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Βρυχαται ο Ερντογαν, ο οποιος Ειναι ςτριμωγμΕνος ςτη γωνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

πακέτο 2,7 δισ.
ευρώ έρχεται από
τις Βρυξέλλες
▶ ΣΕΛ. 29




ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ





 

• Έμπειροι διπλωμάτες θεωρούν
ότι οι Τούρκοι επιζητούν θερμό
επεισόδιο για να το φορτώσουν
στην Ελλάδα, προσπαθώντας
να αντιστρέψουν τη διεθνή
κοινή γνώμη
• Αλγεινή εντύπωση από την
ουδετερότητα της Μέρκελ και του
ΝΑΤΟ που επιμένουν για διάλογο,
παρά την προκλητικότητα
των Τούρκων ▶ ΣΕΛ. 4-5



ΚΙΝΑΛ

Εςυ και
οικονομία
σε πρώτο
πλάνο

ΣΥΡΙΖΑ




Οι «53» αδειάζουν τον Αλέξη


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤτΕ

Αναπροσαρμόζουν
τις προβλέψεις
για την ύφεση





• Το χαμηλό
βαρομετρικό
στην οικονομία
επιτείνει η
ταμειακή
στενότητα σε
όλο το φάσμα
της αγοράς
λόγω της
βουτιάς στις
πωλήσεις





Το σύστημα Ζαγοραίου
(ξανα)στοιχειώνει
την Ευελπίδων
• Οι κατά Πολάκη «αρμοί της εξουσίας» στη Δικαιοσύνη,
πανίσχυροι επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται αρμοί-μπετόν επί Ν.Δ.
με εμφατικό παράδειγμα τη μοναδική υποψήφια
για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Σωτ. Παπαγεωργακοπούλου, «ψυχοπαίδι» των Ζαγοραίου,
Σοφουλάκη και Παπαγγελόπουλου ▶ ΣΕΛ. 8

 

• η θεατρική πλευρά
της κας Φρόσως
εκδηλώνεται
με κωμικοτραγικά έργα
όπως «η διάρρηξη»,
και «η ομάδα στήριξής της»
με συμμετοχή του ςυριΖα
σε πρωταγωνιστικό ρόλο
▶ ΣΕΛ. 9

2 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 29/30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

29/30

Μάθε, παιδί μου,
γράμματα για να
προκόψεις όταν
μπεις στο
πανεπιστήμιο
με μονάδα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ανησυχούν στο Μαξίμου για κύμα
“νέων αγανακτισμένων”

3

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Το πληγωμένο
θηρίο είναι πιο επικίνδυνο”

4-5

ΣΥΡΙΖΑ: Οι “53” αδειάζουν τον Τσίπρα
για την κυβερνητική του θητεία
6-7
Κίνημα υποστήριξης της Τουλουπάκη

8-9

ΚΙΝΑΛ: Σε πρώτο πλάνο ΕΣΥ
και οικονομία

10

ΚΙΤΣΟΣ Ο ΚΟΡΙΟΣ

23-25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αναπροσαρμόζουν
τις εκτιμήσεις

26-27

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Γκρεμοτσακίστηκαν
τα έσοδα

28

Πακέτο 2,7 δισ. ευρώ από τις Βρυξέλλες 29



12 ΣελΙδεΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εβδομαδιαία πολιτική
και αθλητική εφημερίδα
EKΔΟΤΗΣ:
Βίκτωρ Δ. Μητρόπουλος
Σύνταξη Ύλης–Επιμέλεια Ενθέτων:
Νίκος Τσαγκατάκης
Creative Director:
Βασίλης Σερφιώτης
Εκτύπωση: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
20ό χλμ. Λ. Λαυρίου 19400, Καρελάς
Κορωπί
Τηλ. Κέντρο: 210 2580100
Fax: 215 5002694
E-mail: info@nikiekdotiki.gr
Διανομή: ΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Καβάλας 76 & Άργους 148,
Αθήνα, Τ.Κ. 10441
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-5157730-1-2, - Fax: 210-5157698
e-mail:info@iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ:
Δ. Μπούρας & ΣΙΑ Ε.Ε.

ς
α
μ
ή
κ
ι
δ
Η
ναμφίβολα οι ημέρες που διάγουμε είναι πολύ κρίσιμες. Όχι μόνο λόγω της πανδημίας του covid-19 και της
οικονομικής κρίσης που έπεται, αλλά και λόγω της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Οι γείτονές μας,
ναι μεν μας έχουν συνηθίσει σε προκλητικές ενέργειες, αλλά τώρα το έχουν παρακάνει. Συνέπεια όλων αυτών
οι ένοπλες δυνάμεις να κινούνται εδώ κι ένα μήνα περίπου στο κόκκινο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ένα ανθρώπινο λάθος, το οποίο να αποβεί μοιραίο και να οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο.
Όπως πολύ σωστά έχει ειπωθεί από παντού, η Ελλάδα έχει επιδείξει τεράστια ψυχραιμία έναντι των τουρκικών προκλήσεων και προσπαθεί να υπερασπίσει τα δικαιώματά της μέσω της διπλωματικής οδού. Τόσο η συμφωνία με την
Αίγυπτο για την ανακήρυξη των θαλασσίων ζωνών, όσο και οι άλλες ενέργειες που έχουν γίνει από την Αθήνα δεν είναι τίποτε άλλο από μία αμυντική στάση έναντι των αυξανόμενων προκλήσεων εκ μέρους της
Τουρκίας. Προκλήσεις που έχουν ξεφύγει από τις λεκτικές επιθέσεις του ίδιου του Ερντογάν και των υπουργών του κι έχουν να κάνουν και με τις αλλεπάλληλες παράνομες navtex που εκδίδουν οι Τούρκοι και με
τα τουρκικά ερευνητικά πλοία να σουλατσάρουν όπου
γουστάρουν.
Κι εντάξει, οι Τούρκοι είναι σε δεινή θέση και προσπαθούν έστω και με σπασμωδικό τρόπο να αντιδράσουν.
• Τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και στο
Το ζήτημα πλέον που τίθεται είναι τι κάνουν οι σύμμαεσωτερικό της χώρας υπάρχουν
χοί μας. Η Ε.Ε. και η Άνγκελα Μέρκελ μπορεί να δηλώνουν ότι «έχουμε υποχρέωση να σταθούμε αρωγοί στην
διαφορετικές οπτικές γωνίες
Ελλάδα», αλλά επί της ουσίας δεν κάνουν τίποτα. Διότι
όλοι γνωρίζουμε πως η Γερμανίδα καγκελάριος έχει και
την πυγμή και τη δύναμη να βάλει τον Τούρκο πρόεδρο στη θέση του. Κι όμως, ναι μεν στις δηλώσεις της στηρίζει τη
χώρα μας, όμως στην πράξη παρακολουθεί ως απλός θεατής ενδιαφερόμενη μέχρι το τέλος του έτους που έχει την
προεδρία της Ε.Ε. να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο. Και όντως νίπτει τας χείρας της ως Πόντιος Πιλάτος. Διότι πώς
αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος την απάθεια του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο οποίος
την ώρα που ο Τσαβούσογλου απειλούσε με πόλεμο την Ελλάδα αυτός σφύριζε κλέφτικα.
Αλλά και ο Γενς Στόλτεμπεργκ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, με τη στάση του στην ελληνοτουρκική κρίση προφανώς βάλθηκε να αποδείξει τα λεγόμενα του Μακρόν. Ότι το ΝΑΤΟ είναι πλέον ένας ημιθανής οργανισμός και καλό είναι να διαλυθεί. Η αδιαφορία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ φθάνει στα όρια της πρόκλησης.
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο, μόνο ως ακατανόητη μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει
«παρών» στην συμφωνία με την Αίγυπτο, όταν ο ίδιος ο κ. Τσίπρας προ δύο περίπου μηνών από το φόρουμ των
Δελφών πίεζε για άμεση συμφωνία με την Αίγυπτο.
Η συμφωνία έχει αρκετά θολά σημεία, αλλά αυτό που επιτυγχάνει είναι να ισοπεδώνει το έτσι κι αλλιώς παράνομο
τουρκολιβυκό μνημόνιο. Με βάση αυτό, η Ν.Δ. και το ΚΙΝΑΛ ψήφισαν υπέρ τη συμφωνίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε
λαβή για σχόλια στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, όπου εξακολουθούν ακόμη να ισχυρίζονται ότι η συμφωνία είναι επιζήμια για τους λαούς Ελλάδας κι Αιγύπτου. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Ερντογάν!
Προφανώς ο κ. Τσίπρας θεώρησε ότι οι πρώην υπουργοί του Κοτζιάς και Κατρούγκαλος ξέρουν καλύτερα την εξωτερική πολιτική από ό,τι ο Γιώργος Παπανδρέου (υπερψήφισε τη συμφωνία), για τον οποίο μπορείς να πεις το
οτιδήποτε σχετικά με τις γκάφες του, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορείς παρά να του αναγνωρίσεις ότι οι γνώσεις
του στην εξωτερική πολιτική είναι πολύ μεγαλύτερες από όλο σχεδόν το ελληνικό Κοινοβούλιο.
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Με ρωγμές
το μέτωπο κατά
της Τουρκίας
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Η ΑΠΟΨΗ
Οι νέοι
«αγανακτισμένοι»;

Παίρνουν τα μέτρα τους
για να προλάβουν κάποιο
ρεύμα που να θυμίζει νέους «αγανακτισμένους»
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα ορόσημο για την ελληνική κυβέρνηση,
καθώς έχει ανοικτά
μέτωπα, που διαμορφώνουν μία
νέα κατάσταση στην καθημερινότητα των πολιτών. Εξάλλου, και
τα προβλήματα που πρέπει να υπερβεί η κυβέρνηση είναι πολύ
σημαντικά.
Κατ’ αρχάς, είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς όλες
οι επιστημονικές απόψεις συγκλίνουν, ότι από το φθινόπωρο
αναμένεται το δεύτερο κύμα της
πανδημίας του covid-19. Και μάλιστα, ακόμη οι επιστήμονες δεν
γνωρίζουν εάν το δεύτερο κύμα
θα είναι εξίσου δριμύ και θανατηφόρο, ή αν θα έχει αρχίσει να
χάνει την ισχύ του, όπως συνέβη
με άλλους κορωνοϊούς στο παρελθόν.
Ήδη, όπως ανακοινώθηκε, εντός του Σεπτεμβρίου ανοίγουν
και τα σχολεία, όπου τα μαθήματα δεν θα γίνονται όπως τον
Μάιο και τον Ιούνιο σε δόσεις,
αλλά τα σχολεία θα λειτουργούν
σε πλήρη δραστηριότητα. Και ναι
μεν οι επιστήμονες θεωρούν ότι
οι μαθητές, ειδικά αυτοί του δημοτικού, είναι πιο ισχυροί έναντι
της νόσου, όμως ουδείς μπορεί
να προβλέψει το μπέρδεμα που
θα έλθει όταν ξαφνικά θα υπάρχουν και οι καθιερωμένες ιώσεις
που παρεπιδημούν στην εκπαιδευτική κοινότητα σε κάθε σχολικό έτος.
Σε συνδυασμό με την πανδημία, υπάρχει και το μέτωπο της
οικονομίας. Πολλοί κλάδοι έχουν
πληγεί λόγω του lockdown, αλλά
και της ύφεσης που θα χτυπήσει
όχι μόνο την ελληνική, αλλά την
παγκόσμια οικονομία. Και ναι
μεν στην κυβέρνηση προσπαθούν με όλα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τον περασμένο
Μάρτιο να ανακουφιστούν οι
πληγέντες, αλλά εν τούτοις υπάρχει έντονη ανησυχία.
Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά
υπάρχουν και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με τον γείτονά μας,
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να
έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις εμπρηστικές
δηλώσεις κατά της χώρας μας.
Στο Μαξίμου πιστεύουν ότι και
τον Σεπτέμβριο θα καταφέρουν
να έχουν επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα, όπως έγινε την άνοιξη.
Τα κρίσιμα βήματα είναι τα ακόλουθα: Κατ’ αρχάς, να ξεκινήσει η σχολική χρονιά –έστω και
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Ανησυχούν στο
Μαξίμου για νέους
«αγανακτισμένους»...
• Μήνας ορόσημο ο Σεπτέμβριος
για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που
δηλώνει έτοιμη να αντεπεξέλθει
στις 14 Σεπτεμβρίου– δίχως παρατράγουδα. Να συνεχιστεί η θωράκιση του ΕΣΥ και με εξοπλισμό, αλλά και με προσωπικό
(γιατρούς και νοσηλευτές). Να υ-

πάρχει έγκαιρη ενημέρωση των
πολιτών για τα μέτρα προστασίας. Ενόψει του δύσκολου Σεπτεμβρίου, μπροστά στο δεύτερο
κύμα της πανδημίας στο Μαξί-

μου λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
και τις θεωρίες συνωμοσίας που
«ανθούν» στο διαδίκτυο, τόσο για
τη χρήση των μασκών, όσο και
για το ότι κρύβονται από πίσω
κάποιες σκοτεινές δυνάμεις. Ας
μην ξεχνάμε ότι κερδίζουν έδαφος οι θεωρίες ότι μαζί με τα εμβόλια θα βάλουν τσιπάκια για να
μας ελέγχουν και διάφορες τέτοιες αηδίες.

Αποφασίζουν οι ειδικοί για την ημερομηνία
που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
Ως μία από τις κρισιμότερες εβδομάδες μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή που ξεκινάει από αύριο, καθώς
θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Τόσο για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, όσο και εάν θα χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για να ανασχεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το
δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο μοιάζει σαν να βρίσκεται στην αυλή μας και να παραμονεύει
να εισέλθει στο σπίτι. Και λέμε κρίσιμη διότι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αναμένεται μέχρι αύριο
βράδυ να έχει επιστρέψει το σύνολο σχεδόν των αδειούχων από τις διακοπές, οπότε θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για να μελετηθεί το πώς κινείται η πανδημία. Οπότε, ίσως στο τέλος της επόμενης
εβδομάδας να ανακοινωθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, όχι όμως ένα νέο lockdown.
Μεθαύριο Δευτέρα συνεδριάζει η ολομέλεια της επιτροπής των ειδικών, όπου θα συζητηθούν όλα τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το
πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Με βάση τον σχεδιασμό, τα σχολεία πρέπει να υποδεχθούν τους μαθητές τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Όμως, όπως όλα δείχνουν, το πιθανότερο είναι την ερχόμενη
Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, να ανακοινώσει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς ναι μεν στα σχολεία υπάρχουν τα βιβλία, οι εκπαιδευτικοί και
το προσωπικό καθαρισμού, όμως και οι δήμοι θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να προμηθεύσουν με μάσκες και αντισηπτικά τα παιδιά.

Στο πρωθυπουργικό μέγαρο τις
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλες
τις αντιδράσεις για τα μέτρα προστασίας από την πναδημία. Κι αυτό διότι όσοι αντιδρούν ακόμα
και στο γεγονός της ύπαρξης του
ιού κινούνται για να δημιουργήσουν ένα οργανωμένο ρεύμα.
Μία κίνηση που θα προσομοιάζει στους πάλαι ποτέ «αγανακτισμένους», που τόσο ταλαιπώρησαν τη δημόσια ζωή της χώρας
με τα όσα έκαναν στην αρχή της
οικονομικής κρίσης που βίωσε η
Ελλάδα.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι «αγανακτισμένοι» βγήκαν στις πλατείες,
όχι τόσο για τα μέτρα που έλαβε η
κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο (το
2010), αλλά επειδή διαδόθηκε
σε χρόνο ρεκόρ η φήμη ότι ο Αντρίκος Παπανδρέου (αδελφός
του Γιώργου) και η Μαργαρίτα
Παπανδρέου (μητέρα του τότε
πρωθυπουργού) έβγαλαν τρελά
λεφτά από τα ασφάλιστρα κινδύνου των ελληνικών ομολόγων με
τη χρεοκοπία της χώρας. Πάνω
σε αυτήν τη θεωρία συνωμοσίας
καβάλησε και ο Πάνος Καμμένος και πρωταγωνίστησε με το
κόμμα του, τους ΑΝΕΛ, που στο
τέλος από Ανεξάρτητοι Έλληνες
μετατράπηκαν σε Ανεξέλεγκτους.
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το αίσθημα ασφάλειας
που θα πρέπει να καλλιεργήσουν
απέναντι στο δεύτερο κύμα του
κορωνοϊού στην κοινωνία είναι
βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει. Υπάρχουν μάλιστα και αυτοί που
πιστεύουν ότι μέσα στον Σεπτέμβριο το κύμα κορωνοϊού θα ελεγχθεί έστω και οριακά...
Το φθινόπωρο, όπως παραδέχονται όλοι, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την κυβέρνηση
και για έναν ακόμα λόγο. Θα
πρέπει να παραμείνει, όσο το δυνατόν πιο ανοικτή, η οικονομία
και να σωθεί ό,τι είναι εφικτό. Ο
τουρισμός, έστω και μερικώς, άνοιξε μετά από μεγάλο υγειονομικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η άλλη επιλογή θα ήταν να
ακολουθηθεί αυτό που πρότεινε
εμμέσως ο Αλέξης Τσίπρας: Όλοι στο ταμείο ανεργίας και ο
τουρισμός κλειστός μέχρι νεωτέρας. Σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα κρίνει πολλά για την κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Κορωνοϊός και οικονομία θα αποτελέσουν βαρόμετρο εξελίξεων. Διότι ναι μεν η
αξιωματική αντιπολίτευση μοιάζει να είναι σε λήθαργο και να
στηρίζεται μόνο σε άναρθρες
κραυγές, αλλά ο βασικός κίνδυνος για το Μαξίμου να βρεθεί
ξαφνικά ενώπιων ενός νέου κύματος «αγανακτισμένων».
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• Ο στριμωγμένος στη γωνία Ερντογάν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής
της Ευρώπης στα τέλη Σεπτεμβρίου θα παίξει τα ρέστα του

«Το πληγωμένο θηρίο
είναι πιο επικίνδυνο»
Έμπειροι διπλωμάτες θεωρούν ότι
οι Τούρκοι επιζητούν θερμό επεισόδιο για να το φορτώσουν στην Ελλάδα, προσπαθώντας να αντιστρέψουν τη διεθνή κοινή γνώμη

κίνδυνο πειρατή». Και το σημαντικότερο,
χτύπησε στο μαλακό υπογάστριο τη Γαλλία,
τη μοναδική πυρηνική δύναμη εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζωτικά συμφέροντα στη Μεσόγειο.

Η αντίδραση της Ελλάδας
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

κατάσταση είναι περίπλοκη. Αυτή την εποχή ο Ερντογάν θυμίζει πληγωμένο
θηρίο. Όλα όσα είχε σχεδιάσει ανατράπηκαν. Το
αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, που έφτανε
μέχρι το Γιβραλτάρ, κατέρρευσε. Και τώρα είναι
πραγματικά πιο επικίνδυνος. Γι’ αυτό χρειάζεται
εκ μέρους μας ψυχραιμία στον υπέρτατο βαθμό
για την αποφυγή του οποιουδήποτε σφάλματος». Αυτά μας έλεγε έμπειρος διπλωμάτης,
όταν του ζητήσαμε τη γνώμη του για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε τα ηνία της χώρας του είναι τόσο στριμωγμένος στα σχοινιά. Επί τόσα χρόνια
πρωτοστάτησε σε διάφορες... μαγκιές και
οι ισχυροί έκαναν το κορόιδο, θεωρώντας
ότι γίνονται για λόγους εσωτερικής εκμετάλλευσης του Τούρκου προέδρου. Ουδείς
από τη διεθνή κοινότητα είχε διαβλέψει
ποια είναι τα πραγματικά σχέδια του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Ούτε φυσικά και οι Έλληνες πολιτικοί. Ειδικά μετά την κουμπαριά με τον Κώστα Καραμανλή, όλοι στην
Αθήνα έλεγαν πως «βρήκαμε έναν αξιόπιστο
συνομιλητή στην άλλη πλευρά του Αιγαίου».
Το ζήτημα είναι ότι ουδείς μπόρεσε ποτέ
να κατανοήσει μέχρι πού έφταναν οι φιλοδοξίες του Ερντογάν. Άντε κάποιοι πιο
προχωρημένοι έλεγαν ότι «θέλει να μοιάσει
στον ιδρυτή του σύγχρονου τουρκικού κράτους, τον Κεμάλ Ατατούρκ». Κι όμως, ο Τούρκος πρόεδρος καιγόταν αφενός μεν να αποκαθηλώσει τον Ατατούρκ και να πάρει
τη θέση του, αφετέρου δε να γίνει ο νέος
Σουλτάνος που θα ελέγχει τη Μεσόγειο
Θάλασσα. Ακόμη και στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ελάχιστοι έδωσαν σημασία.
Ούτε κι όταν εισέβαλε στο Βόρειο Ιράκ, ή
και στη Βόρεια Συρία.
Για πρώτη φορά η διεθνής κοινότητα

«

άρχισε να υποψιάζεται για το πού το πάει ο
Τούρκος πρόεδρος, όταν ξεκίνησε να αμφισβητεί τις συνθήκες που είχε υπογράψει
ο Ατατούρκ και ιδιαίτερα αυτή της Λωζάννης. Βλέπετε, η συνθήκη της Λωζάννης δεν
του επέτρεπε να αναπτύξει το δόγμα του για
τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εκεί, όμως, που τρά-

νταξε συθέμελα τη διεθνή γνώμη ήταν με
το απίθανο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά
και το ότι απέστειλε μισθοφόρους τζιχαντιστές στο πλευρό του Σάρατζ. Αυτό ήταν και
το μεγάλο λάθος, καθώς άλλαξε πίστα και
στο πώς τον αντιμετωπίζουν οι ξένοι. Το
«κακομαθημένο παιδί» μετατράπηκε σε «επι-

Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι στο απόγειο
της δόξας τους οι ισχυροί συνήθως έχουν
απώλεια αντανακλαστικών. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Ερντογάν, που έβλεπε την
Ελλάδα σαν μύγα. Επίσης, θεωρούσε την
Τουρκία πιο ισχυρή ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι έχει
ανάγκη τα λεφτά της, τόσο για το μεταναστευτικό, όσο και με την ειδική εμπορική
σχέση που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που τη μία
ξεκινούν και την άλλη παγώνουν.
Το 2020 εξελίσσεται πολύ άσχημα με
την Τουρκία. Κατ’ αρχάς, στη μάχη του Έβρου υπέστη δεινή ήττα από την Ελλάδα,
που απέκρουσε τις ορδές λαθρομεταναστών που ο ίδιος έστειλε. Εκεί δεν αντιμετώπισε μόνο την Ελλάδα –που ματαίωσε
τα σχέδιά του– αλλά και την ίδια την Ευρώπη, καθώς από τη μία είδε στον Έβρο
να βρίσκονται και φρουροί από άλλα κράτη της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα η Ε.Ε. εν μέσω πανδημίας τού έκοψε τα λεφτά. Και μάλιστα όταν ζήτησε να δει τη Μέρκελ, η
Γερμανίδα καγκελάριος τον παρέπεμψε
στην Ούρσουλα Φον νετρ Λάιεν, η οποία του ύψωσε ανάστημα παραπέμποντάς τον σε νέες χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για να υπάρξει νέα συμφωνία για
το μεταναστευτικό κι εν συνεχεία να αναζητηθούν κονδύλια. Ζήσε, Μάη μου, να
φας τριφύλλι, όπως λέει και το λαϊκό γνωμικό. Οι διαπραγματεύσεις λόγω και της
πανδημίας έχουν βαλτώσει, ενώ τα μηνύματα που λαμβάνει είναι αρνητικά. Η
Μέρκελ δεν ελέγχει πλέον όλες τις χώρες
και ήδη πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, υπάρχουν άλλες τρεις τουλάχιστον
χώρες (Γαλλία, Αυστρία, Πολωνία) που απειλούν με βέτο εάν υπάρξει περαιτέρω
χρηματοδότηση της Τουρκίας.

Η Γαλλία και η συμφωνία
για πακέτα
Το χειρότερο σενάριο για τον Ερντογάν
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συνέβη τον Ιούλιο. Εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τετραήμερες διαπραγματεύσεις αποφάσισε να μοιράσει τουλάχιστον δύο τρισεκατομμύρια ευρώ στα μέλη της. Άκουγε τα πακέτα ο Ερντογάν κι έτρεχαν τα σάλια του. Η χρεοκοπημένη Ελλάδα θα πάρει μέσα σε μία επταετία ένα
πακέτο, που μαζί με τις ενισχύσεις από τα
σταθερά κοινοτικά προγράμματα θα ανέλθει σχεδόν στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ –
και η Τουρκία τίποτα. Και το σημαντικότερο, αύξησε σε υπερθετικό βαθμό τους εχθρούς της Τουρκίας εντός της Ευρώπης.
Όμως δύο γεγονότα στην κυριολεξία
διέλυσαν το αφήγημα του Ερντογάν για
τη «Γαλάζια Πατρίδα», δηλαδή τη «Μεγάλη Τουρκία». Δύο γεγονότα κατά το τριήμερο 4-6 Αυγούστου. Στις 4 Αυγούστου
σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο λιμάνι
της Βηρυτού με δεκάδες νεκρούς. Και δύο
ημέρες αργότερα ο Εμανουέλ Μακρόν
με την επίσκεψή του έθεσε τον Λίβανο υπό τη σκέπη της Γαλλίας, αναγκάζοντας
την κυβέρνηση να παραιτηθεί και δεσμεύοντας όλους τους λογαριασμούς Λιβανέζων αξιωματούχων από όποια πλευρά και να προέρχονται. Ταυτόχρονα, έθεσε το κατεστραμμένο λιμάνι υπό γαλλική
εποπτεία, κάτι που ικανοποίησε και τις όμορες χώρες.
Την ίδια ημέρα –6 Αυγούστου– ο Νίκος
Δένδιας υπογράφει στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του τη συμφωνία για την
ανακήρυξη των θαλασσίων ζωνών μεταξύ
Ελλάδας-Αιγύπτου. Κάτι που σημαίνει ότι
μόλις η συμφωνία ανακοινωθεί στον
ΟΗΕ, καταπέφτει το έτσι κι αλλιώς παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Τι έχασε σε αυτό το διαβολοτριήμερο ο
Ερντογάν; «Το πιθανότερο να έχει απολέσει
όλους τους συμμάχους του στην Ανατολική
Μεσόγειο», επισημαίνουν έμπειροι διπλωμάτες, που όμως είναι επιφυλακτικοί για
το μέλλον διότι, όπως λέει και ο λαός μας,
«το πληγωμένο θηρίο γίνεται πάντα πιο επικίνδυνο». Πλέον δεν μπορεί ούτε να περάσει
τουρκικό πλοίο από τα χωρικά ύδατα Συρίας, Λιβάνου, Ισραήλ, ενώ κι επισήμως
και στην Αίγυπτο. Μάλιστα, στη χώρα των
Φαραώ οποιαδήποτε κίνηση κάνει με τους
αδελφούς Μουσουλμάνους θα θεωρηθεί
εχθρική από τον Αλ Σίσι.
Ακόμη και η εκεχειρία που αποφάσισαν
ο δικός του Σάρατζ με τον πρόεδρο της
Βουλής, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, στη Λιβύη,
δεν βοηθάει τα σχέδιά του. Όλες οι ξένες
δυνάμεις ζητούν να επικρατήσει η έννομη
τάξη και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές να
τα βρουν, για να σταματήσει ο εμφύλιος.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Σάρατζ θα πρέπει να επιλέξει, είτε να πάει έως
το τέλος με τον Ερντογάν, είτε να σκεφθεί
το μέλλον του μέσω μίας νέας ειρηνευτικής
διαδικασίας. Και από τη στιγμή που το
Τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι και με τη
βούλα του ΟΗΕ παράνομο, τότε δεν αποκλείουν ξένοι παρατηρητές να αλλάξει
στρατόπεδο.
Στο εσωτερικό της Τουρκίας, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά σε ό,τι αφορά την οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Παρασκευή 21 Αυγούστου, που
ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η
Τουρκία ανακάλυψε κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλσσα, οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την οικονομία της.
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Νίπτουν τα χείρας σαν Πόντιοι Πιλάτοι
Από δηλώσεις καλά πάνε όλοι οι εταίροι μας, αλλά
όταν πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες νίπτουν
τα χείρας τους ως νέοι Πόντιοι Πιλάτοι. Πραγματικά
έχει φτάσει σε εκνευριστικό βαθμό ο τρόπος που
αντιμετωπίζουν την προκλητικότητα των Τούρκων
οι περισσότεροι εκ των μεγάλων δυνάμεων.
Η Μέρκελ μεσολαβεί και ζητά διάλογο. Ο Τράμππου έχει τρεχάματα με τις αμερικανικές εκλογές-λέει
να αποφευχθεί η σύρραξη και να κάνουμε διάλογο.
Αυτός βέβαια που ξεπέρασε τα εσκαμμένα είναι ο
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.
Εκεί έχει κολλήσει η βελόνα στο “βρείτε τα”.
Προφανώς κάνει τα στραβά μάτια στην
προκλητικότητα Ερντογάν, ο οποίος συμπεριφέρεται
ως πειρατής απέναντι σε ένα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ,
αλλά ο αξιωματούχος αγρόν ηγόραζε.

Μάλιστα, μεσοβδόμαδα το τουρκικό κράτος αγόραζε χρυσό ακόμη και από τα παραδοσιακά παζάρια της Κωνσταντινούπολης.

