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Ετοιμάζεται
για το χαρακίρι
του αιώνα
▶ ΣΕΛ. 8

• Αποκλεισμένος από όλα τα λιμάνια της
Ανατολικής Μεσογείου με την οικονομία του να
καταρρέει, με τη Μέρκελ να κάνει μπρος-πίσω, τον
Μακρόν να βρυχάται, με εχθρικό τον Μπάιντεν,
με μέτωπα σε Βόρεια Συρία και Βόρειο Ιράκ, ο
«σουλτάνος» ουρλιάζει αλλά δεν δαγκώνει
• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι
δεν ξεκινάει διάλογος με την Τουρκία, όσο
οι γείτονες εξακολουθούν να
προκαλούν ▶ ΣΕΛ. 6-7

Φωνή
απόγνωσης από
την εστίαση
▶ ΣΕΛ. 14

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ

▶ ΣΕΛ. 9
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Οπλίζει και πάλι το μπαζούκας η κυβέρνηση
Ο πρωθυπΟυργΟς απΟ τη θεςςαλΟνΙκη θα ανακΟΙνωςεΙ
καΙ νεα μετρα γΙα τη ςτηρΙξη της ΟΙκΟνΟμΙας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Ο Τσακλόγλου
επιθυμούσε
να ήταν δίπλα
στον Στουρνάρα
• Ενδιαφερόταν για τη θέση του υποδιοικητή της ΤτΕ
και βρέθηκε υφυπουργός με αρμοδιότητα την ασφαλιστική
μεταρρύθμιση ▶ ΣΕΛ. 10





Οι «Mαυρογιαλούροι»
της μπάλας, εν έτει 2020, και
η μεγάλη ευκαιρία του Αυγενάκη
• Γραμμένος και
Γεραπετρίτης, για
ψηφοθηρικούς λόγους,
είναι έτοιμοι να κάνουν
48 τις επαγγελματικές
ομάδες με λεφτά
της ΕΡΤ, για την
οποία «ξηλώνεται»
ο Έλληνας πολίτης
▶ ΣΕΛ. 16-17
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• Ο Αύγουστος
έκρυβε και
φέτος όχι
μόνο ειδήσεις,
αλλά και
καυτά θέματα

ε λίγες ημέρες φεύγει ο πιο περίεργος Αύγουστος της μεταπολίτευσης. Διότι ναι μεν σχεδόν πάντα κάθε καλοκαίρι ο συγκεκριμένος μήνας βγάζει ειδήσεις και θέματα, διαψεύδοντας αυτό που είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο αείμνηστος Ιταλός σημειολόγος και φιλόσοφος Ουμπέρτο Έκο, ότι «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις».
Ο φετινός Αύγουστος τα έχει όλα. Από τη μία παρατηρείται παγκοσμίως έξαρση της πανδημίας (αυτό ισχύει και για
τη χώρα μας), από την άλλη υπάρχει απίστευτη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Μία κινητικότητα
κατά την οποία έκλεισαν ζητήματα που μας ταλαιπωρούσαν επί δεκαετίες, όπως η ανακήρυξη ΑΟΖ με την Αίγυπτο.
Όμως αυτό τον μήνα βρίσκεται σε έξαρση πέραν της πανδημίας του covid-19 και η παγκόσμια συνωμοσιολογία.
Μέχρι και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ, Νίκος Μαυραγάνης, ισχυρίστηκε ότι μαζί με το εμβόλιο για τον κορωνοϊό –που το περιμένει με αγωνία όλη η ανθρωπότητα– θα μας βάλουν και τσιπάκι στον οργανισμό μας για να μας παρακολουθούν. Ναι, δεν είναι σκετς του Σεφερλή στο Δελφινάριο,
αλλά η ανάρτηση ενός ανθρώπου που ζει
δίπλα μας, είναι δικηγόρος και ισχυρίζεται
ότι το υγρό του εμβολίου θα περιέχει τσιπάκι. Ούτε κάτι θεοσεβούμενες γιαγιάδες
που βλέπουν μπροστά τους τη Δευτέρα Παρουσία δεν ισχυρίζονται κάτι τέτοιο.
Και δυστυχώς δεν είναι αυτό το μόνο
fake news, που έχουμε ακούσει τελευταία
για τον κορωνοϊό. Διότι μπορεί με τον κ.
Μαυραγάνη να ευθυμήσαμε, αλλά ακόμη
πιο σοβαρό είναι ότι υπάρχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προέτρεπε τους γονείς να μην επιτρέψουν
να φορέσουν τα παιδιά τους μάσκες στα σχολεία. Το επιχείρημά τους, ότι θα νοσήσουν τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι οι παιδίατροι διαβεβαιώνουν ότι από τριών χρονών δεν υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά. Αλλά ποιος να τους πιστέψει, όταν ακόμη και σήμερα υπάρχουν πολιτικοί (βλέπε Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος τους έδινε βήμα στις
εκπομπές του στην ΕΡΤ) που αρνούνται να πουν κουβέντα για το αντιεμβολιαστικό κίνημα.
Η κυβέρνηση οφείλει πριν αυξηθούν οι συνωμοσιολόγοι να τους καταπολεμήσει. Διότι στην Ελλάδα πολύ εύκολα
γίνονται πιστευτά τα απίθανα. Και το λέμε, διότι τέτοιου είδους «κινήματα» θεριεύουν με ραγδαίο τρόπο (βλέπε Κίνημα Αγανακτισμένων) και στο τέλος τα πληρώνουμε πολύ ακριβά.

Σ

Οι θεωρίες συνωμοσίας
και ο φλύαρος Σύμβουλος

Και ο κ. Διακόπουλος
Όμως και στο θέμα των ελληνοτουρκικών, ο Αύγουστος έκρυβε πολλά. Και δεν μιλάμε για τις παράνομες Navtex
των Τούρκων, τα γαβγίσματα του Ερντογάν, αλλά αναφερόμαστε και στα δικά μας. Διότι από τη μία είχαμε θετικά νέα
με τη συμφωνία με την Αίγυπτο, από την άλλη υπήρξε απώλεια με την παραίτηση του Συμβούλου Ασφαλείας του
πρωθυπουργού, του κ. Αλέξανδρου Διακόπουλου.
Σε καμία περίπτωση δεν θα τον κρίνουμε για τις γνώσεις του και την ικανότητα του να προβλέπει καταστάσεις. Όμως έχουμε κάθε δικαίωμα να του ασκήσουμε κριτική για τον τρόπο που αντιμετώπισε το νευραλγικό πόστο για το οποίο επιλέχθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Με βάση ότι συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα κράτη, ο Σύμβουλος Ασφαλείας, μιλάει μόνο με τον επικεφαλής τον οποίο κι ενημερώνει και για τις εξελίξεις, ενώ συμβουλεύει και για τα μελλούμενα, πάντα με ψυχραιμία και χωρίς φανφάρες. Και το κυριότερο δεν εμφανίζεται σε κάμερες και δεν κάνει δηλώσεις. Δεν επιλέγεται ο Σύμβουλος Ασφαλείας
για να γεμίζει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών. Κάτι που δεν το κατάλαβε ο δικός μας Σύμβουλος, ο οποίος
συχνά-πυκνά έκανε γκάφες προκαλώντας αναταραχή στο Μαξίμου και έδινε τροφή για παραπολιτικά σχόλια.
Η παραίτηση του ήταν αναμενόμενη, ειδικά από τη στιγμή που αποδυνάμωσε την κυβερνητική πολιτική, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετούσε.
Τόσο στην περίπτωση των συνωμοσιολόγων, όσο και σε όσους επιλέγονται για θέσεις κλειδιά ισχύει το «καλύτερα να μασάς από το να μιλάς».
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Μπορεί η ΔΕΘ να ματαιώθηκε λόγω της έξαρσης της
πανδημίας του covid-19,
όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει Θεσσαλονίκη στις αρχές του Σεπτεμβρίου και σε ειδική εκδήλωση θα ανακοινώσει
μία νέα δέσμη μέτρων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, για
την ανακούφιση όλων των
πληττόμενων κλάδων.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

πως έχει πει και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός, ένα γενικευμένο lockdown
σαν αυτό της άνοιξης έχει αποκλειστεί, αλλά κλάδοι όπως η εστίαση και ο τουρισμός ζουν αυτόν τον εφιάλτη για
δεύτερη φορά από τον περασμένο Μάρτιο με το πρώτο ξέσπασμα
του κορωνοϊού. Έτσι στο Μαξίμου έχουν καταλήξει σε μία νέα
παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθούν λουκέτα σε επιχειρήσεις και ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Δηλαδή, τα μέτρα θα είναι στην κατεύθυνση της στήριξης της απασχόλησης και της
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Στον τομέα της απασχόλησης
όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν
πως το νέο πλέγμα μέτρων θα ενισχύσει το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία, ενώ θα προσφέρει κίνητρα για νέες προσλήψεις ακόμη
και σε κλάδους που έχουν πληγεί, όπως εστίαση και τουρισμός.

Η ρευστότητα
Όπως επισημαίνουν από την κυβέρνηση, αυτό που τους καίει είναι να υπάρξει μία γενναία ένεση
ρευστότητας. Ήδη το υπουργείο
Οικονομικών έχει εξαγγείλει τον
τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσω της οποίας θα

Η ΑΠΟΨΗ

Από τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο
ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και νέα μέτρα ανακούφισης

Οπλίζει πάλι
το μπαζούκας
ο Κυριάκος
• Στο Μαξίμου
κάνουν λόγο για
γενναία ένεση
ρευστότητας για
επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, αλλά
και στήριξη
της απασχόλησης
διατεθεί χαμηλότοκος δανεισμός
ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που είχαν αποδεδειγμένα μεγάλη μείωση τζίρου
λόγω της κρίσης. Στο αρχικό ποσό του 1 δισ. ευρώ αναμένεται να
προστεθούν επιπλέον 200 εκατ.
ευρώ που υπολογίζεται ότι είναι
τα υπόλοιπα από την επιστρεπτέα
προκαταβολή ΙΙ. Για την απόδο-

ση του ποσού της επιστρεπτέας
προκαταβολής ΙΙΙ θα ληφθούν
υπ’ όψιν τα στοιχεία της περιόδου Μαρτίου - Ιουλίου, ανοίγοντας έτσι το φάσμα των δυνητικών δικαιούχων βάζοντας πρώτες τις τουριστικές επιχειρήσεις,
χωρίς όμως να αποκλείουν και
τις επιχειρήσεις που δεν μπήκαν
στο πρώτο και τον δεύτερο κύκλο

του συγκεκριμένου μέτρου.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει ένα δεύτερο πακέτο εγγυοδοσίας ύψους 2,5 δισ. ευρώ
που θα αρχίσει να τρέχει τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να τροφοδοτήσει με κεφάλαιο κίνησης
τις επιχειρήσεις που βλέπουν
τον τζίρο τους να μειώνεται συνεχώς μέσα στην κρίση που
πλήττει οριζόντια όλους τους
κλάδους της οικονομίας.
Μέτρο ανακούφισης θα είναι
και η ρύθμιση σε 12 άτοκες, ή 24
δόσεις με επιτόκιο έως και 2,5%
για τις φορολογικές υποχρεώσεις
των πληττόμενων επιχειρήσεων
οι οποίες έχουν αναβληθεί μέχρι
και το τέλος Σεπτεμβρίου. Η νέα
αυτή ρύθμιση αναμένεται να αρχίσει να τρέχει από τις αρχές Οκτωβρίου και οι δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από τις
αρχές του 2021.

Τα αναδρομικά
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
ρευστότητας, το υπουργείο Οικο-
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νομικών προγραμματίζει να καταβληθούν εφάπαξ τα αναδρομικά ύψους 1,4 δισ. στους συνταξιούχους. Το σκεπτικό είναι ότι το
1,4 δισ. ευρώ των αναδρομικών
θα είναι πιο απαραίτητο στις αρχές του φθινοπώρου, προκειμένου να ενισχύσει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που θα
έχουν πληγεί από το δύσκολο καλοκαίρι, παρά αργότερα. Επίσης
όλοι συμφωνούν ότι τα αναδρομικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι δεν θα παραμείνουν «κλειδωμένα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά θα πέσουν άμεσα στην αγορά.

Ικανοποίηση
για τους δείκτες
Την ίδια ώρα τόσο στο Μαξίμου,
όσο και στο υπουργείο Οικονομικών ένιωσαν ανακούφιση από
τους δείκτες που ανακοινώθηκαν
πανευρωπαϊκά και που κατατάσσουν τη χώρα μας στον μέσο όρο της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά την ύφεση. Μια ασφαλής εκτίμηση από την Eurostat είναι
ότι η Ελλάδα δεν πήγε χειρότερα
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα φορολογικά έσοδα –κυρίως αυτά του ΦΠΑ– για τον
Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο,
έδειξαν άλλωστε ότι ο Απρίλιος
ήταν ο χειρότερος μήνας με διαφορά, ενώ από εκεί και πέρα η
αγορά έδωσε σφυγμό.
Όμως θα πρέπει να τονιστεί
ότι το κλειδί για το πού θα καταλήξει η ύφεση είναι το πακέτο
του τουρισμού, όπου συμπεριλαμβάνονται καταλύματα, εστίαση και όλες οι συναφείς δραστηριότητες (προμηθευτές, εφοδιαστική αλυσίδα). Από νωρίς, άλλωστε, άπαντες είχαν επισημάνει ότι το γ΄ τρίμηνο είναι αυτό
που θα κρίνει το βάθος της ύφεσης στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για το χρονικό διάστημα,
το οποίο χαρακτηρίζεται ως το επίκεντρο της παραγωγής, δηλαδή του ΑΕΠ.

Στην τελική ευθεία η κατάρτιση του εθνικού πλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης
Τον Σεπτέμβριο πέραν των νέων μέτρων ανακούφισης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά η κυβέρνηση θέλει
να έχει ολοκληρώσει και την επεξεργασία του εθνικού
πλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης και την αξιοποίηση
του πακέτου των 32 δισεκατομμυρίων.
Το τελικό εθνικό πλάνο –που θα προωθηθεί στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς– αναμένεται να βασίζεται στο
τελικό πόρισμα της Επιτροπής Πισσαρίδη, το οποίο
προγραμματίζεται προς τα μέσα Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα κράτη-μέλη θα καταθέσουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου (το αργότερο) τα αναπτυξιακά τους σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς
έγκριση, και στη συνέχεια η εκταμίευση των ποσών
προσδοκάται από τις αρχές του επόμενου έτους.
Από το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκονται γρήγορες κι-

νήσεις για την εκπόνηση του πλάνου με συγκεκριμένες δράσεις από το 2021 έως το 2023, με
στόχο να κατατεθεί στις 15 Οκτωβρίου. Εκτός
από τις επιδοτήσεις ύψους 19 δισ. του Ταμείου
Ανάκαμψης μέχρι το 2023, η Ελλάδα θα λάβει
επιπλέον επιχορηγήσεις 40 δισ. ευρώ από το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μέχρι το
2027. Η χρήση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 32 δισ. συνολικά (12,5 δισ. δάνεια) θα είναι τα κρίσιμα έτη 2021-2023.

Ο Ντράγκι
Στην κυβέρνηση τονίζουν με έμφαση ότι «το εθνικό
πλάνο αποτελεί το ισχυρό θεμέλιο για την ανοικοδόμηση
της οικονομίας». Μάλιστα, λαμβάνουν πολύ σοβαρά

υπόψη τη δήλωση του Μάριο Ντράγκι. Ο
πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομιλία του στο Ρίμινι, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «θα πρέπει να αντλήσουμε έμπνευση από αυτούς που μετείχαν στην ανοικοδόμηση
του κόσμου, της Ευρώπης μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο».
Ο σούπερ Μάριο αναφέρθηκε επίσης και
στο χρέος που έχει δημιουργηθεί, λέγοντας
πως «το χρέος που δημιουργήθηκε από την πανδημία
είναι άνευ προηγουμένου και θα πρέπει να αποπληρωθεί
κυρίως από αυτούς που είναι σήμερα νέοι. Επομένως είναι
καθήκον μας να τους εξοπλίσουμε με τα μέσα που θα χρειαστούν για να εξυπηρετήσουν το χρέος αυτό».
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• Ανησυχούν οι επιστήμονες με την αύξηση των κρουσμάτων
κορωνοϊού, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό

Δωρεάν το εμβόλιο,
δωρεάν και οι μάσκες
στα σχολεία
Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες,
καταρρίπτοντας τα μυθεύματα του ΣΥΡΙΖΑ ότι
«τα εμβόλια θα τα κάνουν
μόνο οι πλούσιοι».

βόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα
διατεθεί δωρεάν, για όλους τους Έλληνες πολίτες».
Αναφερόμενος στο ζήτημα
των σχολείων, ο πρωθυπουργός
είπε: «Όλες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία τους.
Αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής
και με αυτή συντάσσεται και η ελληνική κυβέρνηση. Τα σχολεία,
προφανώς, θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που
μας εισηγούνται οι ειδικοί, έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη
διασπορά του ιού. Μία από αυτές
τις προβλέψεις είναι και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις τάξεις για
όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από το
Νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στην
τελευταία τάξη του Λυκείου. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να
διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα
παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο
να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα, για την οποία ζητά την υποχρεωτική χρήση
της στα σχολεία».

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Οι περιοχές
με βαρύ φορτίο

Σ

Σε ό,τι αφορά τους επιστήμονες,
αυτοί ανησυχούν ότι μπορεί ο ιός
να μεταδοθεί αστραπιαία σε διάφορες δομές, όπως συνέβη σε
δύο γηροκομεία στη Θεσσαλονίκη, σε Ασβεστοχώρι και Εύοσμο.
Μάλιστα, ο καθηγητής Σύψας σε
δηλώσεις του τόνισε: «Όταν εμείς
διασπείρουμε ανέμελα τον ιό θα την
πληρώσουν οι αθώοι, οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι. Χάσαμε
έξι ή επτά ηλικιωμένους που δεν έφταιγαν, λόγω ενός πάρτι που δεν
τηρήθηκε κανένα απολύτως μέτρο
προστασίας. Οι ανεύθυνες συμπεριφορές πληρώνονται από αθώους».
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι
έχει παρατηρηθεί από τον ΕΟΔΥ
αύξηση των κρουσμάτων σε εύπορες περιοχές των Αθηνών (βόρεια και νότια προάστια) μεταξύ
νέων ανθρώπων, όπου οι περισσότεροι επέστρεψαν από δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς, όπου μετείχαν σε πάρτι.
Για το θέμα των μέτρων όλοι
στην Επιτροπή των καθηγητών
ελπίζουν ότι έως το τέλος του Αυγούστου θα έχουν αποδώσει και
θα επιτευχθεί μία ανάσχεση του
ιού, για να μην μπούμε στο φθινόπωρο με βαρύ φορτίο. Μάλιστα, φοβούνται μήπως επαληθευθεί το άσχημο σενάριο και το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού είναι
πιο ισχυρό, όπως είχε συμβεί και
με την περίπτωση της ισπανικής
γρίπης. Κι όπως λένε: «Η επιδημιολογική εικόνα αυτής της πανδημίας είναι εντελώς άγνωστη, ήδη μας
έδειξε τη δύναμή της, χτύπησε όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την
Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι».

