


▶ ΣΕΛ. 29

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

 



▶ ΣΕΛ. 25

Ανοίγει το
πορτοφόλι ο Κυριάκος
• Ποια μέτρα θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ
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▶ ΣΕΛ. 3

ΣΥΡΙΖΑ

Πειθήνιο όργανο
του Αλέξη
ο «Τζανακό»,
«μετρ» ο Παππάς
(για τις δουλειές…)
▶ ΣΕΛ. 26-27

• Ο ρόλος του Στόλτενμεπργκ, τι ψάχνει
η Μέρκελ και το ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη
• Τα συμφέροντα Γάλλων, Ρώσων, Αμερικάνων
και Ισραηλινών στην ανατολική Μεσόγειο
• «Θριαμβευτικό» αφήγημα αποκλιμάκωσης
αναζητεί ο Ερντογάν που έμπλεξε
με τον μεγαλοϊδεατισμό του, προκαλώντας
τις μεγάλες δυνάμεις



• Με τι θα είναι
ευχαριστημένος
ο Μητσοτάκης, τι αναμένει
ο Τσίπρας και ποιες είναι
οι προσδοκίες της Γεννηματά
▶ ΣΕΛ. 6

www.iapopsi.gr





Οι καλοί… εξοπλισμοί κάνουν τους καλούς φίλους




Νέο κανάλι ο Ιβάν
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ



 
▶ ΣΕΛ. 2

• Με Κυριάκο
ή Αλέξη;
Θα το δεχτούν
οι άλλοι
καναλάρχες;
▶ ΣΕΛ. 12-13

▶ ΣΕΛ. 8-9

• Μέγα ατόπημα του υπουργού
Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα,
ο οποίος αρνείται –παρά
την κακουργηματική δίωξη
σε βάρος της– να υποβάλει
πρόταση ώστε να τεθεί
σε προσωρινή αργία
• Αίνιγμα η στάση
Γεραπετρίτη
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ταν στις αρχές Ιουνίου οι μαθητές επέστρεφαν στα θρανία έπειτα από σχεδόν δύο μήνες αυστηρής υγειονομικής καραντίνας, η ελπίδα όλων –γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών και υπουργείου Παιδείας– ήταν ότι
τον Σεπτέμβρη οι σχολικές αίθουσες θα άνοιγαν εκ νέου, αυτήν τη φορά χωρίς τον φόβο του κορωνοϊού.
Μία εβδομάδα μένει μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και όπως φαίνεται το πρώτο κουδούνι δεν θα χτυπήσει και πολύ… χαρμόσυνα. Κι αυτό γιατί η εκπαιδευτική κοινότητα επιστρέφει μεν στο φυσικό της περιβάλλον αλλά με πολλούς και πρωτόγνωρους κανόνες ασφαλείας: υποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στις τάξεις αλλά και σε κάθε κλειστό χώρο της σχολικής μονάδας, ξεχωριστά διαλείμματα, προσαρμογή ακόμη και των κυλικείων στη νέα
πραγματικότητα.
Αναμφίβολα το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση, μαζί με αυτό της οικονομίας (σ.σ. τα ελληνοτουρκικά είναι μια κατηγορία μόνα τους), είναι η επανέναρξη των σχολείων. Διότι το πρώτο κουδούνι έρχεται σε
μία στιγμή που τα κρούσματα είναι μεν σταθερά και χωρίς να αυξάνονται δραματικά οι διασωληνώσεις, αλλά παραμένουν σε μεγάλο τριψήφιο αριθμό, οι νέες νοσήσεις που επιβεβαιώνονται καθημερινά αφορούν κυρίως τις
νεότερες ηλικίες και η μεγαλύτερη (και εκπαιδευτικά) περιφέρεια της χώρας, η Αττική, συγκεντρώνει τα υψηλότερα
ποσοστά διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα.
Ήδη τα στελέχη και οι επιστήμονες του υπουργείου Υγείας
και του ΕΟΔΥ ιδρώνουν και ξεϊδρώνουν από αγωνία για τα υγειονομικά δεδομένα που προκύπτουν από κλειστές δομές, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας, τα
κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστών. Η ανησυχία
τους εύλογη. Μετά από τους 23
νεκρούς που μετρούσαν μέχρι και την Πέμπτη στο γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης, «έσκασαν» τα 19
κρούσματα κορωνοϊού στο γηροκομείο του Αμαρουσίου, και φυσικά η σοβαρή λοίμωξη 40χρονου πρόσφυγα στο ανοιχτό ΚΥΤ της Μόριας που τέθηκε σε καραντίνα.
Η υπογράμμιση της επικινδυνότητας διασποράς του κορωνοϊού σε τέτοιες δομές δεν έχει κινδυνολογική χροιά, αλλά αποτελεί κι αυτή ένα καμπανάκι εγρήγορσης για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ας μη γελιόμαστε: τα σχολεία αποτελούν μία «κλειστή» και με συνθήκες αναγκαστικού συγχρωτισμού «κοινωνία». Μπορεί το αντεπιχείρημα να λέει ότι δεν είναι δόκιμο να συγκρίνονται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης που ισχύουν, π.χ. στην εστίαση με τις
αποστάσεις των μαθητών στα σχολικά θρανία, γιατί στις ταβέρνες και στα μπαρ οι πελάτες εναλλάσσονται, αλλά ας
μην ξεχνάμε ότι και οι δάσκαλοι και οι μαθητές δεν είναι αποστειρωμένα όντα. Ψωνίζουν κι αυτοί στα σούπερ μάρκετ, μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παίζουν στις παιδικές χαρές και φοιτούν στα φροντιστήρια.
Ευτυχώς, το πρώτο κρούσμα σε εκπαιδευτικό δημοτικού σχολείου που έγινε γνωστό χθες Παρασκευή το είχαμε πριν
ανοίξει το σχολείο, αλλά παραμένει ενδεικτικό της πρόκλησης μπροστά στην οποία βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι την απαρτίζουν. Ειδικά για τους δασκάλους η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού πλην του δύσκολου εκπαιδευτικού έργου τους, καλούνται πλέον να ασκήσουν και τα «καθήκοντα» του
υγειονομικού, του ψυχολόγου, ακόμη-ακόμη και του ανθρώπου που θα έρθει αντιμέτωπος με την άρνηση κάποιων
να φορούν τη μάσκα, επειδή η μαμά και ο μπαμπάς στο σπίτι εμφορούνται από θεωρίες συνωμοσίας.
Καλά κουράγια, λοιπόν…