Το μέλλον
Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Τετάρτη στη Βουλή, ότι επεκτείνεται η αιγιαλίτιδα ζώνη στο Ιόνιο, μέχρι
το ακρωτήριο Ταίναρο, στα 12 μίλια από
τα έξι, και οι πρώτες αντιδράσεις από τη
γειτονική Αλβανία ήταν θετικές (παρά το
γεγονός ότι τουρκικοί κύκλοι ήλπιζαν σε
διαμαρτυρία). «Η Ελλάδα, όπως κάθε άλλο
κράτος-μέλος της Συμφωνίας του Θαλάσσιου
Δικαίου (UNCLOS) του Montego Bay -1982,
όπου το επιτρέπει η Γεωγραφία και δεν παραβιάζονται τα κυρίαρχα δικαιώματα ενός άλλου κράτους, χαίρει του δικαιώματος διεύρυνσης των χωρικών του υδάτων, βάσει των
προβλέψεων του UNCLOS», ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας. Στην ανακοίνωση του αλβανικού
υπουργείου Εξωτερικών σημειώνεται, επίσης, ότι η Αλβανία και η Ελλάδα ως γειτονικές χώρες, οι οποίες μοιράζονται θαλάσσιες ζώνες, «είναι δεσμευμένες στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για την ΑΟΖ,
σε πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου οφέλους, στηριζόμενες στις αρχές και κανονι-

σμούς του δικαίου της θάλασσας, της διεθνούς εμπειρίας και σεβόμενες την απόφαση
του αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου»,
το οποίο, όπως είναι γνωστό, ακύρωσε
την προηγούμενη Συμφωνία μεταξύ των
δύο κυβερνήσεων του 2009.
Εξάλλου, το επόμενο βήμα της ελληνικής διπλωματίας είναι να επέλθει νέα συμφωνία με την Αλβανία για την ανακήρυξη
ΑΟΖ. Μόνο που αυτήν τη φορά η Αλβανία
καίγεται για την Ε.Ε. και ο μπαμπούλας
Μακρόν (που έθεσε βέτο πέρυσι τον Νοέμβριο για την Αλβανία και τα Σκόπια) δεν
επιτρέπει και πολλές ασκήσεις στον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος
μας έχει συνηθίσει σε... ακροβασίες.
Θεωρητικά, με βάση και τις δηλώσεις
Χουλουσί Ακάρ (υπουργός Άμυνας της
Τουρκίας) την Πέμπτη, η Τουρκία δέχεται
τον διάλογο, όπως διαβεβαίωσε και ο Ερντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως η
σταθερή θέση της Ελλάδας, ότι δεν συζητούμε τίποτε άλλο πέραν της υφαλοκρηπίδας, αλλά και ότι πρέπει να σταματήσει η
τουρκική προκλητικότητα δείχνει ότι δύσκολα τα δύο μέρη θα καθίσουν στο ίδιο
τραπέζι. Κάτι κατάλαβε και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας κατά
την πρόσφατη επίσκεψή του σε Αθήνα και

Άγκυρα.
Μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, οι περισσότεροι διπλωμάτες συμφωνούν ότι η
Τουρκία θα συνεχίζει να προκαλεί. Θα επιζητά ένα θερμό επεισόδιο για να το φορτώσει στην Ελλάδα. Ειδικά εάν βλέπει ότι
τον Σεπτέμβριο την περιμένουν οικονομικές κυρώσεις. Κι εάν τις αποφύγει λόγω
της Μέρκελ, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί
να περιμένει νέα οικονομική συμφωνία με
την Ευρώπη. Είτε μέσω μίας νέας συμφωνίας για το μεταναστευτικό, είτε μέσω της
ειδικής εμπορικής σχέσης με την Κομισιόν
(τώρα όλα έχουν παγώσει).
Ο Ερντογάν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα παίξει τα ρέστα του. Αν δεν αλλάξει
κάτι δραματικά, τότε θα αυξηθούν οι επικριτές στο εσωτερικό. Και το κακό, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι
ότι απέναντί του βρίσκονται εκτός των νέων, των ευρωπαϊστών και των κατοίκων
της Δυτικής Τουρκίας, και οι εθνικιστές,
που αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία έχει
στριμωχθεί. Διότι κι αυτοί καταλαβαίνουν
ότι ημέρα με την ημέρα η Ευρώπη απομακρύνεται από αυτούς. Εξάλλου, είναι
χαρακτηριστική η θέση του Αυστριακού
υπουργού Εξωτερικών, Αλεξάντερ Σάλενμεπργκ, ο οποίος ζήτησε μια πραγματικά θεμελιώδη συζήτηση για την Τουρκία. «Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση
και προκαλεί την Ευρώπη, και είναι σαφές ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι η Νότια
Σινική Θάλασσα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα πράγματα εκεί να εξελιχθούν έτσι. Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να αποτελεί
τη βάση και είμαι υπέρ τού να διεξαγάγουμε
μια πραγματικά θεμελιώδη συζήτηση για την
Τουρκία», δήλωσε ο κ. Σάλενμπεργκ
προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο
των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., που
πραγματοποιείται στο Βερολίνο στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας. «Νομίζω ότι σιγά-σιγά πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Χρειαζόμαστε ένα “reality check” και η ΕΕ πρέπει να δείξει
μια σαφή στάση, όταν η Άγκυρα συμπεριφέρεται έτσι και παρουσιάζει τέτοια ρητορική
και τέτοια μέτρα, όπως αυτή τη στιγμή», προσέθεσε χαρακτηριστικά.
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«Το Μαξίμου αποφάσιζε
την οικονομική πολιτική
και αυτό υποχρέωνε τους
βουλευτές να ψηφίζουν
τα δύσκολα μνημονιακά
νομοθετήματα»
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• ΣΥΡΙΖΑ: Οι «53» σήκωσαν το γάντι και απάντησαν επί όλων
των ανοιχτών ζητημάτων, και για τις ευθύνες του προέδρου
του κόμματος και για τις υποθέσεις Παππά

Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

ναμφίβολα οι τσακωμοί μέσω διαδικτύου των λεγόμενων προεδρικών
του ΣΥΡΙΖΑ, με τους
«53», αλλά και με τους «σημιτικούς» της Προοδευτικής Συμμαχίας αποτέλεσαν το κλου στο θερινό πολιτικό τοπίο. Διότι ναι
μεν τα ελληνοτουρκικά και η πανδημία του covid-19 ήταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας και του
ενδιαφέροντος των πολιτών, όμως και οι εσωκομματικές αντιμαχίες της Κουμουνδούρου έδωσαν σκληρό αγώνα για να κερδίσουν την πρώτη θέση.
Πολλοί θα αναρωτηθούν για
ποιον λόγο στα καλά καθούμενα
αναζωπυρώθηκαν οι εσωκομματικές μάχες στον ΣΥΡΙΖΑ κι ενώ
βιώνουμε ένα απίθανο καλοκαίρι, λόγω της πανδημίας; Οι περισσότεροι θα σκεφθούν ότι έσπασε το πύον λόγω των αναρτήσεων Καρανίκα, της αρθρογραφίας Τζάκρη και των επικρίσεων
του Πολάκη και των προεδρικών για την οικονομική πολιτική
που ακολούθησε ο Τσακαλώτος
και το γεγονός ότι άφησε πίσω
του ένα πολύ σημαντικό κομπόδεμα στα κρατικά ταμεία.
Αυτά ήταν οι αφορμές. Τα αίτια είναι πολύ πιο βαθιά. Κατ’ αρχάς, οι «53» διαφωνούν με την
ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης
έχουν ανέβει
στα κεραμίδια μαθαίνοντας ότι στον
εσωτερικό ανασχηματισμό που ετοιμάζει ο
Τσίπρας, θα μείνει αλώβητος ο
Νίκος Παππάς.
Η παραμονή του πρώην υπουργού στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ
έχει ανάψει τα αίματα, καθώς οι
«53» θεωρούν ότι με τις ήδη υπάρχουσες αποκαλύψεις, αλλά
και αυτές που έχουν υποσχεθεί
οι συνομιλητές του Παππά ότι
έρχονται, δημιουργεί πρόβλημα
στην εικόνα του κόμματος.
Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε
ότι ο Νίκος
Παππάς κινεί τα νήματα
στο παρασκήνιο, καθώς
είναι αυτός
που καθοδηγεί όλα όσα
γράφονται κατά του Ευκλείδη

«Ο Τσίπρας ήξερε
τα πάντα και
αποφάσιζε για όλα»
Τσακαλώτου και άλλων στελεχών της παλιάς φρουράς, τότε ο
καθένας μπορεί να κατανοήσει
για ποιο λόγο οι «53» για πρώτη
φορά υπερέβησαν τα δικά τους εσωκομματικά εσκαμμένα.
Και με την ανάρτησή τους στον
ιστότοπο commonality έστειλαν
ένα ηχηρό μήνυμα στον Αλέξη
Τσίπρα.

Ο Τσίπρας στο κάδρο
των ευθυνών
Θεωρητικά οι συγγραφείς του άρθρου, οι Κώστας Καλλωνιάτης,
Δημήτρης Καρέλλας, Βασίλης
Σκλιας, εξηγούν πως η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν σε γνώση του Μαξίμου
και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα,
ενώ πολλές φορές αυτή ήταν και
η εντολή προς τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Όμως αυτό που αφήνουν να εννοηθεί ήταν ότι ουδείς έκανε κάτι δίχως να το γνωρίζει ο τότε πρωθυπουργός. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας γνώριζε όλες
τις «δραστηριότητες» του Νίκου
Παππά και τα ραντεβού του με επιχειρηματίες, οι οποίοι και τον
κατέγραφαν. Αυτό εξάλλου έχει
δηλώσει και
ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος δύο
φορές. Μία
από του βήματος
του
Κοινοβουλίου και μία σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Πάντα ενημέρωνα τον κ.
Τσίπρα για τις ενέργειές μου. Ήξερε
τα πάντα για την πορεία της δικογραφίας της Novartis», έχει πει ο
κ. Παπαγγελόπουλος, ο οποίος
εάν τελικά καθίσει στο εδώλιο
του κατηγορούμενου στο Ειδικό

Δικαστήριο ίσως θυμηθεί περισσότερα.
Οι συντάκτες αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά στην υπόθεση Παππά και στο λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα: «Διατυπώνεται
ο ισχυρισμός πως δεν πρέπει “να
διαφημίζουμε το ηθικό πλεονέκτημα” γιατί “το ’χουμε έτσι κι αλλιώς
και το αποδείξαμε!”. Έτσι όμως:
Διαστρέφεται αυτό που πραγματικά
έχει ειπωθεί, ότι δηλαδή “το ηθικό
μας πλεονέκτημα είναι κάτι που πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα”.
Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείται
και τι υπονοείται. Δεν νοείται, συνεπώς, δημοκρατικός διάλογος κάνοντας καρικατούρα των θέσεων του
άλλου, πολύ περισσότερο όταν ο άλλος είναι σύντροφος. Παρομοίως, ο
ισχυρισμός ότι το ηθικό πλεονέκτημα είναι κεκτημένο κρύβει υποκρισία. Εκτός κι αν θέλουμε να ξεχαστεί η υπόθεση που πρόσφατα συντάραξε το κόμμα…»
Και πώς να ξεχάσουν την υπόθεση Παππά, όταν είναι κοινό
μυστικό στην Κουμουνδούρου ότι «τα καλύτερα έρχονται για τον
πρώην υπουργό Διαστήματος και
την ηγετική ομάδα».
Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε
και την περίπτωση με τον Ανδρέα Γεωργίου. Όταν από το Μαξίμου δινόταν
εντολή στην
Ε ι σ αγγε λ ί α
του Αρείου
Πάγου να γίνεται διαρκώς ανάσυρση της δικογραφίας για τον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου, προκειμένου να ικανοποιείται η «καραμανλική» πλευρά. Τότε συνέβαινε το εξής παρά-

δοξο. Ο Τσίπρας έδινε εντολή να
συνεχιστούν οι δικαστικές περιπέτειες του Γεωργίου και την ίδια στιγμή συμφωνούσε και υπέγραφε ως προαπαιτούμενο να
πληρώνεται ο δικηγόρος του κατηγορούμενου από το ελληνικό
Δημόσιο. Διότι όλες οι συμφωνίες επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν δύο υπογραφές. Του Αλέξη Τσίπρα και
του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Και
ο πρώην υπουργός Οικονομικών
δεν μπορούσε να αποφασίσει μόνος του. Αλλά είπαμε, Τσίπρας
ήταν αυτός. Με το αριστερό χέρι
κυνηγούσε τον Γεωργίου και με
το δεξί τον πλήρωνε.
Ανάλογη ήταν και η περίπτωση με τον Γιάννη Στουρνάρα.
Πόσες φορές κύκλοι του Μαξίμου δεν έλεγαν ότι πρέπει να εκδιωχθεί ο κεντρικός τραπεζίτης.
Όλοι οι λαϊκιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
μόνος που δεν είχε πει κουβέντα
ήταν ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Και όχι επειδή είχε προσωπική
γνωριμία με
τον κ. Στουρνάρα, αλλά επειδή γνώριζε πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Οι υπόλοιποι είτε
δεν γνώριζαν, είτε απλά έλεγαν
την παρόλα τους για λόγους εντυπωσιασμού και αριστεροσύνης.
Στο άρθρο τους οι εκπρόσωποι
των «53» αναφέρονται και σε αυτό το θέμα λέγοντας: «Στο να φύγει
ο Στουρνάρας, αξίωση όμως η οποία
δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση,
τουλάχιστον όσο είμαστε στο ενιαίο
ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα».
Οι «53» αναφέρονται και στο
γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας αναφέ-

ρεται από τους προεδρικούς ως
«αρχηγός» και όχι ως πρόεδρος.
Και όπως τονίζουν χαρακτηριστικά: «Υπονοείται ότι κάποιος άλλος
θέλει να γίνει “αρχηγός” στη θέση
του Αλέξη Τσίπρα, αντίληψη που αντιστοιχεί στα στερεότυπα μιας παλαιοκομματικής πολιτικής σκέψης.
Και, αν αυτός δεν υπάρχει, πρέπει
να τον επινοήσουμε. Η χωρίς ενδοιασμούς χρήση της λέξης “Αρχηγός”
αντί “Πρόεδρος” προκύπτει από
μία αντίληψη που αντιστοιχεί στην
“ανδρεοπαπανδρεϊκή” παράδοση
για ένα αρχηγικό κόμμα και όχι στην
παράδοση της Αριστεράς για ένα
δημοκρατικά οργανωμένο κόμμα».

Στο ζουμί
Όμως εκεί πραγματικά που οι συντάκτες του κειμένου σφάζουν με
το βαμβάκι την ηγεσία και τους
προεδρικούς είναι όταν αναφέρονται στη λειτουργία της κυβέρνησης υπό
τον Αλέξη
Τσίπρα. Στην
κυριολεξία ισοπεδώνουν
το επιχείρημα που αναπτύσσει εδώ
και καιρό ο Παύλος Πολάκης,
προφανώς είναι με υπόδειξη Νίκου Παππά.
Το ζουμί λοιπόν είναι το εξής:
«Δεν υπήρχε υιοθέτηση/εφαρμογή
εισήγησης υπουργού δίχως τη σύμφωνη γνώμη του Μαξίμου. Ακόμη
περισσότερο, δεν υπήρχε μείζονος
σημασίας απόφαση δίχως τη συζήτηση σε επίπεδο Κυβερνητικών Συμβουλίων (Εξωτερικών και Άμυνας,
Οικονομικής Πολιτικής, Κοινωνικής
Πολιτικής) και υποβολή της πρότασης στον πρωθυπουργό. Παρεμπιπτόντως, το κόμμα ενημερωνόταν
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Απειλές για κομματική
υποβάθμιση
του Ευκλείδη μέσω
του εκλεκτού
αρθρογράφου

πάντα εκ των υστέρων.
»Αν στο Υπουργικό Συμβούλιο
ουδείς καταλάβαινε τι πρότεινε ο
πρωθυπουργός επί της οικονομικής
πολιτικής, είναι πρωτίστως πρόβλημα όσων συμμετείχαν. Ομοίως πρόβλημά τους είναι το εάν καταλάβαιναν και δεν σήκωναν το χέρι τους
για κατάθεση αντιρρήσεων. Εξάλλου, οι περισσότεροι εξ αυτών δεν
είχαν πρόβλημα απευθείας επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό ώστε
“να τα πουν” έστω κατ’ ιδίαν και υπογείως».

Η αλήθεια
για το απόθεμα
Οι συντάκτες εκ μέρους των «53»
τονίζουν ακόμη πως όσοι τώρα
ξιφουλκούν κατά του οικονομικού επιτελείου για το απόθεμα, όταν αυτό επιβλήθηκε ως προαπαιτούμενο του 3ου μνημονίου
δεν έφεραν τότε αντιρρήσεις, αλλά υπερψήφιζαν στη Βουλή.
Όμως εκεί πραγματικά που δίνουν μαχαιριά στην ηγετική ομάδα είναι που καταρρίπτουν το αφήγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε σχεδόν 37 δισεκατομμύρια ευρώ απόθεμα. Οι «53» που γνωρίζουν
ακριβώς τα οικονομικά (λόγω
Τσακαλώτου) τονίζουν μεταξύ
άλλων: «Δείχνει άγνοια της πραγματικής δημοσιονομικής κατάστασης γιατί το διαθέσιμο ταμειακό απόθεμα δεν ήταν 37 δισ. αλλά πολύ
λιγότερο, μιας και τα 15,7 δισ. ήταν
μπλοκαρισμένα ως δάνειο από τον
ESM και αφιερωμένα στην αποπληρωμή του χρέους, ενώ από τα υπόλοιπα 21,3 δισ. ένα σημαντικό μέρος (6,4 δισ.) είναι συγκεντρωμένο

σε έναν λογαριασμό για τις ανάγκες
ρευστότητας των ΔΕΚΟ, το δε εναπομένον που θεωρητικά ήταν διαθέσιμο προοριζόταν για καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης όπως αυτή που
πράγματι προέκυψε με την κρίση
πανδημίας, και ζητήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιηθεί με τα δύο προγράμματα “Μένουμε όρθιοι Ι και ΙΙ”.
Δηλαδή, αν τα είχαμε δώσει τότε δεν
θα μπορούσαμε να έχουμε τα προγράμματα διάσωσης που πρόσφατα
προτείναμε.
»Το κυριότερο, όμως, είναι πως
χάρις στα υπερπλεονάσματα –από
τα οποία προέκυψε το ταμειακό απόθεμα– δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος για άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Από τα υπερπλεονάσματα,
λοιπόν, δόθηκαν ως κοινωνικό μέρισμα 727 εκατ. ευρώ το 2017, 782
εκατ. το 2018, ενώ ως 13η σύνταξη
δόθηκαν 800 εκατ. το 2019».
Και βέβαια τα «χαστούκια» δεν
σταματούν εκεί. Εξηγούν οι συντάκτες και τη διαφωνία του για
την υποτιθέμενη μοιρασιά χρημάτων που δεν έγινε: «Είναι λάθος να πιστεύουμε πως τη μεσαία
τάξη τη χάσαμε στο παρά πέντε των
εκλογών επειδή δεν μοιράσαμε περισσότερα χρήματα. Ο κόσμος δεν
τρώει κουτόχορτο και θα το εκλάμβανε ως εξαγορά ψήφου γυρίζοντάς
μας την πλάτη –όπως κι έγινε εν μέρει– θεωρώντας το προσβλητικό. Τη
μεσαία τάξη τη χάσαμε στη διάρκεια μιας τετραετίας που εφαρμόσαμε Μνημόνιο και δεν αναπληρώσαμε όλη τη ζημιά των προηγούμενων
μνημονίων όπως είχαμε πείσει ότι
θα κάνουμε».

«Αποτύχαμε»
Στο κείμενο γίνεται και αυτοκριτική και για νόμους που πέρασαν
επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Μάλιστα απαντούν
στον Παύλο Πολάκη ότι δεν ελέγχθηκαν «οι αρμοί της εξουσίας»: «Αν δεν καταπολεμηθεί η
διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, τότε η
μεταβίβαση εξουσιών στην Περιφέρεια θα επιδεινώσει πολλαπλάσια
το πρόβλημα αντί να το λύσει. Οι
αρμοί της εξουσίας έτσι δεν σπάνε,
δυναμώνουν. Αν όντως επιθυμούμε
σπάσιμο των αρμών αυτών, πρέπει
πρώτα να εξετάσουμε σοβαρά το
ζήτημα του πραγματικού δημοκρατικού ελέγχου τους εκ μέρους των εργαζομένων και ευρύτερα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ξαναδούμε
κριτικά τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα υπό τον μανδύα της “αποπολιτικοποίησης” (νόμος Βερναρδάκη), που ενδυνάμωσε αυτούς
ακριβώς τους αρμούς αντί να τους αδυνατίσει».
Και φυσικά, το τελειωτικό κτύπημα για την ηγετική ομάδα και
τον κ. Τσίπρα είναι η παραδοχή
ότι απέτυχε το κυβερνητικό σχέδιο για τη Δικαιοσύνη:
«Αξιώνεται η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και των αποφάσεών της,
ένα από τα προαπαιτούμενα όλων
των μνημονίων που ουδέποτε προχώρησε. Αντί ευχών, καλύτερα να
είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις για
το τι προτείνουμε και πώς θα γίνει
(π.χ. περίπλοκη νομολογία, έλλειψη
προσωπικού κ.λπ.), αφού επί 4,5 έτη διακυβέρνησής μας δεν το πετύχαμε».

Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε να δώσει απάντηση στο κείμενο που υπέγραψαν οι τρεις εκπρόσωποι της τάσης των «53». Πιο σωστά, έδωσε απάντηση μέσω του εκλεκτού αρθρογράφου της, του
Γιώργου Λακόπουλου, όπου ούτε λίγο-ούτε πολύ απειλεί με διαγραφές. Ή, πιο σωστά, με κομματική υποβάθμιση.
Γράφει μεταξύ άλλων ο εκλεκτός αρθρογράφος:
«Το κλειδί για την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μαχητικό
κόμμα με οργάνωση, διακριτή ιδεολογία, ενιαία πολιτική και αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα είναι η “αποκαθήλωση” στελεχών από τα σημερινά τους αξιώματα. Ειδικά όσων τα αξιοποιούν περισσότερο για την
τροφοδότηση της εσωστρέφειας και για δικές τους επιδιώξεις – παρά για την κομματική αναβάθμιση.
»Για παράδειγμα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που έχει
σήμερα τρία κομματικά αξιώματα –κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και τομεάρχης– δρα εμφανώς πλέον ως φορέας ακύρωσης
του Τσίπρα. Με επικοινωνιακή υποστήριξη από μιντιακά συγκροτήματα, σαν αυτή που είχε ο Κώστας Σημίτης, όταν προσπαθούσε να ανατρέψει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ή ο Βαγγέλης Βενιζέλος απέναντι στον
Γιώργο Παπανδρέου. Στην επόμενη φάση ο πρώην υπουργός Οικονομικών θα μπορούσε να δείξει τις πολιτικές αρετές
του ως απλός βουλευτής, όπως
και άλλοι παράγοντες, όχι απαραίτητα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, όπως ο Νίκος Παππάς, ο Χρ. Σπρίτζης, ή ο ευρωβουλευτής Δημ . Παδημούλης.
»Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να αποσύρει τους “καμένους” στα πίσω καθίσματα και να ενισχύσει την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος
με στελέχη που σήμερα υπολειτουργούν ως αξιωματούχοι. Άλλωστε, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου,
“η δουλειά του βουλευτή δεν είναι τιμωρία για τα στελέχη”. Προφανώς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει λόγο να στερήσει από τα στελέχη
του το δικαίωμα της διαφωνίας. Έχει όμως κάθε λόγο
να απομονώσει τις διασπαστικές κινήσεις και τα “παραμάγαζα” των συγκροτημένων ομάδων».
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• Οι κατά Πολάκη «αρμοί της εξουσίας» στη Δικαιοσύνη, πανίσχυροι επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται αρμοί-μπετόν
επί Ν.Δ. με εμφατικό παράδειγμα τη μοναδική υποψήφια για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Σωτ. Παπαγεωργακοπούλου, «ψυχοπαίδι» των Ζαγοραίου, Σοφουλάκη και Παπαγγελόπουλου

Το σύστημα Ζαγοραίου
(ξανα)στοιχειώνει
την Ευελπίδων
Το σημερινό άρθρο της
«Α» αφορά τις πολυσυζητημένες «ατάκες» της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
κας Μπέτυς Μπαζιάνα,
και του μεγαλόστομου
πρώην αν. υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη,
σχετικά με την κυβέρνηση και τους αρμούς της εξουσίας επί ΣΥΡΙΖΑ.

Θ

υμίζουμε ότι η κα
Μπαζιάνα σε συνέντευξή της στις
7/1/2018 είχε υποστηρίξει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την κυβέρνηση αλλά δεν
πήρε την εξουσία», ο δε κ. Πολάκης με ανάρτησή του στο
facebook είχε επίσης υποστηρίξει ότι «μπορεί να κυβερνούσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είχε τους αρμούς
της εξουσίας», υπονοώντας ότι οι
«αρμοί» ήταν «νεοδημοκρατικού»
χαρακτήρα.
Ένα playback στον τομέα της
Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι
αρμοί της εξουσίας στον τομέα
αυτό δεν ήταν απλοί αρμοί, αλλά
αρμοί-μπετόν(!!!).
Τι να πρωτοθυμηθούμε…
1 Την πρώην εισαγγελέα του
ΑΠ, κα Ξένη Δημητρίου, η οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας της στα ΣΥΡΙΖΑϊκού χαρακτήρα κατορθώματά της, αναδείχθηκε εφάμιλλη του Αλέξη Τσίπρα;
1 Την επιλογή από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του κ.
Πέππα (προέδρου ΑΠ), της κας
Ξ. Δημητρίου (εισαγγελέως
ΑΠ), του κ. Δασούλα, κ.λπ., της
κας Ελ. Τουλουπάκη ως εισ.
Διαφθοράς χωρίς καν να έχει εγ-

γραφεί ακόμη στη δύναμη της Εισαγγελίας Εφετών, την ανανέωση της θητείας της με «αφωνία»
του επόπτη της επίσης εισαγγελέως ΑΠ, κ. Π. Μπρακουμάτσου,
την προαγωγή σε αντεισαγγελέα
ΑΠ του κ. Λάμπρου Σοφουλάκη, αν και ήταν τελευταίος στην
επετηρίδα, την παράνομη παραμονή του κ. Ηλ. Ζαγοραίου στην
έρευνα για το Μάτι, την επίσης
παράνομη παραμονή της εισαγγελέως Ειρ. Τζίβα στην έρευνα
για το «Noor1» και διάφορα άλλα
που τελειωμό δεν έχουν;
Τον Ιούλιο του 2019 την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε η
Νέα Δημοκρατία. Θα περίμενε

κανείς ότι μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, που διέπουν
τις εκλογές των προϊσταμένων
των Εισαγγελιών και των διοικήσεων Πρωτοδικείου, Εφετείου,
τα συνδικαλιστικά κινήματα στις
παρυφές της Δικαιοσύνης θα έδιναν τέλος σε όλα τα παραπάνω
αναφερόμενα ώστε οι ηγήτορες
να χαίρουν της εκτίμησης και της
εμπιστοσύνης των μελών του δικαστικού χώρου.
Φαίνεται όμως ότι το επιτελικό κράτος, που εισηγήθηκε ο κ.
Γεραπετρίτης και αποδέχθηκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί με τα
προαναφερόμενα θέματα ώστε να

αποκατασταθεί η μεγάλη ρωγμή
που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ
στον τομέα της Δικαιοσύνης.
Όπως πληροφορηθήκαμε, για
τη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
–δηλαδή, της μεγαλύτερης Εισαγγελίας της χώρας–, μοναδική
υποψήφια θα είναι η εισαγγελέας κα Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου…
Η εν λόγω κυρία εισαγγελέας,
στην τετραετή θητεία του κ. Ηλία
Ζαγοραίου στη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ήταν κυριολεκτικά το «δεξί του χέρι» και τον αναγνώριζε δημοσίως ως μέντορα

και καθοδηγητή της. Επίσης, στη
θητεία του κ. Λ. Σοφουλάκη –
του γνωστού νυν αντεισαγγελέως
του ΑΠ που με υπόμνημα 200
και πλέον σελίδων ενέταξε την κα
Τουλουπάκη στην κατηγορία
των «ιερομαρτύρων»…– στην Εισαγγελία Πειραιώς ήταν ένθερμη
θαυμάστριά του, και βεβαίως ήταν –και είναι– η «αγαπημένη»
του κ. Παπαγγελόπουλου και
των πρώην(;) εισαγγελέων Διαφθοράς, δηλαδή της κας Τουλουπάκη και των επίκουρων
κ.κ. Ντζούρα και Μανώλη.
Με όλα τα παραπάνω «προσόντα» της κας Παπαγεωργακοπούλου, η Ν.Δ. δεν ασχολείται
και στην ουσία ρίχνει «λευκή πετσέτα» αφού προφανώς, μέσω
των συνδικαλιστικών οργάνων
της Δικαιοσύνης που ενστερνίζονται την πολιτική της, δεν υποδεικνύει κανέναν υποψήφιο.
Κατά συνέπεια, οι «αρμοί της
εξουσίας» τουλάχιστον στον τομέα της Δικαιοσύνης δεν θα παραμείνουν απλώς ως είχαν επί
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ενισχυθούν και
θα αποτελούν πλέον το μπετόναρμέ, απαλείφοντας έτσι το μεγάλο παράπονο του Σφακιανού
Παύλου Πολάκη.
Βεβαίως, για τα παραπάνω θα
μπορούσαμε να αναζητήσουμε
την άποψη του νυν υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κ. Τσιάρα.
Ως γνωστόν όμως, ο κύριος υπουργός, ευρισκόμενος σε διακοπές, δεν έχει ασχοληθεί από
τις 20 Ιουλίου ακόμη και με την
αποστολή εγγράφου προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για
να τεθεί σε αργία η κα Τουλουπάκη.
Είναι δυνατόν να ασχοληθεί
με θέματα ήσσονος –κατά τη γνώμη του– σημασίας, όπως η θέση
του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών;
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Τ