ε αναμμένα κάρβουνα
κάθονται κυβέρνηση
και επιστήμονες με τα
αυξανόμενα κρούσματα δέκα περίπου
ημέρες πριν ολοκληρωθούν οι
αυγουστιάτικες διακοπές κι επιστρέψουν από τα τουριστικά θέρετρα όλοι οι κάτοικοι των αστικών περιοχών. Παρά τα μέτρα
που έχουν ληφθεί, η μετάδοση
του ιού συνεχίζεται και όλο και
περισσότερες περιοχές της χώρας σε καθημερινή βάση ανακοινώνουν κρούσματα κορωνοϊού.
Αναμφίβολα η Αττική και Θεσσαλονίκη είναι οι δύο εστίες υπερμετάδοσης, καθώς τα περισσότερα κρούσματα που εντοπίζονται είναι από πολίτες που επέστρεψαν
από τις διακοπές. Επίσης, παρά τα
μέτρα, κάποιοι δεν υπολογίζουν
τις συνέπειες κι εξακολουθούν να
παραβιάζουν τα πρωτόκολλα. Όπως συμβαίνει με τα πάρτι στη
Μύκονο. Ήδη οι ειδικοί, όπως ο
καθηγητής Νίκος Σύψας, ζητούν
από τους πολίτες όπως είναι πολύ
προσεκτικοί, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις όσον αφορά κρούσματα, διασωληνώσεις, νοσηλείες, και ο δείκτης R είναι πάνω από
το 1 και παραμένει.
Η ανησυχία εντείνεται καθώς
σε 20 περίπου ημέρες ανοίγουν
και τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ισχύσει για τη λειτουργία των σχολείων θα ανακοινωθεί μεθαύριο Δευτέρα από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αν και όλοι πλέον γνωρίζου-

με ότι από το νηπιαγωγείο οι μαθητές θα φορούν μάσκα, όπως
και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν
υλοποιηθεί η πρόταση της καθηγήτριας Αναστασίας Κοτανίδου, όλοι φοιτητές πριν προσέλθουν στις σχολές να κάνουν τεστ.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι
μάσκες στα σχολεία θα διατεθούν
δωρεάν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα για τον λόγο αυτό ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, απελευθέρωσε ένα κονδύλι πάνω από 5,5,
εκατ. ευρώ προς τους δήμους, οι
οποίοι θα αναλάβουν την προμήθεια των σχολείων με μάσκες.

Δωρεάν εμβόλιο
Για το θέμα της προμήθειας των
μασκών είχε σηκώσει ψηλά το
θέμα και η αντιπολίτευση. Μάλιστα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσαν τις προηγούμενες ημέρες και πύρινες εκφράσεις για
να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, ακόμη και μετά την ανακοί-

νωση εκ μέρους του πρωθυπουργού και την απελευθέρωση των
κονδυλίων από το υπουργείο Εσωτερικών, στην Κουμουνδούρου εξακολουθούν να γκρινιάζουν εκδίδοντας ανακοίνωση ισχυριζόμενοι ότι επικρατεί μπάχαλο στην κυβέρνηση. Προφανώς θέλουν να κρύψουν κάτω από το χαλί με τέτοιες αστείες ανακοινώσεις τις εσωκομματικές... εχθροπραξίες. Το ΚΙΝΑΛ, που ζητούσε εδώ και μέρες δωρεάν μάσκες, τόνισε ότι «είναι θετικό ότι
στην Κυβέρνηση άκουσαν την πρότασή μας για δωρεάν μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ένα αναγκαίο μέτρο προστασίας».
Όμως εκεί πραγματικά που ο
ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ήταν με το
εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Προ
ολίγων 24ώρων ο Βασίλης Κικίλιας είχε ενημερώσει τους πολίτες ότι, εάν το εμβόλιο είναι έτοιμο, η Ελλάδα με βάση τη συμφωνία που υπάρχει με την Ε.Ε.
θα προμηθευτεί τις πρώτες δόσεις
τον Δεκέμβριο. Η εκπρόσωπος
της Ε.Ε. πάνω-κάτω είπε τα ίδια.
Κι αυτό διότι υπάρχει ναι μεν

συμφωνία, αλλά η εταιρεία με το
εργαστήριο της Οξφόρδης δεν έχουν καταλήξει στην τελική μορφή του εμβολίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στα κάγκελα και κατηγόρησε τον κ. Κικίλια ότι κοροϊδεύει
τον κόσμο. Όταν η ίδια η εταιρεία,
η Astra Zeneca (μία από τις τέσσερις που έχει υπογράψει συμφωνίες η Ε.Ε.), επιβεβαίωσε τον
υπουργό Υγείας, στην Κουμουνδούρου κατάπιαν τη γλώσσα τους.
Ή πιο σωστά με fake πρωτοσέλιδο της «Αυγής» ισχυρίστηκαν ότι
το εμβόλιο θα το κάνουν μόνο όσοι έχουν χρήματα και οι υπόλοιποι θα το πληρώσουν.
Πιο ψέμα πεθαίνεις, που λέει
και η νεολαία. Και χθες κατά τη
διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης για την πορεία της νόσου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ορθά-κοφτά ξεκαθάρισε: «Θέλω
να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους
τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε
ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι
περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα
το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμ-
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Εκτός της συμφωνίας με
την Αίγυπτο, η χώρα μας έχει και τη στήριξη της Γαλλίας στο ιδιότυπο μπραντε-φερ με τον στριμωγμένο στα σχοινιά Ερντογάν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

μείς δεχόμαστε τον
διάλογο με την
Τουρκία, αλλά όχι
όσο διαρκεί η ένταση με τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος και μόνο
για την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών». Αυτό που τόνισε στους ομολόγους του στην Ε.Ε. ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη το
μεσημέρι είναι η γραμμή που θα
ακολουθήσει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας σε
όλους τους τόνους ότι «δεν θα υποκύψει η χώρα σε πιέσεις, τόσο της
Τουρκίας, όσο και κάποιων συμμάχων που έχουν οικονομικά συμφέροντα στη γείτονα χώρα».
Θεωρητικά, Ελλάδα και Τουρκία από μεθαύριο Δευτέρα θα πρέπει να ξεκινήσουν τις ερευνητικές
επαφές για να κάτσουν στο τραπέζι
του διαλόγου, όπως τους ωθεί η
Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είναι
εμφανές ότι παίζει το παιχνίδι των
καθυστερήσεων. Και φυσικά ολοένα αυξάνεται η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς από τη
μία οι Τούρκοι –όπως κάνουν πάντα– προκαλούν και από την άλλη
αυξάνονται οι παίκτες που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τα
τεκταινόμενα σε αυτό το κομμάτι
της υφηλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή πλέουν ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, ρωσικά
και αμερικανικά πολεμικά πλοία
και, όπως επισημαίνουν οι πιο
ψύχραιμοι αναλυτές, ελλοχεύει ο
κίνδυνος του λάθους.
Την ανησυχία της για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε στη Σύνοδο της
Ε.Ε. για τη Λευκορωσία την Τε-

«
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν ξεκινάει διάλογος με την Τουρκία,
όσο οι γείτονες εξακολουθούν να προκαλούν

Ελληνοτουρκικά:
Διπλωματικός
όλεθρος για Ερντογάν
συζήτηση για κυρώσεις, αλλά την
ίδια ώρα δεν επαναφέρει τη συζήτηση για νέα χρηματοδότηση
στους Τούρκους, γνωρίζοντας ότι
τουλάχιστον δύο χώρες (εκτός
Ελλάδας και Κύπρου), η Γαλλία
και η Αυστρία θα θέσουν βέτο.

Η συμφωνία
με την Αίγυπτο

τάρτη και η Άνγκελα Μέρκελ, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία ενεργοποιείται προς την κατεύθυνση διαλόγου σε ό,τι αφορά
στις διαφωνίες για τη χάραξη
των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τόνισε ότι πρέπει να ξαναρχίσει
αυτός ο διάλογος, που είχε στα-

ματήσει το 2016. Όμως –όπως
είπαμε– συνεχίζει το παιχνίδι
των καθυστερήσεων, αναβάλλοντας τη συζήτηση για κυρώσεις
στην Τουρκία για το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα ανησυχεί για το τι θα γίνουν τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα
στην Τουρκία, καθώς η οικονο-

μία των γειτόνων μας είναι σε άθλια κατάσταση και δεν αποκλείεται να επιβληθούν capital
controls, καθώς η ισοτιμία λίρας-ευρώ έχει εκτοξευθεί στις 9
λίρες το ευρώ, από τρεις που ήταν πέρυσι. Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, η
Γερμανία ναι μεν αποφεύγει τη

Η καγκελάριος της Γερμανίας δεν
έμεινε ικανοποιημένη από τη
συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας κι Αιγύπτου,
αλλά από τη στιγμή που ο Μακρόν σχεδόν πανηγύρισε για τη
συγκεκριμένη συμφωνία αναγκάστηκε να πάει πάσο. Διότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς λόγω της πανδημίας μία ρήξη μεταξύ Βερολίνου και Παρισίων για
λογαριασμό του Ερντογάν δεν
θεωρείται και η καλύτερη κίνηση
στρατηγικής από μία έμπειρη
παίκτρια που πλασάρεται ως η...
αυτοκράτειρα της Ευρώπης.
Εξάλλου έχει δεμένα τα χέρια,
καθώς η αιγυπτιακή Βουλή επικύρωσε τη συμφωνία πολύ νω-

«Ο Μακρόν επιζητά την ηρεμία στη Μεσόγειο»
Τους λόγους που ο Εμανουέλ Μακρόν
έχει υψώσει τόσο πολύ τους τόνους
κατά του Ερντογάν για την τουρκική
παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αναζήτησε η γερμανική εφημερίδα «Die Welt». Κι όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, «οι Γάλλοι δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν την αμερικανική εκστρατεία
το 2019 για να επιτεθούν στρατιωτικά
κατά των Κούρδων στη Β. Συρία».
Οι Γερμανοί θεωρούν πως «το ενδιαφέρον του Γάλλου προέδρου δεν αφορά μόνο τις ενεργειακές πηγές, αλλά
πολύ περισσότερο ένα γεωπολιτικό ε-

ρώτημα αποφασιστικής σημασίας. Πόσο μακριά θα αφήσει η Ευρώπη τον Ερντογάν στην εκστρατεία του για μια νέα
Οθωμανική Αυτοκρατορία; Σε αυτό το
θέμα ο Μακρόν δεν περιμένει τη νωθρή
υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά θέλει να δημιουργήσει δεδομένα».
Το άρθρο μεταφέρει απόψεις πολιτικών συμβούλων του Μακρόν, για το
τι ωθεί τον Γάλλο πρόεδρο να δείχνει
τόση υπερκινητικότητα. «Η Γαλλία έχει μόνο έναν στόχο, να διασαφηνίζει
άκρως περιπλεγμένες σχέσεις. Το φυσικό αέριο είναι το λιγότερο. Τα αποθέματα είναι κάτω από τον βυθό της

θάλασσας, αγωγοί για τη μεταφορά
του δεν υπάρχουν, ίσως η εμπορική
εκμετάλλευση να μην είναι κερδοφόρα. Άρα, πολύ περισσότερο πρόκειται
για το ερώτημα, ποιος έχει το λέγειν
στην ανατολική Μεσόγειο, και πώς αντιδρά κανείς στις νεο-οθωμανικές
βλέψεις του Ερντογάν. Ακόμη και αν
οι ακτές της Γαλλίας βρίσκονται δυτικά, οι Γάλλοι αισθάνονται να θίγονται
από τις ξιφομαχίες των Τούρκων. Η
Μεσόγειος βρίσκεται πιο κοντά από τη
Βαλτική. Τα σχέδια φυσικού αερίου είναι το καύσιμο της διένεξης, ο εθνικισμός το σπίρτο».
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• Αποκλεισμένος από όλα τα λιμάνια της
Ανατολικής Μεσογείου με την οικονομία
του να καταρρέει, με τη Μέρκελ να κάνει
μπρος-πίσω, τον Μακρόν να βρυχάται, με
εχθρικό τον Μπάιντεν, με μέτωπα σε
Βόρεια Συρία, και Βόρειο Ιράκ, ο
«σουλτάνος» ουρλιάζει αλλά δεν δαγκώνει
ρίτερα του αναμενόμενου κι εντός της εβδομάδας θα επικυρωθεί και από την ελληνική Βουλή.
Απομένει η υπογραφή του προέδρου της Αιγύπτου στην επικύρωση (αυτό προβλέπει το αιγυπτιακό Σύνταγμα) κι εν συνεχεία
οι δύο χώρες θα αποστείλουν
διακοίνωση στον ΟΗΕ.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν αυτή την εποχή είναι πιεσμένος. Οι κινήσεις του στη διπλωματική σκακιέρα (χρησιμοποιώντας ακόμη και όπλα) δεν του
βγαίνουν, καθώς όλοι πλην Τραμπ συμφωνούν ότι ήταν άγαρμπες και στηρίζονταν μόνο στον
μεγαλοϊδεατισμό του. Το πόσο άσχημα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φαίνεται και από το γεγονός ότι
προ ολίγων 24ώρων Τούρκος αναλυτής ανέφερε ότι «πλέον κανένα πολεμικό πλοίο της Τουρκίας δεν
μπορεί να ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου».
Και αυτή είναι η αλήθεια. Τα τουρκικά πλοία δεν μπορούν να προσεγγίσουν επισήμως ούτε την Ελλάδα και την Κύπρο, ούτε και τη
Συρία (τον έλεγχο στα λιμάνια τον
έχει ο Άσαντ), ούτε το Ισραήλ και
την Αίγυπτο, αλλά ούτε και τον Λίβανο, καθώς μετά την έκρηξη στη
Βηρυτό το κουμάντο έχει αναλάβει η Γαλλία και ο Εμανούελ Μακρόν. Αν σε αυτό προσθέσουμε
ότι έχει ανοιχτά μέτωπα σε βόρεια
Συρία, σε βόρειο Ιράκ, συν την οικονομία που καταρρέει, τότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το σίγουρο είναι ότι, ανεξάρτητα από το τι λένε στην Άγκυρα,
η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

με βάση τα διεθνή κρατούντα καθιστά άκυρο το παραμυθένιο
τουρκολιβυκό μνημόνιο. Διότι, εάν δεν ήταν άκυρο, δεν θα προσπαθούσε τόσο πολύ η Τουρκία
για να πείσει το Κάιρο ώστε να
συνάψουν συμφωνία. Όμως ο
πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, προτίμησε να έχει ήσυχο το κεφάλι
του, από το να προσφέρει (μέσω
Ερντογάν) τον αναπτήρα για να
ανάψει εκ νέου η σπίθα της επαναστατικής διάθεσης των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Και με την Κύπρο
Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία
πιέζει για να ξεκινήσει ο διάλογος
Ελλάδας-Τουρκίας, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να συνεχίσει
στη ρότα που υπάρχει τόσο στα ενεργειακά πρότζεκτ που μετέχει
στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και
να επεκτείνει τη συνεργασία της σε
όλα τα επίπεδα με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει τη διπλωματική κινητικότητα, όπως έκαναν στο παρελθόν τόσο ο Κώστας Σημίτης,
όσο και οι Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς. Τουναντίον, ούτε καν συζήτησε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει την τακτική Κώστα Καραμανλή που
υιοθέτησε τη στρατηγική του Πέτρου Μολυβιάτη περί αδράνειας. Ίσως κάπως έτσι εξηγείται και
το ότι δεν τοποθετήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών ο έμπειρος
διπλωμάτης Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι γαμπρός
του κ. Μολυβιάτη και κατά κάποιον τρόπο πιστεύει την τακτι-
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κή του πεθερού του.
Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του ερχόμενου
διαστήματος θα υπάρξει συμφωνία με την Κύπρο για την ανακήρυξη ΑΟΖ με την Ελλάδα. Κάτι
που σημαίνει ότι εν συνεχεία θα
ανοίξει ο δρόμος, ώστε η Κύπρος
να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΖ και με το Ισραήλ και με την
Αίγυπτο, ίσως και με τον Λίβανο,
εάν η νέα κυβέρνηση που θα
προκύψει στη Βηρυτό είναι της άμεσης επιρροής του Εμανουέλ
Μακρόν. Και βέβαια οι οριοθετήσεις θα γίνουν με βάση το δίκαιο των θαλασσών.

Ψάχνεται
και ο Ερντογάν
Φυσικά και ο Τούρκος πρόεδρος
δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Τουναντίον κι αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει τα
δικά του μηνύματα σε όλες τις επαφές του. Φυσικά εντός Τουρκίας
χρησιμοποιεί οξείς εκφράσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει ποια κίνηση θα κάνει εάν φτάσει σε αδιέξοδο. Αυτό πάντως που απεύχεται
ο Ερντογάν είναι η εκλογή του
Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ, καθώς
με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι νιώθει πιο ήσυχος.
Σε ό,τι αφορά τον διάλογο, η
Τουρκία θέλει να βάλει στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που η ίδια θεωρεί αμφισβητήσιμα. Στην πραγματικότητα η Άγκυρα ζητάει διάλογο
με όρους αποδοχής από τους συνομιλητές της του τουρκικού δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας».
Σε περίπτωση πάντως που επανεκκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα
με πληροφορίες, οι γέφυρες επικοινωνίας σε πρώτη φάση αναμένεται να είναι σε επίπεδο συμβούλων. Συγκεκριμένα, όπως συνέβη
και κατά την τριμερή του Βερολίνου, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν η διπλωματική σύμβουλος
του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελένη Σουρανή, από την ελληνική πλευρά, και ο εκπρόσωπος της
τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ
Καλίν, από την άλλη.

