μάγκας. Κι ενώνεις όλους
τους Έλληνες. Μέσα - έξω. Και μιλάμε, τώρα, ότι η Μπεσίκτας είναι
μια ξεπεσμένη πρώην όμορφη που
την ξεσκίσανε οι ρυτίδες. Άπαξ και
η Τράμπζνσπορ είχε δικαιωθεί στο
CAS, στο Europa League θα έπαιζε
η Μπεσίκτας. Και μόλις τελείωσε
το πρωτάθλημα, βάλε ποιοι παικταράδες της φύγανε: Κάριους,
Γκοκάν, Βίκτορ Ρουίς, Κανέρ,
Ρεμπέτσο, Έλνερι, Μπόατενγκ,
Ντιαμπί και ο αρχισκόρερ, ο
Μπουράκ Γιλμάζ. Μιλάμε, μία ολόκληρη ενδεκάδα. Μόνο ο Λιάγιτς τής έμεινε.
Κι εκεί που είχε αυτούς τους
παικταράδες, ποιον πήγε να πάρει
για σέντερ φορ; Τον Άκπομ του
ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, τώρα, γιατί τη
λέω ξιπασμένη; Από τον Γιλμάζ,
στον Άκπομ που δεν παίζει βασι-
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κός ούτε στον ΠΑΟΚ. Αυτόν θέλουνε. Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά, κι
απ’ τα πολλά στα λίγα. Η τουρκική
οικονομία πάει κατ’ ευθείαν για
βουτιά και οι ομάδες βαράνε ντέφι
με Άκπομ. Και πριν από κάνα τριάρι χρόνια, ο Ερντογάν είχε διαγράψει χρέη γύρω στα 400 εκατ.
ευρώ της Μπεσίκτας. Για να πάρει
ψηφαλάκια, δηλαδή, από τους οπαδούς της.
Της πλάκας ομάδα είναι η Μπεσίκτας. Δεν δικαιούσαι για ν’ αποκλειστείς απ’ αυτή την ομάδα, Ιβάν. Απαγορεύεται από έναν τέτοιο τουρκικό καφενέ, που δεν έχει
μία να ξοδέψει κι εσύ έχεις περιουσία γύρω στα 11 δισ. ευρώ, όπως έγραψε το «Forbes». Άμα θέλεις, την αγοράζεις ολόκληρη την
Μπεσίκτας μπιρ παρά με τα λεφτά
σου, μία δεν έχουνε. Μη σου πουλάνε μούσι ότι ολόκληρη ιστορία
στο τουρκικό πρωτάθλημα, έχει
πάρει τίτλους. Άμα είναι έτσι, να
βάλουμε τις ιστορίες να παίξουνε
μπάλα στην Τούμπα.
Γι’ αυτό σου λέω, Ιβάν. Βάλε το
χέρι στην τσέπη και δεν θα χάσεις.
Πάρε παιχταράδες, για να σταματήσει και το Σαββιδοτεχνείο να
γράφει παπαριές. Έπαιξε φιλικό ο
ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και σου
γράφει ο Κόλκας: «Θα κρατήσω από το φιλικό την εικόνα του αλάνθαστου Τσιγγάρα που απορώ γιατί
στην ιεραρχία των χαφ είναι τόσο
πίσω, θα κρατήσω το ότι ο Κούτσιας
στα 16 του χρόνια είναι άντρας».
Έτσι είναι. Κι ο Κόλκας δίνει
τον τόνο στον ΠΑΟΚ. Ακούς και
τον Φερέιρα να δηλώνει και σου
σηκώνεται η τρίχα: «Μου έχει ζητηθεί από την ομάδα, πέρα από το
να παίρνουμε νίκες, να αναδείξουμε
νέους παίκτες και να είμαστε καλύτεροι και σε αυτό το κομμάτι για να
έχει και έσοδα η ομάδα. Είμαστε και
σε αυτή τη διαδικασία». Άπαξ και
ξεκινάει η χρονιά και σου δηλώνει
ο προπονητής ότι μου ζητήθηκε να
προωθήσω νέα παιδιά, χέστηκε η
Φατμέ, μες στο Γενί τζαμί. Δεν
προχωράς. Δεν πας πουθενά. Κα-