ην τελευταία εβδομάδα, εκτός
από τα Ελληνοτουρκικά και τον
κορωνοϊό, δύο γεγονότα, που
αφορούσαν την ακόμη και μέχρι σήμερα προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, κα Ελένη Τουλουπάκη, απασχόλησαν(;) την κοινή
γνώμη.
Το πρώτο ήταν η διάρρηξη του σπιτιού
της καθ’ ον χρόνο η ίδια βρισκόταν σε διακοπές, και το δεύτερο η δημιουργηθείσα
από φίλους και θαυμαστές της για το έργο
της κίνηση στήριξής της μέσα από το διαδίκτυο.
Και τα δύο παραπάνω «γεγονότα» συνειρμικά μας έκαναν να θυμηθούμε κάποια
στοιχεία από το βιογραφικό της κας Τουλουπάκη. Έτσι, με μια μικρή αναδρομή,
θυμηθήκαμε ότι η κα εισαγγελέας τρέφει
μεγάλη αγάπη για το θέατρο και ότι σε μικρότερη ηλικία είχε συμμετάσχει και σε θεατρικές παραστάσεις.
Συμπερασματικά, η συνειρμική σύνδεση των θεατρικών πεπραγμένων της κας
Τουλουπάκη με τα παραπάνω δύο «γεγονότα», της διάρρηξης και του κινήματος
στήριξής της (εμείς πλέον θα το αναφέρουμε ως «Κίνημα στήριξης Φρόσω-Φρόσω», χρησιμοποιώντας το υποκοριστικό
της όνομα που αναφέρεται στους δικαστικούς κύκλους), ήταν αναπόφευκτη.
Και αυτό διότι η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι η διάρρηξη δεν αφορούσε μόνο το διαμέρισμα της κας Τουλουπάκη,
αλλά και το έτερο διαμέρισμα του κ. Κουτεντάκη στην ίδια πολυκατοικία.
Και όμως, όπως συμβαίνει στα θεατρικά
έργα, η κα Τουλουπάκη, ως πρωταγωνίστρια του έργου, και κάποιοι «ψεκασμένοι»
ΣΥΡΙΖΑίοι έσπευσαν από τις πρώτες ώρες
της διαπίστωσης της διάρρηξης να ισχυριστούν ότι οι διαρρήκτες είχαν στόχο έγγραφα που αφορούσαν τις έρευνες της εισαγγελέως Διαφθοράς(!!!).
Η μεν κα Τουλουπάκη, με αυθημερόν
δήλωσή της, έσπευσε εν είδει ηρωίδας αρχαίας τραγωδίας να ισχυριστεί ότι «το επόμενο θα είναι να με σκοτώσουν».
Ο δε θίασος του θεατρικού έργου, αποτελούμενος από τους τομεάρχες Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σπύρο Λάππα και Γιάννη Ραγκούση, έσπευσε να δώσει τραγικό χαρακτήρα(!!!) με «σκληρά» ερωτήματα όπως:
«Γιατί δεν απετράπη από τα αστυνομικά όργανα η διάρρηξη;» και «Γιατί αφαιρέθηκε μόνο ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής της εισαγγελέως;».
Οι θεατές της παράστασης, δηλαδή εμείς που παρακολουθήσαμε το έργο, και αφού πληροφορηθήκαμε όλες τις λεπτομέρειες, χειροκροτήσαμε με θέρμη την πρωταγωνίστρια και τον θίασό της, αφού με τον
κωμικό χαρακτήρα της παράστασης ξεφύγαμε λίγο από το άγχος των ελληνοτουρκικών και του κορωνοϊού και γέλασε το χειλάκι μας.
Και αυτό γιατί:
• Η διάρρηξη έγινε από «μπουκαδόρους» με σκοπό την πιθανή εύρεση χρημάτων ή τιμαλφών, και στα δύο διαμερίσματα και όχι για να βρουν έγγραφα των ερευνών της κας Τουλουπάκη για τη Novartis.
• Σύμφωνα με τους δικονομικούς κανονισμούς, απαγορεύεται οι εισαγγελείς
να φυλάττουν έγγραφα δικογραφιών στο
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• Η θεατρική πλευρά της κας Φρόσως εκδηλώνεται με
κωμικοτραγικά έργα όπως «η διάρρηξη», και «η ομάδα στήριξής της»
με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Θίασος: Ελένη Τουλουπάκη

Έργα: «Η διάρρηξη» και
«Tο κίνημα Φρόσω-Φρόσω»
πάκη ότι κάτι κάνει… και ο τελευταίος από
τον περασμένο Οκτώβριο του 2019 αναμένει από τη «συντρόφισσα» της κας Τουλουπάκη στον ΣΥΡΙΖΑ ανακρίτρια κα
Μπόσνου να ασχοληθεί με τον φάκελο
της δίωξης ώστε με συνοπτικές διαδικασίες να αθωωθεί διά βουλεύματος.
Όσον αφορά το επίπεδο και τις γνώσεις
των υποστηρικτών του κινήματος, δημοσιεύουμε δύο αναρτήσεις τους:

σπίτι τους.
Και επειδή επί δυόμισι συναπτά έτη που
διήρκησε η έρευνα της κας Τουλουπάκη
για τη δήθεν εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis, δεν υπήρξε
έγγραφο που να μην έχει δει το φως της
δημοσιότητος από το «Έθνος», το «Documento», την «Αυγή», την «Kontra news»,
είναι απίθανο η κυρία εισαγγελέας να απέκρυπτε στο σπίτι της κάτι σχετικό. Βεβαίως, δεν θα προσχωρήσουμε στην άποψη
του Στέφανου Χίου στο «Μακελειό», περί
προσπάθειας των διαρρηκτών να συλλέξουν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα
(φωτογραφιών, κ.λπ.)…
• Οι εισαγγελείς προστατεύονται από αστυνομικά όργανα όταν μετακινούνται εκτός Εισαγγελίας. Από κανέναν κανονισμό
δεν προκύπτει ότι φυλάσσεται η οικία τους
ή το εξοχικό τους όταν απουσιάζουν. Σε
διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε σπίτια
ή διαμερίσματα να φυλάσσονται απασχολώντας κάποιες χιλιάδες αστυνομικών οργάνων.
Με όλα τα παραπάνω, το έργο με τίτλο
«Διάρρηξη» με πρωταγωνίστρια την κα
Τουλουπάκη και θίασο τους προαναφερόμενους ΣΥΡΙΖΑίους «ανέβηκε» με την
προσδοκία της επιτυχίας, χειροκροτήθηκε στην πρώτη και μοναδική παράστασή
του, την δε επομένη «κατέβηκε» ελλείψει
ενδιαφέροντος από το κοινό…
Σημείωση: Κάποια ενημερωτικά σάιτ δικαστικού περιεχομένου, προφανώς λόγω των με-

γάλων θερμοκρασιών, δεν αντελήφθησαν ότι
επρόκειτο περί διάρρηξης από «μπουκαδόρους» και όχι από «πράκτορες» παρακρατικού
χαρακτήρος, γι’ αυτό και δεν ανέφεραν καν
στο έγκυρο ρεπορτάζ τους τη διάρρηξη και του
άλλου διαμερίσματος. Εδώ ταιριάζει η ατάκα
του αείμνηστου Στάθη Ψάλτη –προς τον σημερινό Στάθη– «Τι πράγματα είναι αυτά; Βγαίνω απ’ τα ρούχα μου». Και αυτά ενώ φορούσε
μόνο το μαγιό του.
Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο, την
κίνηση στήριξης στην κα Τουλουπάκη.
Αναφέρεται στο περιεχόμενο των «εγκεφάλων» της στήριξης, το έργο της κυρίας
εισαγγελέως στην Εισαγγελία Διαφθοράς.
Σε αυτό το έργο στον ρόλο του θιάσου
αναδεικνύονται διάφοροι «ψεκασμένοι»
ΣΥΡΙΖΑίοι, οι οποίοι προσπαθούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο.
Κατ’ αρχάς, για ποιο έργο της κας Τουλουπάκη στον τομέα της Διαφθοράς κάνουν λόγο;
>> Για τους 4.000 γιατρούς που συνταγογραφούσαν επ’ ωφελεία της Novartis ως
γνωστόν η κα Τουλουπάκη όχι μόνο δεν
έκανε κάποια δίωξη, αλλά άφησε να παρέλθει και το χρονικό διάστημα παραγραφής των 5 ετών, αφού επρόκειτο για πλημμελήματα.
>> Όσον αφορά τους δέκα πολιτικούς,
που προσπάθησε να εμπλέξει, οι επτά αρχειοθετήθηκαν από την ίδια, οι δύο χωρίς
κανένα στοιχείο εις βάρος τους κρατούνται
σε ομηρία για να ισχυρίζεται η κα Τουλου-

Τώρα, σχετικά με τους εκπροσώπους
του κινήματος, κ.κ. Μαρία Λιόπα, Έρση
Φωτοπούλου και Γρηγόρη Ερδινέλη,
δεν περιμένουμε απάντηση για το έργο της
κας Τουλουπάκη στη Διαφθορά, και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι η συμπαράστασή τους στην «αγαπημένη» εισαγγελέα
του ΣΥΡΙΖΑ θα εκτιμηθεί δεόντως από την
ηγεσία του κόμματος σε μελλοντικές υποψηφιότητες σε αυτοδιοικητικούς ή άλλους
ρόλους.
Πιστεύουμε όμως ότι θα είχε μεγαλύτερη απήχηση ένα κίνημα για την προστασία
της χελώνας καρέτα-καρέτα, των αδέσποτων κατοικίδιων, ή το κίνημα προστασίας
της μεσογειακής φώκιας. Σίγουρα θα ήταν
πιο κατανοητό από το αμφιβόλου υποδομής κίνημα προστασίας της Ελένης Τουλουπάκη…
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Πιέζουν τη Γεννηματά να επικοινωνήσει με τον Βενιζέλο και να
τον καλέσει στην εκδήλωση της
3ης Σεπτεμβρίου
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο ποιος ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση φάνηκε καθαρά
στη συζήτηση στη Βουλή για
την ψήφιση των συμφωνιών
με την Ιταλία και την Αίγυπτο
για την ανακήρυξη των θαλάσσιων ζωνών».
Αυτό επισημαίνουν στο Κίνημα Αλλαγής
υποστηρίζοντας ότι έπραξαν το πατριωτικό
τους καθήκον με το να ψηφίσουν τη συμφωνία με την Αίγυπτο, παρά τις μεγάλες
διαφωνίες που έχουν και τις οποίες ανέδειξε στις ομιλίες της η Φώφη Γεννηματά.
«Το επίδικο σε αυτήν τη δεδομένη χρονική
στιγμή είναι να ακυρωθεί στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», μας έλεγε
στο περιθώριο της ψήφισης στη Βουλή ο
Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύπου
του Κινήματος Αλλαγής. Και με αυτήν τη
δήλωση συμφωνούν όλοι στη Χαριλάου
Τρικούπη, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν
μπορούν να κατανοήσουν τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ με την απόφαση του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευση με το «παρών».
Στη Χαριλάου Τρικούπη εξηγούν ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για το «παρών»
ήταν απόρροια των μεγάλων εσωκομματικών προβλημάτων. Όπως λένε, οι πρώην
ΠΑΣΟΚοι και οι προεδρικοί ήταν υπέρμαχοι της σκληρής γραμμής, δηλαδή του «όχι», δίχως όμως να δίνουν μία λογική εξήγηση. Απλά για να κάνουν υποτίθεται
σκληρή αντιπολίτευση. Οι «53» και οι «σημιτικοί» της Προοδευτικής Συμμαχίας ήταν
υπέρμαχοι να ψηφιστεί η συμφωνία, ως αναγκαία απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα κι επειδή ακυρώνει στην πράξη
το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έτσι ξαφνικά ο
ΣΥΡΙΖΑ θα θύμιζε εικόνα καφενείου με τον
καθένα να ψήφιζε ό,τι ήθελε σε μία τόσο
σημαντική εθνική υπόθεση. Οπότε επιλέχθηκε το «παρών», προκειμένου να αποφευχθεί η εικόνα διάλυσης. Το ερώτημα
που θέτουν πλέον στο ΚΙΝΑΛ είναι το εξής: «Τώρα τι έχουν να πουν όλοι αυτοί που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πλέον είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν μακριά από τις δομημένες
απόψεις τους στα εθνικά;» Το σίγουρο είναι
ότι στο ΚΙΝΑΛ ελπίζουν πως θα έχουν οφέλη από αυτή την εθνική τους στάση.

«
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• ΚΙΝΑΛ: Μετά την ψήφιση της συμφωνίας με την Αίγυπτο,
ρίχνουν το βάρος στα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ και στη Θεσσαλονίκη

ΕΣΥ και
οικονομία σε
πρώτο πλάνο

μικό πρωτόκολλο και οι καλεσμένοι πολύ
δύσκολα θα υπερβούν τους 50. Δηλαδή, θα
παραστούν οι βουλευτές, κάποια παλαιά
στελέχη κι εκπρόσωποι ιατρών και νοσηλευτών. Κι αυτό διότι στην ομιλία της η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα ανακοινώσει τις
προτάσεις του κόμματος για τον εκσυγχρονισμό κι ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο κι έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του πρώτου
κύματος της πανδημίας. Εξάλλου οι ιατροί
και οι νοσηλευτές «θα τραβήξουν κουπί και

στον δύσκολο χειμώνα που ακολουθεί», όπως
λένε χαρακτηριστικά στο ΚΙΝΑΛ.
Η παρουσίαση των προτάσεων για το ΕΣΥ
θα εμπλουτιστεί με κάποια βίντεο που ετοιμάζονται και θα θυμίσουν στους πολίτες πώς αποφασίστηκε από την κυβέρνηση
Ανδρέα Παπανδρέου η δημιουργία του
ΕΣΥ τη δεκαετία του ’80 και υλοποιήθηκε
από τον Γιώργο Γεννηματά. Επίσης, μέσω βίντεο θα επιχειρηθεί από το ΚΙΝΑΛ
μία γέφυρα που θα συνδέει το τότε με τις
τωρινές προτάσεις του κόμματος. Η εκδή-

λωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά, παρά το
γεγονός ότι αναμένεται να καλυφθεί τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ.
Στην εκδήλωση για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ θεωρούν βέβαιο ότι θα προσέλθει ο
Κώστας Σημίτης, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εάν κληθεί απλά, ως πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, ή αν θα επικοινωνήσει προσωπικά μαζί του η Φώφη Γεννηματά. Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που εισηγούνται στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ να επικοινωνήσει προσωπικά με τον κ. Βενιζέλο.
Η δεύτερη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζει
το ΚΙΝΑΛ είναι στη Θεσσαλονίκη στις 16
Σεπτεμβρίου. Εκεί η πρόεδρος του κόμματος στην ομιλία της θα αναφερθεί ειδικά
στην οικονομία και ιδιαιτέρως στο Ταμείο
Ανάκαμψης. Στη Χαρ. Τρικούπη, ετοιμάζουν εδώ και εβδομάδες την παρουσίαση
των θέσεων της παράταξης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει προσπάθεια
να αποδομήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη. Κι αυτό διότι, όπως
ισχυρίζονται, «οι προτάσεις Πισσαρίδη έχουν
βαθιά συντηρητικό πρόσημο» και κάνουν λόγο για ένα σχέδιο που συνιστά σημαντική
υποβάθμιση βασικών πτυχών του κοινωνικού κράτους.
Στην ομιλία της στη Θεσσαλονίκη η κα Γεννηματά θα κινηθεί αφενός μεν στις προτάσεις της για το Ταμείο Ανάκαμψης και το
πώς πρέπει να αξιοποιηθούν τα κονδύλια
από την Ευρώπη, αφετέρου δε η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ θα αναφερθεί σε ένα νέο μοντέλο ανασυγκρότησης της οικονομίας. Επί
της ουσίας θα είναι μία ομιλία που θα θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, καθώς
θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ.
Κάτι που σημαίνει ότι στην ομιλία στο Βελλίδειο η κα Γεννηματά θα προσδώσει και
ιδεολογικό υπόβαθρο. Μάλιστα, στο ΚΙΝΑΛ δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, καθώς προηγείται της αντίστοιχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
ακόμη ψάχνεται και ήδη η Λούκα Κατσέλη ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν
δέχεται –λόγω φόρτου εργασίας– να αναλάβει πρόεδρος της αντίστοιχης με αυτή
του κ. Πισσαρίδη Επιτροπής που ετοιμάζουν στην Κουμουνδούρου.

Οι εκδηλώσεις

Και η συνδιάσκεψη

Στη Χαριλάου Τρικούπη, πέραν της καθημερινής δουλειάς, ετοιμάζονται πυρετωδώς και για τις μεγάλες εκδηλώσεις του επόμενου διαστήματος. Και αυτό διότι διαφορετικά είχαν υπολογίσει τα πράγματα,
αλλά πλέον λόγω της ραγδαίας αύξησης
των κρουσμάτων κορωνοϊού είναι υποχρεωμένοι να ανασχεδιάσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Τόσο για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου, όσο
και για την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη,
στο πλαίσιο του φόρουμ που διοργανώνεται στη θέση της ΔΕΘ που ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας.
Τα γενέθλια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα
εορταστούν την 3η του Σεπτέμβρη στο Ζάππειο, όπου θα τηρηθεί αυστηρά το υγειονο-

Ενδιάμεσα των δύο εκδηλώσεων (γενέθλια ΠΑΣΟΚ και Θεσσαλονίκη), πιθανότατα στις 9 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουν
από κοινού το Πολιτικό Συμβούλιο και η
Κοινοβουλευτική Ομάδα, σηματοδοτώντας
και τυπικά την επανεκκίνηση της πολιτικής σεζόν και σε εσωκομματικό επίπεδο.
Σε αυτήν τη συνεδρίαση θα τεθεί και προς
συζήτηση για το πως θα διεξαχθεί η προγραμματική συνδιάσκεψη, η οποία λόγω
κορωνοϊού ματαιώθηκε τον περασμένο
Μάρτιο. Όλα δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στα πρότυπα του πρόσφατου συνεδρίου των Δημοκρατικών στις
ΗΠΑ. Πρόκειται, πάντως, για ένα σύνθετο εγχείρημα το οποίο το πιθανότερο είναι
να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.
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Toυ Μανώλη Δράκου
πρόκριση του
ΠΑΟΚ επί της
Μπεσίκτας
στον δεύτερο
προκριματικό γύρο του
Champions League μπορεί να
έδωσε μια ανάσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ωστόσο δεν
κατάφερε να το ξεκολλήσει από την 18η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι η Ελλάδα αντί για πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια θα έχει τέσσερα, τα οποία αναλογούν ως εξής:
Πρωταθλητής: 1ο προκριματικό Champions League
Δευτεραθλητής: 2ο προκριματικό Europa Conference League
Τρίτος: 2ο προκριματικό Europa Conference League
Τέταρτος: 2ο προκριματικό
Εuropa Conference League
Ήδη οι κληρώσεις τόσο στα
προκριματικά του Champions
League (για τον δευτεραθλητή
ΠΑΟΚ), αλλά και για τις ομάδες
που θα παίξουν στο Europa
League (ΑΕΚ, Άρη και ΟΦΗ) είναι
δύσκολες, καθώς οι ελληνικοί
σύλλογοι μπαίνουν στο γκρουπ
των ανίσχυρων ομάδων.
Μετά και τη διεξαγωγή του α΄
προκριματικού γύρου του Europa
League, Άρης και ΟΦΗ βρέθηκαν
στους ανίσχυρους και θα μάθουν
τους αντιπάλους τους στις 31 Αυγούστου.
Οι δύο ελληνικές ομάδες θα
μπουν στην κληρωτίδα στις 31 Αυγούστου και θα βρεθούν στο
γκρουπ των ανίσχυρων, καθώς τα
αποτελέσματα του α΄ προκριματικού γύρου δεν τους επέτρεψαν να
ανέβουν σκαλοπάτι και να αλλάξουν γκρουπ….
Στη λίστα των υποψήφιων αντιπάλων υπάρχουν αρκετοί δυνατοί
αντίπαλοι, όπως η Τότεναμ, η Μίλαν και η Βόλφσμπουργκ, ενώ υπάρχουν και άλλοι πιο βατοί. Τα
παιχνίδια είναι μονά, η έδρα θα καθοριστεί με κλήρωση και θα διεξαχθούν στις 17 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά οι υπόψηφιοι αντίπαλοι του Άρη και του ΟΦΗ:
Τότεναμ (Αγγλία)
Βασιλεία (Ελβετία)
Κοπεγχάγη (Δανία)
Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)
Μπάτε Μπορίσοβ (Λευκορωσία)
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)
Μάλμε (Σουηδία)
Παρτιζάν (Σερβία)

H

Ο δρόμος του
Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός θα
συμμετάσχει απευθείας
στα πλέι-οφ του
Champions League και
μάλιστα ως ισχυρός.
Υποψήφιοι αντίπαλοί
του θα είναι οι Γιανγκ
Μπόις (Ελβετία), ο
Ερυθρός Αστέρας
(Σερβία), η Καραμπάχ
(Αζερμπαϊτζάν) και η
Μακάμπι Τελ Αβίβ
(Ισραήλ) του Γιώργου
Δώνη εφόσον
προκριθούν από τον
τρίτο προκριματικό
γύρο.
Ακόμα και στο σενάριο
που ο Ολυμπιακός
αποκλειστεί στα πλέιοφ, έχει
εξασφαλισμένη την
είσοδο στους ομίλους
του Europa League,
αλλά και περισσότερα
από 10 εκατ. ευρώ
έσοδα.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα
τεθούν αντιμέτωποι με
μία ομάδα σε διπλά
παιχνίδια (22-23/9,
29-30/9) και αν
περάσουν θα μπουν
ξανά στους ομίλους
του Champions League
(η κλήρωση για τον
αντίπαλο θα γίνει 1
Σεπτεμβρίου).

Παρά την πρόκριση του ΠΑΟΚ, παραμένει στην 18η θέση
της βαθμολογίας της UEFA

UEFA: Σε βαθιά
νερά το ελληνικό
ποδόσφαιρο

Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο)
Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
Γρανάδα (Ισπανία)
Μίλαν (Ιταλία)
Ρέιντζερς (Σκωτία)
Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία)
Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)
Ρεμς (Γαλλία)
Φέχερβαρ (Ουγγαρία)
Ρίο Άβε (Πορτογαλία)
Ντιναμό Μόσχας (Ρωσία)
Σλόβαν Λίμπερετς (Τσεχία)
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)
Σκέντιγια (Βόρεια Μακεδονία)
Κολός Κοβαλίνκα (Ουκρανία)
Βίλεμ (Ολλανδία)
Γιαμπλόνες (Τσεχία)
Δε Νιού Σεντς (Ουαλία)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Χάρτμπεργκ (Αυστρία)
Αμπερντίν (Σκωτία)
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)
Κάιραν (Καζακστάν)
Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Άαρχους (Δανία)
Μάδεργουελ (Σκωτία)
Η ΑΕΚ από την πλευρά της, που
θα μπει στην κληρωτίδα την Τρίτη
(1/9), θα είναι ισχυρή στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης και πιθανώς θα μάθει από ποιο ζευγάρι
του 2ου προκριματικού θα περιμένει τον νικητή, εκτός αν κληρωθεί
με κάποια εκ των Αλάνιασπορ, τη
Σαρλερουά, την Ανόρθωση, τη Σεντ Γκάλεν, τη Βοϊβοντίνα, τη Ριέκα
ή τη Σοντερίσκε.
Ο ΠΑΟΚ που πέταξε έξω την
Μπεσίκτας θα έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο στην επόμενη φάση
των προκριματικών του Champions League.
Ο ΠΑΟΚ στις 31 Αυγούστου θα
μάθει τον αντίπαλό του για τον 3ο
προκριματικό γύρο και ουσιαστικά
δεν θα περιμένει και την κλήρωση
για τα play off του Champions
League (μία μέρα μετά την 1η Σεπτεμβρίου).
Οι αντίπαλοί του στο γκρουπ εί-

ναι συγκεκριμένοι…
ΙΣΧΥΡΟΙ
Μπενφίκα
Ντιναμό Κιέβου
Γάνδη
ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ
Αλκμάαρ
Ραπίντ Βιέννης
ΠΑΟΚ
Το παιχνίδι είναι μονό και για
την έδρα θα γίνει πάλι κλήρωση,
όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας.
Διπλά παιχνίδια θα γίνουν εφέτος μόνο στα πλέι-οφ του Champions League, δηλαδή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Τα ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League
είναι προγραμματισμένα για τις 15
και 16 Σεπτεμβρίου.
Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος
του αποκλεισμού για τις ελληνικές
ομάδες από πολύ νωρίς στις διοργανώσεις είναι μεγάλος.
Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την
είσοδό του στο Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί στην επόμενη φάση του Champions
League. Όμως ο ΟΦΗ και ο Άρης
δύσκολα θα περάσουν φάση από
την στιγμή που θα κληρωθούν με
ισχυρότερο αντίπαλο. Η ΑΕΚ επίσης θα είναι ισχυρή στον τρίτο
προκριματικό γύρο, ωστόσο στα
πλέι οφ του Europa League δεν
είναι βέβαιο ότι θα μπει στο
γκρουπ των δυνατών, καθώς θα
πρέπει να αποκλειστούν πέντε ισχυρότερες από εκείνη ομάδες στη
βαθμολογία της UEFA…
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Του Νίκου
Συνοδινού
EK και Ολυμπιακός συγκρούονται την Κυριακή (21:00) στο
Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, διεκδικώντας ένα τρόπαιο που έχει χάσει τη λάμψη
του τα τελευταία χρόνια. Το
Κύπελλο Ελλάδος. Αυτό που έκρυβε εκπλήξεις και συγκλόνιζε με τις προκρίσεις των μικρών, ο θεσμός που οδηγούσε
σε ξεχωριστή διοργάνωση
της UEFA το Κύπελλο κυπελλούχων, το τρόπαιο που έχουν
κατακτήσει πέρα από τους τέσσερις μεγάλους, ο Πανιώνιος,
ο Ηρακλής, ο Άρης, η Καστοριά, ο Εθνικός, ο ΟΦΗ, η Λάρισα, πλέον δεν αποτελεί γιορτή
του ποδοσφαίρου.
Εκτός από την
11άδα των τροπαιούχων, οκτώ ακόμη
ομάδες έχουν φθάσει σε τελικό (Δόξα
Δράμας, Ατρόμητος,
Πιερικός, Αθηναϊκός,
Απόλλων
Σμύρνης, Ιωνικός,
Αστέρας Τρίπολης,
Ξάνθη). Τα επεισόδια των τελευταίων χρόνων κηλίδωσαν την εικόνα του
Κυπέλλου, αλλά και
ο περιορισμός της
παρουσίας φιλάθλων στις κερκίδες
αμαύρωσε την αίγλη του. Το μεγαλύτερο γήπεδο της
χώρας θα φιλοξενήσει τον τελικό,
μετά από περιπέτεια, καθώς αρχικά
το ματς είχε οριστεί
από τη διοργανώτρια ΕΠΟ στη μικρή
Ριζούπολη που κρίθηκε προβληματική
για αστυνόμευση από την ΕΛ.ΑΣ. Τελικά, φθάσαμε στις
30 Αυγούστου για
να γίνει ο τελικός
Κυπέλλου, ακόμη
δηλαδή και μετά την ολοκλήρωση
των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA… Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, φίλαθλοι ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχαν στο
γήπεδο. Με τα… μέτρα που παίρνει η Ομοσπονδία τα τελευταία
χρόνια, μάλλον καλύτερα που η
γιορτή δεν θα έχει καλεσμένους.
Η ΑΕΚ είναι πιστή στο ραντεβού

A

H γιορτή που έγινε… ντροπή του ποδοσφαίρου έχασε τη λάμψη
και την αίγλη της. Ο τελικός Κυπέλλου έφθασε να γίνει την Κυριακή
30 Αυγούστου στο Ολυμπιακό στάδιο, με τους Πειραιώτες
να κυνηγάνε το νταμπλ και την «Ένωση» πιστή στο ραντεβού
για πέμπτη σερί σεζόν το τρόπαιο ξανά μετά το 2016

ΑΕΚ και Ολυμπιακός
μονομαχούν σε τελικό
για 8η φορά
της για πέμπτη σερί σεζόν, αν και
τελευταία χρονιά είχε στεφθεί κυπελλούχος το 2016. Ακολούθησαν
τα τρία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, σε
Βόλο και ΟΑΚΑ (δις), όπου κυριάρχησαν οι Θεσσαλονικείς.
Ο Ολυμπιακός, που έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής, θα κυνηγήσει το νταμπλ, αρπάζοντας ξανά για πρώτη φορά την κούπα από
το 2015, καθώς στην τελευταία
του παρουσία έναν χρόνο αργότερα δεν τα κατάφερε.
ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα βρεθούν σε μεταξύ τους μονομαχία σε
τελικό για όγδοη φορά στην ιστορία τους.
Τη σεζόν 2015/16 ΑΕΚ και Ολυμπιακός διασταύρωσαν τα ξίφη
τους στο ΟΑΚΑ, με τον τελικό να
διεξάγεται χωρίς φιλάθλους.