Το πλάνο του Ερντογάν και
η σκληρή πραγματικότητα
Το 2023 η Τουρκία συμπληρώνει τα πρώτα 100 χρόνια από
την ίδρυσή της ως σύγχρονο κράτος από τον Κεμάλ Ατατούρκ.
Και ο μεγαλοϊδεατισμός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον παρακίνησε ώστε το 2023 να γράψει το όνομά του με χρυσά
γράμματα στην ιστορία της Τουρκίας με το να υλοποιήσει το
ψευδεπίγραφο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», που δεν
ήταν τίποτα άλλο από την ανασύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Πάνω σε αυτό το πλάνο εισέβαλε σε Συρία και Ιράκ, προχώρησε στη σύναψη του τουρκολιβυκού μνημονίου, μετέτρεψε
την Αγία Σοφία σε τζαμί, φτάνοντας μέχρι τις παράνομες δραστηριότητες του Όρουτς Ρέις. Και ο βασικός του στόχος ήταν
να περάσει το μήνυμα σε όλους ότι οι Τούρκοι θα θεωρούνται
ως οι ηγέτες του Ισλάμ. Στο πλάνο του Ερντογάν ήταν η Τουρκία το 2023 να βρισκόταν μέσα στις 10 πιο ισχυρές οικονομίες
του κόσμου, με ΑΕΠ ύψους 2 τρισ. δολαρίων (από 750 δισ.
σήμερα), εξαγωγές 500 δισ. και κατά κεφαλήν εισόδημα
25.000 δολαρίων (από 9.500 το 2016).
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί συνιστά τον μεγαλύτερο συμβολικό «θρίαμβο», ως προς τον τρόπο που ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται το κράτος. Ο Ερντογάν θέλει να θάψει
μια και καλή το κοσμικό σύστημα του ιδρυτή της Τουρκίας,
Κεμάλ Ατατούρκ, και να στηρίξει την περαιτέρω «επαναϊσλαμοποίηση» της χώρας. Υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να
μετατρέψει και πάλι σε τζαμί την Αγία Σοφία, την οποία ο Ατατούρκ είχε κάνει το 1934 μουσείο; Παράλληλα, η πράξη αυτή θυμίζει την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από
τους Οθωμανούς, τους οποίους θέλει να μιμηθεί στο πεδίο
της εξωτερικής πολιτικής. Κατά κάποιον τρόπο, με το να κάνει
την Τουρκία μία αυτοκρατορία. Μόνο που οι υφιστάμενες συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.
Και από τη στιγμή που τα σχέδιά του δεν μπορούν να υλοποιηθούν, άρχισε να κατηγορεί τον Κεμάλ Ατατούρκ για τη συνθήκη της Λωζάννης και την «απώλεια» νησιών του Αιγαίου.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος. 83 εκατομμύρια σήμερα υποφέρουμε ακόμη από την κακή
κληρονομιά. Η μη προστασία των συνόρων του Εθνικού Όρκου
μας και η αμηχανία σχετικά με το ζήτημα των Νήσων έχει κοστίσει πολύ στη χώρα μας. Δεν είναι ότι χάσαμε μόνο ήρωες σε αυτά τα εδάφη, αλλά παράλληλα εγκαταλείφθηκε και φυσικός ενεργειακός πλούτος στον νότο μας», είπε ο Ερντογάν.
Πρόσθεσε μάλιστα πως «κατά τον ίδιο τρόπο, τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόρροια των λανθασμένων κινήσεων που έγιναν
κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Το να προσπαθούμε να
καλύψουμε τα λάθη καταφεύγοντας στο επιχείρημα των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή είναι εύκολο. Καμία δύναμη δεν θα μας αποκλείσει από τα πλούτη της Μεσογείου».
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν υπολογίζει ότι μπορεί
να προσφέρει επιχειρήματα για
την τουρκική προπαγάνδα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έ

τοιμος να διαπράξει ένα ολέθριο
λάθος είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
ο οποίος μπροστά στο κόμμα
δεν υπολογίζει τίποτε άλλο. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα κατά τη συζήτηση της κύρωσης της
συμφωνίας με την Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες στη Βουλή, είτε θα ψηφίσει λευκό, είτε απλά θα δηλώσει «παρών».
Η συμφωνία έτσι κι αλλιώς θα υπερψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς πέραν της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να την ψηφίσει και το Κίνημα Αλλαγής. Όμως όταν το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δεν την ψηφίσει, τότε όλοι
–πλην ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα– αντιλαμβάνονται ότι προσφέρει επιχειρήματα στην
τουρκική προπαγάνδα. Και είναι βέβαιο ότι από την Άγκυρα θα ακούσουμε διάφορα του στυλ «η συμφωνία είναι πολύ κακή για
τους Έλληνες».
Ήδη τις προηγούμενες ημέρες έγιναν
αλλεπάλληλες συσκέψεις στην Κουμουνδούρου, όπου εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όπως και οι προεδρικοί θεωρούν ότι η συμφωνία έχει αρκετά θολά σημεία, ενώ το timing που υπογράφηκε ήταν άσχημο. Την αντίθετη άποψη εξέφρασαν τόσο οι «53» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, όσο και οι «σημιτικοί» της Προοδευτικής Συμμαχίας. Μάλιστα ο Νίκος Μπίστης (άτυπος επικεφαλής των «σημιτικών») στη μακροσκελή του
ανάρτηση (ως απάντηση στον Νίκο Κοτζιά που έκανε λόγο για ενδοτισμό των νεοσημητικών) άφησε αιχμές και για την παρέμβαση Τσίπρα για τα ελληνοτουρκικά.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η συμφωνία
με την Αίγυπτο προκάλεσε τεράστιες τριβές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρέθηκε να έχει τρεις γραμμές
σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά η
μη ψήφισή του, όπως εκτιμούν πολιτικοί
αναλυτές, θα ισούται μόνο με χαρακίρι κι
επιστροφή στο 5%. Η γραμμή του κ. Τσί-
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• Στην Κουμουνδούρου φαίνεται ότι το πήραν απόφαση να μην ψηφίσουν
τη συμφωνία με την Αίγυπτο, την ώρα που το ΚΙΝΑΛ παραμονεύει

Ετοιμάζεται
για χαρακίρι
ο Αλέξης

πρα, είναι διάλογος μόνο για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία, συμφωνώντας και σε προσφυγή στη
Χάγη, ενώ θεωρεί άκαιρη και με θολά σημεία τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Οι «53»
υπό τον κ. Τσακαλώτο (εκφράζουν και τα

περισσότερα ιστορικά στελέχη της Ανανεωτικής Αριστεράς) τάχθηκαν υπέρ της
συμφωνίας, καθώς «φράζει» τον δρόμο του
«σουλτάνου» και προσφέρει ένα πολύ καλό
χαρτί στην Ελλάδα για να μετάσχει στο διπλωματικό πόκερ που έχει στηθεί. Τέλος,

Η ευκαιρία του ΚΙΝΑΛ για να αντεπιτεθεί
Την ίδια ώρα, στο ΚΙΝΑΛ αναμένουν την γκάφα Τσίπρα για τη μη ψήφιση της συμφωνίας με την Αίγυπτο για να αντεπιτεθούν. Στη Χαριλάου
Τρικούπη ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πολλά θολά σημεία στις δύο συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία, τις οποίες και θα αναδείξει τόσο η
Φώφη Γεννηματά, όσο και ο αρμόδιος τομεάρχης Ανδρέας Λοβέρδος
στη συζήτηση που ξεκινά τη Δευτέρα στη Βουλή. Όμως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσει την κύρωση της συμφωνίας
με την Αίγυπτο.
Ωστόσο, όπως τόνιζαν με έμφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, «εδώ
μιλάμε για εθνικά ζητήματα και το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχουν δείξει ότι βάζουν τη χώρα πάνω από το κόμμα. Προέχει να έχουμε
αρραγές μέτωπο στα ελληνοτουρκικά». Εάν ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του
στη Βουλή ανακοινώσει ότι δεν θα την ψηφίσει, τότε η κα Γεννηματά θα
σηκώσει πολύ τους τόνους κατά του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της κριτικής που
θα ασκήσει στην κυβέρνηση.

οι λεγόμενοι «νεοσημητικοί» τάσσονται υπέρ της συμφωνίας με την Αίγυπτο, ενώ εκτιμούν πως στον διάλογο με την Τουρκία
δεν πρέπει η χώρα μας να είναι αρνητική
με όσα ζητήματα θέσουν οι γείτονές μας,
καθώς το δίκαιο των θαλασσών είναι το
μεγάλο μας όπλο.

Τα καλώδια
Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, οι υπαλληλίσκοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν
δημοσιογράφοι, έχουν πάρει σβάρνα τα
κανάλια και ισχυρίζονται ότι «το 2018 ο
Τσίπρας έκοψε τα καλώδια του Όρουτς Ρέις»,
για να αποδείξουν πόσο καλά έκανε τη
δουλειά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, δεν λένε εάν
ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε
πένσα ή τανάλια για να τα κόψει. Βέβαια,
δεν πρέπει να λησμονούμε τη ρήση του κ.
Τσίπρα από το παρελθόν «η θάλασσα δεν
έχει σύνορα», ή αυτό που είχε πει ο πρώην υπουργός Νίκος Κοτζιάς, «δεν πρέπει
να είμαστε μοναχοφάηδες στο Αιγαίο». Όπως επίσης και τη ρήση Κατρούγκαλου,
λίγους μήνες πριν ο λαός στείλει τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, ότι «κανείς δεν
μπορεί να αποκλείσει την Τουρκία από τα ενεργειακά αποθέματα της Αν. Μεσογείου».
Δηλαδή, κατά τον Κατρούγκαλο πρέπει
η Τουρκία να έχει μερίδιο ακόμη και από
περιοχές που δεν της ανήκουν. Άρα κι εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε μερίδιο από
τη Μαύρη Θάλασσα, επειδή στο παρελθόν ζούσαν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες σε
όλα τα κράτη που βρέχονται από τη συγκεκριμένη λεκάνη.
Όλα, λοιπόν, συντείνουν στο ότι ο κ.
Τσίπρας έχει λάβει την απόφαση, είτε να
ψηφίσει λευκό ο ΣΥΡΙΖΑ στην κύρωση της
συμφωνίας με την Αίγυπτο, είτε να δηλώσει «παρών». Κι αυτό θα γίνει για καθαρά
εσωκομματικούς λόγους, προκειμένου να
στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό τού στυλ
«εδώ γίνεται ό,τι αποφασίζω εγώ». Αυτό εξάλλου του ζητούν και οι προεδρικοί. Βέβαια,
στους προεδρικούς υπάρχουν και σοβαροί
άνθρωποι που λένε ότι όλες οι αποφάσεις
που θα παρθούν θα πρέπει να σέβονται και
τη μειοψηφία. Υπάρχουν όμως και τα ρετάλια του ΠΑΣΟΚ, τύπου Τζάκρη, οι οποίοι θεωρούν πως όλα είναι ξεκαθάρισμα
λογαριασμών.
Το κακό για τον κ. Τσίπρα είναι ότι κάποιοι εκ των προεδρικών (Καρανίκας Τζάκρη) πήραν φόρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έγραψαν ό,τι ανοησία
τούς ήρθε στο κεφάλι. Έλαβαν απαντήσεις,
πολύ προσεκτικές από στελέχη των «53»,
όμως το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι εκρηκτικό. Και το άσχημο για τον πρώην πρωθυπουργό είναι ότι δεν μπορεί να
υπολογίζει στο συνέδριο ανασυγκρότησης,
καθώς λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας δεν φαίνεται φως στο τούνελ, δηλαδή το πότε θα διεξαχθεί.
Όλα αυτά οδηγούν και στο πουθενά την
παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από τον Γιώργο Σταθάκη, αλλά και το
ποια θα είναι η εξέλιξη της αντι-Πισσαρίδη
επιτροπής υπό τη Λούκα Κατσέλη.

Στο ίδιο νησί
Καραμανλής,
Βενιζέλος

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Θέλουν να
ενισχύσουν το δίδυμο
Τσιόδρα-Χαρδαλιά

Αυτό είναι που λέμε ζωή και κότα.
Δίχως έννοιες για την οικονομία
και τον κορωνοϊό

Ο Κύκλος Ιδεών
ζητά ενσωμάτωση
της έκθεσης Πισσαρίδη
Πριν ακόμη τα κόμματα τοποθετηθούν για την Έκθεση της
Επιτροπής Πισσαρίδη, ο Κύκλος Ιδεών του Ευάγγελου
Βενιζέλου ζήτησε με κάθε επισημότητα όπως η έκθεση ενταχθεί σε έναν συνολικό πολυεπίπεδο εθνικό σχεδιασμό
που καλείται να αντιμετωπίσει
τα μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας, αλλά υπό
εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Think tank
του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει συγκεκριμένα επίπεδα:
• Κυλιόμενο και ευέλικτο Σχέδιο Στήριξης και Διάσωσης, από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
• Εθνικό Σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που
αναλογούν στην χώρα με χρονοδιάγραμμα ως το 2026.
• Εθνικό Σχέδιο αξιοποίησης του επόμενου ΕΣΠΑ, των πόρων της
ΚΑΠ και του Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του πολυετούς προϋπολογισμού 2021-2027 και με χρονοδιάγραμμα πληρωμών ως το 2030.
• Μεσομακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο δύο φάσεων, μίας από τη λήξη της περιόδου εξαίρεσης ως το 2032 και μία μετά το 2032.
Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων που θα
διεξαχθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει διαδικτυακά ο
Κύκλος Ιδεών στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020 με τον τίτλο: «Η
Ελλάδα Μετά IV - Μετά (;) την πανδημία».

Ανεβασμένες είναι οι μετοχές
στο Μαξίμου του προέδρου του
ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Ο οργανισμός, σύμφωνα
με τους επιτελείς του Μαξίμου,
ανταποκρίθηκε στο έπακρο της
πρόκλησης της πανδημίας του
κορωνοϊού και γι’ αυτό έχουν
πέσει στο τραπέζι τρόποι για
να προωθηθεί. Όχι, δεν συζητούν ενδεχόμενο αντικατάστασης. Τουναντίον, θέλουν να
τον βγάλουν περισσότερο στα
ΜΜΕ για επικοινωνιακούς λόγους, καθώς μπορεί να συνδράμει το έργο των ΤσιόδραΧαρδαλιά, για τον δύσκολο
χειμώνα που ακολουθεί. Να
σημειωθεί ότι ο κ. Αρκουμανέας είναι οικονομολόγος και όχι επιδημιολόγος.

Στο ίδιο νησί έκαναν μέρος των
διακοπών του ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο ένας έχοντας πιει το αμίλητο νερό σε ό,τι αφορά τον δημόσιο διάλογο και ο άλλος με
διαρκείς παρεμβάσεις και πολυγραφότατος με πλειάδα σημαντικών άρθρων. Οι δύο πολιτικοί παραθέριζαν σε διπλανούς
κολπίσκους στην Κύθνο, σε αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί,
το οποίο ολοένα και ανεβαίνει.
Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν
παρέα με το ζεύγος Βαληνάκη.
Καραμανλής και Βενιζέλος βρέθηκαν μία ημέρα των διακοπών τους
να δειπνούν στο ίδιο εστιατόριο
στην Αγία Ειρήνη. Και οι αυτόπτες
μάρτυρες έχουν να το λένε για τις
φιλικές και πολιτισμένες κουβέντες
που αντάλλαξαν.

«Δεν ήθελε ο Τσίπρας
εθνική στρατηγική»
Εδώ και πολλούς μήνες η Φώφη Γεννηματά ζητά από τον κ.
Μητσοτάκη συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, εμμένοντας
στην άποψη του σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής για τα ελληνοτουρκικά. Εσχάτως στο
κλαμπ προστέθηκε και ο Αλέξης
Τσίπρας, που κατά τη γνωστή
του τακτική επιδιώκει να οικειοποιηθεί την πρόταση του ΚΙΝΑΛ. Οπότε, πολύ λογικά και ο
Παύλος Χρηστίδης (εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ) σε ραδιοφωνική του παρέμβαση τον
κόλλησε στον τοίχο: «Ο Αλέξης
Τσίπρας δεν ήθελε εθνική στρατηγική», θυμίζοντας ότι ως
πρωθυπουργός επέλεξε να διαχειριστεί η κυβέρνησή του το
μείζον ζήτημα του Σκοπιανού
μόνη της και πάντως χωρίς να
συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Ο Μπίστης υπενθυμίζει
το παρελθόν των συντρόφων
Όποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η παρέα των «σημιτικών» που έχουν μετακομίσει στην Κουμουνδούρου στο
πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας θα είναι ήσυχη,
πλανάται πλάνην οικτρά. Το διαπίστωσαν οι πάντες με
την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Νίκου
Μπίστη κατά του Νίκου Κοτζιά. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους «53», αλλά και τους «σημιτικούς» για τη θέση που εξέφρασαν υπέρ της συμφωνίας με
την Αίγυπτο και ο Μπίστης του απάντησε: «Δεν θα ανεχθούμε αιτιάσεις περί ενδοτισμού ή αμφισβήτηση του πατριωτισμού μας». Μάλιστα ο κ. Μπίστης έστειλε ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Ο Νίκος Κοτζιάς να είναι πιο προσεκτικός γιατί δεν έχουμε όλοι μνήμη χρυσόψαρου και η κατηγορία αυτή τον συμπεριλαμβάνει. Ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου, Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση Σημίτη». Μάλιστα, ο Μπίστης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπενθυμίσει και
σε άλλους εντός του ΣΥΡΙΖΑ το παρελθόν τους. «Ου μπλέξεις με τους Σημιτικούς», μου έλεγε σχολιάζοντας την ανάρτηση του Μπίστη παλιά καραβάνα του ΠΑΣΟΚ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Η ομοβροντία
των νεαρών

Κίτσος ο κοριός
Ανεπίδεκτοι μαθήσεως
οι «βαρουφακαίοι»
Στο ΜέΡΑ 25 με πληροφόρησαν ότι οι βουλευτές του
κόμματος Βαρουφάκη ξεκίνησαν μαθήματα, καθώς
διαπίστωσαν επικοινωνιακό έλλειμμα. Οι μαθητές-βουλευτές, όπως με ενημέρωσαν, κάθισαν δύο φορές στα
θρανία, αλλά κρίθηκαν ανεπίδεκτοι μαθήσεως και τώρα
πέφτουν κάτι τηλέφωνα σε στελέχη να τραβήξουν κουπί
στα κανάλια. Εκτός μαθημάτων έμεινε ο Κλέων Γρηγοριάδης, ο οποίος κρίθηκε ότι ως ηθοποιός το έχει
το λέγειν. Εάν όμως ρετάρει και στα κανάλια, όπως σε
πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή, μάλλον η παρουσία
του σε πολιτική εκπομπή θα θυμίζει κωμωδία.

Ο Τσακλόγλου επιθυμούσε να
ήταν δίπλα στον Στουρνάρα
Ο Πάνος Τσακλόγλου ήδη έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, καθώς ο πρωθυπουργός ήδη έχει υπογράψει το ΦΕΚ για τις αρμοδιότητες που ανέλαβε ως
υφυπουργός Εργασίας. Βασική δουλειά του νέου υφυπουργού να «μερεμετήσει» το ασφαλιστικό, όπως σας έγραψα και την προηγούμενη εβδομάδα.
Αυτό βασικά που πρέπει να κάνει ο κ. Τσακλόγλου, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του Μαξίμου, είναι να σχεδιάσει το σύστημα για τις επικουρικές
συντάξεις με βάση το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη. Μίας επιτροπής της
οποίας ήταν μέλος. Με βάση, λοιπόν, το ΦΕΚ, του ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της εποπτείας e-ΕΦΚΑ, ΝΑΤ, ΜΤΠΥ, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και των
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τσακλόγλου
ήταν σύμβουλος σε θέματα ασφάλισης τόσο στον Γιώργο Παπανδρέου, όσο και στον Λουκά Παπαδήμο. Έτσι, κάποιο πουλάκι μού σφύριξε πως
στο νέο ασφαλιστικό ο υφυπουργός θα χρησιμοποιήσει και πολλά από το ασφαλιστικό των Λοβέρδου-Κουτρουμάνη που ποτέ δεν εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την ευκαιρία, να σας αποκαλύψω ότι ο κ. Τσακλόγλου ξαφνιάστηκε με την υπουργοποίησή του, καθώς ήθελε να διοριστεί υποδιοικητής
στην ΤτΕ, αφού με τον Γιάννη Στουρνάρα είναι φίλοι. Εξάλλου και οι δύο
έζησαν σημαντικές στιγμές μετέχοντας στον κύκλο των ανθρώπων που εμπιστευόταν ο Κώστας Σημίτης.