λύτερα να το πεις στα ίσια και παλικαρίσια στον λαό του ΠΑΟΚ, ότι
πάμε για ανανέωση, μην περιμένετε να περάσουμε ούτε την Μπεσίκτας, ούτε να πάρουμε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Διότι αυτό καταλαβαίνει ο κανονικός ΠΑΟΚτσής.
Βγαίνει κι ο Άρης Νικολάκης και
σου πουλάει αμπελοφιλοσοφίες,
νομίζει ότι είναι ακόμα στην ΕΡΤ.
Και σου λέει, ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται μεταγραφές. Μεταγραφές θα
είναι το φορμάρισμα των παικτών
του. Δηλαδή, κοίτα στη γωνία να
δεις αν έρχομαι ή σταμάτησα για
τσιγάρα στο περίπτερο. Κι ο άλλος
ο Βασιλόπουλος σου λέει ότι ο
καλός ΠΑΟΚ, μπορεί να περάσει.
Ποιος, ρε φίλε; Αυτός που δεν κάνει ευκαιρία με τον Ατρόμητο;
Έτσι είναι, Ιβάν. Κόψε τους
Κόλκες και τους Νικολάκηδες
και πιάσε τον Ρέμπε στο κινητό ή
στο Skype. Και πες του: Πάρε το αεροπλάνο και σάρωσε την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Ασία,
όπου γουστάρεις. Βρες τέσσερις
παικταράδες και μη λογαριάσεις
λεφτά. Θα τα βολέψω εγώ με το
Financial Fair Play. Θα πληρώσω
καμιά δεκαριά μιλιόνια και θα βάλω ότι πλέρωσα δύο. Γίνονται τέτοιες κομπίνες.
Πάρε το αεροπλάνο χερ Όλαφ
και μη γυρίσεις πίσω, αν δεν έχει
πάει ο λαός του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτεί. Παστρικές κουβέντες. Δεν λέω, αυτός ο πιτσιρικάς ο Νίκα Νινούα
μπορεί να σου βγει λίρα εκατό. Κι ο
Κούτσιας που γράφει ο Κόλκας
ότι παίζει με μυαλό 30άρη. Κι ο
Τσιγγάρας. Μ’ αυτούς δεν μπορείς ν’ αποκλείσεις την Μπεσίκτας.
Θ’ αποκλειστείς και άντε, μετά, να
μαζέψεις τον κόσμο του ΠΑΟΚ τον
κανονικό, που ονειρεύεται ομίλους
στο Champions League. Και καλά
κάνει που ονειρεύεται. Αν δεν μπορεί να ονειρευτεί μαζί σου, με ποιον να το έκανε, ρε; Μ’ αυτούς που
μπαίνανε στον ΠΑΟΚ και δεν είχαν
ρευστό για Μαλαματίνα με Κόκα
Κόλα;

Τον
Γιαννούλη
αλλά…
δανεικό
Η Μίλαν ζήτησε τον
Γιαννούλη από τον
ΠΑΟΚ, γράφει το
Σαββιδοτεχνείο. Λάθος
μέρα διάλεξε να τον
ζητήσει. Διότι από τη
στιγμή που ο
Ολυμπιακός έχει
σχεδόν πουλήσει τον
Τσιμίκα στη Λίβερπουλ
με 16 εκατ. ευρώ, η
σύγκριση θα ήταν
αναπόφευκτη.
Η Μίλαν, λοιπόν, δεν
ήθελε ν’ αγοράσει τον
Γιαννούλη, αλλά να
τον πάρει... δανεικό!
Ναι, αυτόν τον πολύ
καλό παίκτη μεν, αλλά
που «κοστίζει γύρω στα
10 εκατ. ευρώ» που
γράφανε οι
Σαββιδοτέχνες,
πρόσφεραν οι Ιταλοί 1
εκατ. ευρώ! Ο Ιβάν,
που «καίγεται» να
πουλήσει τον
Γιαννούλη, ζητάει 6
εκατ. ευρώ. Μακάρι να
τα βρει, για να κάνει
καμιά μεταγραφή και
να τους πετάξει έξω
τους Τουρκαλάδες.
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Του Νίκου
Συνοδινού
έρασαν 24 χρόνια από τότε
που ο Γιώργος
Δώνης άνοιξε
τον δρόμο της Αγγλίας για
τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το «τρένο» έκανε το μεγάλο άλμα και μετά τον Παναθηναϊκό υλοποίησε ένα όνειρο
ζωής. Να παίξει στην Premier
League. Από το 1996 μέχρι σήμερα που ο Κώστας Τσιμίκας
πήρε μεταγραφή για τη Λίβερπουλ, μόλις 25 Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν θητεία στην
κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Μάλιστα, οι περισσότεροι από αυτούς απέτυχαν και
ως εκ τούτου οι άξιοι πρεσβευτές του ποδοσφαίρου μας στη
Μεγάλη Βρετανία μετριούνται
στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης που
πήρε το Λιγκ Καπ με τη Λέστερ και ο
Σωκράτης Παπασταθόπουλος
που κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες το Κύπελλο με την Άρσεναλ, είναι οι μόνοι Έλληνες οι οποίοι έχουν
πάρει κάποιον τίτλο στην Αγγλία. Η
ελληνική 25άδα της Premier
League και η σφραγίδα που έχει αφήσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα
του κόσμου, έχει ως εξής:
Γιώργος Δώνης
(Μπλάκμπερν)
Η αρχή έγινε τον Ιούνιο του
1996 με τον Γιώργο Δώνη. Έχοντας διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη και στο
Champions League με τον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος και μετακόμισε στην Μπλάκμπερν, η οποία έναν χρόνο νωρίτερα (199495) είχε στεφθεί πρωταθλήτρια
στο Νησί. Ο τότε 26χρονος άσος
έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας αθλητής, ενώ στον ενάμιση
χρόνο που παρέμεινε στα «ρόδα»
πραγματοποίησε 22 εμφανίσεις
και πέτυχε δύο γκολ. Μάλιστα, ήταν και ο πρώτος που βρήκε δίχτυα στη μεγάλη κατηγορία του
αγγλικού πρωταθλήματος, στο 1-1
κόντρα στην Έβερτον στις 21 Σε-