Η «Ένωση» επικράτησε με 2-1,
χάρη σε γκολ των Μάνταλου
(38΄) και Τζιμπούρ (51΄), με τον
Ολυμπιακό να μειώνει στο 84΄με
τον Τσόρι Ντομίνγκες. Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν για 15η
φορά, με τον Ολυμπιακό να μετράει 27 κατακτήσεις, όντας ο πολυνίκης του Κυπέλλου, με την ΑΕΚ
να βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης. Ενδιάμεσα και στη δεύτερη θέση τοποθετείται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει το
τρόπαιο 18 φορές.
Στις μεταξύ τους συγκρούσεις
σε τελικούς η ΑΕΚ υπερτερεί του
Ολυμπιακού με 4-3, αλλά συνολικά στο Κύπελλο σε 29 μονομαχίες
υπάρχει απόλυτη ισορροπία.
Η ΑΕΚ επί τρεις συνεχόμενες
σεζόν συνάντησε τον ΠΑΟΚ, αλλά

οι Θεσσαλονικείς «το σήκωσαν»
και άφησαν την «Ένωση» με την
πικρή γεύση του φιναλίστ. Πλέον
ο ΠΑΟΚ παραχωρεί τα σκήπτρα
του τίτλου, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» του Μάσιμο Καρέρα θα δώσουν το «παρών» σε τελικό για
26η φορά, θέλοντας αυτήν τη φορά να πάρουν την κούπα.
Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο τέλος της
διαδρομής του θεσμού για 41η
φορά και η τελευταία τους κατάκτηση καταγράφεται τη σεζόν
2014/15, λυγίζοντας την Ξάνθη
στο ΟΑΚΑ με 3-1.

Έχουν από 12 νίκες
Ολυμπιακός και ΑΕΚ στο Κύπελλο
μετρούν από 12 νίκες, ενώ πέντε
ματς έχουν λήξει ισόπαλα.
Η αρχή στις μεταξύ τους κόντρες έγινε στις 2 Ιουλίου 1965
στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης και ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής με 3-1, παίρνοντας την πρόκριση για την 4άδα της διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για
τους Πειραιώτες ήταν ο Σιδέρης
με χατ-τρικ στο 17’, στο 40’ και
στο 52’, ενώ για την ΑΕΚ μείωσε
απλά ο Κεφαλίδης (80’), χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ουσιαστικό.
Την επόμενη χρονιά, ο τίτλος
κατέληξε στην ΑΕΚ χωρίς να παίξει ποτέ τον τελικό με τον Ολυμπιακό, νικώντας με 2-0 άνευ α-

γώνα. Η ομάδα του Πειραιά είχε
προκαταβολικά ζητήσει τη μετάθεσή του για το ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, για την
καλύτερη προετοιμασία της ομάδας ενόψει του επόμενου Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Παράλληλα,
έκανε επίθεση στη διοίκηση της ομοσπονδίας για τα τεκταινόμενα
στον ημιτελικό της ΑΕΚ με την Καβάλα και το μπάχαλο που υπήρξε
σχετικά με το πού θα γινόταν εκείνος ο αγώνας. Έτσι, ο τελικός δεν
έγινε ποτέ και στις 7 Ιουλίου 1966
η ΕΠΟ ανακήρυξε την ΑΕΚ κυπελλούχο Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 1965-66.
Το 1968, ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με την ΑΕΚ στα ημιτελικά
και επικράτησε με σκορ 2-1, ενώ
στον τελικό αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και νίκησε με
1-0, κατακτώντας το τρόπαιο, ενώ
ίδιο νικητή είχε και ο ημιτελικός
του 1976, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-3, για να χάσει μετέπειτα στον αλήστου μνήμης τελικό από τον Ηρακλή στα πέναλτι (4-4 ο
αγώνας και τα πέναλτι).
Ο μεγαλύτερος θρίαμβος της
ΑΕΚ ήρθε το 1978 και συγκεκριμένα στις 17 Μαΐου, διαλύοντας με
6-1 τον Ολυμπιακό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «Ένωση» είχε υποδεχθεί
τους Πειραιώτες για τον ημιτελικό
του Κυπέλλου, έπαιξε αψεγάδιαστο ποδόσφαιρο και έφτασε στη
νίκη-πρόκριση με ένα εμφατικό
σκορ, ανοίγοντας τον δρόμο για το
νταμπλ εκείνης της σεζόν. «Η ΑΕΚ
ήταν Βραζιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά η «Αθλητική Ηχώ», ενώ το
«ΦΩΣ» έγραφε: «ΑΕΚάρα ομαδάρα,
έκανε σκόνη τον Ολυμπιακό».
Η επόμενη μάχη των δυο ομάδων ήταν διπλή και συγκεκριμένα
για τα προημιτελικά, όπου η ΑΕΚ
κατάφερε να προκριθεί με δυο νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις
18 Μαΐου 1983 επικράτησε με 2-1
στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετέπειτα με 0-1 στο «Καραϊσκάκης». Μάλιστα, πήρε και το τρόπαιο, νικώντας στον τελικό του ΟΑΚΑ με 2-0
τον έτερο «Δικέφαλο», τον ΠΑΟΚ.
Η... απάντηση του Ολυμπιακού
ήρθε πέντε χρόνια μετά για τα ημιτελικά, όταν το πρώτο ματς ήρθε
ισόπαλο 1-1 στην έδρα των Πειραιωτών (27/1/1988), ενώ στη
ρεβάνς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να περάσουν με 3-1 από τη
Νέα Φιλαδέλφεια (10/2/1988), έχοντας σε εκπληκτική ημέρα τον αλησμόνητο Φούνες, ο οποίος έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τής εν Ελλάδι πορείας του.
Διπλοί αγώνες ήταν και το
1993 για την ημιτελική φάση. Στον
πρώτο αγώνα στο «Καραϊσκάκης»,
ο Ολυμπιακός του Όλεγκ Μπλαχίν νίκησε 1-0 χάρη σε γκολ του
Βαΐτση, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια το ματς πήγε σε παράταση
και εκεί η ΑΕΚ νίκησε με 3-2, αλλά χάρη στα εκτός έδρας γκολ των
Σαββίδη και Μπατίστα η πρόκριση κατέληξε στον Πειραιά. Στον
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τελικό οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0 από τον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό.
Οι μεταξύ τους μάχες πήραν
«κιτρινόμαυρη» απόχρωση τις
τρεις επόμενες φορές. Στις
3/1/1996, η ΑΕΚ του Ντούσαν
Μπάγεβιτς επιβλήθηκε δίκαια 31 του Ολυμπιακού εκτός έδρας και
δυο εβδομάδες μετά χάρη στο 1-1
της Νέας Φιλαδέλφειας η «Ένωση» πήρε το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο.
Την επόμενη σεζόν, έπαιξαν στα
ημιτελικά και ο Μπάγεβιτς ήταν
προπονητής του Ολυμπιακού. Στη
Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1, με τους Πειραιώτες να
μειώνουν στο 90’ με τον Αλεξανδρή και την ομάδα του Πέτρου
Ραβούση να τελειώνει το ματς με
εννέα παίκτες, ενώ στο Φάληρο
πήρε και δεύτερη νίκη χάρη σε γκολ
του Ντέμη Νικολαΐδη έπειτα από
φοβερή κούρσα του Τιμούρ Κετσπάγια από τα αριστερά. Στον τελικό, η ΑΕΚ νίκησε στα πέναλτι τον
Παναθηναϊκό του Ζάετς.

Το 2000 για την προημιτελική
φάση, στις 16 Φεβρουαρίου στο
ΟΑΚΑ οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 με γκολ των Λάκη και Αλεξανδρή, ενώ στη ρεβάνς της
Νέας Φιλαδέλφειας η ΑΕΚ ήταν
καταιγιστική και με το 3-0 πέρασε
στην 4άδα. Στον τελικό, νίκησε 3-0
τον Ιωνικό.
Το 2001 έπαιξαν για τον 3ο γύρο και το ζευγάρι αυτό ήταν αν μη
τι άλλο επεισοδιακό. Το πρώτο
ματς δεν τελείωσε ποτέ λόγω των
όσων συνέβησαν στο γήπεδο και
τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία
του Ποντίκη που άφησε την ΑΕΚ
με εννέα παίκτες, ενώ ο Πέτρος
Στάθης ζήτησε από τους παίκτες
του να πέσουν κάτω και να προσποιηθούν τους τραυματίες. Το
σκορ ήταν 1-1, αλλά εν τέλει το
ματς κατέληξε στον Ολυμπιακό με
0-2 στα χαρτιά. Στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, ο Παθιακάκης έριξε λευκή
πετσέτα, η ομάδα του Τάκη Λεμονή ήταν καταιγιστική και νίκησε με
6-1, ξεπλένοντας και τον διασυρμό του 1978.

Στον τελικό
του 2002 και ενώ
είχε μεσολαβήσει ο...
τελικός του πρωταθλήματος (4-3 υπέρ του Ολυμπιακού), η ΑΕΚ ανέτρεψε
τα προγνωστικά και παρά το
ότι ψυχολογικά δεν ήταν στα
καλύτερά της κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Ο Σωτήρης
Κωνσταντινίδης άνοιξε το σκορ,
ο Ζιοβάνι ισοφάρισε και μετά αποβλήθηκε, για να έρθει με κεφαλιά ο Ίβιτς και να χαρίσει το τρόπαιο στην ομάδα του Φερνάντο
Σάντος.
Το 2005, οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν για τα ημιτελικά και η
πρόκριση κατέληξε στον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ, χάρη σε γκολ του
Τζόρτζεβιτς οι Πειραιώτες νίκησαν 0-1 και η ΑΕΚ είχε πέντε δοκάρια, ενώ στο Φάληρο η «Ένωση» νίκησε στο 90λεπτο με 0-1 με
τέρμα του Λυμπερόπουλου, αλλά έχασε στην παράταση με 2-1,
με τον Γιαννάκη Οκκά να «σφραγίζει» την «ερυθρόλευκη» νίκη.
Στον τελικό έπαιξαν και το
2006 και συγκεκριμένα στις 10
Μαΐου στο Ηράκλειο, όπου ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής με 3-0.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «κερασάκι στην τούρτα», που δεν ήταν
άλλο από το απίστευτο σόλο και
το τελείωμα του Νέρι Καστίγιο,
που σφράγισε τον «ερυθρόλευκο»
θρίαμβο.

⇣

Ολυμπιακός
και ΑΕΚ στο
Κύπελλο
μετρούν από
12 νίκες,
ενώ πέντε
ματς έχουν
λήξει
ισόπαλα

Ο επικότερος τελικός του 2009
υνεχίζουμε με τον επικότερο τελικό που έχει διεξαχθεί ποτέ και ήταν εκείνος του 2009 (2 Μαΐου στο ΟΑΚΑ). Η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε, ο Σκόκο στο 90’ έκανε το 3-2 και ο Ντάρμπισιρ στο
96’ με... μπαταρισμένο κεφάλι το 3-3. Ο Γκαλέτι στην παράταση έβαλε μπροστά τους Πειραιώτες, ισοφάρισε σε 4-4 ο Σκόκο και το ματς πήγε στα πέναλτι,
ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βαλβέρδε έπαιζαν με εννέα παίκτες (αποβολές
Γκαλέτι και Αβραάμ). Εκεί, σε έναν... μαραθώνιο 34 εκτελέσεων ο Ολυμπιακός
επικράτησε με 15-14 και κατέκτησε το τρόπαιο!
Οι δυο ομάδες αντάμωσαν ξανά το 2015 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, με την «Ένωση» να βρίσκεται στη Football League, έχοντας τον Τραϊανό
Δέλλα στον πάγκο της. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση, είχε
τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, αλλά την πήρε πολύ πιο δύσκολα απ’ ό,τι θα περίμενε. Στο πρώτο ματς στο Φάληρο, η
ΑΕΚ πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και το τελικό 1-1 φάνταζε κολακευτικό για τους γηπεδούχους. Στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ
και μπροστά σε 60.000 θεατές, οι «κιτρινόμαυροι» κρατούσαν τη λευκή ισοπαλία που θα τους έδινε την πρόκριση. Ο
Φράνκο Χάρα με το στήθος ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανέστη και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Βίτορ Περέιρα. Ο πανηγυρισμός του Πορτογάλου κόουτς και του Κασάμι έφερε επεισόδια, με μερίδα φίλων της ΑΕΚ να εισβάλλει στο ταρτάν του Ολυμπιακού Σταδίου.
Έναν χρόνο μετά (17/5/2016), οι δυο τους αναμετρήθηκαν στον τελικό του... Κοντονή, όπως πολλοί τον είχαν ονομάσει,
διότι πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που αναδείχθηκε
θριαμβεύτρια με 2-1 και πανηγύρισε το τρόπαιο. Ο Μάνταλος με κεφαλιά στο 38ο λεπτό και ο Τζεμπούρ στο 51ο ήταν αυτοί που πέτυχαν τα δυο τέρματα των «κιτρινόμαυρων», ενώ για τους Πειραιώτες μείωσε απλά ο Ντομίνγκες στο 84’. Τέσσερα λεπτά πριν είχε δοκάρι ο Μαζουακού και άλλη μια καλή φάση ο Ντα Κόστα προς το φινάλε του ματς.
Πέρυσι, ήταν η σειρά να παίξουν στα ημιτελικά του θεσμού και την πρόκριση πανηγύρισε η ΑΕΚ. Το πρώτο ματς ήταν στο
Φάληρο και οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν 2-1. Ο Αραούχο άνοιξε το σκορ, ο Φιγκέιρας ισοφάρισε, αλλά ο Πατίτο είχε
τον τελευταίο λόγο, όμως προτού σκοράρει, είχε κοντρολάρει με το χέρι. Στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, η ομάδα του Τάκη Λεμονή
ήταν πιο ψυχωμένη, έβαλε ένα γκολ με τον Ρομαό, ενώ στις καθυστερήσεις παραλίγο να προκαλέσει «έμφραγμα» στην ΑΕΚ, καθώς είχε δοκάρι με κεφαλιά του Καρντόσο.

Σ
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Τη Δευτέρα
η κλήρωση
για τον
ΠΑΟΚ
Τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα
μάθει τον αντίπαλό
του στον 3ο
προκριματικό του
Champions League.
Τρεις είναι οι
υποψήφιοι αντίπαλοί
του. Η Μπενφίκα, η
Δυναμό Κιέβου και η
Γκενκ. Άντε, η
Μπενφίκα είναι μια
κλάση καλύτερη. Ένα
ματς είναι ωστόσο,
όπως αυτό με την
Μπεσίκτας. Μπαμ και
κάτω, και μετά play
off. Ένα παιχνίδι. Σ’
ευνοεί η κλήρωση,
περνάς αέρα. Ποια,
δηλαδή, είναι η
Δυναμό Κιέβου, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα;
Μια ουκρανική ομάδα
που δεν έχει λεφτά.
Αυτή είναι. Που τη μία
παίρνει τον πατέρα
Λουτσέσκου
προπονητή, την
επόμενη μέρα
πλακώνονται και τον
διώχνει και τη
μεθεπόμενη τον
ξαναπαίρνει. Και για
την Γκενκ δεν το
συζητάμε, βέβαια.
Ευκολάκι είναι και
μακάρι να πέσει αυτή
επάνω στον ΠΑΟΚ.
Θέλει και λίγη τύχη ο
ΠΑΟΚ. Δεν την είχε με
την Μπεσίκτας, άσχετα
που την ξέπλυνε στην
Τούμπα.

Η «Α» και η iapopsi.gr, βγάζει το καπέλο στον Σαββίδη και τον «δικέφαλο» για τον
τρόπο που χειρίστηκαν το ματς με την Μπεσίκτας, δίνοντας έναν πατριωτικό τόνο
και εκπλήρωσαν την επιθυμία όλων των Ελλήνων για νίκη-πρόκριση

ΠΑΟΚ: Μεγαλέξανδρος!!!
Τον χάρηκαν όλοι οι Έλληνες
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
αν αυγό την καθάρισε
την Μπεσίκτας ο ΠΑΟΚ. Μάγκικα. Πάρε το
ένα, πάρε και το δεύτερο, πάρε κι ένα ακόμα και χαιρετίσματα στον Ερντογάν και
τον Τσαβούσογλου. Πάρε και
την υφαλοκρηπίδα σου, πάρε
και τους τσαμπουκάδες σου.
Τώρα, θα πεις, είναι ίσα κι όμοια αυτά, ρε μεγάλε; Όχι. Καμία σχέση. Άλλο είναι η μπάλα
κι άλλο τα νταηλίκια του νεοσουλτάνου.
Πες μου κάτι, όμως. Ποιος το έκανε ντέρμπι το παιχνίδι; Ποιος το
έκανε μέρος του στρατιωτικού
τσαμπουκά; Ο Ερντογάν με τον
Τσαβούσογλου το έκαναν. Ποιοι
ήθελαν ν’ αλλάξει έδρα και να μη
γίνει στην Τούμπα το ματς; Οι
Τούρκοι. Γιατί, λέει, η κατάσταση
στην ανατολική Μεσόγειο μυρίζει
μπαρούτι. Δεν το δέχτηκε η UEFA
και οι Τούρκοι πήραν τον πούλο…
Και μετά, πλακώσανε τα μπαμπέσικα, ότι ο Σαββίδης είναι
προβοκάτορας και φανατικός κι ό-

Σ

τι οι οργανωμένοι της Νεάπολης
είναι φασίστες. Έτσι γράφανε. Ότι
και καλά, ο Σαββίδης το έκανε
ντέρμπι το ματς, με το μήνυμα που
έστειλε, ότι ο ΠΑΟΚ εκπροσωπεί
όλη την Ελλάδα.
Τι είπε, δηλαδή, ο Ιβάν; Αυτό
που σκεφτότανε ο κάθε Έλληνας,
βλέποντας τον Ερντογάν ν’ απειλεί με πόλεμο και ν’ αποκαλεί ψευτόμαγκες τους Έλληνες.

Και μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ κι αρχίζει τα πού σε πονεί και πού σε
σφάζει. Εμείς, εδώ στην «Α» και
στην iapopsi.gr, δεν είμαστε εμπαθείς με κανέναν ΠΑΟΚ και με κανέναν Σαββίδη. Άπαξ και το πας
σωστά το έργο, θα σ’ το χειροκροτήσουμε. Άπαξ και δεν το πας, θα
την ακούσεις. Αντρίκια πράγματα
και σταράτα.
Ύστερα, ο Σαββίδης έκανε και

κάτι άλλο, που δεν μπορείς να το
αγνοήσεις. Στη φανέλα του ΠΑΟΚ
έγραψε λέξεις όπως Πόντος, Προσφυγιά, Μικρά Ασία, Αγιά Σοφιά
και Κωνσταντινούπολη. Ό,τι ακριβώς σκέφτεται ένας Έλληνας, όταν ακούει τη λέξη Τούρκος.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε κουβαλώντας
στις πλάτες του έναν ολόκληρο
λαό. Κι ας λένε αυτοί οι παπάρες
προοδευτικοί ότι το ποδόσφαιρο
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δεν έχει σχέση με την πολιτική. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη παπαριά από
αυτή. Όταν, όμως, ολόκληρος
Σαββίδης σού στέλνει μήνυμα ότι
παίξτε για την Ελλάδα, πώς μπήκε
μέσα στο γήπεδο ο παίκτης του
ΠΑΟΚ;
Κι αυτό είχε στο μυαλό του ο
παίκτης του ΠΑΟΚ. Ότι παίζουμε
και για την Ελλάδα, όχι μόνο για
τον ΠΑΟΚ. Κι αυτό ήτανε το σωστό, δηλαδή, αφού ο Ερντογάν
μάς τα έχει κάνει τσουρέκια Τερκενλή κάθε μέρα. Και ξηγήθηκαν
στο ωραίο οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
Αυτόν τον ΠΑΟΚ θέλουμε να
βλέπουμε. Αυτόν που κάνει περήφανους τους Έλληνες. Που μπαίνει μέσα και τρώει σίδερα και τους
έκανε μία από χόρτα τους Μπεσικτιανούς. Που έφυγαν με κατεβασμένο το κεφάλι.
Έτσι είναι, μάστορα. Στα ίσια και
παλικαρίσια. Και μην πει κανένα
κορόιδο ότι η Μπεσίκτας έχασε μία
ολόκληρη ενδεκάδα από παίκτες,
επειδή δεν είχε να τους πληρώσει.
Και τι έγινε, δηλαδή; Δικό τους
πρόβλημα, όχι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ
έπρεπε να κερδίσει αυτό το ματς
και το έκανε, και μπράβο του και
μαγκιά του.
Κι ο Ιβάν, που έδωσε κι αυτός
πατριωτικό τόνο, γειασάν του μάγκα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούμε και να του
βαρέσουμε παλαμάκια. Τελεία και
παύλα. Δεν πάσχουμε από κανένα
εμμονικό σύνδρομο. Οι εμμονές είναι για τους άλλους, όχι για εμάς.
Εμείς εδώ τη μετράμε αλλιώς
τη δουλειά. Ένα κι ένα κάνουν δύο,
λένε μες το καφενείο. Ένα παιχνίδι
must to win, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο το
κέρδισε, αλλά την κατατρόπωσε
κιόλας την Μπεσίκτας. Άπαξ και
βγεις και προσπαθείς να βρεις ψεγάδια, είσαι νούμερο, ίσως και
χρηματοδοτούμενο...
Η αλήθεια είναι μία κι είναι αυτή. Γίνεται κλήρωση, οι Τούρκοι το
κάνουνε μπουρδ@λο το ματς με
δηλώσεις Τσαβούσογλου και ο
ΠΑΟΚ βαράει στο δόξα πατρί. Μια
χαρά, μάστορα.
Να σ’ το παίξω αλλιώς το έργο,
μάστορα. Άπαξ κι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε κι αποκλειότανε από το
Champions League, ξέρεις τι θα

γινότανε; Της Πόπης το κάγκελο
στην Τουρκία. Ότι οι Έλληνες είναι
της πλάκας, τους έχουμε, εμπρός
ηρωικά μας φαντάρια, ηρωικοί
μας πιλότοι, και άλλα τέτοια.
Τώρα, όμως, που πήραν το τρίτο το μακρύτερο στο γήπεδο, τα
χώνουνε στους παίκτες και τον
προπονητή. Έτσι είναι. Αυτοί γεννήθηκαν για να κερδίζουνε μόνο.
Πάρε, να ’χεις τώρα και μέσα τα
κεφάλια.
Πάμε παρακάτω. Γι’ αυτόν τον
πιτσιρικά τον Τζόλη θα σου μιλήσω. Που έβαλε τα δύο τεμάχια
στους Τούρκους και έδωσε ασίστ
στον Πέλκα στο τρίτο. Το παλικαράκι είναι 18 ετών, έτσι λέει η ταυτότητα. Παπαριές λέει η ταυτότητα, σου λέω εγώ. Ο Τζόλης είναι
30 ετών.
Έτσι είναι. Με μυαλό 30άρη
παίζει το παιδί αυτό. Διαμάντι, μι-

λάμε. Και μπουκαδόρος και ώριμος και σκόρερ και φινετσάτος και
πολύ καλός αμυντικός. Έχει όλο το
πακέτο. Μιλάμε, ότι η Εθνική ομάδα, και ο ΠΑΟΚ φυσικά, βρήκαν
παίκτη για την πλάγια γραμμή για
15 χρόνια.
Χρόνια είχαμε να δούμε Έλληνα
παίκτη σε τέτοια ηλικία να ζωγραφίζει μπροστά, ακόμα καλά- καλά
δεν βγήκε από το αυγό. Για την ακρίβεια, το είχαμε δει με τον Νίνη,
αλλά στον Παναθηναϊκό τον διέλυσαν το κορμί και πήγε χαμένος.
Ο Τζόλης αξίζει να πληρώνεις
για τον βλέπεις. Αυτό έχω να σου
πω εγώ. Να σου πω και το πιο σοβαρό; Είναι και ώριμος έξω από το
γήπεδο. Δεν μασάει με τις παπαριές που γράφουνε για το ταλέντο
του. Είναι σε τέτοιο περιβάλλον
μεγαλωμένος. Για το Σαββιδοτεχνείο το γράφω αυτό.

Μην αρχίσει,
δηλαδή, τα κουφά
του για τον Τζόλη, ότι
είναι ο νέος Κούδας και
ο νέος Παρίδης και άλλα
τέτοια χαζά. Μπορεί να γίνει καλύτερος, αλλά προς το
παρόν είναι ένα φοβερό παιχτρόνι που αν εξελιχθεί ομάδα
η εξέλιξή του, θα μιλάει όχι μόνο
το πανελλήνιο, αλλά και η Ευρώπη.
Κι εγώ δεν σου λέω υπερβολές.
Ο ίδιος ο Πουρλιοτόπουλος το
είπε. Όταν είχανε πάει στη Βαρκελώνη για κάποιο τουρνουά, τα λαγωνικά της Μπαρτσελόνα τον πέρασαν αμέσως από τα ραντάρ. Και
θα τον αρπάζανε, αν δεν είχανε απαγόρευση μεταγραφών.
Που πάει να πει, δηλαδή, ότι ο
Τζόλης άξιζε από πιτσιρίκι ακόμα.
Τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ τον άφησε να
φύγει στη Γερμανία, για οικογενειακούς λόγους, είναι άλλο θέμα. Αφού το παλικαράκι γύρισε, όλα καλά. Εδώ ο Πάουλο Μπέντο έλεγε
στον Μαρινάκη ότι δεν κάνει ο Τσιμίκας και ο Βαγγέλης ψάχνει να
τον βρει για να τον μπουγελώσει…
Έτσι είναι, μάστορα. Να σου πω
και πέντε κουβέντες για τον Φερέιρα. Άμπαλος ο κύριος. Της
πλάκας. Δεν είναι για το μέγεθος
του ΠΑΟΚ. Δεν σ’ τα λέω εγώ αυτά. Ποτέ δεν τον είπα άμπαλο. Εκεί οι γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ
που έβλεπαν τον Γκαρσία και έλιωναν... Δεν είναι ώρα για γκρίνια, μετά το θριαμβευτικό 3-1 του
ΠΑΟΚ και την πρόκριση επί της
Μπεσίκτας.
Ο Φερέιρα, δηλαδή, ήρθε από
μία σχολή που είναι μακράν η κορυφαία της Ευρώπης, την πορτογαλική. Μέχρι και στη Βραζιλία έχουνε Πορτογάλους προπονητές.
Ο Ζόρζε Χεσούς πήρε πρωτάθλημα με τη Φλαμένγκο.
Μη σ’ το πάω σε Μουρίνιο,
Νούνο Σάντο, Μάρκο Σίλβα
που κάνουνε σούπερ καριέρα στην
Αγγλία. Έχουνε σχολή κανονική οι
Πορτογάλοι, γι’ αυτό και βγάζουνε
προπονηταράδες. Και δεν κάνουνε
15 μέρες σχολείο στη Ρόδο και μετά πάνε το πτυχίο στο σπίτι του κάθε υποψήφιου.
Ο Φερέιρα λοιδορήθηκε. Τώρα, όμως, είναι προπονηταράς. Δέκα μέρες πριν αναλάβει τον ΠΑΟΚ,
τον βγάλανε άχρηστο. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά για
τον ΠΑΟΚ. Έδειξε τα καρύδια του
και μπράβο του.
Ξεκινάει και το πρωτάθλημα
στις 12 Σεπτεμβρίου και μακάρι να
παρουσιαστεί σε τέτοια κατάσταση. Να πετάει φωτιές και στο πρωτάθλημα, όπως πρόπερσι που είχε
γίνει ο φόβος κι ο τρόμος, και δίκαια πήρε το νταμπλ αήττητος.

Τέλος
η κλίκα
Βιεϊρίνια,
Πασχαλάκη,
Μάτος
Θα σου πω και το
άλλο, μάστορα, για
τον ΠΑΟΚ. Φως φανάρι, δηλαδή.
Έλειπε απο μέσα η
κλίκα. όπως το ακούς.
Ο Βιεϊρίνια τέλος. Δεν
ανανεώθηκε η
συνεργασία. Σας
ευχαριστούμε πολύ για
την προσφορά σας και
χαρήκαμε, του
ξηγήθηκε ο Ιβάν. Κι όχι
μόνο στον Βιεϊρίνια.
Πού είναι ο
Πασχαλάκης με τον
Μάτος; Κολλητοί του
Πορτογάλου είναι και
οι δύο. Ο Φερέιρα την
ανθίστηκε τη δουλειά
και γι’ αυτό ο ΠΑΟΚ
παρουσιάστηκε
φρέσκος-φρέσκος.
Πήρες χαμπάρι,
μάστορα, τι έγινε μόλις
ο Τζόλης πέτυχε το
πρώτο γκολ; Όλοι
τρέξανε και
αγκαλιάσανε τον
Φερέιρα. Το έχουνε
ξανακάνει αυτό οι
παίκτες του ΠΑΟΚ;
Ποτέ. Όποιος έλεγε
καλό λόγο για τον
Φερέιρα κινδύνευε να
πέσει στη δυσμένεια
του Αντρέ. Τελείωσε το
παραμύθι εφέτος. Ο
Βιεϊρίνια ήταν
τεράστια κλάση,
πρόσφερε πολλά στον
ΠΑΟΚ, αλλά ήθελε να
κάνει και τον
προπονητή. Γι’ αυτό
και πλακώθηκε με τον
Φερέιρα. Χαίρετε.
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ΘΕΜΑ
Μπάχαλο
το Κύπελλο
Η μπαχαλοποίηση του
Κυπέλλου έχει αρχίσει
χρόνια τώρα. Από τις ασχήμιες εκτός και εντός
αγωνιστικού
χώρου
στον τελικό του Βόλου,
μέχρι το ξύλο ακόμη και
σε ματς ουσιαστικά κεκλεισμένων των θυρών
όπου οι προσκλήσεις κατευθύνθηκαν σε εύσωμους συνοδούς.
Την Κυριακή εδέησε ο
Θεός με τον τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακού να ξεμπερδέψουμε
με το Κύπελλο αυτής της
σεζόν. Υπό άλλες συνθήκες η σεζόν στη δεύτερη
τη τάξει διασυλλογική
διοργάνωση θα είχε αρχίσει βδομάδες τώρα. Με
τη νέα σεζόν στο Κύπελλο τι… γίνεται; Τι λέει η
διοργανώτρια με τα καμώματά της και με την
πρεμούρα για αναδιάρθρωση;
Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί ούτε η προκήρυξη.
Αλλά τι προκήρυξη να
βγει όταν είναι στον αέρα η μορφή των πρωταθλημάτων; Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τις δύο
μικρότερες κατηγορίες,
τη Super League2 και τη
Football League. H EΠΟ
αποφάσισε ότι στο επόμενο πρωτάθλημα η
Super League2 θα έχει
18 ομάδες από 12 που είχε φέτος, και η Football
League 16 από 14 που
είχε, όμως παράλληλα
ζήτησε από τον υφυπουργό Αθλητισμού την
κατάργηση της Football
League και τη συμμετοχή των ομάδων στη SL2,
που σε αυτήν την περίπτωση θα διεξαχθεί σε
δύο ομίλους. Όμως, για
να καταργηθεί η FL, πρέπει να αλλάξει ο νόμος
που προβλέπει τη σύστασή της.
Ο Λ. Αυγενάκης ζητά «εξηγήσεις» από την ΕΠΟ
για την απόφασή της και
τη σύμφωνη γνώμη των
ομάδων των δύο κατηγοριών. Αυτά ακόμη δεν
έχουν υλοποιηθεί, καθώς υπάρχουν εκκρεμοδικίες. Κοινώς μπάχαλο.