Ο κορωνοϊός και η πείνα
Μπορεί τον Άκη Σκέρτσο να μην το πολυσυμπαθεί πολύ η δεξιά
πλευρά της Ν.Δ., λόγω της πολιτικής καταγωγής του. Όμως μέχρι στιγμής ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξέρει να παίζει πολύ καλά
το παιχνίδι. Έτσι, με τη συνεχή αρθρογραφία του ακόμη και στον αντιπολιτευτικό Τύπο περνάει τη γραμμή της κυβέρνησης. Τώρα ο κ. Σκέρτσος προχώρησε σε μία απενοχοποίηση της κυβερνητικής απόφασης
για το άνοιγμα στον τουρισμό. Κι όπως επεσήμανε σε ανάρτησή του, «ο
αποκλεισμός της χώρας μας από κάθε είδους επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο
έως ότου βρεθεί θεραπεία προφανώς δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για
κανέναν. Διότι, πολύ απλά, έτσι μπορεί να γλυτώσουμε από τον κορωνοϊό
αλλά θα πεινάσουμε…». Επειδή στο περασμένο πρωτοσέλιδό μας είχαμε
γράψει «θα πεθάνουμε από την πείνα ή από τον κορωνοϊό», η τοποθέτηση
του υφυπουργού επαληθεύει πλήρως του δικούς μας φόβους.

Υποχρεωτικό
το τεστ
Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται την επανάκαμψη της
απειλής του κορωνοϊού
και προσπαθούν να καλύψουν τα νώτα τους. Για
παράδειγμα, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, από την
προηγούμενη Δευτέρα απαιτεί αρνητικά τεστ από
τους υπαλλήλους που επιστρέφουν από τις διακοπές τους, και σε άλλη περίπτωση θα επιβάλει τηλεργασία, ή υποχρεωτική άδεια, αν δεν υπάρχει αυτή
η δυνατότητα. Το ίδιο μέτρο θα επιβάλουν και οι
τράπεζες στο προσωπικό
τους, τόσο των καταστημάτων όσο και των κεντρικών υπηρεσιών. Γιατί
απλούστατα δεν θέλουν
να μετατραπούν σε εστίες
κορωνοϊού και να αντιμετωπίσουν προβλήματα
στη λειτουργία τους.

Δηλητηριώδης
σχολιασμός
Πύκνωσαν τα άρθρα στον
ΣΥΡΙΖΑ για να στηριχθεί ο
Τσίπρας. Έτσι, μετά τη Θεοδώρα Τζάκρη, άρθρο έγραψε και η Ελένη Αυλωνίτου για τα ελληνοτουρκικά, όπου τα έχωσε σε
«53» και «σημιτικούς»,
κλείνοντας το άρθρο με τη
φράση «μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς».
Και φυσικά το διαδίκτυο
πήρε φωτιά. Ο πλέον δηλητηριώδης σχολιασμός έγινε από πρώην στέλεχος
της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο οποίος τόνισε: «Ήταν πολύ καλή αθλήτρια
στα νιάτα της. Κολυμβήτρια πρώτη. Άρα έχει γνώση για την ΑΟΖ. Γνωρίζει
ό,τι αφορά τη θάλασσα».

Ομοβροντία είχαμε την Τρίτη από το ΚΙΝΑΛ
σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης για
τον κορωνοϊό. Όμως αυτό που εντυπωσίασε
τους πιο ψαγμένους ήταν η ομοβροντία από
τους νεαρούς της Χαριλάου Τρικούπη. Οι
Παύλος Χρηστίδης (εκπρόσωπος Τύπου),
Παναγιώτης Βλάχος (τομεάρχης
Επικοινωνίας) με παρεμβάσεις τους
κινήθηκαν στη γραμμή «θλιβερή δικαίωση
όσων προτείναμε ήδη από τον Μάιο για
υγεία και οικονομία», ενώ ο γραμματέας του
κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης με
άρθρο του υποστήριξε «από “κυβερνησάρα”
στην ατομική ανευθυνότητα». Και οι πιο
προχωρημένοι πίσω από αυτή την
ομοβροντία, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
και οι διακοπές, διαβλέπουν ότι η νέα γενιά
του ΚΙΝΑΛ είναι αποφασισμένη να πάρει τα
ηνία. Μάλλον αναμένονται εξελίξεις στα
εντός του ΚΙΝΑΛ.

ΚΙΝΑΛ: Χαλάστρα
από τον κορωνοϊό
Αλλιώς τα είχαν κανονίσει στο ΚΙΝΑΛ και
διαφορετικά εξελίσσονται τα πράγματα.
Στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονταν να
κάνουν ένα διπλό μπαμ εντός του Σεπτεμβρίου, αλλά ο κορωνοϊός τους έκανε χαλάστρα. Είχαν κανονίσει μία ωραία φιέστα
(πάντα με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο) για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ στις 3 του
Σεπτέμβρη. Μάλιστα εκεί η κ. Γεννηματά
θα παρουσίαζε αναλυτικά το σχέδιο του
ΚΙΝΑΛ για τη ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Η
εκδήλωση δεν ακυρώθηκε αλλά θα γίνει
διαδικτυακά. Εξάλλου το ΚΙΝΑΛ τα πάει
περίφημα με τις διαδικτυακές εκδηλώσεις.
Το πρόβλημα όμως μεγεθύνεται καθώς
στο ΚΙΝΑΛ ετοίμαζαν το δικό τους σώου
στην ΔΕΘ, όπου θα παρουσίαζαν τις δικές
τους προτάσεις για την αξιοποίηση των
χρημάτων για το Ταμείο Ανάκαμψης, πριν
καν ολοκληρώσει την πρόταση της η Επιτροπή Πισσαρίδη και φυσικά πολύ πριν ξεκινήσει αυτή της Κατσέλη στον ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα με την ματαίωση της ΔΕΘ ψάχνονται. Στον αέρα επίσης βρίσκεται, λόγω
κορωνοϊού, και η προγραμματισμένη συνδιάσκεψη του κόμματος κατά την οποία θα
αποσαφηνιζόταν το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του Κινήματος Αλλαγής.
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Άπατες όλες οι προβλέψεις του ναυάρχου Βαγγέλη
Ένα πράγμα ξέρω εγώ –ως Κίτσος Κοριός– ότι δεν πρόκειται να ζητήσω από τον πρώην υπουργό
Ευάγγελο Αποστολάκη: προβλέψεις για το τζόκερ, το στοίχημα και οτιδήποτε άλλο τυχερό παιχνίδι. Μα, θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ο πρώην ναύαρχος με τον τζόγο. Δεν γνωρίζω, για να είμαι
δίκαιος. Απλά πιάστηκα από τις προβλέψεις του στην ελληνοτουρκική κρίση. Ο πρώην υπουργός και
νυν σύμβουλος του κ. Τσίπρα σε όλες τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις (είναι και πολλές) λέει τη
φράση κλισέ: «Θα είμαστε μόνοι απέναντι στην Τουρκία». Είπε ακόμη ο ναύαρχος: «Οι Αμερικάνοι δεν ασχολούνται, οι Γάλλοι αυτό τον καιρό δεν μιλάνε». Κι αίφνης ο Μακρόν έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό
της Γαλλίας στο πλευρό των ελληνικών δυνάμεων. Ακολούθησαν η παρέμβαση των Αμερικανών και
επίσης η ανακοίνωση του Ισραήλ. Προφανώς, είχε αλλάξει «κάτι», αλλά ο κ. Αποστολάκης έλεγε τα
δικά του. Αρχές του μήνα προφήτευε πάλι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να κλείσει το παράθυρο μελλοντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Και φτάσαμε ο γιος του Νετανιάχου να κάνει tweets υπέρ της
Ελλάδας και κατά της Τουρκίας. Βλέποντας, λοιπόν, ότι όλες του οι προβλέψεις πήγαν άπατες, αναζητώ αλλού συμβουλές για το τζόκερ.

Λάμψη από τη λάμψη σου
(κι αυτήν για λίγες ώρες…)

Τα «λεφτά υπάρχουν» της Λούκα
έφαγαν τον Ευκλείδη
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ήταν αυτός που σήκωσε το πρώτο βάρος στην άμυνα του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην επιτροπή Πισσαρίδη. Μόνος ο πρώην υπουργός τα έβαλε με τον νομπελίστα Κύπριο,
αλλά και με όλους τους κορυφαίους καθηγητές που απαρτίζουν την επιτροπή του κ. Πισσαρίδη. Και
τι κέρδισε τελικά; Τίποτα. Ούτε ένα ευχαριστώ από τον κ. Τσίπρα. Και κάνοντας διακοπές στο γραφικό νησί της Κιμώλου έμαθε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του φόρεσε καπέλο τη Λούκα Κατσέλη.
Ναι, αυτή που είχε ψήσει τον Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν» και τον πήρε στον λαιμό της. Και
ο ΓΑΠ ακούει ακόμη τα σχολιανά του, ενώ η Λούκα είναι στο απυρόβλητο. Ο Τσίπρας, λοιπόν,
φτιάχνει ομάδα «αντι-Πισσαρίδη» για να καταρρίψει την πρόταση του Κύπριου νομπελίστα. Και η
Λούκα μαζί με άλλους αριστερούς (τρομάρα τους) καθηγητάδες θα συντάξουν το αναπτυξιακό σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως εναλλακτική πρόταση για την αξιοποίηση των πόρων από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόθεση του κ. Τσίπρα είναι η πρόταση Κατσέλη να αποτελέσει
το αντίπαλο δέος στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη. Το πρότζεκτ του κ. Τσίπρα ως φαίνεται
δεν περιλαμβάνει τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Και πώς να τον συμπεριλάβει, όταν διαχρονικά ο
πρώην υπουργός Οικονομικών δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με την κα Κατσέλη. Απλά όλοι εντός Κουμουνδούρου αναμένουν την αντίδραση του πρώην «τσάρου» της οικονομίας.

Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάολος
Αυτόν τον Αύγουστο ο τιτανοτεράστιος ανήρ της πολιτικής,
ο Νίκος Καρανίκας εκ Θεσσαλονίκης, έχει την τιμητική
του. Ναι, είναι αυτός, ο πρώην σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μη μασάτε από τον τίτλο.
Απλά ο Τσίπρας για να του βγάλει ένα μεροκάματο του φόρτωσε και τον τίτλο. Ο Καρανίκας, λοιπόν, έγραψε στο
twitter: «Ορούτς Ρέις: H Tουρκία ανακάλεσε όλες τις άδειες στο
Τουρκικό Ναυτικό.
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση σερφάρει και τρώει γαρίδες». Φυσικά, το σχόλιο είναι ανακριβές. Το ξεπερνάμε, διότι πολύ απλά γνωρίζουμε ότι το μεσημβρινό ουζάκι του καλοκαιριού
χτυπάει κατακούτελα. Φανταστείτε και τα σφηνάκια τεκίλας.
Αλλά να ασκεί κριτική για τον στρατό ένας τύπος που λούφαρε στη στρατιωτική του θητεία επειδή το
έπαιζε αντιρρησίας συνείδησης είναι κάτι που δεν το γουστάρει ούτε ο Θεός, ούτε και ο διάολος.

Στις αρχές της εβδομάδας αρκετές ιστοσελίδες δημοσίευσαν φωτογραφίες του πρώην
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον τραγουδιστή
Γιώργο Τσαλίκη υποστηρίζοντας ότι έφαγαν μαζί και υπονοώντας ότι έκαναν μαζί διακοπές. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς με την οικογένεια του έκανε διακοπές στο Λουτράκι, όπου βρισκόταν μαζί με τον
στενό του συνεργάτη Νίκο Τσούτσια. Στο Λουτράκι βρισκόταν και ο τραγουδιστής, ο οποίος να σημειωθεί είναι αντιδήμαρχος στο δήμο Περιστερίου. Ο Τσαλίκης, όταν είδε
τον πρώην πρωθυπουργό του ζήτησε να βγάλουν κάποιες
φωτογραφίες για το αρχείο του. Ο κ. Σαμαράς, που διακρίνεται για την αστική του ευγένεια, αποδέχτηκε το αίτημα του τραγουδιστή και έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες.
Περιχαρής ο Γιώργος Τσαλίκης τις ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram με την υποσημείωση ότι ήταν μαγικές οι στιγμές δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό. Και ξαφνικά οι διάφορες ιστοσελίδες δημοσίευσαν ως είδηση, ότι έκαναν μαζί διακοπές.
Το φαινόμενο να αναρτώνται φωτογραφίες με αναγνωρίσιμα πρόσωπα δεν είναι καινούργιο. Η ρήση «λάμψη
από τη λάμψη σου κι ας είν’ για λίγες ώρες» επαληθεύεται
συνεχώς και αδιαλείπτως…

«Κείμενο εξετάσεων σε ιερατική
σχολή» το μήνυμα του Αλέξη
Τρελό ήταν το πάρτι που στήθηκε στο διαδίκτυο με το... θεοσεβούμενο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την εορτή της
Κοίμησης της Θεοτόκου. Ανεξάρτητα εάν ο θεομπαίχτης
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί τι εορτάζουμε τον Δεκαπενταύγουστο. Και βέβαια λίγο-πολύ είναι γνωστές οι αντιδράσεις κι εντός ΣΥΡΙΖΑ για το... θεολογικό μήνυμα του κ.
Τσίπρα. Απλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες
δεν το άφησαν σε χλωρό κλαρί. Έτσι ένας έγραψε: «Φέτος ο
Τσίπρας ανακάλυψε το θεό, του χρόνου θα ασπαστεί τον καπιταλισμό και το 2022 θα πουλάει κηραλοιφές παρέα με τον
Βελόπουλο». Ένας άλλος προέβλεψε ότι «του χρόνου θα
πάει μπουσουλώντας στην Τήνο μαζί με την Ελένη Λουκά».
Όμως, κατά τη γνώμη μου, η πιο πετυχημένη ατάκα ήταν
του πρώην υπουργού του ΓΑΠ, του Γιώργου Πεταλωτή που
σχολιάζοντας το κείμενο ανέφερε: «Προσιδιάζει πολύ περισσότερο σε εξετάσεις για εισαγωγή σε ιερατική σχολή».
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FRAPORT –
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεργασία
για τεστ
κορωνοϊού στο
αεροδρόμιο
«Μακεδονία»
Με κοινό στόχο την έγκαιρη
και έγκυρη ανίχνευση κρουσμάτων της παγκόσμιας
πανδημικής μάστιγας η
Fraport Greece και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη
δημιουργία υπηρεσίας μοριακού διαγνωστικού ελέγχου Covid-19 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης δημιούργησε ειδική μονάδα λήψης δειγμάτων εντός του αεροδρομίου
«Μακεδονία» (επίπεδο αφίξεων) όπου αρχής γενομένης από το τελευταίο 10ήερο του Αυγούστου όλοι οι
αφικνούμενοι και/ή αναχωρούντες επιβάτες αλλά και
όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα
έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν τεστ μοριακής ανίχνευσης (rRTPCR) του κορωνοϊού.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα γνωστοποιείται
στους εξεταζόμενους περίπου 6 ώρες μετά τη λήψη
του δείγματος. Η υπηρεσία
θα είναι διαθέσιμη από την
21η Αυγούστου και η τιμή
της εξέτασης για το επιβατικό κοινό ανέρχεται στα 70
ευρώ. Η μονάδα θα λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή 8:30-22:30.

ε ένα ειδικών συνθηκών
εξάμηνο όπου σημαδεύτηκε, κυρίως στις τελευταίες 90 ημέρες του, από την επέλευση της υγειονομικής κρίσης, μόνο ικανοποίηση μπορούσαν να προκαλέσουν στη
διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς τα οικονομικά αποτελέσματα
για το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020.
Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του τραπεζικού ομίλου Χρήστο Μεγάλου να εξηγεί ότι η
τράπεζα αντιμετώπισε στο β΄
τρίμηνο του έτους «αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της
πανδημικής κρίσης», οι επιδόσεις
που «έγραψε» η Πειραιώς σε επίπεδο δεικτών είναι αξιοπρόσεκτες.
Ξεκινώντας την «ανάγνωση»
από το κομμάτι της κεφαλαιακής θέση της Τράπεζας Πειραιώς, αυτή ενισχύθηκε στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου να διαμορφώνεται στα τέλη
Ιουνίου στο 16% (σ.σ. με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της
πρώτης εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9), έναντι
15,1% τον Μάρτιο του 2020

Σ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Τα καλά νέα ενός
κακού εξαμήνου
και με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14% έναντι 13,1% το
προηγούμενο τρίμηνο. Κατά τα
λοιπά:
• Τα αποτελέσματα προ
προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα 470 εκατ. ευρώ, κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Οι προβλέψεις αυξήθηκαν
στα 670 εκατ. ευρώ, με 341
εκατ. ευρώ από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν
ζημιογόνα κατά 215 εκατ. ευρώ
έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ
εξαιρουμένων των επιπτώσεων
ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων 126 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά έσοδα από
τόκους ανήλθαν σε 727 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 151
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, τα λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα
κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα 428 εκατ. ευρώ.
• Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα 922 εκατ. ευρώ στο α΄
εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Εξίσου σημαντικό είναι το
γεγονός ότι η ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας Πειραιώς διατηρήθηκε κι αυτή σε
ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις

στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Σημειώνεται ότι κατά
τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του
έτους, το συστημικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μείωσε το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 0,8 δισ.
ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση Μεγάλου το στελεχιακό
δυναμικό συνεχίζει να εργάζεται για το μη οργανικό τμήμα
της στρατηγικής της τράπεζας
για τη μείωση των ΜΕΑ.
Υπογραμμίζεται, επίσης, πως
σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση
των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix
(2 δισ. ευρώ), η προκαταρκτική
αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το
ύψος των senior ομολογιών, ε-

WIND: Στηρίζει το έργο του ΕΟΔΥ με δωρεάν υπηρεσίες
Τη στήριξή της στον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) επεκτείνει η WIND
Ελλάς. Μετά την πρόσφατη
πρωτοβουλία της εταιρείας
να παρέχει αποκλειστικές
τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες 4G στις Κινητές
Ομάδες Υγείας-ΚΟΜΥ, τώρα
η WIND Ελλάς συμμετέχει
ενεργά και στη λειτουργία
του ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης
συμβάντων του δικτύου των

συγκεκριμένων
υγειονομικών μονάδων.
Η νέα πρωτοποριακή
ηλεκτρονική εφαρμογή
διαχείρισης επιτρέπει στα
κλιμάκια των ΚΟΜΥ να
εντοπίζουν άμεσα και με
ασφάλεια πιθανά ή ύποπτα
κρούσματα κορωνοϊού, που
εισέρχονται στην Ελλάδα
από τα χερσαία σύνορα.
Με ειδικά tablets τα μέλη
των μονάδων θερμομετρούν
όσους επιθυμούν να
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Και επισήμως (νεο)τράπεζα η Viva Wallet
Την τραπεζική άδεια της Praxia Bank απέκτησε επίσημα στις 3 Αυγούστου η Viva Wallet, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το deal μεταβίβασης
των μετόχων από την AMC Oak στη Viva Wallet
Holdings.
Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που ήδη
δραστηριοποιείται σε 23 χώρες της EEA, έγινε και
από τις λίγες neobanks που κατέχει τραπεζική άδεια. Η τραπεζική άδεια θα επιτρέψει στη Viva

νώ στη συναλλαγή Vega ύψους 5
δισ. ευρώ, το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της
προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, στο τέλος Ιουλίου η Πειραιώς έλαβε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ
Iris, ύψους 0,6 δισ. ευρώ.