Π

Κυργιάκος:
«Η πιο δεμένη
ποδοσφαιρική
οικογένεια
στον πλανήτη»
Χαρακτήρισε τη Λίβερπουλ ως τη μεγαλύτερη
και πιο δεμένη ποδοσφαιρική οικογένεια
στον πλανήτη.
Ο Σωτήρης Κυργιάκος
ήταν ο πρώτος που έζησε το όνειρο. Πώς άρχισε η ιστορία του παραμυθιού;
«Ένα τηλεφώνημα που
δέχθηκα στις
14/08/2009, αργά το
βράδυ, από τον τότε τεχνικό διευθυντή της Λίβερπουλ. Τα λόγια του
λίγα και κοφτά. “Σε θέλουμε στη Λίβερπουλ”.
Αυτό ήταν και έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτό που
θυμάμαι έντονα από εκείνες τις ημέρες και
μου έχει μείνει ήταν η
πρώτη αντίδραση του
κυρίου Μπάγεβιτς όταν
του είπα ότι με θέλει η
Λίβερπουλ. “Δεν θα πας
πουθενά” μου λέει. “Εγώ
με ποιον θα παίξω στόπερ την Πέμπτη;” Είχαμε
τότε ευρωπαϊκό αγώνα
με τη Βασλούι».
Ο «Sotis» έκανε ντεμπούτο στο ΜπόλτονΛίβερπουλ 2-3 με γκολ
του Τζέραρντ στο 83΄,
αναδείχθηκε «παίκτης
του μήνα» για τη Λίβερπουλ τον Οκτώβριο του
2010, ενώ πέτυχε τρία
γκολ και φόρεσε το περιβραχιόνιο των «κόκκινων».

Premier League

Από τον Γιώργο
Δώνη στον
Κώστα Τσιμίκα
Σε 24 χρόνια μόλις 25 Έλληνες έχουν παίξει στην Premier
League, εκ των οποίων ελάχιστοι έχουν πιάσει και μόλις δύο
(Ζαγοράκης, Παπασταθόπουλος) πήραν τρόπαιο
πτεμβρίου του 1996.
Θοδωρής Ζαγοράκης
(Λέστερ)
Ο Θοδωρής Ζαγοράκης άφησε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ
το 1998 και πήρε τον δρόμο για
την Αγγλία για λογαριασμό της Λέστερ. Με τον Μάρτιν Ο’ Νιλ στον
πάγκο τότε των «αλεπούδων» αγωνίστηκε σε 50 αναμετρήσεις και
πέτυχε και τρία γκολ, ενώ αξέχαστη παραμένει η «φωτοβολίδα»
του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο του 1999.
Επιπρόσθετα, βρέθηκε σε δύο τελικούς Λιγκ Καπ, εκ των οποίων
στον πρώτο η ομάδα του γνώρισε

την ήττα από την Τότεναμ στο
«Γουέμπλεϊ», αλλά στον δεύτερο
το 2000 κατέκτησε το τρόπαιο κόντρα στην Τρανμίρ 2-1, στο ίδιο
γήπεδο.
Νίκος Νταμπίζας
(Νιούκαστλ - Λέστερ)
Ο Νίκος Νταμπίζας έφυγε από τη χώρα μας πρωταθλητής με
τον Ολυμπιακό, με προορισμό τον
αγγλικό Βορρά και τη Νιούκαστλ
το 1998 σε ηλικία 24 ετών. Στο
Νησί πραγματοποίησε εξαιρετική
καριέρα και καθιερώθηκε στα μετόπισθεν των «ανθρακωρύχων»,
ενώ πέρα από τις 130 συμμετοχές
και τα 11 γκολ που κατέγραψε