Καλά έδινα το Κύπελλο
στον ΠΑΟΚ, την Κυριακή
πού θα το δώσω;

Ο Τσάβι Ρόκα σε ρόλο
Νταμπίζα, «φύγετε, χωρίς
αποζημίωση»
Τώρα να τον δούμε τον Τσάβι Ρόκα. Στα εύκολα, όλοι καλοί είμαστε.
Τώρα, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα θα δούνε αν θα γίνει… Νταμπίζας ο Ισπανός. Τώρα που πρέπει να διώξει κόσμο από τον Παναθηναϊκό και χωρίς αποζημίωση! Διότι έτσι την πάτησε ο φουκαράς ο
«Ντάμπι». Του είχε ζητήσει ο Αλαφούζος να διώξει ποδοσφαιριστές με… διπλωματία, ώστε να μη ζητήσουν ούτε ένα ευρώ. Διότι ο
Γιαννάκης δεν ήθελε να πληρώσει. Έψαχνε, δηλαδή, για κορόιδα.
Ο Νταμπίζας δεν το κατάφερε και πήρε δρόμο. Τώρα, ο Τσάβι έχει
να διαχειριστεί τις περιπτώσεις των Περέα, Κολοβέτσιου, Καπετζή. Κι απ’ ό,τι ξέρουμε, κανένας δεν είναι κορόιδο για να φύγει δίχως
ν’ αποζημιωθεί.
Για να δούμε τι θα κάνει ο Τσάβι. Α, ο Αλαφούζος πώς το δεχόταν
αυτό να φεύγει κόσμος από τον Παναθηναϊκό χωρίς αποζημίωση; Δεν
είναι γενικά, λέμε τώρα, υπέρ των εργατών;

Περί Μαγκουάιρ:
Ούτε τεστ για Covid19, μας
πετούσε και φραγκοδίφραγκα
Άλλο πράγμα μάθαμε εμείς για τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο. Ότι ήταν με το «σπλάχνο»
του σ’ εκείνο το φοβερό και τρομερό πάρτι στη Φτελιά, εκεί όπου
στραπατσαρίστηκε κάθε έννοια υγειονομικού πρωτοκόλλου. Ο ένας
επάνω στον άλλον, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέχρι και drugs
κυκλοφορούσαν, σου λέει. Αλλού είναι το θέμα: Στο πάρτι πήρε μέρος κι ένα ζευγάρι θετικό στον κορωνοϊό. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις πριν πάει στον εισαγγελέα της Σύρου ο μίστερ Χάρι; Όσο για τα
περί προσπάθειας χρηματισμού των αστυνομικών που τον συνέλαβαν στη Μύκονο, πού είναι το παράξενο; Όταν επί εποχής μνημονίων στην Ελλάδα σύσσωμος ο κατευθυνόμενος ευρωπαϊκός Τύπος
μάς θεωρούσε επαίτες και οι τουρίστες μας πετούσαν φραγκοδίφραγκα, τι θέλατε να κάνει ο Μαγκουάιρ;




Πρώτος αριστερά στη φωτογραφία, ξέρετε ποιος είναι;
Είναι ο ανυπέρβλητος του πενταγράμμου, «θεϊκός»
ερμηνευτής Γιάννης Πουλόπουλος. Λίγοι γνωρίζουν ότι στα
νιάτα του έπαιζε τερματοφύλακας. Βεβαίως. Εδώ είναι με
τη φανέλα του Αγίου Ιεροθέου, όπου έπαιξε το μεγαλύτερο
διάστημα της καριέρας του. Δελτίο είχε και στον Ατρόμητο
Περιστερίου, αλλά και στον Αστέρα Πετρούπολης.



Από τη στιγμή που ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το αποφάσισε, η
Ντιλέτα Λεότα θα… έπεφτε. Είναι η γνωστή τηλεπερσόνα της
ιταλικής τηλεόρασης που παίρνει συνεντεύξεις στον αγωνιστικό
χώρο. Κορμάρα και με φίλο μποξέρ. Ένα like του Ζλάταν στο
instagram και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους. Κότερο, τσάρκα
και… κοντινή παρέα. Διότι ο Ζλάταν είναι ωραίος άνδρας, έχει
και λεφτά. Τέλειος συνδυασμός για κάθε Ντιλέτα…

Η νομοθέτηση για
κεντρική διαχείριση
δεν είναι παρέμβαση
το αυτοδιοίκητο;
Θα τρελαθούμε τελείως, πώς το βλέπουν οι πέντε «άστεγοι» τηλεοπτικά; Ο Πανουργιάς με τον Κωστούλα δήλωσαν ότι πρέπει να νομοθετήσει το κράτος, ώστε να γίνει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όταν ο
Αλαφούζος τού έταζε ΕΡΤ, κανένας δεν το ζητούσε βέβαια. Όμως, το σοβαρό είναι το εξής: Αν το κράτος νομοθετήσει για το ποδόσφαιρο, δεν είναι παραβίαση στο αυτοδιοίκητο, έστω αυτό που έγινε κουρελόχαρτο και δεν το υπολογίζει κανένας; Τι έχουν να πουν γι’ αυτό ο Βάγγος ο
Γραμμένος και ο πρόεδρος-«κορνίζα» της Super League
Λεωνίδας Μπουτσικάρης; Θα βγάλουν καμία ανακοίνωση κατά του Πανουργιά και του Φώτη;

Ποια Μπεσίκτας, τώρα η
μεγάλη επιτυχία ότι υπέγραψε
ο Κούτσιας!
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τα ρέστα του με την Μπεσίκτας. Παίκτες δεν πήρε ο Ιβάν, εκτός από τον Αυστριακό τον Σβαμπ. Μάλιστα. Και προσπαθείς,
τώρα, εσύ, να δεις τι παίζει, πώς τη βλέπει τη δουλειά ο Ιβάν και ρίχνεις
μια ματιά στο Σαββιδοτεχνείο και μένεις καραφλός. Ο Κόλκας, πρώτο
«πιστόλι» του Σαββίδη, γράφει ότι ο νταλκάς ο μεγάλος δεν είναι η
Μπεσίκτας, αλλά ο… Κούτσιας! Ότι υπέγραψε στον ΠΑΟΚ ένα παιδί 15
ετών. Που έβαλε και γκολ στο φιλικό με τον Βόλο, σου λέει ο κόλακας.
Να σου πέφτουνε τα μαλλιά και στο καπάκι να… ξαναβγαίνουνε. Το αντιγράφουμε, για να το εμπεδώσουν οι κανονικοί ΠΑΟΚτσήδες: «Ο
βασικός μου νταλγκάς όλο αυτό το διάστημα, δεν ήταν αυτός που είχε ο
περισσότερος κόσμος. Ούτε οι μεταγραφές, ούτε οι αποδεσμεύσεις. Απαραίτητα και τα δύο, όμως στη κορυφή είχε μία άλλη περίπτωση. Αυτή
του Γιώργου Κούτσια. Για να το κλείσουμε του Κούτσια, για εμένα είναι η
καλύτερη είδηση του φετινού καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε
εύκολα να χαθεί αν δεν ήταν ένα παιδί του ΠΑΟΚ, με οικογένεια ΠΑΟΚ
και λογική ΠΑΟΚ».
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο Αλαφούζος
μπέρδεψε το
ποδόσφαιρο
με το
μπάσκετ
Καλά, δεν υπάρχει
ένας άνθρωπος κοντά
στον Αλαφούζο να τον
ενημερώσει για το τι
γίνεται με τη NOVA;
Κάτι πόσταραν αυτοί
του συνδρομητικού
στα social media, «εσύ
πού θα δεις τον
Παναθηναϊκό στις 12
Σεπτεμβρίου;». Κι έγινε
πανικός. Τα πήρε στο
κρανίο ο Αλαφούζος
και πούλησε
τσαμπουκά, «τώρα που
αποφάσισε να μπει στα
πράγματα», όπως
γράφουν οι
Σαββιδοτέχνες,
Αλαφουζοτέχνες, κι
έβγαλε ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
υπενθυμίζει στους
φιλάθλους του
συλλόγου και σε κάθε
άλλο ενδιαφερόμενο,
ότι τα φιλικά
προετοιμασίας και όλοι
οι εντός έδρας αγώνες
της σεζόν 2020-21 θα
μεταδοθούν από το
“Παναθηναϊκός TV”».
Μόνο που η NOVA
εννοούσε το τουρνουά
μπάσκετ του
Παναθηναϊκού. Αφού
όλοι γνωρίζουν ότι τα
παιχνίδια του
Παναθηναϊκού θα τα
δείχνει η Cosmote TV
που ενέταξε το
«Panathinaikos TV»
στο μπουκέτο της,
αλλά και μέσω
internet.
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Πήρε βαθιά
ανάσα
ο ΠΑΟΚ από
την UEFA
Mafia….
Γνωστό είναι ότι ο
Σαββίδης έχει
προαναγγείλει και
εκτελεί μαζί με τους
ανθρώπους στον ΠΑΟΚ
ένα σχέδιο περικοπών
σε συμβόλαια για να
ρίξει το μπάτζετ.
Οι καιροί είναι
χαλεποί…
Ως εκ τούτου, η
πρόκριση στην επόμενη
φάση του Champions
League
αντιμετωπίστηκε ως…
θρίαμβος, καθώς θα
αποτελέσει σανίδα
σωτηρίας για τα
οικονομικά του ΠΑΟΚ
αφού υπολογίζεται ότι
θα έχει δεδομένα έσοδα
που πλησιάζουν τα 8
εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι
Θεσσαλονικείς θα
λάβουν 2.920.000
ευρώ από τη δεδομένη
(μετά τον αποκλεισμό
της Μπεσίκτας)
συμμετοχή τους στο
Europa League, ενώ
2.777.130 ευρώ τους
αναλογούν από το
coefficient payment
για τους ομίλους.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ
μπορεί να προσβλέπει
και σε έσοδα περίπου 2
εκατ. ευρώ από το
market pool.
Όσο για το ενδεχόμενο
να προχωρήσει ακόμα
περισσότερο στο
Champions League, σε
περίπτωση πρόκρισης
από τον τρίτο γύρο στα
πλέι-οφ, ο ΠΑΟΚ
φιλοδοξεί να εισπράξει
5 εκατ. ευρώ, ενώ αν
φτάσει για πρώτη φορά
στην ιστορία του στους
ομίλους θα μπουν στα
ταμεία του περίπου 12
εκατ. ευρώ…
Ρίχνει λεφτά η… UEFA
Mafia!

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Πληρώνουν την ανταρσία με Αναστασιάδη ο Μανωλάς με τον «Παπα»
Ούτε τώρα, στο νέο ξεκίνημα της Εθνικής ομάδας, ο Φαν Σιπ…τόλμησε να καλέσει τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Κώστα Μανωλά.
Οι δύο παίκτες (της Άρσεναλ και της Νάπολι…) δεν συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις του
Ολλανδού ομοσπονδιακού προπονητή για τα ματς με Σλοβενία (3/9) και Κόσοβο (6/9) για
το Nations League, και φαίνεται ότι είναι πλέον οριστική η απομάκρυνσή τους από την Εθνική ομάδα. Ο Μανωλάς με τον «Παπα» πληρώνουν την ανταρσία επί Άγγελου Αναστασιάδη και το γεγονός ότι ανάγκασαν τον Βαγγέλη Γραμμένο να διώξει τον Έλληνα
προπονητή, που αποτελούσε προσωπική του επιλογή για τον πάγκο της Εθνικής.
Το οξύμωρο είναι ότι ο Φαν Σιπ δεν αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογηθεί γιατί αφήνει
απ’ έξω το δίδυμο των διεθνών σέντερ μπακ της Εθνικής, παρ’ ότι η εμπειρία τους είναι απαραίτητη για την ομάδα, και προτιμά τον Ρότα από τη Φορτούνα Σίταρντ, τον Κυριακόπουλο από τη Σασουόλο και τον Φούντα από τη Ραπίντ Βιέννης!

Την έπεσαν και στον Χριστοβασίλη
Οριστικοποίησαν από την Ξάνθη τη μεταβίβαση της ΠΑΕ στον Μπιλ Πάππας – ή Βασίλη Παπαδημητρίου, όπως είναι το πλήρες ελληνικό όνομα του ομογενή επιχειρηματία που κινήθηκε για
την αγορά της ομάδας από τον Χρήστο Πανόπουλο και τον Πολυχρόνη Συγγελίδη. Αν, βέβαια,
δόθηκε δικαίωμα επιλογής και στον Γιάννη Καλπαζίδη θα το μάθουμε στο μέλλον. Σύμφωνα με
τις διαρροές, ο Πάππας ασχολήθηκε και με τη Λαμία, αλλά τελικά προτίμησε την Ξάνθη. Μόνο τον
Βόλο δεν προσέγγισε, επειδή εκεί θα έπρεπε να μιλήσει με
τον δήμαρχο και ενδεχομένως να παρουσιαζόταν κάποια
εμπλοκή. Πέρα από την πλάκα, η είσοδος του Ελληνοαυστραλού στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει και ως μαγνήτης. Ανεξάρτητα από το κίνητρό του, τέτοιες κινήσεις δημιουργούν ανταγωνισμό.
Παράλληλα με τον Πάππας, πάντως, κινήθηκαν και συνεργάτες άλλου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται
στο εξωτερικό και αναζήτησαν τρόπο εμπλοκής με τη
Σούπερ Λίγκα. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι διερεύνησαν τις προθέσεις του Γιώργου Χριστοβασίλη για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Η απάντηση που
πήραν οι μεσολαβητές τούς σόκαρε. Χωρίς διάθεση υπερβολής, ο ιδιοκτήτης της γιαννιώτικης
ομάδας ζήτησε 6 εκατ. ευρώ για να πουλήσει τις μετοχές του. Απαίτηση που έδειξε τη διάθεσή του να παραμείνει στον ΠΑΣ, διότι αυτά τα ποσά στην εποχή του κορωνοϊού προφανώς και
δεν υπάρχουν ακόμα και αν μιλάμε για κάποιον με τεράστια οικονομική επιφάνεια.
Το θέμα, πάντως, παραμένει ανοικτό. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας να θεωρεί αδύνατη μια επένδυση στο ποδόσφαιρο με τα δεδομένα που μπήκαν στο τραπέζι από τους
Γιαννιώτες, αλλά οι ενδιάμεσοι προσπαθούν να τον πείσουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις απαιτήσεις του Χριστοβασίλη. Αλλά στην πιάτσα είναι ξεκάθαρη η βούληση του τελευταίου να
παραμείνει στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της χώρας ως ιδιοκτήτης του ΠΑΣ.

Μπάχαλο με Άκπομ-Πέλκα και Φερέιρα!
Αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό για
τον ΠΑΟΚ (στον αγώνα με την Μπεσίκτας)
είναι σίγουρο πως θα την… πλήρωναν πολλοί. Στην ομάδα επικράτησε ένα μπάχαλο
την ώρα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πέναλτι
με το οποίο θα μπορούσε να είχε τελειώσει το ματς πιο νωρίς και μάλιστα να έδινε
μεγάλες διαστάσεις στη νίκη του.
Τι συνέβη;
Οι εντολές του προπονητή, πριν από τον αγώνα, ήταν εάν κερδίσει πέναλτι η ομάδα, να το εκτελέσει ο Πέλκας, αλλά ο Άκπομ που κέρδισε το πέναλτι πήρε και την μπάλα στα χέρια, ενώ
στην ερώτηση του Πέλκα, είπε: «Άσ’ το σε μένα», με αποφασιστικότητα. Ο Φερέιρα από τον
πάγκο δεν πολυκατάλαβε τι έγινε, παρά μόνο όταν ο Άκπομ έχασε τον βηματισμό του και τελικά το… πέναλτι που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 3-1.
Στο τέλος του αγώνα ο Πέλκας (χωρίς να πολυκαταλαβαίνει τι έλεγε) παραδέχτηκε ότι… άφησε τον Άκπομ να εκτελέσει το πέναλτι επειδή… είναι καλό παιδί και φίλος του!!!

Αλαφούζος: Ο λόγος
του… συμβόλαιο!
Ο Πογιάτος είπε στον Ρόκα πως δεν χωράνε
στα πλάνα του ο Κολοβός και ο Κολοβέτσιος.
Του είπε πως δεν θέλει τον Θεοχάρη, ούτε τον
Περέα. Πως δεν καίγεται για τον Καμπετσή. Αλλά για τους τελευταίους είναι μικρή η ζημιά. Δεν έχουν να πάρουν πολλά χρήματα ως αποζημίωση.
Τον Κολοβέτσιο θα τον
στείλουν στην
Τουρκία, όμως
το πρόβλημα
είναι με τον…
Κολοβό. Ο
παίκτης αποκτήθηκε πέρσι
από την Ομόνοια. Παρά τις
ευκαιρίες που
πήρε από τον
Γ. Δώνη δεν έπεισε. Ποιο είναι το ωραίο;
Ο Νταμπίζας διαπραγματευόταν –πέρσι το καλοκαίρι– με τους ατζέντηδες του Κολοβού και
τους έλεγε πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει να δώσει πολλά λεφτά στην Ομόνοια. Κάτι λίγα, και αυτά σε πολλές και μικρές δόσεις.
Τι συνέβη για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι
Κύπριοι και να υπογράψει ως ελεύθερος ο Κολοβός στον Παναθηναϊκό; Πλήρωσε ο ίδιος ο παίκτης
τον σύλλογο. Έδωσε 100.000 ευρώ στην Ομόνοια.
Είχε πάρει διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Αλαφούζο πως εν ευθέτω χρόνο θα πάρει αυτά τα χρήματα. Μαζί με εκείνα που προβλέπονται στο συμβόλαιό του, δηλαδή 200.000 ευρώ κάθε χρόνο για
τα επόμενα τρία χρόνια και τα 100.000 που έδωσε
στους Κύπριους…
Δεν πήρε… μία!
Ο Κολοβός προπονείται με τους… κομμένους του
Πογιάτος, του έχουν πει να φύγει και βγαίνει
και… χρεωμένος από πάνω. Και τον διώχνουν και
δεν θέλουν να τον αποζημιώσουν και του χρωστάνε κι από πάνω.
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Τα... πήραν μαζί του
οι «άστεγοι»: Πού είναι τώρα
ο «ηγέτης Αλαφούζος»;
Ο Αλαφούζος είδε παρεάκι με τον Μπούση το φιλικό ΠαναθηναϊκόςΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Καλό είναι αυτό, οι ιδιοκτήτες των ομάδων να είναι
φίλοι και να μη «σκοτώνονται». Μία απορία: Ο Μπούσης ρώτησε να
μάθει από τον «ηγέτη» Αλαφούζο, τι πρόκειται να γίνει με τα τηλεοπτικά των «άστεγων» ΠΑΕ; Διότι ο Αλαφούζος στην τηλεδιάσκεψη ήταν εκείνος που θα «καθάριζε», ώστε να πληρώσει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν
πλήρωσε, και τώρα ο Γιαννάκης είναι εκτεθειμένος. Κι από ό,τι λέγεται
στην πιάτσα, οι πέντε «άστεγοι» του τα χώνουν ότι τους «πούλησε». Και
το «ηγέτης Αλαφούζος» που έγραψα πιο πάνω δεν είναι δική μου έκφραση, αλλά δική τους.

Αφήστε ήσυχο τον Τζόλη, είναι παιχτρόνι
όχι «νέος Μέσι», ούτε «φρεγάτα»!
Το ξαναγράφουμε: Ο Τζόλης είναι αυθεντικό ταλέντο. Τέλος. Όλα τα άλλα ότι είναι ο «Έλληνας Μέσι»,
«φρεγάτα», «αντιτορπιλικό»
και άλλες τέτοιες χαζομάρες, τι θέλει και τα γράφει
το Σαββιδοτεχνείο, ρε; Θέλουν να το αποτρελάνουν
το παιδί; Πάλι έγραψαν
«θέμα» ότι έσκασε εκείνη
την ντρίπλα στο «Καραϊσκάκης» στον Τσιμίκα. Και
τι έγινε, ρε; Υπάρχει ποδοσφαιριστής που δεν έχει
«φάει» ντρίμπλα από αντίπαλο; Ότι για τη μείωση της τιμής του Τσιμίκα που «έφαγε» την
ντρίμπλα, πράγματι έτσι έγινε. Στοίχισε στη Λίβερπουλ 16 εκατ. ευρώ και, αν δεν είχε «φάει»
την ντρίμπλα, η τιμή του θα έφτανε στα 21 εκατ. ευρώ. (Θα μας τρελάνουν…)

Τα μπέρδεψαν στο Σαββιδοτεχνείο:
Είναι αφελής και πατριδοκάπηλος ο Ιβάν;
Γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι
δεν ήταν εθνικό ζήτημα το ματς
του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας.
Ωραία. Προφανώς δεν ήταν,
αλλά εξηγούμε σε άλλη στήλη
πως, δεδομένης της συγκυρίας,
ήταν και παραήταν. Μια ερώτηση μόνο: Επειδή γράφτηκε ότι μόνο αφελείς και πατριδοκάπηλες είναι τέτοιες προσεγγίσεις, ο Σαββίδης που έστειλε
μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε
για όλη την Ελλάδα είναι αφελής και πατροδοκάπηλος; Κι
αυτό, που στη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ έβαλε τις λέξεις, Πόντος, Προσφυγιά, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Ελληνισμός, άλλη… πατριδοκαπηλία κι αυτή, ε; Και αφέλεια. Του Ιβάν;

Δεν ήξερε τι είναι
η «Πράσινη Γραμμή»,
ζήτησε αύξηση
την ημέρα του τελικού
του 2004!
Καλώς τον Βασίλη τον Χατζηαποστόλου από
το Κιλκίς, που επανέρχεται στα πράγματα της ΕΠΟ. Μεγάλη θητεία στην ομοσπονδία ο Βασίλης.
Και καλό παιδί. Αφού εκείνη την ημέρα του τελικού του EURO 2004 Ελλάδα-Πορτογαλία 0-1 δεν
πλάκωσε στο ξύλο αυτόν που του ζήτησε... αύξηση αποδοχών, πάει να πει ότι είναι καλό παιδί. Βέβαια. Την ημέρα του τελικού, αύξηση αποδοχών.
Και με τη στήριξη του Ρεχάγκελ, βέβαια ο μάγκας. Το παλικάρι έπρεπε να παίρνει περισσότερα, γιατί μετέφραζε στους παίκτες, τα λόγια του
Όθωνα όπως ακριβώς τα εννοούσε ο Γερμανός.
Είναι το ίδιο παιδί, που κάποτε πήγαν με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη στην Κύπρο για να δουν ξενοδοχεία, για να μείνει η αποστολή της Εθνικής
που θα έπαιζε φιλικό και δεν ήξερε τι είναι η
«Πράσινη Γραμμή» στη Λευκωσία. Ε, μια αύξηση έπρεπε να την πάρει. Α, το παιδί έκανε και τον προπονητή για μερικά χρόνια σε κάτι ερασιτεχνικές
ομάδες. Μήνας δεν τον βρήκε πουθενά…

Ο Μπιλ Πάππας
πήρε την
Ξάνθη, χωρίς
να ξέρει σε ποια
κατηγορία
θα έπαιζε
Καλώς τον Μπιλ
Πάππας, τον
Ελληνοαυστραλό, που
έφερε τα λεφτά του
στην Ελλάδα για να
επενδύσει στην Ξάνθη.
Δύο απορίες έχουμε με
τον Μπιλ. Η πρώτη:
Πώς είναι δυνατόν να
έριξε τα λεφτά του,
όταν δεν γνώριζε σε
ποια κατηγορία θα
έπαιζε η Ξάνθη την
προσεχή σεζόν; Κι
επειδή δεν το
αποφάσισε προχτές να
πάρει την Ξάνθη, αλλά
εδώ κι ένα μήνα, πώς
είναι δυνατόν
Πανόπουλος και σία ν’
άφησαν τους παίκτες
να φύγουν, ενώ
υπήρχε η προοπτική
μπαράζ με τον
Απόλλωνα; Can you
give a clear answer, mr
Bill; Όχι τίποτα άλλο,
αλλά στην Ελλάδα
υπάρχουν πολλοί
κακεντρεχείς
άνθρωποι.
Κακοπροαίρετοι. Που
επιμένουν ότι η
Ελλάδα είναι ο
παράδεισος για
κάποιες ηλεκτρικές
συσκευές που πλένουν
ρούχα.
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Του Μανώλη
Δράκου
όνο και μόνο
ως πρόθεση,
η κίνηση του
Λιονέλ Μέσι,
να στείλει ένα χαρτί στην
Μπαρτσελόνα με το οποίο εκδηλώνει την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από τον σύλλογο,
δεν μπορεί παρά να αποτελεί
την είδηση της χρονιάς.
Ο 33χρονος Αργεντινός σταρ
θεωρεί ότι έκλεισε τον κύκλο του
στην Μπαρτσελόνα και επιθυμεί
να αποχωρήσει για τον επόμενο
σταθμό της καριέρας του, ο οποίος
–κατά πάσα πιθανότητα– θα είναι
και ο τελευταίο.
Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από την πλευρά των μπλαουγκράνα πως έφτασε στα γραφεία
τους σχετικό έγγραφο, ο δημοσιογράφος που πρώτος αποκάλυψε
τις τάσεις φυγής του Λιονέλ Μέσι πριν από περίπου είκοσι μέρες,
αποκάλυψε ότι ο 33χρονος επιθετικός έχει καταλήξει ήδη στην απόφαση για το μέλλον του.
«Ο Λιονέλ Μέσι θέλει να παίξει
στη Μάντσεστερ Σίτι», έγραψε ο
Μαρσέλο Μπέχλερ, δίνοντας
συνέχεια στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τηλεφωνική επικοινωνία του Λιονέλ Μέσι με τον
Πεπ Γκουαρδιόλα πριν από μερικές ημέρες και που οδήγησαν τον
Αργεντινό στην απόφαση να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη…
O Αργεντινός –μάλιστα– θέλει
να φύγει ως… ελεύθερος από την
Μπαρτσελόνα.
Ο 33χρονος άσος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021 και ρήτρα αποχώρησης ύψους 700.000.000 ευρώ! Ωστόσο, πατά σε μια ρήτρα
μονομερούς αποχώρησης που υπάρχει στο συμβόλαιό του με τη
λήξη κάθε σεζόν.
Ρήτρα, της οποίας το deadline
δεν αναγνωρίζει η Μπαρτσελόνα
και σε περίπτωση διαφωνίας οι
δύο πλευρές θα οδηγηθούν στα
δικαστήρια.
Η ρήτρα αυτή εξέπνευσε στις
10 Ιουνίου.
Η πλευρά του Μέσι θεωρεί ότι
η καταληκτική ημερομηνία λόγω
κορωνοϊού και επέκτασης της σεζόν μεταφέρθηκε για τις 31 Αυγούστου, ενώ η πλευρά της Μπαρτσελόνα ότι παρήλθε…
Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση της
Μπαρτσελόνα αντιλαμβάνεται ότι
δεν μπορεί να κρατήσει τον παίκτη,
αλλά –από την άλλη– δεν θα τον
αφήσει να φύγει… ελεύθερο.
Η Μπαρτσελόνα, απ’ ό,τι λέγεται, θα τον αφήσει να φύγει για το

Μ

Το πρώτο
συμβόλαιο
σε χαρτοπετσέτα…
Ήταν 17 Σεπτεμβρίου
2000, όταν 13χρονος
Λιονέλ Μέσι επιβιβάστηκε για πρώτη φορά
σε αεροπλάνο. Ο πατέρας του, Τζορτζ, τον συνόδευε γεμάτος ελπίδες
και ανησυχίες.
Το αγόρι ήταν πολύ δυνατό στο παιχνίδι, αλλά αντιμετώπιζε ορμονικό πρόβλημα. Και η
θεραπεία ήταν ακριβή,
αλλά την ανέλαβε η
Μπαρτσελόνα. Το αεροπλάνο από το Μπουένος Άιρες πήγε στη
Βαρκελώνη. Ο Μέσι υπέγραψε καταρχήν ένα
συμβόλαιο γραμμένο
σε χαρτοπετσέτα, μία υπογραφή δίπλα σε εκείνη του Τσάρλες Ρέσακ.
Και κατάφερε, μετά από
16 σεζόν στην πρώτη ομάδα, να έχει κερδίσει
μαζί της τα πάντα. Ποιος θα είναι όμως ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του; Μάντσεστερ
Σίτι, Παρί ΣΖ και Ίντερ
φέρονται ως οι τρεις υποψήφιες να... υποδεχθούν τον Αργεντινό
σούπερ σταρ.
Προς το παρόν, ο Μέσι
καλείται με τους υπόλοιπους συμπαίκτες
του στην Μπαρτσελόνα
την Κυριακή (30/08),
για να περάσουν από
ιατρικές εξετάσεις.