Wallet να προσφέρει προϊόντα όπως δάνεια και
καταθέσεις για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της,
τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα μέχρι το τέλος
της χρονιάς.
Σε διοικητικό επίπεδο, τα ηνία του διευθύνοντος συμβούλου της νέας τράπεζας θα κρατά ο
CIO και συνιδρυτής της Viva Wallet, Μάκης Αντύπας, ενώ ο ρόλος του μη εκτελεστικού προέδρου
ανατέθηκε στον Βασίλη Τραπεζάνογλου.

Βαθύ αποτύπωμα
στήριξης εργαζομένων
και πελατών
Σε ένα τέτοιο κακό οικονομικόκοινωνικό περιβάλλον και πίσω
από τους αριθμούς των δεικτών
δεν παύει να κυριαρχεί η καλή
«γεύση» των δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με την
έμφαση που δόθηκε αρχικά στην

ασφάλεια και εν συνεχεία στη
στήριξη των εργαζομένων και των
πελατών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από
την αρχή του 2020 η Τράπεζα
Πειραιώς χορήγησε νέα δάνεια
ύψους 3,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η
Πειραιώς συμμετείχε, εξάλλου,
στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το
Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς
και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση
ύψους 0,4 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, η τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα
επιδότησης δόσεων στεγαστικών
δανείων πρώτης κατοικίας για
δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους 4 δισ.
ευρώ έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη
και τις εναλλακτικές δυνατότητες
που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

επικοινωνίας για κρούσματα κορωνοϊού
περάσουν τα ελληνικά σύνορα
και σκανάρουν τον κωδικό QR
του εντύπου που επιβάλλεται
να συμπληρώσουν πριν από
την είσοδό τους.
Όλα τα στοιχεία
καταχωρίζονται και
αποστέλλονται προς
επεξεργασία στο κέντρο
πληροφοριών του ΕΟΔΥ σε
πραγματικό χρόνο.
Με τη βοήθεια αλγόριθμου
κρίνεται αν κάποιος θα πρέπει
να υποβληθεί σε

δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν τα
αποτελέσματα του
δειγματοληπτικού ελέγχου
βγουν θετικά, το λογισμικό
ενημερώνει σε πραγματικό
χρόνο το μητρώο ασθενών με
COVID-19 και εντοπίζεται
εύκολα και γρήγορα ο
ασθενής.
Εκτιμάται ότι με το νέο
πρόγραμμα, ο χρόνος της
διαδικασίας του τεστ
μειώνεται κατά 90%, δηλαδή
στο ένα λεπτό από τα περίπου

5 λεπτά που διαρκούσε
αρχικά.
Μέχρι πρότινος, η
καταχώρηση των στοιχείων
των τουριστών γινόταν
χειρόγραφα, γεγονός που
σημαίνει ότι ήταν χρονοβόρα
και με κίνδυνο λαθών στην
καταγραφή των στοιχείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι
σήμερα οι κινητές ομάδες του
ΕΟΔΥ έχουν πραγματοποιήσει
συνολικά 5.000 αποστολές και
100.000 τεστ πανελλαδικά.

Ψήφος εμπιστοσύνης
τα… δανεικά της EBRD
στη ΔΕΗ
Δανειακή σύμβαση για χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ.
ευρώ, διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπέγραψε η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Όπως επισημαίνεται από την οδό Χαλκοκονδύλη, η εν
λόγω χρηματοδότηση αποτελεί την έναρξη μίας πολύτιμης
συνεργασίας με την τράπεζα και αποδεικνύει την έμπρακτη
στήριξη της EBRD στο επιχειρησιακό σχέδιο της δημόσιας
επιχείρησης ηλεκτρισμού. Μάλιστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για
την Ελλάδα και την Κύπρο, Αντρέα Μοράρου, δεν… τσιγκουνεύτηκε τα καλά λόγια τόσο για τη ΔΕΗ όσο και γενικότερα για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, χαρακτηρίζοντας «αξιοσημείωτο» τον στρατηγικό επαναπροσανατολισμό που έχει ξεκινήσει η δημόσια επιχείρηση, απομακρυνόμενη από τον άνθρακα και προς την κατεύθυνση ενός
πιο «πράσινου» και βιώσιμου μοντέλου. «Πρόκειται για μία
από τις πιο φιλόδοξες ενεργειακές μεταβάσεις μίας ευρωπαϊκής
χώρας και η ΔΕΗ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών», τόνισε η κα Μοράρου και εξήγησε ότι το εν λόγω
δάνειο «αποτελεί μέρος της δέσμευσης της EBRD για την υποστήριξη των παρόχων έργων υποδομών ζωτικής σημασίας ώστε
να αντιμετωπίσουν τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας, διατηρώντας και επιταχύνοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ,
Γιώργος Στάσσης, εξήγησε ότι οι έκτακτες συνθήκες που
προκάλεσε η πανδημία κορωνοϊού ανάγκασαν τη ΔΕΗ να
«κουμπώσει» το μοντέλο λειτουργίας της στη νέα πραγματικότητα, επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις της με τους πελάτες. Ακόμη και η αρχική υστέρηση που παρουσίασε η
ρευστότητα της ΔΕΗ ελέω κορωνοϊού τον Μάρτιο, επανήλθε σύμφωνα με τον κ. Στάσση στα προ COVID επίπεδά της
ήδη από τον Μάιο, γεγονός που αποδίδεται και στην υιοθέτηση νέων μορφών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των
πελατών της δημόσια επιχείρησης.
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Όπου φύγειφύγει λόγω κρίσης

συνταξιοδOτησEIσ

ΑυξHθΗκΑν οι ΑιτHσεισ

τον ιοYλιο κΑτA 5.000
EνΑντι του ιουνIου

ερισσότερες από 20.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν τον Ιούλιο στον
e-ΕΦΚΑ. Ένα νούμερο που αποτελεί ρεκόρ, καθώς όλους τους προηγούμενους
μήνες ουδέποτε οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση υπερέβησαν τις 15.000.
Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, με
συνέπεια όσοι είχαν πιάσει τα όρια και μπορούσαν να
εργάζονται αποφάσισαν να βγουν στη σύνταξη εξασφαλίζοντας τα σίγουρα χρήματα από την αβεβαιότητα της
εργασίας, με δεδομένο ότι η πανδημία του covid-19
φέρνει και μία οικονομική κρίση, το μέγεθος της οποίας
ακόμη και οι νομπελίστες οικονομολόγοι αδυνατούν να
το προβλέψουν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αν συνεχισθεί αυτή η δυναμική, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενδέχεται να φτάσουν τις 200.000.
Μάλιστα, με τον υπάρχοντα ρυθμό εκκαθάρισης-έκδοσης νέων συντάξεων (13.000 ανά μήνα), όποιος κα-

Π

τέθεσε τον περασμένο μήνα αίτηση συνταξιοδότησης,
ίσως θα περίμενε έως και 14 μήνες για να λάβει την οριστική του.
Οι ίδιες αρνητικές προβλέψεις υπάρχουν και για τις
εκκρεμείς επικουρικές, οι οποίες, πιθανόν να φτάσουν
τις 110.000. Συνολικά, οι εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με άτυπο βασικό σενάριο που
βρίσκεται στα χέρια υπηρεσιακών παραγόντων, μπορεί
να φτάσουν τις 320.000 έως το τέλος του 2020.

Real estate: Με αγωνία περιμένει
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
Εφιάλτη για την αγορά ακινήτων, όπως και συνολικά για την οικονομία, αποτελεί ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας. Σε αντίθεση με
άλλους κλάδους που θα μπορούσαν, έως ένα βαθμό, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο Covid 19, το ελληνικό
real estate έχει απειροελάχιστα, σχεδόν, περιθώρια προσαρμογής.
Κι αυτό επειδή, όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η μεγάλη εξάρτηση του κλάδου ακινήτων από τη ζήτηση από το εξωτερικό, σε
συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό αγοραπωλησιών από το εσωτερικό, δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον.
Μέσω του προγράμματος χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών –κυρίως Κινέζους– έναντι επενδύσεων αξίας 250 χιλ. ευρώ, η εισροή κεφαλαίων στο real estate ξεπερνά τα 2 δισ. από το 2013 που βρίσκεται
σε εξέλιξη η εν λόγω πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb που είχαν τροφοδοτήσει την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων, έχοντας βγάλει από το αδιέξοδο χιλιάδες ιδιοκτήτες απρόσοδων ακινήτων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έκρηξη του ελληνικού τουρισμού.
Με τα δεδομένα αυτά, την κατάρρευση της ζήτησης από το εξωτερικό σε συνδυασμό με την περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και την ύφεση, οι μέρες που έρχονται για την αγορά ακινήτων δεν είναι ανθηρές.
Και παρ’ ότι πράξεις αγοραπωλησίας δεν γίνονται, προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την
πορεία των τιμών, όπως αναφέρουν μεσίτες, η προβλεπόμενη υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης πάντοτε συμπαρασύρει προς τα κάτω τις ζητούμενες τιμές πώλησης.
Το τι μέλλει γενέσθαι, σύμφωνα με τους ειδικούς, σχετίζεται με το πόσο γρήγορα θα βρεθεί φαρμακευτική αγωγή
και ασφαλές εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Όπως και με το πόσο γρήγορα θα επουλωθούν τα τραύματα που προκάλεσε
στην αγορά ακινήτων η πανδημία. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι φως στο τούνελ θα αρχίσει να φαίνεται από τις αρχές του 2021, με το ερώτημα να είναι πόσοι έως τότε θα καταφέρουν να αντέξουν και να μην προχωρήσουν σε πώληση της ακίνητης περιουσίας τους.

Η εστίαση
φλερτάρει με τα
όρια της... πείνας
Αναμφίβολα ένας από τους τομείς που επλήγη
βαρύτατα από την πανδημία είναι και αυτός
της εστίασης. Και δεν έφθανε μόνο το σχεδόν τρίμηνο lockdown της άνοιξης, η αύξηση
των κρουσμάτων λόγω του ανοίγματος της οικονομίας και η μείωση του ωραρίου λειτουργίας έφερε νέους πονοκέφαλους σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους του κλάδου.
Ήδη τα στοιχεία προκαλούν απελπισία. Κι
αυτό διότι τον Ιούνιο ο τζίρος μειώθηκε κατά
42,2%, ενώ συνολικά για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου η μείωση έφτασε στο 59%. Και
μετά τους περιορισμούς στη λειτουργία, δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε ακόμη χειρότερα. Έτσι, από εκεί που η εστίαση κάνει έναν
ετήσιο τζίρο που ξεπερνάει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, φέτος υπολογίζεται ότι η μείωση
θα αγγίξει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, με
ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους αλλά και τα
κρατικά ταμεία.
Επί συνόλου περίπου 330.000 εργαζομένων του κλάδου, υπολογίζεται ότι ήδη σε
100.000 έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις κι έπεται συνέχεια. Τι
σημαίνει πρακτικά αυτό; Από τη
μια ο Προϋπολογισμός καλείται να
καταβάλει επιδόματα 534 ευρώ σε
ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους, όπως επίσης να σηκώσει το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ από την άλλη επιτείνεται το πρόβλημα επιβίωσης για χιλιάδες ούτως ή άλλως
χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους.
Οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα προκαλούν
δύσπνοια, αν συνυπολογίσει κανείς τις απώλειες θέσεων εργασίας που φέρνουν το δεύτερο κύμα πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα. Υπολογίζεται ότι περίπου 170.000 εργαζόμενοι στην εστίαση και στα καταλύματα θα
βρεθούν στον αέρα.
Και φυσικά, η κρίση δεν χτυπάει μόνο τη
«βιτρίνα», δηλαδή εστιατόρια, μπαρ, καφέ,
αλλά όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Για
παράδειγμα, οι επιχειρήσεις catering, που
βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο την περίοδο του lock down, πριν προλάβουν να πάρουν ανάσα βλέπουν τη μια δουλειά μετά την
άλλη να ακυρώνονται λόγω των αυστηρών
περιορισμών στους καλεσμένους γάμων και
λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων.
Ήδη, το μέτρο της αναστολής συμβάσεων
εργασίας έχει παραταθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ όλα δείχνουν ότι η «ομπρέλα» θα
μείνει ανοικτή για όσο κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να αποφευχθεί ένα κύμα απολύσεων. Επιπλέον, έως το τέλος του μήνα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη γ΄ φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσω της οποίας θα διοχετευθούν 1,2 δισ. ευρώ κυρίως
στις τουριστικές επιχειρήσεις.




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Αλαφούζος ξέρει για το οικόπεδο, γι’ αυτό
και έριξαν τον Γιαννακόπουλο από το άλογο
Στοχ,
Γιωργάκης
και Ιβάν:
Αμαρτίες
τέκνων
πληρώνει
ο μπαμπάς…
Άρχισε το
ξεσκαρτάρισμα στον
ΠΑΟΚ, την έκανε κι ο
Μίρο Στοχ. Μόλις
έφυγε ο Λουτσέσκου,
που δεν τον πήγαινε με
τίποτα, ποιος φρόντισε
να τον ξαναφέρει
πίσω; Μα, ο μικρός
Γιωργάκης φυσικά. Για
να πικάρει τον
Λουτσέσκου. Και
δικαιώθηκε ο
Ρουμάνος και πλήρωσε
αδρά ο Ιβάν για να
ικανοποιήσει τον υιό
του. Κι εδώ ισχύει το
αντίθετο από αυτό που
λέγεται ως λαϊκή
θυμοσοφία, πως
«αμαρτίες γονέων
παιδεύουσι τέκνα».
«Αμαρτίες τέκνων
παιδεύουν τον
μπαμπά». Κι όχι μόνο
τον παιδεύουν, αλλά
τον ξηλώνουν κιόλας.
Κοντά στο ένα μιλιόνι,
λένε. Μπορεί και
παραπάνω.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι θα ξαναγυρίσει στον Παναθηναϊκό, όταν ο ήλιος βγει από τη δύση. Δεν είναι ψέμα. Δεν μπορεί να χωνέψει πως, από εκεί που ήταν
καβάλα στ’ άλογο για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μιλούσε από θέση ισχύος με τον Τσίπρα και μετά με τον Μπακογιάννη, ξαφνικά… έπεσε. Για την ακρίβεια, δεν έπεσε. Τον
έριξαν. Άρχισε να γίνεται… ενοχλητικός, όταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Κι αυτό δεν άρεσε
στην κυβέρνηση. Γενικά, μιλάει πολύ. Να, για παράδειγμα, του πρότειναν να χτίσει
κλειστό το μπάσκετ, δίπλα από το οικόπεδο στον Βοτανικό. Όχι σ’ αυτό του δήμου, αλλά το διπλανό. Κι όταν ο Γιαννακόπουλος ρώτησε σε ποιον ανήκει το οικοπεδάκι,
του
Α- είπανε «θα δούμε, μη σε νοιάζει». Κι έτσι, η κυβέρνηση έβαλε στο παιχνίδι τον
λαφούζο. Που δεν μιλάει σαν τον Δημήτρη, αλλά ξέρει πού ανήκει το οικόπεδο.
Και δεν μιλάει…

Σαββιδοτεχνείο: Περιμένουν ρεζέρβα
τον Τσιμίκα για να λοιδορήσουν
Όταν γράφτηκε για πρώτη φορά ότι η Λίβερπουλ
ενδιαφέρεται για τον
Τσιμίκα, το Σαββιδοτεχνείο κρατούσε την κοιλιά
του από τα γέλια. Και βάρ’
του - δώσ’ του οι ειρωνείες. Ότι αυτά είναι κουραφέξαλα, η Λίβερπουλ δεν
ενδιαφέρθηκε ποτέ. Και
μετά, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Και τι περιμένουνε τώρα; Να ξεκινήσουν
τα φιλικά της Λίβερπουλ,
να κάθεται στον πάγκο ο
Τσιμίκας, γιατί έτσι θα
γίνει, και να βγούνε να πανηγυρίζουνε. Αλλά αυτό είναι πταίσμα μπροστά σ’ αυτό που γράψανε
ότι ο Μαρινάκης μίκρυνε τον Ολυμπιακό, που πούλησε τον Τσιμίκα.