στον σύλλογο, πήρε μέρος και σε
δύο τελικούς Κυπέλλου, στους οποίους η ομάδα του γνώρισε ισάριθμες ήττες από Άρσεναλ (1998)
και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα (1999). Τον Ιανουάριο του
2004 έκλεισε το «κεφάλαιο» Νιούκαστλ και άνοιξε νέο στη Λέστερ, στην οποία είχε 51 συμμετοχές και ένα γκολ.
Γιώργος Γεωργιάδης του
Χαραλάμπους (Νιούκαστλ)
Το επιτυχημένο «εγχείρημα»
του Νταμπίζα έδωσε την ευκαιρία στον Γεωργιάδη να αγωνιστεί
στη Νιούκαστλ. Είχε 10 συμμετοχές στη μία σεζόν που έπαιξε.
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Βασίλης Μπορμπόκης
(Ντέρμπι)
Έπειτα από δύο σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας με τις
«λεπίδες» της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο Βασίλης Μπορμπόκης έκανε το μεγάλο βήμα στην Πρέμιερ
Λιγκ το 1999 με τη μεταγραφή του
στην Ντέρμπι. Στα «κριάρια» είχε
16 συνολικά συμμετοχές και παρέμεινε έναν χρόνο, πριν γυρίσει
στην Ελλάδα.
Στάθης Ταυλαρίδης
(Άρσεναλ - Πόρτσμουθ)
Ο Στάθης Ταυλαρίδης ήταν
ένα από τα πολλά ταλέντα που πήρε η Άρσεναλ (στα 21 του χρόνια
από τον Ηρακλή). Τελικά, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί. Είχε στους
«κανονιέρηδες» μόλις μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον, ενώ στην
Πόρτσμουθ αγωνίστηκε τέσσερις
φορές.
Κώστας Κωνσταντινίδης
(Μπόλτον)
Ο Κώστας Κωνσταντινίδης
πήγε δανεικός στην Μπόλτον, αλλά ποτέ δεν καθιερώθηκε και
πραγματοποίησε μόλις τρεις εμφανίσεις, προτού επιστρέψει στη
Γερμανία.
Στέλιος Γιαννακόπουλος
(Μπόλτον - Χαλ)
Αγωνίστηκε στην Μπόλτον από
το 2003 έως το 2008 και ήταν βασικό στέλεχος. Με 137 συμμετοχές και 20 γκολ έγινε ένας από
τους αγαπημένους παίκτες της εξέδρας. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη Χαλ, όπου αγωνίστηκε
μόλις δύο φορές.
Βασίλης Λάκης
(Κρίσταλ Πάλας)
Με το μετάλλιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο στήθος, έπειτα από την εντυπωσιακή πορεία της Εθνικής μας στο Euro 2004 της
Πορτογαλίας, ο Βασίλης Λάκης
πήρε μεταγραφή στους νεοφώτιστους τότε στην Premier League
«αετούς» της Κρίσταλ Πάλας. Δεν

είχε βέβαια αρκετό χρόνο συμμετοχής (10) και την επόμενη χρονιά
επέστρεψε στην ΑΕΚ, αφού η Πάλας τερμάτισε στη 18η θέση της
βαθμολογίας και υποβιβάστηκε από την κατηγορία.
Κώστας Χαλκιάς
(Πόρτσμουθ)
Ο Έλληνας πορτιέρο δεν βρήκε
ποτέ θέση βασικού στην Πόρτσμουθ και με μόλις έξι συμμετοχές «μετακόμισε» στην Ισπανία και
τη Μούρθια.
Γιάννης Σκοπελίτης
(Πόρτσμουθ)
Ο Γιάννης Σκοπελίτης ήταν ο
ηγέτης του Αιγάλεω και τη σεζόν
2005-06... εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του με τη μεταγραφή στην
Πόρτσμουθ. Έμεινε ένα χρόνο και
αγωνίστηκε 18 φορές.
Φάνης Γκέκας
(Πόρτσμουθ)
Στα γερμανικά γήπεδα «οργίασε», αλλά στην Αγγλία δεν «έπιασε». Αγωνίσθηκε μόλις λίγα λεπτά
στην Premier League όταν μπήκε
ως αλλαγή στις καθυστερήσεις
του αγώνα με τη Γουέστ Μπρόμιτς
Άλμπιον και επέστρεψε στη Γερμανία και τις «ασπιρίνες» της Λεβερκούζεν.
Άγγελος Μπασινάς
(Πόρτσμουθ)
Παίκτης της Πόρτσμουθ έγινε
το 2009 και ο Άγγελος Μπασινάς. Οι αλλαγές προπονητή τού
στοίχισαν και αγωνίστηκε μόλις 17
φορές.
Γιώργος Σαμαράς
(Μάντσεστερ Σίτι)
Η εντυπωσιακή καριέρα του
Γιώργου Σαμαρά στα ολλανδικά
γήπεδα με τη Χέρενφεν τράβηξε
τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων το 2006 που έριζαν για την απόκτησή του. Από την
Αγγλία η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι είχαν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο οι «πολίτες» ήταν τελικά αυτοί που τον ενέταξαν στο δυναμικό τους τον Γε-

νάρη του 2006, καταβάλλοντας το
ποσό των έξι εκατομμυρίων λιρών,
που αποτελούσε ρεκόρ (για την εποχή) για Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Ο Σαμαράς έπαιξε σε 54 ματς
πρωταθλήματος και πέτυχε 8
γκολ, πριν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2008 με προορισμό τη
Σέλτικ, εκεί όπου μεγαλούργησε.
Σωτήρης Κυργιάκος
(Λίβερπουλ, Σάντερλαντ)
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός έμεινε δύο χρόνια στην Λίβερπουλ παίρνοντας μεταγραφή τον
Αύγουστο του 2009 έναντι τριών
εκατομμυρίων ευρώ από την ΑΕΚ
και πραγματοποίησε 30 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τρία γκολ
και 49 παρουσίες συνολικά. Τον
Ιανουάριο του 2012 γύρισε στο
αγγλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Σάντερλαντ ως δανεικός
και έπαιξε τρία ματς στην κατηγορία.
Απόστολος Βέλλιος
(Έβερτον)
Το 2011 πήρε από τον Ηρακλή
μεταγραφή για την Έβερτον. Αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια και σημείωσε τρία γκολ.
Βαγγέλης Μόρας (Σουόνσι)
Μία μόλις εμφάνιση έκανε ο
Βαγγέλης Μόρας με τη Σουόνσι,
στο ισόπαλο 2-2 κόντρα στη Γουλβς τον Οκτώβρio του 2011.
Γιώργος Καραγκούνης
(Φούλαμ)
Ο Γιώργος Καραγκούνης έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό το 2012 και πήρε τον δρόμο
για το Λονδίνο και τη Φούλαμ. Έκανε το ντεμπούτο του κόντρα στη
Μάντσεστερ Σίτι στο «Κρέιβεν Κότατζ» και πέτυχε το παρθενικό του
γκολ στον σύλλογο τον Ιανουάριο
του 2013 κόντρα στη Γουίγκαν.
Στο τέλος της σεζόν έμεινε ελεύθερος από τους Λονδρέζους, αλλά λίγο αργότερα ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο και παρέμεινε
για ακόμα μία χρονιά. Στα δύο συνολικά χρόνια της παρουσίας του