Η ρήτρα
του κορωνοϊού που
απειλεί να τινάξει
την μπάνκα και την
UEFA στον αέρα…
Η… απάντηση της Μάνστεστερ σίτι στον
αποκλεισμό της λόγω του Financial Fair Play

ποσό των 222 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αριθμός αυτός είναι σημειολογικός γιατί με τόσα χρήματα αποχώρησε για την Παρί Ζεν Ζερμέν ο Νεϊμάρ. Κάτι που σημαίνει
ότι ο Μέσι θα πρέπει να φέρει τα…
ίδια και περισσότερα.
Ο Μέσι κουράστηκε να τραβάει
το… κάρο στην Ισπανία. Επίσης, το
τελευταίο διάστημα (ειδικά από
την εποχή που έφυγαν Τσάβι και
Ινιέστα) τρώει όλη την κριτική για
όλα τα ανάποδα αποτελέσματα
στην ομάδα.
Μέχρι και για το ποιος έρχεται
και ποιος φεύγει από προπονητής…
Πριν από μερικές μέρες, ο Λιονέλ Μέσι είχε μία συνάντηση που
φαίνεται ότι τον οδήγησε στην καθοριστική απόφαση. Η συνάντηση
με τον νέο προπονητή της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν.

Σε αυτή προέκυψε πως ο Μέσι
δεν θέλησε να δεσμευτεί, εξηγώντας πως είναι περισσότερο εκτός
παρά εντός της ομάδας. Μόνο που
υπάρχει μία καταλυτική ατάκα από τον Κούμαν, η οποία «έστειλε»
τον Μέσι πιο γρήγορα στην οριστική απόφαση….
«Τα προνόμιά σου στην ομάδα
τελείωσαν, θα πρέπει να κάνεις τα
πάντα για την ομάδα. Δεν θα είμαι
ελαστικός, πρέπει να σκεφτείς την
ομάδα», είπε ο Ολλανδός στον
Μέσι, σύμφωνα με την Diario Ole.
Και κάπως έτσι του… έδειξε την
πόρτα.
Ήταν μία κίνηση επιβολής από
τον Κούμαν. Ή αυτό που έπρεπε
να γίνει εδώ και καιρό; Μικρή σημασία έχει. Το μόνο που έχει σημασία είναι πως ο Μέσι και η Μπαρτσελόνα είναι πλέον σε φάση χωρισμού…

Η Βαρκελώνη θυμίζει καζάνι
που βράζει με τον κόσμο να βγαίνει στον δρόμο στηρίζοντας τον
Μέσι και απαιτώντας από τον Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου την άμεση παραίτησή του.
Η απάντηση της Μπάρτσα στην
επιστολή Μέσι ήταν να του υπενθυμίσει ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, χωρίς όμως να του κλείνει
τον δρόμο.
Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής για τους
οπαδούς της ομάδας οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το Καμπ Νου απαιτώντας άμεση παραίτηση της διοίκησης
Μπαρτομέου και παραμονή του
Μέσι.
Και μέσα σ’ αυτό το σκηνικό ήρθε και η αποκάλυψη των όσων έγιναν στο τετ-α-τετ Κούμαν-Μέσι
που φέρεται να οδήγησε τον τελευταίο στην απόφασή του να αποχωρήσει άμεσα από την ομάδα.
Και το ζήτημα δεν είναι μόνο τα
λόγια αλλά και το αυταρχικό ύφος
του Κούμαν που έκανε τον Μέσι
να αποφασίσει την αποχώρησή
του, όπως γράφουν αξιόπιστες εφημερίδες.
Στην Μπαρτσελόνα έχουν εγκαταλείψει την ιδέα να ανατρέψουν την απόφαση του Μέσι.
Αν και η νομική υπηρεσία των
Καταλανών θεωρεί με βεβαιότητα
ότι η ειδική ρήτρα αποδέσμευσης
έχει λήξει στις 10 Ιουνίου, κάποιοι
υποστηρίζουν πως εάν δεν υπάρξει διέξοδος, το θέμα πρέπει να οδηγηθεί στα δικαστήρια.
Η ετήσια ρήτρα απελευθέρωσης έληξε πριν από τις 10 Ιουνίου,
αλλά η πανδημία του κορωνοϊού
επιτρέπει στον Λιονέλ Μέσι να
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βασιστεί στο γεγονός ότι το πνεύμα του νόμου δείχνει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν τη
ρήτρα στο τέλος της σεζόν.
Εάν είχε οριστεί η 10η Ιουνίου,
ήταν επειδή, σε μια κανονική σεζόν, τα παιχνίδια θα τελείωναν νωρίτερα, ενώ υπήρχε μια προθεσμία
για τον παίκτη να το σκεφτεί και να
το κοινοποιήσει 20 ημέρες πριν από τη λήξη του συμβολαίου.
Αλλά αυτή η σεζόν ήταν πολύ
ασυνήθιστη και έληξε στα μέσα
Αυγούστου. Και υπάρχουν έγγραφα υπογεγραμμένα από την
Μπαρτσελόνα και τη FIFA, ότι η
σεζόν έληξε όταν διεξήχθη ο τελευταίος αγώνας.
Ο σύλλογος, από την πλευρά
του, κατανοεί ότι η ρήτρα έληξε
στις 10 Ιουνίου και το συμβόλαιο
είναι σε ισχύ.
Η Μπαρτσελόνα θέλει να επιδιώξει να καθίσει στο τραπέζι με
τον Λιονέλ Μέσι για να βρεθεί
μια λύση που θα ικανοποιεί και τα
δύο μέρη, ωστόσο παράλληλα θεωρεί ως αφετηρία της διαπραγμάτευσης ότι ο Μέσι μπορεί να φύγει
αρκεί να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
εισπράξει περισσότερα χρήματα από αυτά που έφερε ο Νεϊμάρ για
να πάει στην Παρί ΣΖ.
Η γαλλική αθλητική εφημερίδα
«L’ Equipe» έβαλε όμως και μια
άλλη παράμετρο στο ζήτημα της
μεταγραφής του Μέσι, η οποία
δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη και έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος….
«Λιονέλ Μέσι στη Παρι ΣΖ, ένα
απρόσιτο όνειρο;» σημείωσε το έ-

ντυπο και πρόσθεσε ότι «ακόμα κι
αν ήταν ελεύθερος, ο μισθός του
Λιονέλ Μέσι θα κάνει την άφιξή του
στο Παρίσι «αδύνατη», σύμφωνα
με τον σύλλογο.
Ο λόγος είναι απλός. Τα
«Football Leaks» είχαν αποκαλύψει ότι το συμβόλαιο του Αργεντινού σταρ έφτανε τα 104 εκατ. ευρώ ετησίως… Ποιος μπορεί να το
καλύψει. Και κυρίως, με ποιον τρόπο θα μπει στον… ισολογισμό του.
Το ESPN ανέφερε ότι στη Μάντσεστερ Σίτι μελετούν τις παραμέτρους για τη μεταγραφή του Αργεντινού σούπερ σταρ, ενώ πρόσφατα η «Gazzetta dello Sport» έγραψε ότι ο Κινέζος ιδιοκτήτης της
Ίντερ, Ζανγκ Τζιντόνγκ, ζήτησε
την έγκριση του προέδρου της
χώρας, Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου
να προχωρήσει στη μεταγραφή
του Λιονέλ Μέσι.
Η Μάντσεστερ Σίτι, πάντως, δεν
καταλαβαίνει από περιορισμούς σε
μεταγραφές και ισολογισμούς, καθώς είναι νωπή η περιπέτειά της
με την παραβίαση του Financial
Fair Play και τον διετή αποκλεισμό

που της επιβλήθηκε από την UEFA,
ο οποίος τελικά «έπεσε» στο CAS…
Όπως προέκυψε από την έρευνα της UEFA, ο ιδιοκτήτης της Σίτι, σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέν
αλ-Ναχίαν, χρηματοδοτούσε την
ύψους 81.200.000 ευρώ ετησίως
χορηγία στη φανέλα της ομάδας,
το γήπεδο και τις ακαδημίες μέσω
της αεροπορικής εταιρείας του Αμπού Ντάμπι, Έτιχαντ.
Σε ένα από τα μέιλ αποδεικνύεται ότι μόνο 9.600.000 ευρώ από
τη χορηγία για τη σεζόν 2015-16
διοχετεύθηκαν απευθείας από την
Έτιχαντ και τα υπόλοιπα από άλλη
εταιρεία του σεΐχη Μανσούρ μπιν
Ζαγέν αλ-Ναχίαν.
Η UEFA είχε εκδώσει ολόκληρη
ανακοίνωση για το θέμα αναφέροντας:
«Μετά την ακρόαση που έγινε
στις 22 Ιανουαρίου 2020 το CFCB
με πρόεδρο τον Ζοζέ ντα Κούνια
Ροντρίγκες ενημέρωσε τη Μάντσεστερ Σίτι για την τελική απόφαση.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία διαπίστωσε
ότι η Μάντσεστερ Σίτι διέπραξε σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών της Uefa Financial Fair Play,
παρουσιάζοντας παραπάνω έσοδα
από χορηγίες και τους λογαριασμούς της στην ενημέρωση που παρείχε στην UEFA την περίοδο από
το 2012 έως το 2016.
»Διαπιστώθηκε επίσης ότι καθ’
ότι παραβίαζε τους κανονισμούς,
δεν συνεργάστηκε στο πλαίσιο της
έρευνας. Το CFBF επέβαλε πειθαρχικά μέτρα στη Μάντσεστερ Σίτι, διευκρινίζοντας ότι θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διοργανώσεις
συλλόγων της UEFA κατά τις επόμενες δύο σεζόν (δηλαδή τις σεζόν
2020/21 και 2021/22) και θα καταβάλει πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ…
»Η απόφαση επιδέχεται έφεσης
στο CAS. Σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι ασκήσει αυτό το δικαίωμα, το σκεπτικό δεν θα δημοσιευθεί πριν από την τελική απόφαση του CAS. Η UEFA σε αυτό το
στάδιο δεν θα σχολιάσει περαιτέρω
την απόφαση».
Η Σίτι αντέδρασε τότε και με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την
προσφυγή της στο CAS:
«Η Μάνστεστερ Σίτι είναι απογοητευμένη, αλλά όχι έκπληκτη α-
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πό τη σημερινή ανακοίνωση από το
Πειθαρχικό Συμβούλιο
της UEFA. Ο Σύλλογος
πάντα περίμενε ότι η τελευταία ανάγκη θα ήταν η αναζήτηση ενός ανεξάρτητου σώματος και μιας διαδικασίας που
θα εξετάσει αμερόληπτα το περιεκτικά και αδιάσειστα στοιχεία
της θέσης του.
»Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Επικεφαλής Ερευνών της UEFA δημόσια προέβλεψε το αποτέλεσμα
και τις κυρώσεις που ήθελε να επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι, πριν
ξεκινήσει οποιαδήποτε έρευνα. Η επακόλουθη προβληματική και διαρκής διαρροή της διαδικασίας της
UEFA που επέβλεψε ο ίδιος σήμαινε
ότι υπήρχαν λίγες αμφιβολίες για το
αποτέλεσμα που θα έφερνε.
»Ο Σύλλογος έχει διαμαρτυρηθεί επίσημα στο Πειθαρχικό Όργανο
της UEFA, διαμαρτυρία που έχει επικυρωθεί από το CAS. Με απλά λόγια, αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε από την UEFA, εκτελέστηκε
από την UEFA και κρίθηκε από την
UEFA. Τώρα που τελείωσε αυτή η
διαδικασία, ο Σύλλογος θα επιδιώξει μια αμερόληπτη απόφαση το συντομότερο δυνατόν και ως εκ τούτου θα αρχίσει άμεσα τις διαδικασίες με το CAS…»
Η Σίτι δικαιώθηκε στο CAS, το
οποίο με απόφασή του προχώρησε σε άρση του αποκλεισμού της
και όχι μόνο θα συμμετάσχει κανονικά στο Champions League, αλλά
ετοιμάζει και να τινάξει την μπάνκα
στον αέρα με τη μεταγραφή του
Λίονελ Μέσι, που θα αποτελέσει
την επόμενη… απάντηση στην
UEFA, αλλά και στην ελίτ των ευρωπαϊκών κλαμπ που δεν βλέπουν
με καλό μάτι την ενίσχυσή της….
Η αιτιολογία της αθώωσης της
Σίτι από το CAS μιλούσε για παραγραφή χρόνου, καθώς έχει παρέλθει η πενταετία που ορίζει η
UEFA για την τιμωρία των παραβιάσεων της ομάδας, ενώ για τη
σεζόν 2015/16 δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
Παράλληλα υπάρχει και μια
συμφωνία της UEFA με τη Σίτι από
το 2014 όπου η αγγλική ομάδα έκανε συμβιβασμό με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία για
κάποιες από τις υποθέσεις.
Η νίκη για τον εγγλέζικο σύλλογο ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν
προσθέσουμε και το γεγονός ότι
το πρόστιμο των 30 εκατομμυρίων
για το ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν
συνεργάστηκε με την UEFA έπεσε
στα 10 εκατ. ευρώ…
Η Σίτι όχι μόνο κέρδισε την
UEFA στο CAS, αλλά ετοιμάζεται
να κάνει και ρελάνς με την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι…

«Φαρμάκι»
ο Γκουαρντιόλα
Με αφορμή την αθώωση της Μάντσεστερ Σίτι
από το CAS για την ποινή του διετή αποκλεισμού από την UEFA, o
προπονητής της ομάδας, Πεπ Γκουαρντιόλα,
ξεσπάθωσε κατά των υπολοίπων ευρωπαϊκών
ομάδων, θεωρώντας ότι βρίσκονται πίσω από
την αρχική τιμωρία
της…
«Αυτό που κάναμε την
τελευταία δεκαετία έγινε εντός γηπέδου. Ξέρω
πως αυτή η κατάσταση
δεν είναι άνετη για τους
ελίτ συλλόγους, όπως η
Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η
Άρσεναλ. Αλλά θέλουμε
να τους ανταγωνιστούμε».
Και κατέληξε ο 49χρονος τεχνικός με τα εξής
λόγια: «Αξίζουμε να είμαστε πιο δυνατοί. Δεν
χρειάζεται να πάρουμε
άδεια για να είμαστε εδώ. Αξίζουμε να είμαστε
εδώ. Κάναμε βήματα
προόδου μέσα σε 10
χρόνια.
»Επενδύσαμε πολλά
χρήματα, όπως αρκετοί
σύλλογοι, και το κάναμε
με σωστό τρόπο. Δεν τιμωρηθήκαμε επειδή ακολουθήσαμε τους κανόνες του FFP. Εάν δεν
τους είχαμε ακολουθήσει, θα μας τιμωρούσαν.
»Ο κόσμος θα πρέπει να
καταλάβει πως είμαστε
εδώ για να ανταγωνιστούμε εντός γηπέδου
στο ίδιο επίπεδο με όλες
τις ελίτ ομάδες της Αγγλίας και της Ευρώπης».
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Toυ Μανώλη Δράκου
ο βράδυ της προπερασμένης Πέμπτης, έξι αστυνομικοί στη Μύκονο κλήθηκαν να παρέμβουν σε ένα επεισόδιο με ξένους που έγινε στα σοκάκια
του νησιού.
Μόλις έφτασαν στο περιστατικό
αντίκρισαν κάποιους πιωμένους
Άγγλους να παίζουν ξύλο, τους οποίους και αποφάσισαν να οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα. Οι μεθυσμένοι πρωταγωνιστές επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με γροθιές και κλοτσιές και αυτομάτως
συνελήφθησαν.
Όταν οδηγήθηκαν στο τμήμα ένας από αυτούς φώναζε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Είμαι πλούσιος. Έχω πολλά λεφτά, μπορώ να σας πληρώσω. Αφήστε μας να φύγουμε!»
Οι έκπληκτοι αστυνομικοί διαπίστωσαν τότε ότι ένας από τους μεθυσμένους πρωταγωνιστές του επεισοδίου δεν ήταν άλλος από τον
αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, Χάρι
Μαγκουάιρ! Ο παίκτης που –το
καλοκαίρι του 2019– στοίχισε στη
Μάντσετσερ το εξωφρενικό ποσό
των 85 εκατ. λιρών για να μετακινηθεί από τη Λέστερ στο «Ολντ
Τράφορντ».
Δύο εικοσιτετράωρα μετά το επεισόδιο στη Μύκονο το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Σύρου επέβαλε
ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10
ημερών με αναστολή στον Χάρι
Μαγκουάιρ, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.Oι κατηγορίες αφορούσαν σωματική βλάβη και
διαδοχική δωροδοκία και βία εναντίον αξιωματικών, οι οποίοι συνέλαβαν τον ίδιο και δύο ακόμη άτομα που ήταν μαζί του.
Η πλευρά του Μαγκουάιρ (ο ίδιος ήταν απών από το δικαστήριο)
προσπάθησε με διάφορους τρόπους να πείσει για την αθωότητά
του. Αρχικά, υποστήριξε ότι δύο Αλβανοί επιτέθηκαν με μαχαίρι στην
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Ο περίφημος
λογαριασμός
των 70.000
ευρώ
Eκτός από
επεισοδιακή, η
παραμονή του Χάρι
Μαγκουάιρ στη
Μύκονο ήταν και…
χλιδάτη, όπως
άλλωστε συμβαίνει
με πολλούς
διάσημους που
επισκέπτονται το
«Νησί των Ανέμων».
H «Sun» βρήκε και
έκανε γνωστό τον
λογαριασμό που
πλήρωσε ο αρχηγός
των «μπέμπηδων»,
αναφέροντας
παράλληλα ότι δεν
σταμάτησε να πίνει
και να καταναλώνει
μεγάλες ποσότητες
αλκοόλ καθ’ όλες τις
μέρες που βρέθηκε
στην Ελλάδα.
Στον λογαριασμό
που δημοσιεύει η
εφημερίδα
αναφέρονται ποτά
(βότκα και
σαμπάνιες) που
στοίχισαν πολλές
χιλιάδες ευρώ, αλλά
και οι ξαπλώστρες
που χρησιμοποίησε η
παρέα στο Sant
Anna.
Όπως αναφέρει η
εφημερίδα, η παρέα
γλέντησε για ένα
τριήμερο στο νησί
χωρίς να σκέφτεται
πόσα θα χαλάσει…

Ήπιε έναν ωκεανό, σκόρπισε ένα καράβι λεφτά, μέθυσε,
και στο τέλος πλακώθηκε με τους αστυνομικούς

Μαγκουάιρ στη
Μύκονο: Πίνω, δέρνω
και… πληρώνω

αδελφή του και γι’ αυτό έγινε ο καβγάς. Στη συνέχεια, υποστήριξε
πως πίστεψε ότι οι άνδρες με τα
πολιτικά που τους συνέλαβαν δεν
ήταν… αστυνομικοί, αλλά απαγωγείς που ήθελαν να τους απαγάγουν και γι’ αυτό όταν μπήκαν στο
κτίριο του Τμήματος ο Μαγκουάιρ
τους πρότεινε… λεφτά για να τους
αφήσουν ελεύθερους.
Το Skysports ισχυρίστηκε πως ο
δικηγόρος του Άγγλου ποδοσφαιριστή στην αγόρευσή του ανέφερε
μεταξύ άλλων πως ο Μαγκουάιρ
δέχθηκε κλοτσιά στο πόδι από αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια
του είπε: «H καριέρα σου τελείωσε».
Οι αστυνομικοί έδωσαν μια άλ-

λη διάσταση στο θέμα, που φαίνεται ότι έπεισε το δικαστήριο για να
καταδικάσει τον διεθνή 27χρονο
Άγγλο ποδοσφαιριστή σε 21 μήνες
φυλάκιση. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου
του αδερφού του Μαγκουάιρ,
Τζόε, κρίθηκαν επίσης ένοχοι με
παρόμοιες κατηγορίες και καταδικάστηκαν σε 13 μήνες φυλάκιση.
Ο Ιωάννης Παραδείσης, δικηγόρος δύο εκ των 6 αστυνομικών
που εμπλέκονται στην υπόθεση,
δήλωσε στη «Daily Mail»: «Ο Μαγκουάιρ θα έπρεπε να ντρέπεται. Εφηύρε ένα ψέμα και δεν είχε την ευπρέπεια να ζητήσει συγγνώμη. Προσέβαλε τους αστυνομικούς μας και

αυτός και οι φίλοι του τραυμάτισαν
τρεις αστυνομικούς μας. Έπρεπε να
μεταφερθούν στο νοσοκομείο και
χτυπήθηκαν πολύ από τον Μαγκουάιρ, τον αδερφό του και τον φίλο
τους».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Μαγκουάιρ και οι φίλοι του εφηύραν μια
ιστορία για τους Αλβανούς που επιτέθηκαν στην αδερφή του. Δεν έχω
ξανακούσει τέτοια σκουπίδια. Αυτή
ήταν μια επαίσχυντη προσπάθεια να
καλυφθεί η αηδιαστική συμπεριφορά τους αλλά ήταν παράλληλα και
μια προσβολή για τους Αλβανούς και
την ελληνική αστυνομία. Ο Μαγκουάιρ είναι πρότυπο, θα έπρεπε να κατεβάσει το κεφάλι του από ντροπή
και να επιστρέψει στην Ελλάδα για
να ζητήσει συγγνώμη».
Την ίδια ώρα, και η σύντροφός
του Φερν Χόκινς, που βρισκόταν
μαζί του στη Μύκονο, θέλησε να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή,
κατηγορώντας την ελληνική αστυνομία για «ψεύδη», και ισχυρίστηκε ότι τον χτύπησαν επανειλημμένα, φωνάζοντας πως η ποδοσφαιρική του καριέρα έχει τελειώσει.
H σύντροφός του κατέφυγε στο
Twitter για να αναλύσει τις κατηγορίες εναντίον του συντρόφου
της, λέγοντας πως «την αηδιάζουν».
Όπως έγραψε: «Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν τη φήμη του Χάρι και όποιος πιστεύει αυτά τα ψέματα, είναι
σε πλάνη. Ο Χάρι ήξερε πως γνώριζαν ποιος ήταν την ώρα τον χτυπούσαν επανειλημμένα προτού του φωνάξουν πως η ποδοσφαιρική του καριέρα έχει τελειώσει και πως δεν θα
παίξει ποτέ ξανά. Με αηδιάζουν».

Η Γεννιά
κάρφωσε τις έχθρες
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Πειστήρια
για τον κορωνοϊό

«Αλέξη, να πηδήξω ή να
το αφήσω για αργότερα;»

Επιστροφή στην Ακρόπολη
με τον... «αχώνευτο» Μπόικο
Ως γνωστόν, τα περισσότερα δείπνα στους επίσημους καλεσμένους οι
Έλληνες πρωθυπουργοί τα παρέθεταν στο γνωστό εστιατόριο απέναντι
από την Ακρόπολη, όπου η θέα παραμένει στο μυαλό του καλεσμένου
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της πανδημίας όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να παραθέσει δείπνο σε αυτό τον χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Μαρκ Πομπέο και τον Νίκο Αναστασιάδη ο πρωθυπουργός προσέφερε πρωινό από το Χίλτον, όπου ναι μεν το βλέμμα φθάνει μέχρι την Ακρόπολη, αλλά αυτό που
κυρίως παρατηρούσαν οι καλεσμένοι ήταν τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη. Στην Ακρόπολη επέστρεψε ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη Δευτέρα, όπου παρέθεσε γεύμα στον Μπόικο Μπορίσοφ, τον
πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι τον Βούλγαρο
πρωθυπουργό δεν τον πολυγουστάρει ο κ. Μητσοτάκης.

Ναι μεν η ανθρωπότητα βιώνει
το δράμα της πανδημίας, όμως
το φετινό καλοκαίρι για τους
Έλληνες βουλευτές ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο. Και οι
διακοπές ήταν πιο πολλές, ενώ
δεν υπήρχαν εκλογές καταμεσής του καλοκαιριού για να έχουν άγχος και τρεξίματα. Τώρα επιστρέφουν, καθώς ξεκινούν οι εργασίες του Κοινοβουλίου και, όπως μαθαίνω, οι περισσότεροι βουλευτές υποβλήθηκαν σε εθελοντικό μοριακό
τεστ, πριν αρχίσουν οι εργασίες
της Βουλής την προηγούμενη
Δευτέρα. Μάλιστα, οι περισσότεροι σε αναρτήσεις τους, τις
προηγούμενες ημέρες, έδειχναν
σε όλους πως φορούν μάσκα, ενώ κάποιοι φωτογραφίες την
ώρα που έκαναν το τεστ.

Έρευνα
για την «πατάτα»
με το εμβόλιο
Έρευνα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε, όπως με ενημέρωσε αρμόδια πηγή. Και η έρευνα γίνεται για ποιο λόγο το
κόμμα την πάτησε με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Όλοι
θυμόμαστε τη σκόνη που σήκωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν προ δέκα
περίπου ημερών ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε από την τηλεόραση, ότι στο τέλος του Δεκεμβρίου η χώρα μας θα προμηθευθεί τα πρώτα εμβόλια. Η
Κουμουνδούρου βγήκε στα κεραμίδια και εν τέλει οι σύντροφοι έβαλαν την ουρά στα σκέλια μετά τις ανακοινώσεις από
την εταιρεία με την οποία έχει
υπογράψει συμφωνία η Κομισιόν. Κάποιος έκανε την πατάτα και τώρα ψάχνονται ποιος.

Ουκ ολίγες φορές σας έχω γράψει ότι όσοι πήραν μεταγραφή
στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, μετέφεραν και τις ενδοΠΑΣΟΚικές
τους έχθρες. Και ήρθε η Γεωργία
Γεννιά, πρώην βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Πειραιά για να με
δικαιώσει πανηγυρικά. Η Γεννιά,
που ήταν χρόνια και ζαμάνια
στο ΠΑΣΟΚ, έφυγε μαζί με τον
Κοτζιά (είναι και μέλος του
ΠΡΑΤΤΩ). Πώς με δικαίωσε η
Γεννιά; Με μία ανάρτησή της
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τα είπε όλα: «Πάλι δικαιωνόμαστε... Φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ για
να απαλλαγούμε από αυτούς και
τους βρήκαμε μπροστά μας. Την εισφορά τους στη συνθήκη των Πρεσπών δεν κατάλαβα. Σε ποιες δυνάμεις αναφέρονται και πώς ακριβώς
έβαλαν πλάτη;» Η αναφορά της Γεννιά έγινε μετά την απάντηση των
«σημιτικών» του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου
Μπίστη. Επαναλαμβάνω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μία ωραία ατμόσφαιρα.

Προτείνει το νέο εμβόλιο να
είναι υποχρεωτικό για όλους
Μία άλλη διάσταση στο θέμα των εμβολίων κατά του
κορωνοϊού έδωσε ο γραμματέας Οργανωτικού του ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης (ο γιος του εκ Κιλκίς
πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μετά του ΣΥΡΙΖΑ), ο
οποίος είναι γιατρός στο επάγγελμα και μέλος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου. Ο κ. Παραστατίδης σε ανάρτησή
του υποστηρίζει ότι η χορήγηση του εμβολίου θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι υποχρεωτική για όλους, όχι
μόνο γιατί η Πολιτεία δεν μπορεί να έχει τιμωρητική
διάθεση απέναντι στους απανταχού συνωμοσιολόγους,
αλλά επειδή η ευθύνη μίας χώρας επεκτείνεται και πέραν των συνόρων της. «Ο ιός για να συνεχίσει να υφίσταται, χρειάζεται ανθρώπινα σώματα. Αν σταματήσουμε
την αλυσίδα, τότε ο ιός θα πεθαίνει έξω». Μάλιστα, ο κ.
Παραστατίδης προτείνει όπως η κυβέρνηση και τα
κόμματα ξεκινήσουν πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την
υποχρεωτικότητα του εμβολίου, ακόμη και στους απανταχού... ψεκασμένους.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Ετοιμάζονται για νέο πρόγραμμα
Θεσσαλονίκης στον ΣΥΡΙΖΑ
Στην Κουμουνδούρου φαίνεται έχουν εμμονή με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι δεν τους βγαίνει. Όλοι θυμόμαστε τα
δύο προγράμματα. Αυτό του 2014 και το άλλο του 2015. Και τα
οποία πήγαν άπατα, καθώς κινήθηκαν με τη λογική της Κατσέλη «λεφτά υπάρχουν». Όμως, οι σύντροφοι δεν γνωρίζουν το «δις
εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» κι ετοιμάζονται και για τρίτη απόπειρα, όπως μας ενημέρωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έδωσε ραντεβού με τους πολίτες στη συμπρωτεύουσα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι ο Σεφερλής θα έχει πρωτόλειο υλικό για την επόμενη επιθεώρησή του.