Οι «δημοσιογράφοι-λογιστές» του
Αλαφούζου για τον Φακούντο Σάντσεζ
Αυτό είναι κατάντια για τον Παναθηναϊκό. Ξεπεσμός. Οι λογιστές του
Αλαφούζου, ξέρετε τι έγραψαν;
Ότι αυτός ο μέγιστος «δάσκαλος»
του scouting, Τσάβι Ρόκα, έκανε
μία θεαματική ρελάνς για τη θέση
του δεξιού μπακ. Στη θέση του Γιόχανσον, έκλεισε τον Αργεντινό
Φακούντο Σάντσεζ της Εστουντιάντες… «με τα μισά λεφτά»!!! Αυτό είναι το ζητούμενο για τους «δημοσιογράφους-λογιστές» του Σαββιδοτεχνείου - Αλαφουζοτεχνείου.
Όχι αν ο Φακούντο είναι καλύτερος του Γιόχανσον, αλλά ότι κοστίζει τα μισά λεφτά, λες και
θα τα βάλουν από την τσέπη τους! Αν είναι έτσι, οι «δημοσιογράφοι-λογιστές» του Αλαφούζου να μας πούνε πόσα λεφτά διαφορά είχε ο Γιαννάκης με τον Ινσούα και του την έκανε για
την ΑΕΚ. Γιατί αν δεν θέλει να μιλήσουν για τα λεφτά, μπορεί να μιλήσουμε εμείς…

Μείωση
των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων
στην Αγγλία
Τα νέα δεν είναι καλά όσον αφορά στα τηλεοπτικά
δικαιώματα του ποδοσφαίρου. Στην Αγγλία, ο επικεφαλής του ΒΤ Sports, Σιμόν Γκριν, τόνισε
στον «Γκάρντιαν» ότι λόγω της πανδημίας θα επέλθει μείωση της αξίας τους. Την τελευταία δεκαετία τα τηλεοπτικά δικαιώματα είχαν εκτοξευτεί
στην Αγγλία. Ένα παράδειγμα: Τον Νοέμβριο του
2019, η BT Sport πλήρωσε 1,2 δισ. λίρες για να
διατηρήσει τα δικαιώματα μετάδοσης του
Champions League και του Europa League – το ίδιο ποσό κατέβαλε για τον προηγούμενο κύκλο
δικαιωμάτων. Για τα δικαιώματα της Premier
League 2019-2022 το Sky και η BT Sport κατάφεραν να μειώσουν το τίμημα από 5,14 δισ. σε
4,46 δισ. λίρες. Οπότε και στην Ελλάδα να περιμένουμε το ίδιο. Και πολύ χειρότερο…
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Θέλουν
ν’ ανέβουν από
τη Γ΄ Εθνική
στη SL2(!!!)
Οι οκτώ πρωταθλητές
της Γ΄ Εθνικής που
επιδιώκουν ν’ ανέβουν
δύο κατηγορίες
έστειλαν έγγραφα
στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη,
καθώς και στον
υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη, ώστε…
«Εφόσον
αποδεδειγμένα,
αγαπάτε και νοιάζεστε
για το καλό του
Ελληνικού αθλητισμού,
προχωρήστε επιτέλους,
στην μοναδική βιώσιμη
λύση για το
ποδόσφαιρό μας, εν
μέσω COVID-19, που
ψήφισε η ΕΠΟ (και
είναι η επί τριμήνου
δική μας
εμπεριστατωμένη
πρόταση) της νέας
αναδιάρθρωσης, δυο
επαγγελματικών
κατηγοριών(SL1-SL2),
με δυο ομίλους στην
“Super League2” και
κατάργηση της Football
League».
Υπογράφουν οι
Πανσερραϊκός: Τάσος
Καζίας, Αλμωπός
Αριδαίας: Φώτης
Παντελίδης, Πιερικός:
Γιάννης Λαζαρίδης,
ΑΕΠ Κοζάνης:
Χαράλαμπος
Αλεξανδρίδης,
Καλλιθέα: Σπύρος
Παπαδόπουλος, Ρόδος:
Τώνης Μαρτίνης,
Αστέρας Βλαχιώτη:
Πέτρος Μαρτσούκος,
και ΑΟ Επισκοπής:
Μιχάλης Νικολιδάκης.
Αν οι παραπάνω
συμφωνούν με το
Μετοχικό Κεφάλαιο
300.000 ευρώ και
τηλεοπτικό συμβόλαιο
από την ελεύθερη
αγορά, έχει καλώς.
Διαφορετικά, καλοί οι
Γεραπετρίτηδες και οι
Γραμμένοι, αλλά δεν
πληρώνουν αυτοί.

Toυ Νίκου Συνοδινού
προσπάθεια των
«Μαυρογιαλούρων» με κάθε τρόπο
να γίνει αναδιάρθρωση στη Super League1 έπεσε
στο κενό, καθώς οι όποιες πιέσεις
και υποσχέσεις για αύξηση των ομάδων προσέκρουσαν στη σθεναρή στάση του Συνεταιρισμού. Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ της μεγάλης
κατηγορίας, μπροστά στον κίνδυνο
να θάψουν το προϊόν τους, άναψαν κόκκινο και ξεκαθάρισαν στην
ΕΠΟ πως δεν πρόκειται να δεχτούν αύξηση των ομάδων από
14, σε… 15, 16, ακόμη και 18, που
σκέφτονταν κάποιοι για να βολέψουν γνωστούς και φίλους.
Από ’κεί και πέρα όμως, τι γίνεται; Μετά την πρώτη 14άδα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ακολουθεί το… χάος. Τα πρωταθλήματα που έχουν χιλιοτραγουδηθεί
και οι ομάδες που έχουν εντοπιστεί
από την UEFA για αγώνες με πολύ
υψηλό στοιχηματισμό έχουν την
τιμητική τους σε SL2 και FL. Πόσες επαγγελματικές ομάδες αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο;
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας με την απαιτούμενη
πλειοψηφία 3/4 πέρασε την πρόταση, ώστε η νέα SL2 να έχει 18
ομάδες και η FL 16, με 13 «ναι», 2
«όχι» (Μπουτσικάρης ως πρόεδρος SL1 και Αγραφιώτης Ολυμπιακός) και ένα «λευκό» (Γκαγκάτσης ΠΑΟΚ), ενώ με την ίδια
πλειοψηφία πέρασε και τη δεύτερη πρόταση, που είναι μια ενιαία
Β΄ Εθνική σε δύο ομίλους (με 17
ομάδες).
Εγκρίθηκε λοιπόν η πρόταση αναδιάρθρωσης
της
Super
League2 και της Football League
και παράλληλα κατατέθηκε αίτημα στον υφυπουργό Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη για κατάργηση της FL, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΠΟ.
Υπενθυμίζουμε ότι προ μηνών
ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος
Γεραπετρίτης, όχι μόνο δέχτηκε
να συζητήσει με τους εκπροσώπους των οκτώ πρωταθλητών της
Γ΄ Εθνικής, αλλά τους ανέφερε
πως στην κυβέρνηση είναι θετικοί
στην αναδιάρθρωση της δεύτερης
κατηγορίας σε δύο ομίλους, βόρειο και νότιο. Δηλαδή, ως σύγχρονος «Μαυρογιαλούρος», εν έτει 2020, υποσχέθηκε οι 8 ομάδες
της Γ΄ Εθνικής να αγωνισθούν στη
Super League2(!!!). Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός, που οι γνώσεις του

Η

Γραμμένος και Γεραπετρίτης, για ψηφοθηρικούς λόγους, είναι
έτοιμοι να κάνουν 48 τις επαγγελματικές ομάδες με λεφτά της
ΕΡΤ, για την οποία «ξηλώνεται» ο Έλληνας πολίτης

Οι «Mαυρογιαλούροι»
της μπάλας, εν έτει
2020, και η μεγάλη
ευκαιρία του
Αυγενάκη
για το ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι είναι μηδαμινές, με τη γνωστή αφέλεια που τον διακρίνει πρότεινε
ουσιαστικά ο Απόλλων Αθηνών,
που πέρυσι εισέπραξε από την ΕΡΤ
1.450.000 εκατ. ευρώ και έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 600.000 ευρώ,
να είναι στην ίδια κατηγορία με,
π.χ., τον Αλμυρό Αριδαίας με
30.000 Μετοχικό Κεφάλαιο και
τηλεοπτικό συμβόλαιο με λεφτά
της ΕΡΤ.
Ακόμη στη συζήτηση που είχαν,
ο Γ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως
στην κυβέρνηση επεξεργάζονται
το πλάνο μέσα από το στοίχημα να
χρηματοδοτήσουν τόσο το ποδόσφαιρο, όσο και άλλα αθλήματα,
κάτι που είναι ανέφικτο καθώς υπάρχουν δεσμευτικές συμβάσεις
με την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται να καταργηθεί με
νόμο από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, η τωρινή Football League και να γίνει
επί της ουσίας συγχώνευση των

δύο μικρότερων επαγγελματικών
κατηγοριών, Football League και
Super League2.
Επί του πρακτέου βρισκόμαστε
σε μια χαοτική κατάσταση, στην οποία δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τι θα γίνει από την άλλη
βδομάδα. Η ΕΠΟ από το… πουθενά ανέβασε 8 ομάδες από τη Γ΄ Εθνική, ενώ προβλεπόταν 4 και «υποχρεώνει» τη Μικρή Λίγκα να
τους πάρει υπό τη σκέπη της στα
επαγγελματικά πρωταθλήματα. Οι
8 που έπαιζαν στην τέταρτη κατηγορία της χώρας, αυτή της Γ΄ Εθνικής (SL1, SL2, FL, Γ΄ Εθνική),
ξαφνικά μπορούν να βρεθούν στη
δεύτερη, την ενιαία Super
League2.
Πέρα από τη λογική τού «δώσε
και μένα, μπάρμπα» και των… διαβουλεύσεων που θα γίνουν, σε όποιο σχήμα τελικά καταλήξουν
Πολιτεία και φωστήρες του ποδοσφαίρου, αυτό που επιβάλλεται είναι να μπουν κανόνες που δεν θα
διασύρουν το πρωτάθλημα με α-

ποχωρήσεις κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής του και θα διατηρήσουν στοιχειωδώς ένα αξιοπρεπές
προϊόν χωρίς εβδομαδιαίες ενημερώσεις από την UEFA για εμφανείς ενδείξεις παράνομου στοιχηματισμού.

Η μεγάλη ευκαιρία
του Λ. Αυγενάκη
Δίνεται μια χρυσή ευκαιρία στον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη να οριοθετήσει τα μίνιμουμ συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Να βάλει
για παράδειγμα ως προϋπόθεση
το μετοχικό κεφάλαιο στις
300.000 ευρώ, όπως ήταν πριν και
το οποίο επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε 30.000
ευρώ. Όχι να έχει η μια ΠΑΕ
600.000 ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο και η άλλη 30.000 ευρώ.
Από τις 12 ομάδες της Super
League2 του περασμένου πρωταθλήματος, είχαμε την κατάντια η
Κασσιόπη (Κέρκυρα) να ολοκληρώσει τον μαραθώνιο με 0 βαθ-
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μούς και ο Απόλλων Πόντου με 3βαθμούς!!
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Λίγκα, προκειμένου να πάρει θέση
μετά τα όσα αποφάσισε η ΕΠΟ. Ακόμη το μόνο που έχει αποφασίσει
είναι ο προβιβασμός του ΠΑΣ Γιάννινα που έγινε δεκτός από τη SL1,
και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης από τον Απόλλωνα Σμύρνης
που οδηγείται στα μπαράζ με την
Ξάνθη. Η προκήρυξη προέβλεπε
τον υποβιβασμό δύο ομάδων στη
Football League. Δηλαδή, με βάση
την κατάταξη, τον υποβιβασμό της

Κασσιόπης και του Απόλλωνα Πόντου. Ακόμη όμως και αυτό είναι
ανοικτό. Αν δηλαδή συγχωνευθούν Football League και Super
League2, οι δύο ομάδες να μείνουν στην κατηγορία;
Από τη Football League προβιβάστηκαν τα Τρίκαλα και ο Ιωνικός. Με βάση την προκήρυξη επρόκειτο να υποβιβαστούν Ασπρόπυργος, Ιάλυσος, Καλαμάτα και
Τρίγλια. Για να παραμείνουν υποτίθεται 12 ομάδες στη Super
League2 και 14 στη Football
League. H ΕΠΟ τροποποίησε

πρώτη τις προκηρύξεις, καθώς, αντί να προβιβάσει 4 ομάδες από τη
Γ΄ Εθνική, ανεβάζει τις διπλάσιες!!
Αυτόματα πριν γίνει η όποια αναδιάρθρωση βρίσκονται 18 ομάδες
στη Football League. Αισίως στη
Μικρή Λίγκα το δυναμικό των ομάδων φθάνει τις 30 (12 και 18).
Η ΕΠΟ αποφάσισε στην αναδιάρθρωση να γίνουν 34 (18 η Super
League2 και 16 η Football
League) ή 34 στην ενιαία Super
League2. Ποιες ακόμη θα… βολευτούν και με ποια διαδικασία;
Οι 34 ομάδες της SL2 και FL θα

πάνε να ζητήσουν
από την ΕΡΤ –γιατί
άλλο κανάλι δεν πρόκειται ν’ ασχοληθεί μαζί
τους– χρήματα μέσω τηλεοπτικού συμβολαίου, προκειμένου να… επιβιώσουν. Με αυτές τις συνθήκες, σε μια περίοδο
που κάποιοι για να πάρουν ψήφους από το ποδόσφαιρο –βλ.
Γραμμένο για τις επικείμενες στην
ΕΠΟ– και στην πολιτική –βλ. Γεραπετρίτη για δήθεν ψήφους από ομάδες που κάθε Κυριακή δεν
έχουν παραπάνω από 200 εισιτήρια– τούς έδωσαν υποσχέσεις, ας
μπουν τουλάχιστον κανόνες. Η οικονομική εξυγίανση είναι επιβεβλημένη, προκειμένου ακόμη και
το κάθε χωριό να παίζει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
Με 300.000 Μετοχικό Κεφάλαιο, καταβεβλημένο και ελεγμένο από τη ΓΓΑ, είναι σίγουρο ότι
παράγοντες ομάδων που ενδιαφέρονται να έχουν ΠΑΕ μόνο για
στοιχηματικούς λόγους, θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν από
τα ποδοσφαιρικά δρώμενα και να
βρουν άλλα σπορ που θα τους ικανοποιούν στοιχηματικά…

Ο «επιτελικός»
σχεδιάζει…
Ο πρωθυπουργός
το ξέρει;
Μαθαίνουμε ότι ο «Μέγας Αλέξανδρος» της
κυβέρνησης Γεώργιος
Γεραπετρίτης, που τραβάει το σπαθί του και
λύνει κάθε Γόρδιο Δεσμό στο ποδόσφαιρο,
είναι έτοιμος να… ξαναχτυπήσει. Αφού έλυσε το πρόβλημα με τον
ΠΑΟΚ, που αντί να
υποβιβαστεί, τιμωρήθηκε μείον επτά βαθμούς, αφού έλυσε το
πρόβλημα με τη FIFA
και την UEFA και περιμένει την ολιστική μελέτη, είναι έτοιμος να
διαπρέψει και στις
εκλογές της ΕΠΟ. Προτείνει, λέει, διάφορα
ονόματα, όχι απαραίτητα του κόμματος, για
την προεδρία! Τώρα, τι
έχει στο μυαλό του, ο
Θεός κι η ψυχή του.
Εκεί, όμως, που έχει να
δώσει ρεσιτάλ διπλωματίας, είναι στο πρωτάθλημα της Super
League1. Οι «άστεγοι»
το ξέκοψαν, πως στις
31 του μήνα δεν θα
υπογράψουν την προκήρυξη του πρωταθλήματος, αν δεν βρούνε
κανάλι να πουλήσουν
τα δικαιώματα. Που
σημαίνει, πάπαλα πρωτάθλημα. Ο Αλαφούζος
είναι «καμένο χαρτί». Ο
Μητσοτάκης του το ξέκοψε για την ΕΡΤ, που
είναι και 26 εκατ. «μέσα» για πέρυσι. Και τι
απομένει;
Η NOVA, φυσικά. Αλλά
θα μεσολαβήσει ολόκληρος Γεραπετρίτης,
«επιτελικός» μάλιστα,
στο συνδρομητικό;
Μπορεί. Αν καταργήσει
τον φόρο κινητής τηλεφωνίας, ίσως κάτι γίνει. Ο Μητσοτάκης
όμως το ξέρει;
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη

Αριστερόπροοδευτικό
«αντάρτικο»
της πορδής
(με τα λεφτά
του μπαμπά…)
Οι Τουρκαλάδες,
θέλοντας ν’
αποπροσανατολίσουν
τη σκέψη του
οργανισμού ΠΑΟΚ, και
τι δεν έγραψαν για τον
Ιβάν και τους οπαδούς.
Ότι είναι «φανατικός»
ο Σαββίδης και
«φασίστες» οι
οργανωμένοι της
Νεάπολης. Κι
επανήλθαν
αποκαλώντας τον
Σαββίδη
«προβοκάτορα», γιατί
είπε ότι όλη η Ελλάδα
είναι με τον ΠΑΟΚ την
Τετάρτη στην Τούμπα.
Κι η πλάκα ποια είναι
τώρα. Αυτοί οι
προοδευτικοί –
αριστεροί αντάρτες της
πορδής με τα λεφτά
του μπαμπά, που
τραγουδάει κι ο
Πορτοκάλογλου–
γράφουνε ένα κάρο
μαλακίες, ότι δεν
πρέπει να συνδέουμε,
λέει, την πολιτική με
το ποδόσφαιρο. Πολύ
«προχώ» οι τύποι. Ρε
καραγκιόζηδες, όπου
υπάρχει μάζα, μαζί της
είναι και η πολιτική,
χέρι-χέρι πάνε. Και μου
λες εσύ τώρα, να μην
τα μπερδεύουμε.
Τέτοιος
ελαφρομυαλισμός
μόνο στους αριστερούς
- προοδευτικούς
μπορείς να
συναντήσεις. Εδώ
ολόκληρος Καρανίκας
θα πάει γονατιστός
στην Παναγία Τήνου
του χρόνου και, κατά
τα άλλα, δεν πρέπει να
τα συγχέουμε. Άντε
γεια και καλά μυαλά.