στους Λονδρέζους
μέτρησε 39 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Χάρης Μαυρίας
(Σάντερλαντ)
Ο Χάρης Μαυρίας πήγε
στο Νησί για λογαριασμό της
Σάντερλαντ το καλοκαίρι του
2013, αλλά αγωνίσθηκε μόνο
τέσσερις φορές στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.
Κώστας Μήτρογλου
(Φούλαμ)
Ο Κώστας Μήτρογλου φόρεσε τη φανέλα της Φούλαμ. Οι πολλοί τραυματισμοί του επέτρεψαν
να παίξει μόλις τρεις φορές, πριν
επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
Χοσέ Χολέμπας
(Γουότφορντ)
Ο διεθνής αμυντικός αγωνίσθηκε στην Γουότφορντ από το
2015 μέχρι και την 1η Αυγούστου
2020. Μέτρησε 114 συμμετοχές
και πέντε γκολ.
Ορέστης Καρνέζης
(Γουότφορντ)
Ο Ορέστης Καρνέζης αγωνίστηκε την περίοδο 2017-18 στην
Γουότφορντ, αλλά είχε μόλις 14
συμμετοχές.
Κώστας Σταφυλίδης
(Στόουκ)
Στη Στόουκ Σίτι αγωνίστηκε δανεικός το 2018, αλλά έπαιξε μόλις
πέντε φορές. Είχε ακόμα ένα πέρασμα στο Νησί, αλλά η Φούλαμ
το 2015 αγωνιζόταν στην
Championship.
Κωνσταντίνος
Μαυροπάνος (Άρσεναλ)
Η μεταγραφή του στην Άρσεναλ το 2018 προκάλεσε αίσθηση
στην Ελλάδα. Έκτοτε έπαιξε μόλις
οκτώ φορές και δόθηκε δανεικός,
ενώ σήμερα αγωνίζεται στη Στουτγκάρδη.
Σωκράτης Παπασταθόπουλος (Άρσεναλ)
Το 2018 άφησε την Μπορούσια
Ντόρτμουντ για να αγωνιστεί με τη
φανέλα της Άρσεναλ. Έχει παίξει
44 φορές και έχει σημειώσει τρία
γκολ. Πριν από λίγες ημέρες πήρε
το Κύπελλο Αγγλίας κι έγινε ο δεύτερος Έλληνας που κατέκτησε τίτλο στο Νησί.