Άλλαξε τροπάριο
για την εισβολή
στον Έβρο
η Κουμουνδούρου

«Να φωνάξουν τον Γαβρά
για να κάνει ταινία
το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ»
Αυτό το ξεκατίνιασμα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προηγούμενο. Όλοι τσακώνονται με όλους. Μέχρι και τα παλιά μίση μετέφεραν από το ΠΑΣΟΚ τα συντρόφια-μουσαφίρηδες, που τώρα θέλουν να πάρουν τα ηνία και στο κόμμα που φιλοξενούνται. Το φοβερό είναι ότι πλέον στα
μηνύματα ένθεν κακείθεν υπάρχουν και απειλές διαγραφών, που θεωρητικά είναι εκτός κουλτούρας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω διαδικτύου «σκοτώνονται» στελέχη της ομάδας των «53» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο με τους νεοπροεδρικούς που έχουν σαν αρχηγό στον διαδικτυακό αγώνα τον Παύλο Πολάκη.
Η ομάδα Τσακαλώτου βάλλει κατά του «αρχηγού». Επίσης οι «53»
βάλλουν κατά της Τζάκρη και μαζί κατά όλων των «παπανδρεϊκών»
και «τσοχατζοπουλικών». Μάλιστα, θυμήθηκαν μέχρι τι έσουρναν
στον Τσίπρα οι Μωραΐτης και Θεοχαρόπουλος.
Από την άλλη, ο Πολάκης έχει την μπαγκέτα και πρωτοστατούν
Τζάκρη και Καρανίκας. Και φυσικά υπάρχει και η κόντρα των «σημιτικών» με τον Κοτζιά, ο οποίος δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετέχει
του διαδικτυακού καβγά.
Κι όλα αυτά, όταν ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει με το Συνέδριο Ανασυγκρότησης. Θα γίνει; Θα αναβληθεί εκ νέου; Θα διεξαχθεί διαδικτυακά, ή θα μπει οριστικά στις καλένδες; Πάντως, όπως λένε όλοι οι
αντικειμενικοί παρατηρητές, καλό είναι στον ΣΥΡΙΖΑ να καλέσουν
τον Κώστα Γαβρά για να καταγράψει με τον φακό του το τι έχει να
συμβεί και να μπορέσει να ετοιμάσει τη νέα κινηματογραφική του ταινία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις λεγόμενες παλιές καραβάνες
του ΠΑΣΟΚ μας έλεγε ότι «το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ εάν τελικά πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή συνέδρων, τότε θα ξεπεράσει σε ένταση το ιστορικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996. Αυτοί μέχρι και ξύλο θα παίξουν».

Και μιας και μιλάμε για
τα συντρόφια της Κουμουνδούρου, φαίνεται ότι ξέχασαν τι έλεγαν όταν η Τουρκία προσπαθούσε να εισβάλει μέσω
των λαθρομεταναστών
στον Έβρο. Και άλλαξαν
άποψη, μπας και ψαρέψουν κάνα ψηφουλάκι
από τους αλληλέγγυους.
Γι’ αυτό και η Όλγα η Γεροβασίλη, στη συζήτηση
για το νέο φράχτη που ετοιμάζεται στον Έβρο, είπε: «Εισβολή αμάχων και
αδύναμων δεν υπάρχει.
Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται έτσι. Είναι όμως μια
εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τον Ερντογάν για να εκβιάζει» .
Αδίκως ο φουκαράς ο
Χρυσοχοΐδης προσπαθούσε να την πείσει λέγοντας: «Πρόκειται για
εισβολή. Το είδα με τα μάτια μου. Χιλιάδες άνθρωποι που δεν είχαν την εικόνα πρόσφυγα. Χιλιάδες
άνθρωποι που ήταν μόνοι
τους χωρίς οικογένειες,
που πήγαν εκεί με τη βοήθεια και παρότρυνση των
τουρκικών δυνάμενων
για να ρίξουν τον φράχτη. Η απόπειρα εισβολής
δεν έγινε μόνο στις Καστανιές που υπάρχει φράχτης, αλλά και σε άλλα
σημεία με χιλιάδες ανθρώπους που επιχείρησαν
να περάσουν το ποτάμι».

Τελικά δεν
«έστριψαν διά
του αρραβώνος»
Αφού επί τόσα χρόνια «ταλαιπωρούσαν» τα
κορίτσια, τελικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, τα πήραν τα κορίτσια και δεν έστριψαν διά του αρραβώνος, όπως είχε πει τη
θρυλική ατάκα ο Στέφανος Στρατηγός στον
Ντίνο Ηλιόπουλο στην ελληνική ταινία του
1962 «Ο ατσίδας». Έτσι, προ ολίγων ημερών, τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, ο μεν Κώστας Κυρανάκης έδωσε όρκους αιώνιας πίστης με την Ελένη
Αθερινού στην Κύθνο. Ο δε Παύλος Χρηστίδης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Ναύπλιο τη Νάντια Μητσάκου. Και οι δύο υποσχέθηκαν τρικούβερτο γλέντι στη μετά κορωνοϊού εποχή.

Να θυμόμαστε
τι μας έλεγαν με το ευρώ
Και αφού μιλάμε για την Τουρκία, καλό είναι να
σκεφτούμε τα οικονομικά προβλήματα με τη λίρα
και να θυμηθούμε τι μας προέτρεπαν στην αρχή της
κρίσης το 2010 κάποιοι εξυπνάκηδες της αριστεράς. Να βγούμε από το ευρώ. Ήδη οι αγορές δεν συγκινήθηκαν από τις ανακοινώσεις του Ερντογάν
και υποβάθμισαν την τουρκική οικονομία. Και εάν ο
μη γένοιτο έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, η τουρκική λίρα δεν θα αξίζει ούτε για χαρτοπετσέτα. Τουναντίον, εμείς με το ευρώ δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Καλό είναι να θυμόμαστε.
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ΣΥΡΙΖΑ: Αφού κατέβασε το καζίνο
από την Πάρνηθα τώρα διαμαρτύρεται...
Ευκαιρία για αντιπολίτευση από φιλοΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ. Ξαφνικά θυμήθηκαν την κάθοδο του καζίνο από την Πάρνηθα στο κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι. Και επέκριναν το ότι από το υπουργείο
Περιβάλλοντος ενέκριναν τις σχετικές διαδικασίες. Δηλαδή, η διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού ως όφειλε άναψε το πράσινο φως, σχετικά με τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο
πλαίσιο του ειδικού χωρικού σχεδίου και του πολεοδομικού σχεδίου εφαρμογής τμήματος της περιοχής Δηλαβέρη (ΠΕ5 του ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου) Περιφέρειας Αττικής για την «ανάπτυξη Πόλου Τουρισμού – Αναψυχής και τη Μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, έκτασης 50.987,62 τ.μ.».
Προφανώς, οι σύντροφοι λησμόνησαν ότι την απόφαση για την κάθοδο του καζίνο πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

«Αντεπίθεση»
με επιχείρημα την
ασφαλή οδήγηση για
τις μάσκες προστασίας
Στο Μαξίμου ανησυχούν από τις «ψεκασμένες» θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από ομάδες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης να μην επιτρέψουν οι γονείς να φορούν μάσκα προστασίας τα
παιδιά τους και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση για την ασφάλεια των
παιδιών κατά την οδήγηση του γονέα. Έτσι, σε αυτήν τη ρότα κινήθηκαν πρώτοι ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Άκης Σκέρτσος, και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος. «Υπάρχει άραγε υπεύθυνος γονιός που θα έβαζε το παιδί του στο αυτοκίνητο χωρίς παιδικό καθισματάκι, ή ζώνη ασφαλείας, όπως ο νόμος και η συνείδηση του καθενός επιβάλλει; Χρειάζεται επιδότηση ή φοροαπαλλαγή για
αυτό; Είναι αναγκαία άραγε για να πράξουμε το αυτονόητο, δηλαδή να προστατεύσουμε τη
ζωή των αγαπημένων μας;» διερωτήθηκε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος στη συνέχεια πέρασε στο
θέμα: «Το να στοχοποιούμε, όμως, και να απαξιώνουμε ως “ψεκασμένους” ανθρώπους που
αντιδρούν είτε από φόβο είτε από άγνοια σε μέτρα όπως η χρήση μάσκας στα σχολεία, είναι
εύκολο μεν, ατελέσφορο δε. Και γεννάει τέρατα. Οι έκτακτες συνθήκες και τα καινοφανή μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας που καλούμαστε να υιοθετήσουμε, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των ειδικών γιατρών, απαιτούν συνέπεια, αυστηρότητα αλλά και ευαισθησία από το κράτος. Και αυτό θα πράξουμε ώστε να προστατεύσουμε όλη την κοινωνία
και να βγούμε από αυτή την περιπέτεια μαζί». Κάτι ανάλογο έπραξε και ο Ηλίας Μόσιαλος
(κι αυτός προερχόμενος από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ): «Όπως μεριμνούμε για την ασφάλειά μας όταν οδηγούμε, έτσι και στις υπόλοιπες συναναστροφές και μετακινήσεις φοράμε μάσκα προστασίας προσώπου».

Κριτική για το πρωθυπουργικό μοντέλο
Οι καλοκαιρινές διακοπές φαίνεται ότι έκαναν καλό στον Γιώργο Πεταλωτή. Έτσι, όλες οι αναρτήσεις του στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
πολύ αιχμηρές, όπως η κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «ράβε-ξήλωνε σε εποχές και καταστάσεις που δεν το συγχωρούν». Ο πρώην υπουργός στην κυβέρνηση
Γιώργου Παπανδρέου στην ίδια ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι «από τη μία τρέχουν Τσιόδρας
- Χαρδαλιάς και τα επιτελεία τους για μία αξιοπρεπώς ανεκτή διαχείριση, με όλες τις ενστάσεις που
μπορεί να έχει κανείς. Από την άλλη, κάθε τόσο μία τα voucher, μία τα 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ, μία
κεραυνοβόλες δηλώσεις και πράξεις υπουργών που ασφυκτιούν είτε στην εγγενή μικρότητά τους, είτε λόγω έλλειψης συλλογικής κυβερνητικής λειτουργίας προς χάριν ενός αδιαφανούς πρωθυπουργικοκεντρικού μοντέλου». Βέβαια, ο κ. Πεταλωτής λησμόνησε ότι επί ΓΑΠ υπήρχε ένα πρωθυπουργικό μοντέλο, το οποίο δεν το λες κι επιτυχημένο.

Πουλάει κι εν μέσω
πανδημίας
το βιβλίο της Άννας
Σε δεύτερη έκδοση του βιβλίου
της Άννας Διαμαντοπούλου «Από το Ντεσεβό στο Drone» προχωρά ο εκδοτικός οίκος Παττάκη, σε διάστημα μόλις 40 ημερών από την πρώτη του
έκδοση. Γεγονός που δεν άφησε καθόλου ασυγκίνητη τη συγγραφέα του βιβλίου.
«Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς, φίλους
και άγνωστους αναγνώστες που αφιερώσατε χρόνο
από τις μέρες αυτού του δύσκολου και παράξενου καλοκαιριού και για αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ και
όσους είχαν την ευγένεια να γράψουν δημόσια κριτική και σχόλια, αλλά και όσους μου έστειλαν μηνύματα
με σχόλια, ερωτήσεις, διαφωνίες, δικούς τους στοχασμούς», έγραψε η πρώην υπουργός στα social
media, υποστηρίζοντας ότι η δυσκολία παρουσίασης αντιμετωπίζεται με τη γραπτή επικοινωνία. Η ίδια πάντως δεν έκρυψε τη χαρά και την ικανοποίησή
της για το γεγονός ότι το βιβλίο της αγαπήθηκε τόσο
ώστε να επανεκδοθεί μέσα σε διάστημα 40 ημερών.

Ακόμη και ο Σκουρλέτης έπαθε
σοκ από τις αντιπαραθέσεις
Αφού έφτασε και ο Πάνος Σκουρλέτης, που από τον χαρακτήρα του
είναι συγκρουσιακός, να ζητήσει
να χαμηλώσουν οι τόνοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τότε μπορεί και
ο πλέον αδαής να κατανοήσει το τι
ακριβώς συμβαίνει στην Κουμουνδούρου. «Καλός είναι ο διάλογος,
αλλά δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια όρια και να πηγαίνει στην ισοπέδωση και στον εξοβελισμό της διαφορετικής άποψης», είπε ο γραμματέας του κόμματος, που ναι μεν ζει και αναπνέει με τις συγκρούσεις,
αλλά πλέον αυτά που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις αντίπαλες φράξιες στο τέλος και θα διώξει ψηφοφόρους από το κόμμα, αλλά
και θα απομακρύνει στελέχη από όλες τις τάσεις. Και
γι’ αυτό έτρεξε να μιλήσει, ελπίζοντας πως όταν
φτάσουμε στο συνέδριο θα κερδίσει τις εντυπώσεις,
αλλά και εσωκομματικές ψήφους.
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Στη δεύτερη φάση
ο διαγωνισμός
για τη ΔΕΠΑ
Υποδομών και τη
ΔΕΠΑ Εμπορίου
Στη διαδικασία της κατάρτισης των δεσμευτικών προσφορών από τα υποψήφια
επενδυτικά σχήματα εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΠΑ Υποδομών και της
ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εντός των
ημερών αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα καταλήξουν από κοινού ΔΕΠΑ
και ΤΑΙΠΕΔ. Αφού υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας, οι
επενδυτές θα μπορούν να
αντλούν στοιχεία και δεδομένα για τις δύο εταιρείες
που είναι κρίσιμα για την
κατάρτιση των προσφορών. Στον διαγωνισμό για
τις υποδομές θα αναμετρηθούν έξι μνηστήρες: η Ιταλική Italgas, η Τσέχικη EPH
και τα επενδυτικά fund First
State Investments από την
Αυστραλία, το επίσης Αυστραλιανό Macquarie, το αμερικανικό KKR και το Κινεζικό SinoCEEF.
Σε ελληνική υπόθεση που
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολύ ισχυρών ενεργειακών ομίλων αναδεικνύεται και ο διαγωνισμός της
Εμπορίας. Στην επόμενη
φάση έχουν περάσει 7 υποψήφιοι, ήτοι οι κοινοπραξίες Motor Oil Hellas – ΔΕΗ
και ΕΛΠΕ – Edison, η
Mytilineos, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο
όμιλος Κοπελούζου, η Shell
και η MET Group.
Στο μεταξύ, η ΔΕΠΑ συνυπέγραψε τη συμφωνία για
τη συμμετοχή με 20% στο
FSRU, της Βουλγαρικής
Bulgartransgaz, καθώς εδώ και λίγους μήνες έχει εισέλθει στη μετοχική σύνθεση της Gastrade. Πρόκειται
για την εταιρεία που θα υλοποιήσει την επένδυση
των 383 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη για την κατασκευή πλωτής μονάδας
αεριοποίησης και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην επένδυση της Αλεξανδρούπολης
έχει περάσει στον τομέα της
Εμπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι στην τελική μορφή και με εξαίρεση τη συμμετοχή των Βουλγάρων, το
έργο θα ανήκει σε ιδιώτες.
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Τόσο στο υπουργείο Οικονομικών, όσο και στην
Τράπεζα της Ελλάδας αναπροσαρμόζουν τις
προβλέψεις περιμένοντας με αγωνία τα στοιχεία τον Σεπτέμβριο
α μηνύματα από όλους
τους τομείς της οικονομίας είναι αρνητικά,
λόγω της πανδημίας, οπότε οι προβλέψεις πλέον δείχνουν ότι το κοντέρ της ύφεσης
θα είναι διψήφιο και ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ μάλλον θα
καταλήξει πάνω από το 10%.
Βέβαια προς το παρόν όλα είναι προβλέψεις, καθώς ο μεν
Αύγουστος δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν υπάρχουν και ασφαλή στοιχεία, παρά μόνο
προβλέψεις. Οπότε για το πού
βαδίζουμε θα το γνωρίζουμε τον
Σεπτέμβριο. Τότε θα υπάρξει μία
πρώτη εικόνα για τη ζημιά από
την πτώση του τζίρου τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα στελέχη του
οικονομικού επιτελείου κλίνουν
πλέον προς το δυσμενές σενάριο του 7,9% εγκαταλείποντας
την πρόβλεψη για ύφεση 4,7%,
αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο πήχης να ανέβει υψηλότερα σε περίπτωση που δεν ανα-

Τ

Οι περισσότερες αιτήσεις τις πρώτες ημέρες
αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων
ξαιρετικό ενδιαφέρον έδειξαν οι καταναλωτές
που ήδη κατέθεσαν αιτήσεις για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Οι 80 αιτήσεις που κατατέθηκαν στη
σχετική πλατφόρμα αντιστοιχούν στις πωλήσεις όλων των
προηγούμενων ετών. Για να

Ε

Εφιαλτικά σενάρια
για το πού θα κάτσει
η μπίλια της ύφεσης
κοπεί η τάση αναζωπύρωσης του
κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με την τελευταία αναθεωρημένη επί τα χείρω πρόβλεψη της κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε στην τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή για τα
αναδρομικά των συνταξιούχων,
η εκτίμηση για το πλήγμα στο ΑΕΠ ευθυγραμμίσθηκε με εκείνη
της Κομισιόν και υπολογίσθηκε
στο 9%.

Αναπροσαρμογή
εκτιμήσεων
Την ίδια ώρα και στην Τράπεζα
της Ελλάδος βρίσκονται σε εγρήγορση για αναπροσαρμογή
των εκτιμήσεων περιμένοντας
τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου και τα νεότερα

στοιχεία για τις πρόσθετες επιπτώσεις στην οικονομία από τα
νέα περιοριστικά μέτρα για να
λάβουν οριστικές αποφάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική
τράπεζα στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική προέβλεπε
ύφεση 9,4% φέτος και βραδύτερη ανάκαμψη το 2021 στο δυσμενές σενάριο που συνδέονταν με έξαρση της πανδημίας
και ένταση της κρίσης.
Η βασική εστία κινδύνου για
βαθύτερη ύφεση προέρχεται από τον τουριστικό κλάδο, που
δείχνει να πηγαίνει χειρότερα
από τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου και των φορέων, αφού από την πορεία των
κρατήσεων τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο προκύπτει καθίζηση

των εσόδων στο 80%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι
εισπράξεις δεν θα σπάσουν το
φράγμα των 3,5 δισ. ευρώ έναντι 18,5 δισ. ευρώ πέρυσι, που
σημαίνει ότι θα χαθούν 15 δισ.
ευρώ.
Οι εμπειρογνώμονες της
Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμούν
ότι μια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων των ξένων επισκεπτών κατά 60% σε σχέση
με τις εισπράξεις του 2019 θα
οδηγούσε σε μείωση του ΑΕΠ
κατά 5,3% και των εισοδημάτων των εργαζομένων κατά
4,1%. Γενικότερα πτώση των
ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά
1,0 δισ. ευρώ θα οδηγούσε σε
μια μείωση του ΑΕΠ κατά
0,49% και των εισοδημάτων

ΜΕ ΤΟ «κΑληΜΕρΑ» ΠλΑκωΣΑν Οι
πούμε και του στραβού το δίκιο, οι περισσότερες αιτήσεις
αφορούσαν στην απόκτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις
πόλεις αντικαθιστώντας τα
μηχανάκια. Τα πρώτα στοιχεία
των αιτήσεων στην πλατφόρμα kinoumeilektrika δείχνουν
ότι, σε λιγότερο από 24 ώρες
απορροφήθηκε περί το 1 εκατ.
ευρώ από τα συνολικά 45 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού επιδότησης για το 2020.

Η ηλεκτροκίνηση –με τα μέχρι
στιγμής στοιχεία– προκάλεσε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα με-

γάλα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις ηλεκτροκινούμενων οχημάτων επιμε-
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Απειλή οι οφειλές για τα ασφαλιστικά ταμεία
Για τρεις βόμβες που απειλούν τα ασφαλιστικά ταμεία κάνουν λόγο οι ειδικοί. Η πρώτη
«βόμβα» προέρχεται από τις οφειλές που γεννήθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης
της πανδημίας από επιχειρηματίες, πληττόμενους και μη. Η δεύτερη προέρχεται από τις
εισφορές τις οποίες έχει αναλάβει το κράτος για τους υπό αναστολή εργαζομένους, αλλά και όλους τους επιδοτούμενους –στο κομμάτι των εισφορών– μισθωτούς.
Η τρίτη αφορά τις οφειλές οι οποίες θα βεβαιωθούν από την εκκαθάριση των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών για το έτος 2019. Και στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο υπολογισμός για τις εισφορές των επαγγελματιών θα «τρέξει» από
τον επόμενο μήνα με βάση το φορολογητέο εισοδήματος του 2019. Από τη διαδικασία
αυτή θα προκύψουν πιστωτικά υπόλοιπα για όσους δήλωσαν το 2019 χαμηλότερο ει-

σόδημα σε σχέση με το 2018. Για όσους δήλωσαν το 2019 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2018 ή δεν κατέβαλαν τις προσωρινές εισφορές τους το 2019 (με βάση το εισόδημα του 2018), θα προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί
σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Όσον αφορά το βάρος των εισφορών των υπό αναστολή εργαζομένων το οποίο έχει αναλάβει το κράτος, ήδη για τον Μάρτιο-Μάιο το σχετικό κόστος έχει ανέλθει στα 420 εκατ. ευρώ και έχει ξεκινήσει η σταδιακή εξόφλησή του. Επίσης, «τρύπα» στα Ταμεία, η οποία πρέπει να καλυφθεί από το κράτος, θα δημιουργηθεί από την επιδότηση των εισφορών για όσους εργαζομένους ενταχθούν στο
μηχανισμό «Συν-Εργασία», για τους εποχικούς μερικώς απασχολούμενους, αλλά και
τους μισθωτούς των πληττόμενων κλάδων του τριτογενούς τομέα.

πό την αρχή του έτους που ξεπερνούν το 50% και στέλνουν σήμα
κινδύνου για λουκέτα σε 40.000
επιχειρήσεις από τις συνολικά
120.000.

Σε αναζήτηση ρευστού

κατά 0,35%. Παράλληλα, σύμφωνα με τους αναλυτές του ΚΕΠΕ, για κάθε 1 δισ. ευρώ απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική
άμεση και έμμεση μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου
0,57%, μείωση της απασχόλησης
στην οικονομία κατά περίπου
0,61% και αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 38,9%.
Το βέβαιο πάντως είναι ότι το
τρίτο τρίμηνο θα δείξει το πραγ-

ματικό αποτύπωμα της κρίσης,
καθώς την περίοδο αυτή συγκεντρώνεται σχεδόν το 60% των ετήσιων εισπράξεων από τον τουρισμό.
Ισχυρότεροι από τις προβλεπόμενες είναι και οι κραδασμοί
στην εστίαση, με την κατάσταση
να επιδεινώνεται από τα μέτρα για
το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Οι επιχειρηματίες του
κλάδου εκτιμούν ότι τα νέα μέτρα
θα προκαλέσουν πτώση τζίρου
20% επιπλέον των απωλειών α-

Το χαμηλό βαρομετρικό στην οικονομία επιτείνει η ταμειακή στενότητα σε όλο το φάσμα της αγοράς λόγω της βουτιάς στις πωλήσεις. Αποκαλυπτικά της ζοφερής
κατάστασης είναι τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία μόνο
τον Ιούνιο και παρά την άρση της
καραντίνας οι απώλειες στον τζίρο όλων των επιχειρήσεων έφθασαν τα 3,7 δισ. ευρώ ενώ την
περίοδο Απριλίου - Ιουνίου χάθηκαν 19,8 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
στο πρώτο τρίμηνο του έτους χάθηκαν από το ΑΕΠ 776 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε στα
47,731 δισ. ευρώ από 48,515
δισ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της πτώσης
των επενδύσεων κατά 475 εκατ.
ευρώ και της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 289
εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο πρώτου
τριμήνου η ύφεση 1,6% είναι η
μεγαλύτερη από το 2013, που είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

αιτησεισ για ηλεκτρικα οχηΜατα
ρίζονται ως εξής: Αττική: 39%,
Θεσσαλονίκη: 12,5%, Ηράκλειο:
9%, Πάτρα: 4%.
Να σημειωθεί ότι από τις 24 Αυγούστου έχουν γίνει 901 τηλεφωνικές κλήσεις στο Help Desk
για ερωτήσεις ενδιαφερομένων
και έχουν αποσταλεί 162 ηλεκτρονικές
αλληλογραφίες
(mails). Πάντως ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του κοινού
να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία

(μέσω χρηματοδότησης) για την
προμήθεια είτε ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είτε ηλεκτρικού ποδηλάτου: «Τα πρώτα στοιχεία ενδιαφέροντος των πολιτών για
την ηλεκτροκίνηση είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς δείχνουν ότι
–στην πράξη πλέον– εισάγεται
στη χώρα μας ένας νέος τρόπος
φιλικής προς το Περιβάλλον μετακίνησης. Είναι εξαιρετικά θετικό ότι θα δούμε και στους ελληνικούς δρόμους πολλά ηλεκτροκίνητα ποδήλατα από νέους αν-

θρώπους, αλλά και σκούτερ και
ηλεκτρικά οχήματα. Με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται φαίνεται
τελικά ότι η Ηλεκτροκίνηση δεν
είναι για λίγους, αλλά καθημερινά για ολοένα περισσότερους.
Και αυτό το πρόγραμμα είναι μόνον η αρχή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επενδύει στην πράσινη ατζέντα που έχει
χαράξει με σειρά πολλών δράσεων και με την Ηλεκτροκίνηση θα
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι
μας για να καθιερωθεί».

Η σημαντική συνεισφορά
της MYTILINEOS σε
κοινωνία και περιβάλλον
Η MYTILINEOS συνεχίζει την υπεύθυνη επιχειρηματική
της στάση και αναγνωρίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά
στον χρηματιστηριακό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης
FTSE4Good (Emerging Index).Ο επίσημος αυτός δείκτης
στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες θα έχουν σημαντική συνεισφορά στην
κοινωνία, στο περιβάλλον και στη διακυβέρνηση. Η εταιρεία διατηρεί την παρουσία της στον δείκτη μετά από σχετική ανεξάρτητη αξιολόγηση που έλαβε, τον Ιούνιο 2020, από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η
MYTILINEOS με συνολική επίδοση ESG: 4,1 (2019:3,9)
με άριστα το 5, κατάφερε να πετύχει βαθμολογία μεγαλύτερη από το 92% των αξιολογημένων εταιρειών στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στον
συγκεκριμένο δείκτη περιλαμβάνονται περισσότερες από
540 επιχειρήσεις από 24 αναπτυσσόμενες αγορές.
Η παρουσία της MYTILINEOS σε ολοένα και περισσότερους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναγνώριση τόσο των σημαντικών πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όσο και
της δέσμευσης της διοίκησής της για τη διασφάλιση των
αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική της
λειτουργία.
Η σειρά δεικτών FTSE4Good έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την FTSE Russell, που εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των επιδόσεων των εταιρειών με τις καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά,
και διακυβέρνησης (ESG).
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας και Αποθήκευσης και Βιώσιμων
Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο
κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους
εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Γκρεμοτσακίστηκαν τα έσοδα
Με το ζόρι θα ξεπεράσουν τα
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και
η ζημιά, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα αγγίξει τα 15 δισ. ευρώ

νολο της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport μειώθηκε κατά 81%, σε περίπου 3 εκατομμύρια από 16,2 εκατομμύρια το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2019.

Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Ερωτηματικό
για το 2021

ύτε ο πατέρας του θρίλερ
Άλφρεντ Τζόζεφ Χίτσκοκ (1899-1980) θα
μπορούσε να σκεφθεί και
να υλοποιήσει το θρίλερ
που ζει ο ελληνικός τουρισμός (και συνολικά ο τουρισμός των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου) το καλοκαίρι του
2020, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ήδη οι ειδικοί έχουν καταλήξει
ότι η ζημία από τον τουρισμό θα ανέλθει στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, με
τους επιχειρηματίες του κλάδου να
προσδοκούν –στην καλύτερη περίπτωση– το πολύ 3,5 έως 4 δισεκατομμύρια
ευρώ. Και αυτό αποτελεί το καλό σενάριο. Διότι στο κακό σενάριο (το οποίο
ξορκίζουν με τάματα σε όλους τους αγίους) αναφέρεται ότι τα έσοδα από τον
τουρισμό δεν θα πιάσουν ούτε τα τρία
δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι αφίξεις από το εξωτερικό που όλοι πόνταραν δεν ήρθαν λόγω του φόβου της πανδημίας, ενώ τα ξενοδοχεία
κινήθηκαν σε υψηλά στάνταρ μόνο με
Έλληνες τουρίστες, που κι αυτοί είναι
επιφυλακτικοί για δύο λόγους. Από τη
μία η πανδημία και από την άλλη η οικονομική κρίση που κρύβει αβεβαιότητα για το μέλλον.
Η εικόνα των κρατήσεων για τον Σεπτέμβριο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν δείχνει να αλλάζει και η επόμενη ημέρα για τον τουρισμό παραμένει
άγνωστη, και για όσους δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, αλλά και
για χιλιάδες εργαζόμενους που στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχεία που
άνοιξαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά το αυξημένο λειτουργικό
κόστος που προκάλεσε μεταξύ άλλων η
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, προσανατολίζονται πλέον σε πρόωρο κλείσιμο, σε μια προσπάθεια να
περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο
τις ζημιές από την τουριστική πτώση.

Οι μεγάλοι παίκτες του τουρισμού παγκοσμίως έχουν μεταθέσει τον μεγάλο
όγκο κρατήσεων για το 2021 ελπίζοντας σε ταχεία ανάκαμψη, αλλά αυτή η
αισιοδοξία δεν υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων ξενοδόχων. Κι αυτό διότι κανένας επιστήμονας δεν προβλέπει ότι
το 2021 ο covid-19 θα έχει εξαφανιστεί. Ούτε ότι τα εμβόλια θα είναι τόσο
αποτελεσματικά. Κανείς αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να προδιαγράψει τις
συνθήκες που θα επικρατούν την επόμενη χρονιά, διεθνώς, στην Ελλάδα
και στις ανταγωνιστικές χώρες. Σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει, ούτε σε επίπεδο τιμών.
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι επιπτώσεις από την πανδημία θα είναι τεράστιες και μακροπρόθεσμες, τόσο για
τις επιχειρήσεις, όσο και για την απασχόληση. Ήδη ζητείται περαιτέρω στήριξη σε επίπεδο χρηματοδότησης, φορολογικό και εργασιακό, με ολόκληρη
την ταξιδιωτική αλυσίδα να βρίσκεται
στο κόκκινο: ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά
γραφεία, μεταφορές, εστίαση.