ια
στιγμή,
παιδιά, τα
πράγματα είναι σοβαρά,
που έλεγε κι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Δεν θα σου μιλήσω για τον κορωνοϊό. Για τον Ιβάν θα σου πω πέντε πράγματα, ντρόμπρα και σταράτα. Και
δεν αφορά τον Σαββίδη μονάχα αυτό. Τους σωτήρες αφορά.
Τις προάλλες, στις 8, 9 Αυγούστου, δεν θυμάμαι τώρα, ο Σαββίδης είχε γενέθλια. Συμπλήρωσε οκτώ χρόνια στον ΠΑΟΚ.
Να τα εκατοστίσει, σου λέω εγώ. Και με το παραπάνω. Να
’ναι καλά ο άνθρωπος.
Και βγαίνουν οι ΠΑΟΚτσήδες
κάτω από το δημοσίευμα του Σαββιδοτεχνείου που έριξε τα σάλια
μέχρι το πάτωμα και λένε φοβερά
και τρομερά πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι, σου λένε, που ο Ιβάν
παράτησε τη Ρωσία κι ήρθε κι επένδυσε στον ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ, δηλαδή, πρέπει να είναι δούλος του Σαββίδη. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα, όχι για τον Ατρόμητο Αγιοκάμπου.
Όλα αυτά τα ΠΑΟΚτσήδικα λιμά
που κάνουνε like στους κόλακες και
τους Δούκες της Μενεμένης Λευτεράκηδες και τους Φιγούρες Κυριάκους, τον κάνανε θεό τον Σαββίδη. Μάλιστα. Έτσι έμαθαν τον
ΠΑΟΚ όλοι αυτοί. Ότι ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι αυτός, όσοι
παράδες κι αν έχει, μπορεί να είναι
σε μέγεθος πνευματικό μεγαλύτερο από τον ίδιο τον σύλλογο.
Είμαστε υποχρεωμένοι στον
Σαββίδη, σου λένε. Μάλιστα. Και
βγαίνει κι ένας τύπος και γράφει το
εξής: «Ο Ιβάν πρέπει να είναι υποχρεωμένος που του έδωσαν την ευκαιρία να έχει την διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδας στην βόρειο Ελλάδα ΚΑΙ ΟΧΙ να είναι υποχρεωμένοι οι φίλαθλοι που ο Ιβάν ανέλαβε
την ομάδα». Όπως ακριβώς το ακούς, μάστορα. Κοίτα να δεις τη
διαφορά. Μιλάμε για το άσπρο με
το μαύρο. Τέτοιο πράγμα.
Ποιος έχει δίκαιο, ρε; Όλα αυτά
τα κολακάκια ή αυτός ο τυπάκος;
Να σ’ το εξηγήσω. Αυτοί οι
followers του Κόλκα και του Βασιλόπουλου και των άλλων, ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ; Μιλάμε πολύ σοβαρά τώρα. Ξέρουν την ιστορία του ΠΑΟΚ ή νομίζουν ότι ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ με τον Πασχαλάκη;
Αυτό νομίζουν τα κολακάκια. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μία ποδοσφαιρική
ομάδα, από τότε που άρχισαν να έ-

Μ

Για τους γνήσιους ΠΑΟΚτσήδες, τους ιδεαλιστές,
ο «δικέφαλος» είναι υπεράνω του αφεντικού του,
ενώ για τους κόλακες, τους υλιστές της… κονόμας,
ο ιδιοκτήτης υπεράνω του συλλόγου

Υποχρεωμένος
ο Ιβάν στον
ΠΑΟΚ, όχι
ο ΠΑΟΚ στον Ιβάν
χουν συνείδηση. Πριν από αυτό,
δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Και δεν φταίνε
τα παιδάκια, οι σημερινοί 15άρηδες μέχρι κοντά στα 30. Οι γονείς
τους φταίνε κι οι δημοσιογράφοι
φταίνε κι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης φταίει κι οι δάσκαλοι στο δημοτικό και οι καθηγητές στο γυμνάσιο και το λύκειο φταίνε.
Και φταίνε, γιατί δεν έμαθαν τα
παιδιά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Ότι κάποιοι ξεριζωμένοι από την Κωνσταντινούπολη έφτασαν στην Ελλάδα
και ψωμί δεν είχανε να φάνε και ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ για να τους καλωδιώνει με την Πόλη. Με τα σπίτια
τους, τον τόπο τους, τις αξίες τους.
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε μια ιστορική και
συνειδησιακή ιερότητα στη Θεσσαλονίκη. Σκέπασε χιλιάδες ανθρώπους κατατρεγμένους και καταφρονεμένους. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο λόγος για να γελάσουν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Φτώχεια κι εγκατάλειψη βίωναν στην Τούμπα.
Έτσι είναι, μάστορα. Για να κατα-

λάβεις έστω και λίγο τι σημαίνει
ΠΑΟΚ, δες κάνα εικοσάλεπτο την
ταινία «1968» του Μπουλμέτη για
την ΑΕΚ. Λίγο θα δεις, πολλά θα καταλάβεις. Για τις υπερβάσεις των αισθήσεων των προσφύγων να μη
φύγει ούτε λεπτό από την καρδιά ο

«δικέφαλος αετός». Αυτός, ο «δικέφαλος αετός» ήταν η ζωή τους όλοι. Αυτός τους προστάτευε από τις
κακουχίες, αυτός τους πλημμύριζε
πνευματική τροφή για να σκέφτονται, άρα να υπάρχουν, όπως έγραψε κι ο Ρενέ Ντεκάρτ κάπου στα
1640.
Αυτό ήταν οι πρώτοι ΠΑΟΚτσήδες. Μία ατέλειωτη λατρεία για τον
ΠΑΟΚ, γιατί ήταν σημαντικό ιδανικό τους, όπως είχαν την πατρίδα,
την οικογένεια, τη θρησκεία. Πρόσφυγας, φίλε. Αυτός που πεθαίνει
δυο φορές. Τη μία που φεύγει και
την άλλη όταν αρχίζει και ξεχνάει
τις ρίζες τους, φίλε. «Κι απ’ τον θάνατο ακόμα, πιο πικρή ’σαι, προσφυγιά» οι στίχοι που Πυθαγόρα, που
έντυσε με νότες γλυκιάς ανατριχίλας ο Απόστολος Καλδάρας.
Αυτό είναι ΠΑΟΚ, αδερφέ. Κι έρχεται το έτος 2020 και γράφουν τα
ανενημέρωτα ΠΑΟΚια του κάθε
Κόλκα, ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη υποχρέωση στον Ιβάν Σαββίδη
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που μας έβγαλε από την αφάνεια
και μας
πήρε κύπελλα και νταμπλ. Συγκρίνεις όλα αυτά που σου περιέγραψα ότι εκφράζει ο ΠΑΟΚ με το
χρήμα του Σαββίδη; Είσαι για τα
σίδερα, κύριε. Δεν έχεις ιδέα τι είναι ιη ιδεολογία του ΠΑΟΚ. Δεν χαμπαριάζεις τι είναι το συνολικό όραμα των πραγματικών ΠΑΟΚτσήδων με κοινό παρονομαστή την ίδια την ύπαρξή τους.
Μεγάλη τιμή του Ιβάν Σαββίδη που τον δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Δική του είναι η τιμή, όχι του ΠΑΟΚ,
επειδή τον ανέλαβε και έβαλε λεφτά. Ο Ιβάν πρέπει να είναι υποχρεωμένος που του έδωσαν την
ευκαιρία να ηγηθεί ενός τέτοιου
συλλόγου. Κι όχι οι ΠΑΟΚτσήδες
που τον θεωρούν σωτήρα. Οι ΠΑΟΚτσήδες οι πραγματικοί έχουν
σώσει χρόνια τώρα μέσα τους την
ψυχή τους, που την αφιέρωσαν
στον ΠΑΟΚ.
Το μόνο που μπορεί να κάνει ο
Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης
που ηγείται ενός τέτοιου συλλόγου,
είναι να δώσει τη μέγιστη χαρά. Η
ύπαρξη των ΠΑΟΚτσήδων δεν κινδυνεύει ούτε από τον Ολυμπιακό,
ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από την ΑΕΚ. Για κάθε ΠΑΟΚτσή, ο
ΠΑΟΚ είναι γνήσιο τέκνο, η συνεί-

δηση δημιουργεί την ανθρώπινη ύπαρξη κι όχι το αντίθετο, που υποστηρίζουν οι υλιστές του κερατά.
Κι αν δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, μάστορα, να σ’ την κάνω σεντς. Οι κανονικοί ΠΑΟΚτσήδες έχουν δημιουργήσει την ύπαρξή
τους με βάση την ΠΑΟΚτσήδικη συνείδηση. Γι’ αυτό σου είπα πιο πάνω ότι οι γνήσιοι ΠΑΟΚτσήδες έχουν τον ΠΑΟΚ ως ένα από τα ιδανικά τους. Οι άλλοι, οι νεοΠΑΟΚτσήδες, είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουν δημιουργήσει τη συνείδησή τους στην ανθρώπινη ύπαρξή τους.
Είναι η τεράστια διαφορά μετα-

ξύ των ιδεαλιστών και των υλιστών,
μάστορα. Οι μεν ΠΑΟΚτσήδες οι
κανονικοί, βλέπουν τα πράγματα
μέσα από μία ηθική περιωπή. Οι άλλοι, μέσα από την πρακτική τους αξία. Ο ένας αδιαφορεί αν ο ΠΑΟΚ
πάρει πρωτάθλημα. Ο άλλος το
βλέπει πιο πρακτικά. Χρωστάμε ευγνωμοσύνη στον Ιβάν που μας ανέλαβε, σου λέει.
Κι επειδή σε πήγα αλλού σήμερα, αυτό θα σου πω. Ότι ο Ιβάν
Σαββίδης πρέπει να υπηρετήσει
και τις δυο αυτές τάσεις στον ΠΑΟΚ. Κι οι ιδεαλιστές θα χαρούν αν
ο ΠΑΟΚ αποκλείσει την Μπεσίκτας, όχι μόνο οι σύγχρονοι νεα-

ροί υλιστές. Διότι ο ιδεαλισμός πρέπει να εξαπλώνεται κι αυτός. Ένα
θα σου πω: Πόσους φίλους
έκανε ο ΠΑΟΚ που πήρε Κύπελλα και νταμπλ; Άπειρους,
σου λέω εγώ.
Κι είναι σημαντικό ένας Αθηναίος, ένας Πατρινός, με βάση έναν τίτλο να ψάχνει στα ΠΑΟΚτσήδικα άβατα της ψυχής για να
διαπιστώσει τι στην πραγματικότητα είναι ο ΠΑΟΚ. Και χωρίς να το
θέλει, κατά ’κεί θα το πάει. Γι’ αυτό
σου λέω ότι ο Ιβάν είναι υποχρεωμένος που ένας περιούσιος λαός τον δέχτηκε. Πνευματικά, μπορεί να τον δένουν πολλά με τον
ΠΑΟΚ, καθ’ ότι Πόντιος κι αυτός
και ξεριζωμένος. Όμως, από τη
στιγμή που απέκτησε οικονομικό
μέγεθος τεράστιο, δεν μπορεί να
βασίζεται στον Κούτσια και τον
Μηχαηλίδη και τον Τζόλη για να
υπηρετήσει την πρακτική αξία των
νεαρών υλιστών, αλλά και το όραμα των ιδεαλιστών.
Και μην πει κανένα κορόιδο ότι
οι εποχές άλλαξαν κι ότι δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες και κυριαρχεί
το χρήμα. Αυτό μπορούν να το πουν
όλοι οι λαοί του κόσμου, εκτός από
τον ελληνικό. Αυτός ο λαός δεν είχε
ποτέ χρήμα για να επιβιώνει, αλλά
έκανε ύπαρξή του την ελληνική συνείδησή του, μάστορα.
Για να σ’ το τελειώνω, πάλι με τα
χρόνια πολλά στον Ιβάν. Και να
μην ξεχάσει ποτέ τι λαό κουβαλάει
πίσω του. Γι’ αυτόν τον σύλλογο, ο
καθένας συμβάλλει όπως μπορεί.
Η μάζα συμβάλλει πνευματικά, αλλά φουλάρει και την Τούμπα. Αυτός μπορεί και τα δυο. Και πνευματικά και υλικά. Το δεύτερο, δεν βλέπουμε να το κάνει. Πήρε τον Σβαμπ, που είναι καλός παίκτης, και τον
Νίκα Νινούα. Απλά, να θυμάται
πάντα ότι υπεράνω όλων είναι ο
ΠΑΟΚ και μετά ο ιδιοκτήτης του, κι
όχι το αντίθετο.

Ο Μακέντα στην
Μάντσεστερ Γ.
κι ο Γιαννούλης
στην Μπάγερν
Το Σαββιδοτεχνείο
αποτρελάθηκε. Ούτε η
Παναγιά έκανε το
θάμα της. Γράφουν για
τις πωλήσεις του
Ολυμπιακού, τι θα
γινότανε, άμα τις
έκανε άλλη ομάδα. Αν,
δηλαδή, πουλούσε
κάθε χρόνο τους
καλύτερους. Ότι θα
γράφανε πως ο ΠΑΟΚ
ορφάνεψε, ο
Παναθηναϊκός έμεινε
γυμνός, σοβαρό
πρόβλημα για του
χρόνου και άλλα
τέτοια. Ενώ με τον
Μαρινάκη το
θεωρούνε μαγκιά που
πουλάει με τρελά
λεφτά, με τον Ιβάν και
τον Αλαφούζο θα είχε
ξεσηκωθεί το σύμπαν.
Μάλιστα. Κανένα
σύμπαν δεν θα
ξεσηκωνότανε, αν ο
Αλαφούζος πουλούσε
τον Μακέντα στη
Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, ο Ιβάν τον
Γιαννούλη στη
Γιουβέντους και τον
Λημνιό στην Μπάγερν.
Άπαξ και πουλάει ο
Ιβάν τον Γιαννούλη σε
κάτι Σεντ Ετιέν κι ο
Αλαφούζος στον
Ερυθρό Αστέρα τον
Μακέντα, με το δίκαιό
του να ξεσηκωθεί ο
κόσμος. Αυτή είναι η
διαφορά. Το θέμα είναι
ποιος αγοράζει το
προϊόν σου, κύριε
Σαββιδοτέχνα. Και το
δικό σας δεν το
αγοράζει κανείς.
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Ο νεοσουλτάνος είναι φανατικός Φενέρ,
αλλά ο γαμπρός του με την Τράμπζονσπορ,
η γυναίκα του Μπεσίκτας και τα εγγόνια του Γαλατάσαραϊ,
ενώ δεν ήξερε τίποτα για τα στημένα
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Ποδόσφαιρο και Ερντογάν:
Η πολιτική
«πάρτε
Έλληνες
παίκτες»
Τα τελευταία χρόνια,
επί εποχής Ερντογάν
στην Τουρκία, πόσοι
και πόσοι Έλληνες
παίκτες δεν
ξενιτεύτηκαν για να
βγάλουν το ψωμί τους
στη γείτονα χώρα; Να
θυμίσουμε μερικούς,
ξεκινώντας από το
σήμερα; Μπακασέτας,
Τζαβέλλας, Σιώπης,
Βασιλόγιαννης, και πιο
παλιά Τζιόλης, Γκέκας,
Σαμαράς, Κίτσιου,
Σαρρής, Αβραάμ
Παπαδόπουλος,
Φωτάκης, Μήτρογλου,
Μιχάλης Σηφάκης,
Γιώργος Γεωργιάδης.
Και μπασκετμπολίστες,
φυσικά, ο Σλούκας ο
τελευταίος. Είναι
τυχαίο που οι
τουρκικές ομάδες
επέλεγαν –και
συνεχίζουν να το
κάνουνε– Έλληνες
παίκτες; Προφανώς
όχι, φίλε. Ο Ερντογάν,
απλά μέσω του
ποδοσφαίρου,
επεσήμανε στο
υποσυνείδητο των
Ελλήνων οπαδών ότι η
Τουρκία είναι πολύ
μπροστά από την
Ελλάδα σε χρήμα, ότι
έχει ξεφύγει σε σχέση
με μας. Κι άρα, πρέπει
να τη βλέπουμε με
δέος, που παίρνει τους
παίκτες μας. Είχε τον
σκοπό ου ο
νεοσουλτάνος. Τίποτα
δεν άφησε στην τύχη
του.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
λλιώς θα
σου μιλήσω σήμερα,
μάστορα, για τον
Ερντογάν και το
ποδόσφαιρο. Άκου: Στην κατά
Μπίσμαρκ (πρώτος
καγκελάριος της νεοσύστατης γερμανικής αυτοκρατορίας το 1871) εκδοχή
της πολιτικής, αυτή «είναι η τέχνη του εφικτού», και ο Τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την εφάρμοσε στο ποδόσφαιρο της
χώρας του με ιδιαίτερη επιτυχία.
Το ’πιασε το νόημα ο τύπος. Ποντάροντας στην τεστοστερόνη του
οπαδού, πήρε αμέσως την απόφαση μόλις σταμάτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στα 26 του
χρόνια για ν’ ασχοληθεί με την πολιτική. Έγινε επαγγελματίας οπαδός της Φενέρμπαχτσε, ιστορικής
ομάδας της Πόλης, που απαριθμεί
25 εκατομμύρια κόσμο – ψηφαλάκια μέσα την Τουρκία. Αριθμός,
που την κατατάσσει ως το μεγαλύτερο κλαμπ της Ευρώπης και δεύτερο του κόσμου μετά τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο με τα 85 εκατομμύρια εγγεγραμμένους.
Πριν από μερικά χρόνια, πριν από τις εκλογές του 2007, οι οπαδοί των άλλων ομάδων εξεγέρθηκαν εναντίον του. Την κόζαραν τη
δουλειά, ότι ο Ερντογάν το παίζει Φενέρ και βοηθάει όπου μπορεί για τα ψηφαλάκια των οπαδών
της. Κι ο νεοσουλτάνος, που δεν ήταν ακόμα νεοσουλτάνος, αλλά ένας πρωθυπουργός, συνέχισε να
την υποστηρίζει.
Εν όψει του τουρκικών βουλευτικών εκλογών, ο Ερντογάν καμάρωνε με τη φανέλα της αγαπημένης του Φενέρ, η οποία είχε και
αποτυπωμένο το όνομά του, μέσα
στο πρωθυπουργικό γραφείο, έχοντας δίπλα του τον αρχηγό Βραζιλιάνο Άλεξ και τον πρόεδρο του

Α

Επαγγελματίας…
οπαδός, που
«παίζει μπάλα»
στην Τουρκία
και τη Θράκη

συλλόγου Αζίζ Γκιλντιρίμ.
Η Φενέρ είχε πάρει τον πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική κι
ο Πόντος έβραζε, γιατί αποκαλύφθηκε πως έγιναν πράματα και
θάματα με την ανοχή του Ερντο-

γάν, ώστε να το χάσει η ομάδα της
Τραπεζούντας, Τράμπζονσπορ. Η
Φενέρ είχε νικήσει 4-3 εκτός έδρας τη Σίβασπορ και οι οπαδοί
της εξεγέρθηκαν κατά του Ερντογάν. Αργότερα έγιναν οι αποκαλύ-

ψεις. Διαβάστε την παρακάτω στιχομυθία – όπως την κατέγραψε ο
«κοριός» και είναι σίγουρο ότι δεν
θα καταλάβετε τίποτε!
– «Έλα, τι κάνεις; Τι καιρό κάνει
στο Σίβας;» – «Άσε, έχει πολλή ζέστη. 34 βαθμούς σού λέω». – «Ναι,
ναι… Σίγουρα τόσο ζέστη έχει;» –
«Ναι, αδελφέ μου… Αλλά κατά τη
διάρκεια του ματς ίσως υπάρχουν
ανατροπές και αλλαγές θερμοκρασίας. Θα το δεις…»
Αποκωδικοποίηση: Οι 34 βαθμοί Κελσίου είναι το σκορ του αγώνα, 3-4 έληξε. Οι ανατροπές
στη «θερμοκρασία» είναι η διακύμανση! 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4,
3-4. Ωραίος… καιρός. Την προτελευταία αγωνιστική, όπου η Φενέρ
διέλυσε 6-0 την Ανκαραγκούτσου,
με τους ηττημένους δεν έπαιξε ο
καλύτερος παίκτης της, Εμανουέλ Αμουνίκε. Πήγε στη Φενέρ την
επόμενη σεζόν… Τυχαίο; Όχι. Έγινε χαμός και η αγαπημένη του
σουλτάνου Φενέρ τον… έσπρωξε
στη Σπαρτάκ Μόσχας.
Ο Ερντογάν, ωστόσο, έπρεπε
να πάει και στην Τραπεζούντα για
την προεκλογική περίοδο μερικά
χρόνια αργότερα. Ως πολιτικός
που σέβεται τον εαυτό του και τον
Μπίσμαρκ, κατ’ αρχήν λυπήθηκε
που όλη η παρέα του προέδρου
Γκιλντιρίμ κατέληξε στη φυλακή
και υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα
για να επέλθει «κάθαρση» στο
τουρκικό ποδόσφαιρο.
«Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τη
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«Η Ολυμπιακή
Φλόγα είναι
τουρκική»
Φενέρ, έχω εμπιστοσύνη στην
τουρκική ομοσπονδία», είχε πει. Κι
όταν βρέθηκε στο εξαγριωμένο
πλήθος στον Πόντο, το… ντρίμπλαρε, κοφτερές λέξεις – ντρίμπλες αλά Μέσι: «Εγώ είμαι οπαδός της
Φενέρμπαχτσε από παιδάκι, αλλά
αυτό δεν έχει καμία σχέση με την
πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η υποστήριξη μιας ομάδας. Ο γαμπρός
μου είναι οπαδός της Τράμπζονσπορ
και το ίδιο και τα εγγόνια μου με τη
Γαλατά. Η γυναίκα μου υποστηρίζει
την Μπεσίκτας. Μήπως θα έπρεπε
να τη χωρίσω γι’ αυτόν τον λόγο;»
Έπιασε όλο το ποδοσφαιρικό τόξο.
Και την Μπεσίκτας και τη Γαλατά.
Και μετά, έριξε κάπου 400 εκατ.
ευρώ για να φτιάξει ολοκαίνουργιο γήπεδο η Τράμπνζοσπορ! Κλασικά πράγματα για έναν δικτάτορα. Αυτό που λένε γκολ από τα αποδυτήρια. Και πριν προλάβει το
κοινό να συνέλθει, ο Ερντογάν το
αποτελείωσε: «Αν είχα τόση δύναμη, δεν θα ανέβαζα στην Α΄ Εθνική
τη Ρίζεσπορ, την ομάδα απ’ όπου
κατάγεται η οικογένειά μου; Θα άφηνα μήπως την Κασίμπασα, την ομάδα της γειτονιάς όπου μεγάλωσα
στην Κωνσταντινούπολη, να πέσει
στη Β΄ Εθνική;»
Έτσι για την ιστορία, η Κασίμπασα, ένα φτωχοσωματείο της Πόλης, έφτασε στην Α΄ κατηγορία, απέκτησε και πολυτελέστατο γήπεδο. Μόνο που οι άνθρωποι το πάλευαν μήνες τι ονομασία θα του έδιναν. Και το βρήκαν. «Στάδιο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν»!