Νταμπίζας
σε παρουσίες,
Stelios
στα γκολ

Ο Νίκος Νταμπίζας είναι ο Έλληνας ρέκορντμαν συμμετοχών
στην Premier League
και ο ένας από τους
τρεις που έχει πάνω από 100 παρουσίες. Ο
διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει 130 συμμετοχές στη Νιούκαστλ
και 51 στη Λέστερ με 12
γκολ συνολικά.
Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος έβαλε τη σφραγίδα του στην Μπόλτον
έχοντας 139 παρουσίες. Ο Stelios ωστόσο
είναι ο παίκτης με τα
περισσότερα γκολ, καθώς έστειλε 20 φορές
την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.
Την τριάδα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές συμπληρώνει ο Χοσέ Χολέμπας που έπαιξε 114
φορές στη Γουότφορντ
με πέντε γκολ στο ενεργητικό του.
Ακόμη επτά Έλληνες
ποδοσφαιριστές είχαν
πάνω από 20 παρουσίες στην Premier
League. Πρόκειται για
τους Γιώργο Σαμαρά
(54), Θοδωρή Ζαγοράκη (50), Σωκράτη Παπασταθόπουλο (44),
Γιώργο Καραγκούνη
(39), Σωτήρη Κυργιάκο
(33), Γιώργο Δώνη(22)
και Απόστολο Βέλλιο
(22).
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ΘΕΜΑ
Τι να ξέρει
ο Κλοπ
μπροστά στον
Φαντ Σιπ…
Τι να ξέρει ο Κλοπ από
προπονητική… Καλός ο
Τσιμίκας, αλλά σαν τον
Γιαννούλη και τον Σταφυλίδη δεν είναι. Ως εκ
τούτου, σωστά πράττει ο
Ομοσπονδιακός μας προπονητής Τζον Φαντ Σιπ
και δεν θεωρεί άξιο ούτε
για αλλαγή στην Εθνική
Ελλάδας τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και
νυν της Λίβερπουλ. Ο
Γερμανός τεχνικός των
«κόκκινων» Γιούργκεν
Κλοπ δήλωσε πως «ο Κώστας αποτέλεσε μεγάλο
κομμάτι της επιτυχίας του
Ολυμπιακού, που φέτος
κέρδισε το πρωτάθλημα
και πήγε καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις». Ο
Τσιμίκας ξεπέρασε με τον
Ολυμπιακό και το εμπόδιο της Εθνικής, καθώς
ως γνωστόν άπαντες στο
εξωτερικό εξετάζουν
πριν καταλήξουν σε έναν
παίκτη πόσες φορές είναι
διεθνής. Ο Ολλανδός
που πήρε ο Γραμμένος
πριν από έναν χρόνο, από τις 5 Σεπτεμβρίου έως
τις 18 Νοεμβρίου, που έδωσε η Εθνική τα έξι εναπομείναντα προκριματικά παιχνίδια της ενόψει
της τελικής φάσης του
EURO, γύρισε την πλάτη
στον Τσιμίκα.
Ή, ορθότερα, τον χρησιμοποίησε σε ένα κόντρα
στο… Λίχτενσταϊν! Στα
άλλα πέντε (δύο με τη
Φινλανδία και τρία με τις
Ιταλία, Βοσνία, Αρμενία),
προτίμησε είτε τον Σταφυλίδη, είτε τον Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Την ώρα
που ο Τσιμίκας οργίαζε με
τον Ολυμπιακό, ο προπονητής της Εθνικής είχε
μάτια για τον Σταφυλίδη
που έπαιζε - δεν έπαιζε
στη Χοφενχάιμ και βέβαια
στον Γιαννούλη που δεν
είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λόγω του πρόωρου
αποκλεισμού του ΠΑΟΚ.
Με αυτά τα μάτια κατάφερε εξάλλου να περάσει από τον πάγκο της Μελβούρνης, της Γκουανταλαχάρα και της ΠΕΚ
Τσβόλε.

Να δώσω τον Γιαννούλη
στον Μαρινάκη να
μου τον πουλήσει;

Έφυγε νύχτα από την Κύπρο ο Άλαν
Σνόντι (βοηθός του Κλάτενμπεργκ)

Ανακάλυψαν στην ΕΠΟ
τη γιαγιά του Μπάλντοκ

Δεξί χέρι του νέου προέδρου της ΚΕΔ,
Μαρκ Κλάτενμπεργκ, είναι ο βορειοϊρλανδός Άλαν Σνόντι. Ο Άγγλος δεν
επέλεξε τον στενό του συνεργάτη γιατί
ξέρει τη γλώσσα του, αλλά διότι γνωρίζει ελληνικά, όπως και την ελληνική
νοοτροπία, καθώς ήταν αρχιδιαιτητής
στην Κύπρο. Αυτό που δεν στάθμισε ο
Κλάτενμπεργκ όμως πριν καταλήξει στον γερόλυκο της διαιτησίας, είναι πως
στην Κύπρο έφυγε… νύχτα. Μάλιστα ο Σνόντι την επόμενη μέρα του «αποκεφαλισμού» του έστειλε mail στους Κύπριους διαιτητές και τους ενημέρωσε
ότι από το ίντερνετ έμαθε πως τον “καθαίρεσε” η εκτελεστική της ΚΟΠ.
Όπως έγραψε ο Σνόντι (στην επιστολή του προς τους διαιτητές), βασικά δεν
γνωρίζει τους ακριβείς λόγους που τον έδιωξαν για να επαναφέρουν τον
Ρέiκβάρτ και σημείωνε ότι την επόμενη μέρα λήψης της απόφασης του έστειλε mail ο τότε πρόεδρος, μακαρίτης πλέον, Κωστάκης Κουτσοκούμνης,
ενημερώνοντάς τον για την απόφαση. Ο Βορειοϊρλανδός εκμυστηρεύτηκε ακόμα στους διαιτητές ότι ένιωσε περήφανος που Κύπριοι διαιτητές είχαν διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου στο ΓΣΠ. Κατέληγε δε ότι «κάποια μέρα θα επιστρέψω ξανά στην Κύπρο».
Στην Κύπρο με τις ωραίες παραλίες και το καλό ψαράκι δεν επέστρεψε, αλλά ήλθε στην Ελλάδα, καθώς δεν άντεχε το κρύο της Λετονίας όπου έως τον
Φεβρουάριο του 2020 ολοκλήρωσε μια περίοδο 16 μηνών ως Σύμβουλος
Διαιτησίας. Στην έκθεσή του στην Κυπριακή Ομοσπονδία, ο Σνόντι έβλεπε
πως: «Στο 22% των αγώνων, σημειώθηκαν σημαντικά λάθη, απόρροια στιγμιαίας
απροσεξίας των διαιτητών ή των βοηθών διαιτητών, ενώ ΜΟΝΟ στο 3% των αγώνων έγιναν λάθη τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανεπίτρεπτα».
Ο 65χρονος (29/03/1955) Σνόντι το 2017 πήρε πόδι, καθώς ουδείς παρατήρησε βελτίωση στη διαιτησία εκτός απ’ αυτόν που δούλεψε 2,5 χρόνια ως
πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Κύπρου (2014-2017).