O

Έμειναν σπίτι
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας απέσπασε τα εύσημα στην αντιμετώπιση
της πανδημίας στο πρώτο κύμα, εν τού-

τοις δεν κατάφερε να πείσει τους σταθερούς πελάτες της να την επισκεφθούν. Κάτι που θεωρείται λογικό, καθώς και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί
προτίμησαν τη σιγουριά της πατρίδας
τους. Το ίδιο και οι Γάλλοι και οι Σκανδιναβοί που αποτελούν βασικούς πελάτες μας. Αν σε αυτό προσθέσουμε
και τους Αμερικανούς, τότε ο καθένας
μπορεί να κατανοήσει για ποιον λόγο
ο ελληνικός τουρισμός είχε τόσο μεγάλες απώλειες.
Όπως σημειώνουν φορείς που γνωρίζουν καλά το τουριστικό τοπίο, η ροή
από τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη «δεξαμενή» τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα, εκτιμάται πως θα είναι μειωμένη κατά 70%. Οι ενδείξεις λένε πως η
κίνηση από τη Μεγάλη Βρετανία θα είναι ακόμη πιο μειωμένη. Όσον αφορά
την αμερικανική αγορά, το ταμείο φέτος θα είναι μηδενικό, λόγω των κλειστών συνόρων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που μένει να επιβεβαιωθούν και από τα στοιχεία των αεροδρομίων, θεωρείται πως
φέτος θα διατηρηθεί μόλις το 20% των
τουριστικών αφίξεων. Η πτώση της κίνησης υπολογίζεται πως θα είναι πολύ
μεγάλη στα χερσαία σύνορα.
Για τον μήνα που πέρασε, τα ποσοστά της μείωσης ήταν απογοητευτικά.
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η
συνολική επιβατική κίνηση υποχώρησε κατά 70%, σε σχέση με τον αντίστοι-

χο μήνα του 2019. Από το αεροδρόμιο
των Σπάτων διακινήθηκαν συνολικά
περίπου 894.000 επιβάτες, αριθμός
που κόντευε να αγγίξει πέρυσι, τον ίδιο
μήνα, τα 3 εκατομμύρια άτομα. Οι επιβάτες εσωτερικού υποχώρησαν κατά
56,3%, σε περίπου 400.000.
Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
της Fraport, ο αριθμός επιβατών ήταν
τον Ιούλιο μόλις 1,3 εκατ., από 5,3 εκατομμύρια τον αντίστοιχο μήνα του
2019, μείωση κατά 75,1%. Η πτώση
στις αφίξεις εξωτερικού έφτασε το
78,5%. Τη μεγαλύτερη επιβατική πτώση εμφανίζει το αεροδρόμιο της Σκιάθου (-85,2%) απ’ όπου διακινήθηκαν
τον Ιούλιο μόλις 16.700 άτομα από
113.300 πέρυσι τον ίδιο μήνα. Η πτώση στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς, Χανίων, Ρόδου, Κω, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Μυκόνου και Σαντορίνης ήταν στα
ίδια επίπεδα. Στο επτάμηνο δε, το σύ-



Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις, που
μένει να επιβεβαιωθούν
και από τα στοιχεία
των αεροδρομίων,
θεωρείται πως φέτος
θα διατηρηθεί μόλις
το 20% των τουριστικών
αφίξεων

Το φαινόμενο του ντόμινο
Όπως γίνεται αντιληπτό, με τέτοια πτώση στα έσοδα από τον τουρισμό, τουλάχιστον 700.000 εργαζόμενοι στον
τουρισμό φλερτάρουν με τη ζώνη του
λυκόφωτος. Και δεν είναι μόνο αυτοί.
Συνολικά η πτώση στα τουριστικά έσοδα προκάλεσε το φαινόμενο του ντόμινο και συνολικά στο εμπόριο.
Σύμφωνα με εκπροσώπους από την
Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ), 1 στα 4
καταστήματα εστίασης δεν λειτούργησαν φέτος, ενώ η κατακόρυφη πτώση
της ζήτησης έχει δημιουργήσει ήδη ζητήματα επιβίωσης για αρκετά καταστήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Την ίδια στιγμή, από την 1η Σεπτεμβρίου,
αν δεν αλλάξει κάτι, οι μισθώσεις επιστρέφουν στην προ covid εποχή. Στις
31 Αυγούστου εκπνέει η δυνατότητα
που δόθηκε, μέσω υπουργικής απόφασης, στις πληττόμενες επιχειρήσεις να
πετύχουν μείωση του ενοικίου τους κατά 40%.
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ΕΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΥΨΟΥΣ 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΤΟΥΝ ΤΟ 2021

Του Χρήστου Αγγελόπουλου
α πρώτα ευχάριστα νέα από
την Κομισιόν είναι γεγονός,
καθώς εγκρίθηκε το δάνειο
ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη
της απασχόλησης, των εργαζόμενων
και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εν
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Χρήματα που είχαν αποφασιστεί σε ένα
από τα θυελλώδη Eurogroup της περιόδου του ευρωπαϊκού lockdowh, όπου και η Γερμανία έδειχνε δύσπιστη
να δοθούν χρήματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ένα δάνειο που αναμένεται να ξεκλειδώσει το νέο πακέτο μέτρων που
πρόκειται να ανακοινώσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο από τη
Θεσσαλονίκη και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Κι όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, τα μέτρα θα αφορούν
κυρίως την ένεση ρευστότητας στην αγορά, την προστασία των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και για τους επόμενους μήνες.
Ήδη, στον σχεδιασμό των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών συμπεριλαμβάνεται η παράταση της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας για Οκτώβριο και Νοέμβριο σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού ή
άλλων κλάδων που θεωρούνται πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, καθώς και η παράταση του προγράμματος «Συν-Εργασία», ώστε η επιδότηση μισθού και εισφορών για εργαζόμενους που μπαίνουν σε μειωμένα ωράρια να ισχύσει
έως το τέλος του έτους.
Καθώς μάλιστα, τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για τη χώρα μας
ποσό υψηλότερο από το αρχικώς αναμενόμενο, δίνεται η δυνατότητα με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, εκτός από την επέκταση του προγράμματος –
που μέχρι σήμερα δεν προσέλκυσε το
ενδιαφέρον που αναμενόταν–, να υπάρξει και νέα βελτιωτική παρέμβαση,
με ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών.
Κάτι που θα αποφασιστεί μετά τη λήξη του ισχύοντος προγράμματος, στις
15 Οκτωβρίου. Στο ίδιο πλαίσιο του
φθινοπωρινού πακέτου στήριξης, εξετάζεται και η δίμηνη παράταση, δηλαδή
για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, των επιδομάτων ανεργίας τόσο για βραχυχρόνιους όσο και μακροχρόνια ανέργους.

T

Πώς θα γίνει
Με βάση και τις ανακοινώσεις της
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, το συνο-

Πακέτο 2,7 δισ.
έρχεται
από Βρυξέλλες

λικό ποσό για την Ελλάδα φτάνει τα 2,7
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός
των εισροών προβλέπει την εκταμίευση περί του 1,5 δισ. ευρώ πριν από το
τέλος του έτους –πιθανώς μέσα στον
Νοέμβριο– και τα υπόλοιπα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Η ταχύτητα εκταμίευσης του δανείου θα επηρεάσει πάντως και το συνολικό δανειακό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ, καθώς τα «έσοδα» από το SURE
έχουν συνυπολογισθεί στον συνολικό
δανεισμό του υπουργείου Οικονομικών για το 2020-21.
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, οι εισροές
από το SURE θα καλύψουν ήδη διαθέσιμες ή (ήδη) προγραμματισμένες δαπάνες για τη στήριξη της απασχόλησης
μετά τον Μάρτιο και αφορούν τόσο
τους εργαζόμενους, όσο και τις επιχειρήσεις.
Όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν, τα ποσά που θα μπορεί να εκταμιεύσει η κάθε χώρα είναι: Βέλγιο 7,8



Με βάση και
τις ανακοινώσεις
της Ούρσουλα Φον ντερ
Λάιεν, το συνολικό ποσό
για την Ελλάδα φτάνει
τα 2,7 δισεκατομμύρια
ευρώ. Ο σχεδιασμός
των εισροών προβλέπει
την εκταμίευση περί του
1,5 δισ. ευρώ πριν από
το τέλος του έτους
–πιθανώς μέσα στον
Νοέμβριο– και τα
υπόλοιπα στο πρώτο
εξάμηνο του 2021
δισ. ευρώ, Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ,
Τσεχία 2 δισ. ευρώ, Ελλάδα 2,7 δισ.
ευρώ, Ισπανία 21,3 δισ. ευρώ, Κροατία

1 δισ. ευρώ, Ιταλία 27,4 δισ. ευρώ, Κύπρος 479 εκατ. ευρώ, Λετονία 192 εκατ. ευρώ, Λιθουανία 602 εκατ. ευρώ,
Μάλτα 244 εκατ. ευρώ, Πολωνία 11,2
δισ. ευρώ, Ρουμανία 4 δισ. ευρώ, Σλοβακία 631 εκατ. ευρώ και Σλοβενία 1,1
δισ. ευρώ.

Για τους εποχικούς
Με βάση και τα χρήματα που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν, θα μπορεί η κυβέρνηση να προσφέρει ανάσα ζωής σε
χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους, οι
οποίοι λόγω της προβληματικής τουριστικής περιόδου, είτε εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, είτε οι επιχειρήσεις που είχαν κανονίσει δεν άνοιξαν καθόλου.
Αναμφίβολα, την πλέον ευάλωτη ομάδα αποτελούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό. Η ένταξη του μεγάλου κλάδου στην παράταση των αναστολών δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα
να πάρουν την αποζημίωση των 534
ευρώ.
Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες δεν στάθηκαν τυχεροί να βρουν δουλειά μόλις
άνοιξαν τα καταστήματα επισιτισμού.
Αυτή η κατηγορία δεν κατάφερε να πάρει ούτε το επίδομα ανεργίας των 400
ευρώ εξαιτίας των αυστηρών προϋποθέσεων που έθετε η διάταξη, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να επιβιώσει με
μηδενικό εισόδημα.
Το φθινόπωρο οι δυσκολίες εντείνονται. Υπολογίζεται ότι μόνο 2 στους
10 θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα
ένσημα προκειμένου να πάρουν το επίδομα ανεργίας του εποχικού υπαλλήλου.
Η μεγάλη εικόνα της αγοράς εργασίας μοιάζει θλιβερή. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», 302.000 εποχικοί υπάλληλοι, δηλαδή οι μισοί, δεν επαναπροσλήφθηκαν φέτος τον Απρίλιο, οπότε ξεκίνησε η τουριστική σεζόν.
Επιπλέον, το φετινό επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου προσελήφθησαν μισό εκατομμύριο λιγότεροι εποχικοί εργαζόμενοι σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019 λόγω του κορωνοϊού και της καθυστέρησης της λειτουργίας των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων.
Οι ειδικοί φοβούνται εκτίναξη της
ανεργίας τον Οκτώβριο, αν δεν επεκταθούν οι αναστολές συμβάσεων και τα
άλλα μέτρα προστασίας και τους φθινοπωρινούς μήνες. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, σε απολύσεις ετοιμάζονται να προχωρήσουν και
επιχειρήσεις άλλων κλάδων πλην του
τουρισμού, όπως βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς συρρικνώθηκαν οι παραγγελίες και ο τζίρος τους.

30 | Η ΑΠΟΨΗ
Το σχήμα του προσώπου
και ιδιαίτερα τα μάγουλα
επηρεάζουν σημαντικά
την αισθητική του: Υπερτροφικά μάγουλα (παρειές) δίνουν την εντύπωση
ενός στρογγυλεμένου
προσώπου χωρίς γωνίες.
Υπάρχουν αρκετά συχνά
περιπτώσεις ασθενών, που
είτε λόγω ιδιαίτερης κατασκευής, είτε λόγω αύξησης
βάρους, το πρόσωπό τους
εμφανίζει συσσωρευμένο
λίπος στην περιοχή γύρω
από τα μάγουλα
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υγιαίνετε...
Δημιουργώντας γωνίες
σε στρογγυλά πρόσωπα
• Καινοτόμος τεχνική στην πλαστική χειρουργική
προσώπου με την αφαίρεση του BuccalFatPad
και αποκτά «γωνίες». Επειδή η
ποσότητα του BuccalFatPad είναι μεγαλύτερη από το υποδόριο
λίπος, η αφαίρεσή του επιτυγχάνει μεγαλύτερη εσοχή στα μάγουλα σε σχέση με την απλή λιποαναρρόφηση στο πρόσωπο.

Γράφει ο Δρ.
Κωνσταντίνος Μακρυπίδης(*)

Τ

ο σύγχρονο πρότυπο
της εποχής μας, που
θεωρεί αρμονικό
πρόσωπο αυτό που
διαθέτει γωνίες, έχει
οδηγήσει στη διόρθωση των υπερτροφικών παρειών με δύο
τρόπους: Ο ένας είναι η λιποαναρρόφηση και ο άλλος είναι η
αφαίρεση του BuccalFatPad
[λιπώδους σωματίου ή λιπώδους
σφαίρας]. Η λιποαναρρόφηση στο
πρόσωπο γενικά δεν επιτυγχάνει
αποτελέσματα σε βάθος, διότι στοχεύει μόνο στο επιφανειακό στρώμα λίπους, το οποίο συνήθως είναι πολύ λεπτό και επομένως οι
δυνατότητες αφαίρεσης είναι μικρές (1-2 χιλιοστά). Αντίθετα, η αφαίρεση του BuccalFatPad έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ορισμός
του BuccalFatPad
Το BuccalFatPad είναι το λεγόμενο Λιπώδες Σωμάτιο ή Λιπώδης Σφαίρα. Πρόκειται για ένα
διαμέρισμα λίπους, το οποίο
βρίσκεται αρκετά βαθιά στα μάγουλα και προσδίδει όγκο στη
μεσότητα του προσώπου. Ανατομικά βρίσκεται ανάμεσα στους
μύες της μάσησης και επεκτείνεται μέχρι τους κροτάφους. Η αφαίρεσή του μειώνει τα διογκωμένα μάγουλα και δημιουργεί
«κοψίματα». Έτσι, το πρόσωπο
δείχνει πιο λεπτό και αδύνατο,

Συνδυασμός με άλλες
χειρουργικές επεμβάσεις
στο πρόσωπο

Οι κατάλληλοι
«υποψήφιοι»
για την επέμβαση
Η επέμβαση αυτή απευθύνεται
τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, που επιθυμούν πιο αδύνατο
και σμιλεμένο πρόσωπο με γωνίες. Ασθενείς άνω των 18 ετών
μπορούν άνετα να προβούν στη
διαδικασία, ενώ το προς τα πάνω
όριο ηλικίας μπορεί να φτάσει
και τα 70 έτη.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής
πρέπει να υποβληθεί σε κλινική
εξέταση από τον χειρουργό, ο οποίος, αφού εξετάσει την περιοχή
και μελετήσει την ιδιαίτερη κατατομή του προσώπου, θα κρίνει κατά πόσο η τεχνική αυτή μπορεί να
εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο ασθενή, είτε μόνη της είτε συνδυαστικά με άλλες επεμβάσεις στην
περιοχή του και προσώπου.

Τρόπος αφαίρεσης
του BuccalFatPad
Καθώς το BuccalFatPad ανατομικά βρίσκεται βαθιά, αποφεύγουμε την αφαίρεσή του μέσω εξωτερικής τομής, ώστε να μη δημιουργηθούν επιπλοκές. Η αφαίρεσή του –συνήθως μερική– πρέπει να γίνεται μέσα από το στόμα,
με μια μικρή οπή στο μέσα μέρος
των παρειών.
Η διαδικασία κρατάει λίγη ώρα, απαιτεί όμως μεγάλη εμπειρία από τον χειρουργό ώστε να
το εντοπίζει με ευκολία. Επίσης,
ο χειρουργός βασίζεται στην εμπειρία του ώστε να υπολογίσει
τον ακριβή όγκο που πρέπει να

στο κρεββάτι. Ο/η ασθενής πρέπει να προσέχει μόνο ώστε η διατροφή του να συνίσταται σε μαλακές τροφές, και να κάνει συχνές στοματικές πλύσεις με ειδικό στοματικό διάλυμα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο/η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις
ήπιες καθημερινές ασχολίες από
την πρώτη ημέρα.

αφαιρέσει ώστε να υπάρξει το
βέλτιστο αποτέλεσμα, και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να έχει
διενεργήσει πολλά αντίστοιχα
χειρουργεία. Δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές και επομένως δεν
υπάρχουν σημάδια, και η όλη
διαδικασία μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία, αλλά και με τοπική σε συνδυασμό με μέθη.

Επιλογή αναισθησίας
και ανάρρωση
Η συγκεκριμένη επέμβαση συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη. Ο χειρουργός κάνει την αφαίρεση της λιπώδους
σφαίρας που κρύβεται κάτω από
τα μάγουλα με δύο τομές ενδοστοματικά. Τα ράμματα απορροφώνται γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρούν ιδιαίτερα τον/την ασθενή. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να δημιουργηθεί ένα ελαφρύ οίδημα, το οποίο υποχωρεί
πολύ γρήγορα, μέσα σε τέσσερεις
με πέντε ημέρες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό ένα μήνα μετά το χειρουργείο. Η αφαίρεση
του λιπώδους σωματίου μπορεί

να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση με ραδιοσυχνότητες
[VaserLipo - λιπογλυπτική προσώπου], τόσο στις παρακείμενες
περιοχές, όσο και στην περιοχή
του λαιμού όπου υπάρχει και η
μεγαλύτερη συσσώρευση λίπους.
Μειώνοντας τη στρογγυλότητα
του προσώπου, ο συνδυασμός
των δύο τεχνικών προσδίδει μια
πιο σφιχτή και νεανική όψη.
Επίσης, αρκετοί ασθενείς ζητούν η αφαίρεση του BuccalFatPad
να γίνεται συνδυαστικά με τη λεγόμενη «λακακιοπλαστική» [dimpleplasty]. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με
την οποία ο/η ασθενής μπορεί να
αποκτήσει λακκάκια ανάμεσα στα
μάγουλά του. Το χαρακτηριστικό
αυτό θεωρείται ότι προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία στο πρόσωπο, και
ως επέμβαση είναι πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους millennials,
δηλαδή τα άτομα που σήμερα διανύουν τη δεκαετία των είκοσι.
Σε κάθε περίπτωση, για την αφαίρεση του Λιπώδους Σωματίου δεν απαιτείται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ούτε παραμονή

Η αφαίρεση του BuccalFatPad
μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής προσώπου, οπότε
στην περίπτωση αυτή επιλέγεται
η γενική αναισθησία.
Αρκετά συχνά, η αφαίρεση της
λιπώδους σφαίρας γίνεται συνδυαστικά με ρινοπλαστκή, ανόρθωση μετώπου, πωγωνοπλαστική ή βλεφαροπλαστική. Πολύ
συχνά συνδυάζεται με lifting
προσώπου, όπου επιτελείται μια
γενικότερη ανόρθωση και σύσφιξη των μυών του προσώπου
και του λαιμού.
Θα πρέπει επίσης να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην αφαίρεση
της λιπώδους σφαίρας συνδυαστικά με τις πρώτες αναστρέψιμες
επεμβάσεις που γίνονται στα άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν
φύλο, και στοχεύουν στο να γίνει
το πρόσωπο πιο θηλυκό ή πιο ανδροπρεπές. Σε κάθε περίπτωση,
η συγκεκριμένη τεχνική της αφαίρεσης του BuccalFatPad αποτελεί
ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
του πλαστικού χειρουργού, με
στόχο τη διόρθωση των γραμμών
του προσώπου και το σμίλευμα
των πολυπόθητων γωνιών.
(*) Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, M.D., είναι χειρουργός ΩΡΛ Πλαστική Αισθητική Χειρουργική
Προσώπου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Προσώπου D.O.H.N.S. και διευθύνων
σύμβουλος του Ιατρικού Κέντρου
ΙατροAesthetics
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Το ζήτημα της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της έρευνας που
πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια, αποτελεί θέμα δημοσίου
διαλόγου τον τελευταίο καιρό
Της Μαρίας
Μαύρη(*)
ννοιες όπως η «Μεταφορά Τεχνολογίας»,
η «Επιχειρηματικότητα», η «Καινοτομία» βρίσκονται στο κέντρο της συζήτησης
σχετικά με τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ρόλο που αυτά καλούνται πλέον να παίξουν, αξιοποιώντας την
παραγόμενη έρευνα και γνώση προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Ουσιαστικά τα Πανεπιστήμια καλούνται να εκπληρώσουν και την «Τρίτη Αποστολή»
τους (3rd mission), πέρα από τις δύο κύριες αποστολές που είναι η έρευνα και η
εκπαίδευση.

E

Η ΑΠΟΨΗ
• Η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν τα «Γραφεία Μεταφοράς
Τεχνολογίας» στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:

Εκπαίδευση, έρευνα και
μεταφορά τεχνολογίας

Η Τρίτη Αποστολή & τα Γραφεία
Μεταφοράς Τεχνολογίας
Η Τρίτη αποστολή των Πανεπιστημίων
σχετίζεται με τη «Μεταφορά Τεχνολογίας»,
η οποία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
που συνδέει την έρευνα με την ενδεχόμενη
κοινωνική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεταφορά Τεχνολογίας ξεκινά με την ανακάλυψη καινοτόμων
τεχνολογιών, ως διαδικασία που επιτελείται σε ερευνητικά ιδρύματα, και ακολουθείται από την αποκάλυψη, την αξιολόγηση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών των τεχνολογιών. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ, τις πιθανές συμφωνίες αδειοδότησης και την ανάπτυξη προϊόντων με βάση
τις τεχνικές εφευρέσεις. Οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις αυτών των προϊόντων
μπορούν να επενδυθούν εκ νέου στην κατεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης της έρευνας που διεξάγεται εντός των Ιδρυμάτων.
Προκειμένου τα Πανεπιστήμια να ανταποκριθούν σε αυτήν τους την αποστολή,
λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή εμπειρία, πραγματοποιείται σήμερα δημόσια
συζήτηση για την ανάπτυξη και λειτουργία
Δομών επονομαζόμενων «Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας» στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η αποστολή των Γραφείων
Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜT) είναι να υποστηρίξει τους/τις ερευνητές/ερευνήτριες, το Προσωπικό, και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες ενός Πανεπιστημίου στην
αξιοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, να προσφέρουν
οργανωσιακή υποστήριξη στην ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα, στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ερευνητών.
Η προστιθέμενη αξία των ΓΜΤ που
προσφέρουν στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης συνοψίζεται: (α) στην πλήρη
καταγραφή της τεχνολογίας και της καινοτομίας που αναπτύσσεται στα Πανεπιστήμια, και (β) στη Δικτύωση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό και τους φορείς έρευνας στην Ελλάδα (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο).
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Από το Ερευνητικό Εργαστήριο
στο Επιχειρηματικό Προϊόν
Ο μετασχηματισμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματικό προϊόν δεν
είναι ούτε εύκολη, ούτε απλή διαδικασία.
Προϋποθέτει την ύπαρξη διαδικασιών/
μηχανισμών που επιτρέπουν τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιχειρηματική ιδέα.
Τα βήματα μιας τέτοιας διαδικασίας περιλαμβάνουν: την ερευνητική ανακάλυψη,
την επικοινωνία με το Γραφείο Μεταφοράς
Τεχνολογίας (Technology Transfer Office)
για υποστήριξη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, την
επώαση των επιχειρηματικών σχεδίων, την
αναζήτηση χρηματοδότησης και Χρηματοδοτικών Εργαλείων. Με την ολοκλήρωση
της επώασης της επιχειρηματικής ιδέας, δηλαδή την οριστικοποίηση του προϊόντος
που θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί, ακολουθεί η αναζήτηση χρηματοδότησης.
Τα ΓΜΤ μπορούν να παίξουν τον ρόλο
τόσο του pre-accelerator (προ-επιταχυντή)
στη βάση των υπηρεσιών ενημέρωσης και
εκπαίδευσης που παρέχουν στους ερευνητές, όσο και του accelerator (επιταχυντή),
στη λογική της αναζήτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ιδεών και δικτύωσης των ερευνητών με επιχειρηματικούς φορείς εθνικών και διεθνών συμφερόντων. Επίσης τα ΓΜΤ είναι ο βασικός
φορέας που αναζητεί, οργανώνει και ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα για
δράσεις και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, σε ένα πρώτο στάδιο διαμόρφωσης της επιχειρηματικής ιδέας.

Η ελληνική πραγματικότητα
Η ελληνική πραγματικότητα μέσα από τους
βιβλιομετρικούς δείκτες αποτυπώνεται ως
εξής: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση

ανάμεσα σε 121 χώρες παγκοσμίως, αναφορικά με τον Δείκτη Τεχνολογικής Ετοιμότητας (Network Readiness Index), ο
οποίος αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες που αντιπροσωπεύουν την τεχνολογία,
το ανθρώπινο δυναμικό, τη διοίκηση του
κράτους και την επίδραση της τεχνολογίας
στην οικονομία και στην κοινωνία
H Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 20ή
θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια από τις χώρες που παρουσίασε θεαματική άνοδο
στον συγκεκριμένο δείκτη από το 2012 μέχρι το 2019 (τα άλλα κράτη είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία). Ο δείκτης εξετάζει το προφίλ των χωρών στην καινοτομία βάσει των εξής χαρακτηριστικών: ανταγωνιστικότητα ερευνητικών συστημάτων, φιλικό περιβάλλον
στην καινοτομία, χρηματοδότηση και υποστήριξη, επενδύσεις επιχειρήσεων, στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων και αντίκτυπος στην απασχόληση καθώς και τα αποτελέσματα στην οικονομία.
Να σημειώσουμε ακόμη τα εξής: Το ποσό του ΑΕΠ που διατέθηκε στην Έρευνα
και Ανάπτυξη για το 2019 είναι 1,430 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερο από αυτό
του 2018 που άγγιξε τα 1,118 εκατ. ευρώ
Επίσης με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Παιδείας η Ελλάδα συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΗΕ Innovate που διοργανώνεται
από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Νεολαίας, Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-EAC) και το Πρόγραμμα για
την Ανάπτυξη της τοπικής Οικονομίας και
Απασχόλησης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(OECD). Στόχος είναι η ανάπτυξη μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων που θα συνεισφέρουν στην
καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

H περίπτωση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η Έρευνα και η Τεχνολογία, η Καινοτομία
και η Επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικές συνιστώσες για την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για πάνω από 25
χρόνια, μέσω των διαφόρων δομών και
άλλων συναφών πρωτοβουλιών, το Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου έχει διαμορφώσει ένα
ευνοϊκό δημιουργικό και υποστηρικτικό
περιβάλλον για την ανάπτυξη της Έρευνας,
της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, καθώς και για την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης και των
παραγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του. Τέτοιες Δομές
και Πρωτοβουλίες Υποστήριξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και της
Επιχειρηματικότητας είναι:
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης (ΓΔΜ),
από την αρχή της λειτουργίας του το 1994,
εντάχθηκε οργανωτικά στη Γραμματεία του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
Από το 2016 μέχρι σήμερα στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ -Τμήμα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Προώθησης Έρευνας, λειτουργεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί έναν
βασικό μηχανισμό διείσδυσης και διεπαφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό
του περιβάλλον. Στο πλαίσιο της λειτουργίας
του έχουν παραχθεί Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας- Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας καθώς και Οδηγός για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Έντασης Γνώσης «Τεχνοβλαστών»
[Spin-off Spin-out].
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποστηρίζει
δράσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσω της πρωτοβουλίας AEGEAN
Startups. Το σύστημα υποβοήθησης της
νεανικής επιχειρηματικότητας, εντός και
εκτός των κοινοτήτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στοχεύει σε θεματικές περιοχές
όπου το «Αιγαίο είναι δυνατό» (Τουρισμός,
Αγροδιατροφή, Θάλασσα, Πολιτισμός) και
συνδυάζει τα δυνατά brands του Αιγαίου με
την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και στη συνεργασία με Πανεπιστήμια
και αγορές του εξωτερικού, μέσω μιας παλέτας ψηφιακών εργαλείων.
(*) Η κα Μαρία Μαύρη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια, αντιπρύτανης Έρευνας &
Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προεδρεύουσα της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών & Διαχείρισης των ΕΛΚΕ
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«καυτά» θέματα
για όλους
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▶ ΣΕΛ. 22




▶ ΣΕΛ. 18

ΠΑΟΚ: Μεγαλέξανδρος!!!
Τον χάρηκαν όλοι οι Έλληνες
• Η «Α» και η iapopsi.gr βγάζουν το καπέλο στον Σαββίδη και τον «δικέφαλο» για
τον τρόπο που χειρίστηκαν το ματς με την Μπεσίκτας, δίνοντας έναν πατριωτικό τόνο
και εκπλήρωσαν την επιθυμία όλων των Ελλήνων για νίκη-πρόκριση ▶ ΣΕΛ. 14-15

ΑΕΚ και Ολυμπιακός
μονομαχούν σε τελικό
για 8η φορά

 
 ▶ ΣΕΛ. 18

 


▶ ΣΕΛ. 19





 
▶ ΣΕΛ. 18

Μέσι: Η ρήτρα
του κορωνοϊού που
απειλεί να τινάξει
την μπάνκα και την
UEFA στον αέρα…
• Η… απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι στον
αποκλεισμό της λόγω του Financial Fair Play
▶ ΣΕΛ. 20-21

• H γιορτή που έγινε… ντροπή του ποδοσφαίρου έχασε τη
λάμψη και την αίγλη της. Ο τελικός Κυπέλλου έφθασε να
γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Ολυμπιακό στάδιο, με
τους Πειραιώτες να κυνηγάνε το νταμπλ και την «Ένωση»
πιστή στο ραντεβού για πέμπτη σερί σεζόν το τρόπαιο ξανά
μετά το 2016 ▶ ΣΕΛ. 12-13