Ο Τούρκος πρόεδρος φορούσε
τη φανέλα με το «9» στην πλάτη
στα νιάτα του. Μέγας γκολτζής
στο γήπεδο με χόρτο και στο γήπεδο της πολιτικής, που είναι η τέχνη του εφικτού και του κομφορμισμού. Στην Τραπεζούντα δε, ξεχάστηκαν και οι επίσημοι υπαινιγμοί περί ανάμειξης του Ερντογάν
στα ποδοσφαιρικά - καιρικά φαινόμενα των 34 βαθμών Κελσίου,
όπως και οι επίσημες καταγγελίες
στην τουρκική ομοσπονδία, την
UEFA και τη FIFA. Δούναι και λαβείν δεν είναι η πολιτική;
Η αγαπημένου του Ταγίπ, η
Φενέρμπαχτε, δεν υποβιβάστηκε
τελικά, έστω κι αν πρωτόδικα της
αφαιρέθηκαν 30 βαθμοί. Ο Ερντογάν ήταν πάντα εκεί, κοντά
της. Όταν έφυγε από τη ζωή ο μεγαλύτερος θρύλος του τουρκικού
ποδοσφαίρου Λευτέρης Αντωνιάδης (Λεφτέρ Κιουτσουκαντωνιάδης), τον Ιανουάριο του
’12, έμεινε ώρες ολόκληρες στην
ολονυκτία το γήπεδο της Φενέρ.
Λογικό. Είπαμε ότι οι κιτρινομπλέ
της Πόλης έχουν εκατομμύρια οπαδούς, πολλοί «θύματα» της προπαγάνδας.
Επί εποχής της επίπλαστης οικονομικής ευδαιμονίας στην Τουρκία, ο Ερντογάν, ως γνήσιος κυνηγός συνειδήσεων, έδωσε την εντολή: «Φέρτε παικταράδες, κι εγώ
εδώ είμαι». Οι τράπεζες έδιναν δάνεια αβέρτα, οι ομάδες έδιναν
πλούσια συμβόλαια αβέρτα. Η
Τουρκία είχε μεταβληθεί σε El

Dorado της ανατολικής ακτής της
Μεσογείου. Πολύ χρήμα. Όταν οι
ομάδες δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τις τράπεζες, χάρισε τα
χρέη τους!
Τώρα, τα πράγματα ωστόσο
άλλαξαν. Οι μεγάλες ομάδες στην
Τουρκία δεν έχουν πια χρήματα
για αγορές μεγάλων - πανάκριβων
παικτών. Ούτε και το κράτος. Έτσι
έφτασαν στο σημείο ολόκληρη
Μπεσίκτας, αντίπαλος του ΠΑΟΚ
στον 2ο προκριματικό του
Champions League, να χάνει εννέα παίκτες και να θέλει για σέντερ
φορ τον Άκπομ του ΠΑΟΚ.
Ο Ερντογάν έχει διεισδύσει και
στο ελληνικό ποδόσφαιρο; Βεβαίως. Το έχουν ξαναγράψει η «Α» και
το iapopsi.gr για όσα έγιναν στη
Θράκη, με την ΠΑΕ Ποντίων Θρυλορίου, αλλά και την Αθλητική Ένωση Ξάνθης. Κι όπως γίνεται συνήθως, τέτοια θέματα περνούν απαρατήρητα. Η ΠΑΕ Ποντίων Θρυλορίου, που συμμετέχει στο τοπικό
πρωτάθλημα του νομού Ροδόπης
στην Κομοτηνή, μηδενίστηκε στο
παιχνίδι με τον Πανθρακικό, γιατί
στις φανέλες της υπήρχε το σύνθημα «Δεν ξεχνώ, πάντα τιμώ» με
αναφορά στη γενοκτονία των Ποντίων. Αυτό θεωρήθηκε «πολιτικό
σύνθημα» και η ΕΠΟ πήρε αμέσως
τις αποφάσεις της και τιμώρησε
την ΑΕ Ποντίων, γιατί «παραβίασε
τις διατάξεις των FIFA/UEFA».
Τεράστια ντροπή. Στην Αθήνα, ωστόσο, ουδείς ασχολήθηκε. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Βασιλεία 2-1 στην Τού-

μπα, ένα τεράστιο πανό έγραφε στα
αγγλικά «η Μακεδονία είναι μία και
είναι ελληνική». Ο διαιτητής θα ήταν
τυφλός αν δεν το έβλεπε, αλλά δεν
απαίτησε να κατέβει. Δυο χρόνια μετά, επί των ημερών μας, το
thrakisports.gr έγραψε ότι ο σημερινός υπεύθυνος για το Κύπελλο Ελλάδος στην ΕΠΟ, Μάνος Γαβριηλίδης, ήταν εκείνος που μεθόδευσε
την τιμωρία τής ΠΑΕ Ποντίων, για να
πάρει ψηφαλάκια των σωματείων
των Ελλήνων μουσουλμάνων.
Στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ξάνθης παίρνει μέρος και η Αθλητική
Ένωση Ξάνθης, που δημιουργήθηκε από Έλληνες μουσουλμάνους,
και ποιο είναι το έμβλημά της; Ο
πύργος - ρολόι της πόλης, το οποίο έχει γραμμένη την ημερομηνία θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ! Γιατί η ΕΠΣ Ξάνθης και η
ΕΠΟ δεν απαίτησαν ν’ απαλειφθεί
από το έμβλημα η ημερομηνία θανάτου του Κεμάλ και το έκανε με
αβάσταχτη ελαφρότητα στην περίπτωση των ΠΑΕ Ποντίων;
Η ΑΕ Ξάνθης συνεχίζει να παίρνει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα και οι της ΠΑΕ Ποντίων
Θρυλορίου προσέφυγαν στη FIFA,
με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο
της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.
Είναι, ωστόσο, ένα μέσο προστριβής στη Θράκη το ποδόσφαιρο;
Προφανώς. Και ποιος βγαίνει
«κερδισμένος»; Ο Ερντογάν, φυσικά, που κρατάει ένα ακόμα φυτίλι στα χέρια του για τη Θράκη...
Και στο ποδόσφαιρο.

Ο Ερντογάν, σε όποιο
φόρουμ κι αν έπαιρνε
μέρος, έκανε πάντα την
προπαγάνδα του εις
βάρος της Ελλάδας.
Μέχρι κι ότι ο Όμηρος
είναι τουρκικής καταγωγής, είχε πει. Πριν από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου,
ο νεοσουλτάνος είχε
συνάντηση με τον τότε
πρόεδρο της ΔΟΕ, Ζαγκ
Ρογκ. Θυμάστε τι του
είχε πει ο αθεόφοβος;
Ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ανήκει στην Τουρκία! Να θυμίσουμε τι είχε δηλώσει τότε εκπρόσωπος του Ερντογάν:
«Ο πρωθυπουργός εξήγησε στον Ζακ Ρογκ ότι
η Τουρκία είναι η ρίζα
της Ολυμπιακής Φλόγας και ότι τη θέλουμε
πίσω στη χώρα μας. Ανέφερε επίσης ότι, ότι ο
ίδιος ο Ζακ Ρογκ και τα
μέλη της ΔΟΕ έχουν δικαίωμα να φέρουν την
Ολυμπιακή Φλόγα στις
ρίζες της. Η Ανατολία
περιμένει τη Φλόγα
της». Σε λίγο καιρό, δεν
αποκλείεται να ενημερώσει τους συνομιλητές του ότι η Ακρόπολη
είναι τουρκική κι ο Αριστοτέλης κατάγεται από τα περίχωρα της Άγκυρας…
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ΘΕΜΑ
Κούγιας Πανόπουλος
για γέλια και
για κλάματα:
Τα επόμενα…
επεισόδια
με «Λόλα
Φοφόλα»
και «Ντίμι
Ψοφίμι»
Θα μπορούσε να είναι
τηλεοπτική σειρά και
να πουλήσει άντερα.
Και κακώς που ο
Πανόπουλος με τον
Κούγια δεν
υπογράφουν σε
κανένα κανάλι, να
κονομήσουν κι οι δυο.
Ποιος Καπουτζίδης,
τώρα και ποιος Χάρης
Ρώμας; Μία δεν
πιάνουν μπροστά τους.
Αυτήν τη φορά ο
Πανόπουλος,
απατώντας στις
καθημερνές δηλώσειςανακοινώσεις του
Αλέξη, του απαντάει
και στα… αγγλικά. Και
με χαρακτηρισμούς,
όπως «Τακουνάκιας»,
«Φλορέτα», «Μπουλού»
και άλλα. Ξεπεσμός.
Πάτος. Κι ο Κούγιας,
βέβαια, μέγας νομικός
και «ζηλευτό» μέλος
της ελληνικής
κοινωνίας, τον
αποκαλεί «Σουζάνα».
Κι άλλος πάτος.
Τα επόμενα επεισόδια
θα έχουν μέσα χαρακτηρισμούς όπως «Λόλα
Φοφόλα», «Ντίμι Ψοφίμι»…
Για γέλια και για
κλάματα η όλη φάση.
Αυτοί θεωρούνται
τώρα «σοβαροί»
άνθρωποι και
«επενδυτές». Παίζουν
με εκείνους που
ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο, γιατί
είναι πλέον το
μοναδικό αποκούμπι
της ζωής τους, έτσι
όπως έχει η
κατάσταση.

Εσύ προλαβαίνεις να
παίξεις με την Μπενφίκα;

Μια αλλαγή στην UEFA
για τους ρέφερι, και αυτή…
«αναγκαστική»
Ο Τάσος Σιδηρόπουλος μπορεί να τοποθετήθηκε από την UEFA στον
τελικό του Europa League ως τέταρτος διαιτητής, αλλά η εικόνα της
ελληνικής διαιτησίας στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο.
Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις μια αλλαγή έγινε στους Έλληνες διεθνείς
διαιτητές. O Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) προβιβάστηκε
στη β΄ κατηγορία, όπου βρισκόταν μόνο ο Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας). Ο Παπαδόπουλος ωστόσο πήρε ουσιαστικά τη θέση του Κομίνη
(Θεσπρωτίας), που τέθηκε εκτός πινάκων.
Ο Σιδηρόπουλος παραμένει στην ελίτ, ενώ Τζήλος, Διαμαντόπουλος και Σκουλάς καθηλώθηκαν στην τρίτη κατηγορία.

Κι ο Ολυμπιακός νίκησε δυο
φορές 6-1 τον Παναθηναϊκό
Το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο έχει ψυχολογικά προβλήματα, πάει και τελείωσε. Πώς αλλιώς να εκληφθεί η εμπάθεια που έχει εναντίον του Ολυμπιακού; Τελειώνει το ματς Μπάγερν-Μπαρτσελόνα, 8-2. Και τι γράφουνε, ρε, οι αθεόφοβοι; Ότι με το ίδιο σκορ
είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός το… 1930! Τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία. Ότι και καλά «ενημερώνουν» τα πελατάκια τους, πως υπήρξε και τέτοιο σκορ και, μάλιστα, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.
Μάλιστα. Μετά απ’ εκείνο το 8-2, ο Ολυμπιακός νίκησε δυο φορές
6-1 τον Παναθηναϊκό. Είχαν αφορμή να το γράψουνε, μετά το 6-1
της Μπαρτσελόνα επί της Παρί Σ.Ζ. Γι’ αυτό, δεν γράψανε τίποτα. Θα
είχε χαλάσει το Search της Google.




Για μία και μοναδική σεζόν, 1965-66, ο Παναθηναϊκός
φόρεσε αυτήν τη φανέλα. Με τη μία ρίγα, και ο
τερματοφύλακας Τάκης Οικονομόπουλος με τις πολλές. Η
φάση είναι από αγώνα στη Λεωφόρο. Μία σεζόν
νωρίτερα, ο Οικονομόπουλος είχε κρατήσει απαραβίαστη
την εστία του για 1.088 λεπτά, από την 15η έως την 25η
αγωνιστική.



Ο κύριος… Gamiette, γεννημένος το 1986, ήταν διεθνής με
την Εθνική Γουαδελούπης. Έπαιξε μπάλα στη Γαλλία με τη
Φλερύ και τη Ρεμς καθώς και σε ομάδες της πατρίδας του.
Τίποτα το σπουδαίο, αλλά με τέτοιο όνομα, άνετα θα έκανε
τεράστια καριέρα στην Ελλάδα.

Ιβάν, Αλαφούζος
έδεσαν τον γάιδαρό τους
με τα τηλεοπτικά. Οι άλλοι;
Όπως είχε γράψει η «Α» και η iapopsi.gr, ο Ιβάν έκλεισε
στο «μπουκέτο» της Cosmote TV το paokTV. Έδεσε τον γάιδαρό του τηλεοπτικά ο Ιβάν. Όπως θα τον δέσει κι ο Αλαφούζος με το panathinaikos TV, το οποίο επίσης θα εντάξει
στο «μπουκέτο» της Cosmote TV. Και με τους άλλους «άστεγους» τηλεοπτικά, τι γίνεται; Γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι ο Ιβάν δεν τους ξεχνάει, είναι πάντα μαζί τους. Η σκέψη
του είναι μαζί τους, αλλά στο χρήμα χώρια. Ο δε Αλαφούζος, που θα είχε συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της
κυβέρνησης και θα έλυνε το «τηλεοπτικό» μέσω της ΕΡΤ,
πάπαλα.

Έπεσε το χρήμα πάντως
Τα είχαν όλα… δεμένα. Έτσι τους έλεγαν. Μόνο που το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές τους και πάνε σε μπαράζ Ξάνθη και
Απόλλων Σμύρνης για μια θέση στη Super League1.
Ακόμη όμως και μετά το στραπάτσο στο Διαιτητικό, το παραμύθι
συνεχιζόταν. Πάει για… ανατροπή η κατάσταση στην Εκτελεστική της ΕΠΟ, τους έλεγαν. Προφανώς κάποιοι τους παραπλανούσαν για να τους
παίρνουν τα λεφτά. Αυτοί που είχαν αυξημένες νομικές γνώσεις. Κι έπεφταν τα εξώδικα βροχή. Στην Ομοσπονδία. Κι ήλθε η μέρα που θα…
ανέπτυσσαν τις θέσεις τους. Μόνο που η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ τους έγραψε κανονικά.
Ουδείς ασχολήθηκε στο συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τη μη τέλεση των μπαράζ (φυσικά γίνονται και ορίστηκαν ήδη διαιτητές) για να
γίνουν οι ομάδες 15 στη Super League1. Στην ΕΠΟ ούτε καν δέχθηκαν
να δώσουν τη δυνατότητα ακρόασης στις ομάδες, αν και το ζήτησαν,
για να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Δεν τους δόθηκε η πρόσβαση στην
τηλεδιάσκεψη, αφού η υπόθεση για τη SL1 «κλείδωσε» οριστικά με
την πρόσφατη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου… Μέχρι πότε
θα τρώνε το παραμύθι και θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες;
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ΑΝΑΘΕΜΑ
29 Μαΐου 2021
ο τελικός
του Champions
League στην
Κωνσταντινούπολη
Στην επέτειο
της Άλωσης;
Ήταν γνωστό ότι ο τελικός του Champions
League το 2021 πρόκειται να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, καθώς
οι Τούρκοι κάνοντας πολιτική κατάφεραν να πάρουν την κορυφαία αναμέτρηση της σεζόν σε
διασυλλογικό επίπεδο
και να στρέψουν πάνω
τους τα φώτα της Ευρώπης.
Η απόφαση της UEFA για
το καλεντάρι της διοργάνωσης, όμως, έφερε
μία δυσάρεστη έκπληξη
για τους Έλληνες. Διότι
ο τελικός είναι προγραμματισμένο να γίνει στις
29 Μαΐου, δηλαδή το τελευταίο Σάββατο του μήνα. Την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης!
Στις 29 Μαΐου 2021, σε
ένα στάδιο χωρητικότητας 70.000 θέσεων, που
λέγεται «Ατατούρκ», οι
Τούρκοι θα έχουν γιορτή
και θα φροντίσουν να
την προπαγανδίσουν με
κάθε τρόπο. Αν ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
γιόρτασε την επέτειο
των 567 ετών από την Άλωση της Πόλης με εκδηλώσεις που αφορούσαν
στην Αγιά Σοφιά, το
2021 που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση, η
πιθανότητα να ξεσαλώσει όταν τα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων
φιλάθλων θα στραμμένα
στην Κωνσταντινούπολη, θεωρείται δεδομένη.
Ο Ερντογάν θα ετοιμάσει το πιο υπερβολικό
διαθέσιμο σόου με τη
γνωστή μαύρη προπαγάνδα του να περνάει σε
όλη την Ευρώπη μέσω
του ποδοσφαίρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 15

Υποχρεωμένος ο Ιβάν στον
ΠΑΟΚ, όχι ο ΠΑΟΚ στον Ιβάν


▶ ΣΕΛ. 15

• Για τους γνήσιους ΠΑΟΚτσήδες, τους ιδεαλιστές, ο «δικέφαλος»
είναι υπεράνω του αφεντικού του, ενώ για τους κόλακες, τους υλιστές
της… κονόμας, ο ιδιοκτήτης υπεράνω του συλλόγου ▶ ΣΕΛ. 18-19




 

Οι «Mαυρογιαλούροι»
της μπάλας, εν έτει
2020, και η μεγάλη
ευκαιρία του Αυγενάκη

▶ ΣΕΛ. 17

Ποδόσφαιρο
και Ερντογάν:



▶ ΣΕΛ. 23

Επαγγελματίας…
οπαδός, που «παίζει
μπάλα» στην Τουρκία
και τη Θράκη
▶ ΣΕΛ. 20-21