Έτσι… ξαφνικά η ελληνική κοινή γνώμη ενημερώθηκε
πως στην Αγγλία υπάρχει ένας παίκτης με ελληνικές ρίζες
που θέλει να παίξει στην Εθνική μας. Πρόκειται για τον
27χρονο δεξιό μπακ Τζορτζ Μπάλντοκ, έναν από τους
στυλοβάτες της άμυνας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που έδωσε συνέντευξη στην Telegraph πως όνειρό του είναι
να παίξει με την Εθνική Ελλάδας(!) καθώς «η γιαγιά μου, η
οποία έχει πεθάνει, ήταν
100% Ελληνίδα. Έτσι είμαι κι εγώ, έστω και κατά
1/4 Έλληνας. Νομίζω
πως έχω δικαίωμα να
παίξω γι’ αυτή την ομάδα, θα είναι σπουδαίο,
θα είναι σίγουρα μια
στιγμή περηφάνιας για
την οικογένειά μου και
για εμένα να εκπροσωπήσω τη χώρα. Μακάρι να συμβεί.
Περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν θα απέρριπτα ποτέ αυτό το ενδεχόμενο».
Ο Μπάλντοκ αποκάλυψε πως κάποιος κινεί τη διαδικασία. Σίγουρα είναι καλός παίκτης κι ένας από τους
πέντε αμυντικούς (μαζί με τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ, τον
Χάρι Μαγκουάιρ, τον Κόνορ Κόαντι και τον Τζέιμς
Ταρκόφσκι) που δεν έχασε λεπτό από την Premier
League. Θέση στην Εθνική Αγγλίας δεν είχε βέβαια. Οπότε τι έμενε; Η… πεθαμένη γιαγιά από την Ελλάδα. Αυτήν ανακάλυψαν στην ΕΠΟ κι έφθασαν στον παίκτη που
κινούν τα νήματα να πάρει την ελληνική υπηκοότητα για
να παίξει στην Εθνική.




Ο Στιν Χάουγουεϊ κι ο Μπράιαν Χολ, παίκτες της
Λίβερπουλ, στην Αθήνα το 1972, πριν από τον αγώνα
εναντίον της ΑΕΚ... Κάνουν πως διαβάζουν την ελληνική
εφημερίδα «Το Ντέρμπυ». Είναι στο Hotel APERGHI στο
Κεφαλάρι-Κηφισιά, σήμερα είναι τα γραφεία της
Eurobank. Οι Άγγλοι είχαν νικήσει 3-0 στο «Άνφιλντ» την
ΑΕΚ και 3-1 στη Ν. Φιλαδέλφεια.



Τέλη δεκαετίας του ’60 στην ανεξάρτητη ομάδα Κάμπερνολντ
Γιουνάιτεντ δοκιμάστηκε ένας νεαρός, που δεν άρεσε. Και του
είπαν να παίξει τερματοφύλακας γιατί δεν συμπλήρωναν
ενδεκάδα. Το όνομά του; Κένι Νταλγκλίς. Μετέπειτα
αρχισκόρερ της Λίβερπουλ και της Εθνικής Σκωτίας.

Τζούφια η κίνηση των «7»
Η κίνηση των «7» της Super League1 επιχειρεί ν’ αποδυναμώσει με κάθε τρόπο τη NOVA, όμως με το δυναμικό των ομάδων που κρατάει το συνδρομητικό κανάλι, μάλλον… καλό
θα κάνει στην τσέπη της. H Νοva, στο πρωτάθλημα που τελείωσε, είχε τα τηλεοπτικά των 9 εκ των 14
ομάδων της μεγάλης
κατηγορίας. Αυτήν τη
στιγμή διατηρεί τις έξι
στο δυναμικό της. Από
τις ομάδες που είχε, ο
ΟΦΗ αρνήθηκε να ανανεώσει, όπως και ο
Παναθηναϊκός, που
πρωτοστατεί στην κίνηση, όπως το καλοκαίρι του 2018 είχε
πρωτοστατήσει για να πάνε σχεδόν οι μισές ομάδες της Λίγκας στην ΕΡΤ, ο Βόλος είναι στη «μαύρη λίστα» του συνδρομητικού λόγω των δηλώσεων του Αχιλλέα Μπέου, ενώ ο
Πανιώνιος έπεσε στη Super League2. Στον αντίποδα η Νοva
ανανέωσε τη συνεργασία της με την ΑΕΛ, συμφώνησε με τον
Ατρόμητο που πέρυσι ήταν στην ΕΡΤ, κρατά τους Ολυμπιακό,
ΑΕΚ, Άρη και Αστέρα Τρίπολης, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα
χτυπήσει την πόρτα του ΠΑΣ Γιάννινα, που του χρόνου θα παίζει στη SL1. Οι Γιαννιώτες είναι διατεθειμένοι να δέσουν τον
γάιδαρό τους στη ΝΟVA. Ως εκ τούτου, το συνδρομητικό θα έχει δέσει επτά ομάδες με αιχμή του δόρατος Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τις δύο δηλαδή ομάδες που προδικάζεται πως θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις. Η κίνηση των «7» προφανώς θ’
αποδειχτεί τζούφια.

Επιστρέφει στην ΕΠΟ
ο Β. Χατζηαποστόλου
Επιστρέφει στην προεδρία της ΕΠΣ Κιλκίς και από εκεί στην ΕΠΟ ο Βασίλης Χατζηαποστόλου. Στην τελευταία συνεδρίαση
της Ένωσης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους ο πρόεδρος Χαράλαμπος Δαμιανίδης και το μέλος Κωνσταντίνος Παπακώστας. Κατόπιν αυτού, προκηρύχθηκαν συμπληρωματικές εκλογές για την αναπλήρωση των δύο τακτικών και πέντε αναπληρωματικών μελών. Ο Βασίλης Χατζηαποστόλου είναι από τα
εμπειρότερα στελέχη του ποδοσφαίρου και είναι γνωστός για τα
φίλαθλα προς τον ΠΑΟΚ αισθήματά του. Λόγω δικαστικών εκκρεμοτήτων που πλέον δεν υφίστανται, δεν διεκδίκησε στις τελευταίες εκλογές που έγιναν τον Mάιο του 2018 θέση στη διοίκηση της ΕΠΟ. Φαίνεται όμως πως δρομολογήθηκε η μεγάλη επιστροφή. Η εκλογική διαδικασία στην ΕΠΣ Κιλκίς θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου κατά τη διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Από ’κεί και πέρα, ο Βασίλης Χατζηαποστόλου ετοιμάζει την επιστροφή του στο προεδρείο της ΕΠΟ.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Δεν τα είπε
στον Ιβάν
o Mπούσης
Το θέμα των τηλεοπτικών
συμβολαίων αποτελεί το
μεγάλο αγκάθι των ΠΑΕ
για τη νέα περίοδο, καθώς την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού όπου
έσοδα από τα εισιτήρια
διαρκείας είναι άγνωστο
αν θα έλθουν, οι ομάδες
αναζητούν σωτηρία στα
κανάλια. Θα οδηγηθούμε
σε ένα νέο σίριαλ, με κάποιους στο τέλος να παρακαλάνε για να βρουν
τηλεοπτική στέγη; Το γεγονός ότι ο ΟΦΗ αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με τη NOVA, η οποία
προσέφερε τα ίδια χρήματα με την περασμένη
σεζόν, προδικάζει… μάχη,
καθώς έχει δημιουργηθεί
μέτωπο της κίνησης των
«7» της SL1 (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Βόλος, Λαμία,
Παναιτωλικός, Ξάνθη, ΟΦΗ), με στόχο την «κεντρική διαχείριση» των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο μεγαλομέτοχος
του ΟΦΗ, Μιχάλης
Μπούσης, είχε πει χαρακτηριστικά ότι: «Για το καλό του ποδοσφαίρου πρέπει να υπάρχει κεντρική
διαχείριση. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα κάθε
χρόνο νομίζω πως είναι
μια μεγάλη βλακεία. Πρέπει να πάρουμε παραδείγματα από άλλες χώρες».
Προφανώς αυτά δεν τα
είπε ο Μπούσης στον Ιβάν
Σαββίδη, το πρόσωπο που
έσπασε την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων και ουσιαστικά έβαλε τον θεμέλιο
λίθο για τις αναταράξεις
που ακολούθησαν στο τηλεοπτικό τοπίο. Ο ΠΑΟΚ
έσπασε την κεντρική διαχείριση, αλλά τώρα ενδιαφέρεται γι’ αυτήν. Ας
προσέξουν όμως οι μικρομεσαίοι γιατί δεν υπάρχει ούτε Τσίπρας, ούτε
Παππάς για να μοιράζουν
εκατομμύρια από την
ΕΡΤ. Εκτός αν ακολουθήσουν τη συνταγή του
PAOK TV, η οποία μόνο
στα λόγια ήταν
πετυχημένη.
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της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα







▶ ΣΕΛ. 15



 
▶ ΣΕΛ. 16






Ιβάν: Πάρε παίκτες, νίκησε
τους Τούρκους, κάνε
υπερήφανους τους Έλληνες
• Την ώρα που τα ελληνοτουρκικά πολεμικά αλληλολοκάρονται,
ο αποκλεισμός της Μπεσίκτας είναι Πανελλαδική επιθυμία... ▶ ΣΕΛ. 18-19

Τι να ξέρει ο Κλοπ

▶ ΣΕΛ. 16

μπροστά στον
Φαντ Σιπ…




▶ ΣΕΛ. 23



▶ ΣΕΛ. 15





Premier League

Από τον
Γιώργο Δώνη
στον Κώστα Τσιμίκα
• Σε 24 χρόνια μόλις 25 Έλληνες έχουν παίξει
στην Premier League, εκ των οποίων ελάχιστοι
έχουν πιάσει και μόλις δύο (Ζαγοράκης, Παπασταθόπουλος) πήραν τρόπαιο ▶ ΣΕΛ. 20-21