Ό

Πρώτο κουδούνι
(ανασφάλειας)
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• Ο ρόλος του Στόλτενμεπργκ, τι ψάχνει η Μέρκελ
- Το ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη, και τα συμφέροντα Γάλλων, Ρώσων,
Αμερικάνων και Ισραηλινών στην Ανατολική Μεσόγειο
«Ο Ερντογάν αναζητεί ένα αφήγημα για να αποσύρει τα πλοία, αλλά μέσω αυτού να μπορεί να
εμφανιστεί στον Τουρκικό λαό ως θριαμβευτής».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Αυτό είναι το ρεζουμέ των εκτιμήσεων των περισσοτέρων διπλωματών, που θεωρούν
πως ο Τούρκος πρόεδρος, λόγω
της άφρονης εξωτερικής πολιτικής του, αλλά και του μεγαλοϊδεατισμού που τον διακρίνει, δεν
«διάβασε καλά» τα σημάδια. Και
τα σημάδια δεν ήταν οι προκλήσεις προς την Ελλάδα.
Τι άλλαξε και πλέον κάποιες ισχυρές δυνάμεις ανέλαβαν δράση. Απλά ο Ερντογάν υπερέβη τα
εσκαμμένα και γρατζούνισε το θηρίο. Στην προκειμένη περίπτωση, τη Γαλλία. Το περιστατικό με
την παρεμπόδιση από τουρκικό
πλοίο σε γαλλική φρεγάτα ήταν η
αρχή του κακού για τον Τούρκο
πρόεδρο. Ακολούθησε η προέλαση των δυνάμεων Σάρατζ
προς τη Σύρτη, ένα μέρος που υπάρχουν τεράστια συμφέροντα
των Γάλλων, καθώς πέρυσι η
γαλλική Total επένδυσε δεκάδες
εκατομμυρίων στα πετρέλαια της
Σύρτης και ο Μακρόν δεν υπήρχε περίπτωση να επιτρέψει να ζημιωθούν τα γαλλικά συμφέροντα.
Σύγχρονα γαλλικά αεροσκάφη
τύπου Ραφάλ έκαναν σκόνη μία
τουρκική βάση στη Λιβύη, ενώ το
μήνυμα προς τον Σάρατζ ήταν ότι έπονται κι άλλα καίρια χτυπήματα στις δυνάμεις του εάν δεν
κάνει πίσω και αφήσει ήσυχη τη
Σύρτη.
Ο Ερντογάν κατάλαβε ότι
στην περιοχή εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, και αυτό ήταν
ό,τι χειρότερο μπορούσε να του
συμβεί. Και ναι μεν οι Γερμανοί
και οι Ιταλοί που έχουν οικονομικά συμφέρονται στην Τουρκία
προσπαθούν να τα συμβιβάσουν,
αλλά και οι φίλοι του οι Ρώσοι έχουν τα ίδια συμφέρονται με τον
Μακρόν στη Λιβύη. Επίσης ο
Μακρόν δεν ενοχλεί τον Πούτιν στη Συρία (εκεί όπου η Μόσχα έχει ναυτική βάση) και οι
Ρώσοι αφήνουν ελεύθερο το πεδίο στους Γάλλους στον Λίβανο,
ενώ οι ΗΠΑ ικανοποιήθηκαν
που το Ισραήλ τα βρήκε με τα Η-

Η «ύποπτη»
πρεμούρα
του ΝΑΤΟ
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι
που έκανε χαρούμενο και τον Αλ
Σίσι στην Αίγυπτο. Όμως και εντός Ε.Ε., πέραν της Γαλλίας που
τα έχει πάρει στο κρανίο, προστέθηκε και η Αυστρία, όπου ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς
δήλωσε πως «εάν υποχωρήσουμε
απέναντι στις πιέσεις του Τούρκου
προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν
και της Τουρκίας, τότε καληνύχτα,
Ευρώπη».

Ακατανόητη η ενέργεια
Στόλτενμπεργκ
Στην ελληνοτουρκική κρίση αναμφίβολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύποπτη η στάση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ, ο οποίος λίγες
ημέρες πριν από τη συνέλευση
του ΝΑΤΟ, η οποία αναμένεται
θυελλώδης, καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται μέχρι και για ρήξη, προέβη σε μία ακατανόητη ενέργεια,
να δημοσιοποιήσει ότι χάρη σε
δικές του ενέργειες Ελλάδα και
Τουρκία θα προχωρήσουν σε
διάλογο. Η αλήθεια είναι ότι ο
Στόλτενμπεργκ απέστειλε ένα
έγγραφο προς τα τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών για να σημειώσουν για ποια σημεία θέλουν

να κάνουν διάλογο, και τίποτε άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση τα έχει πάρει στο κρανίο και γι’ αυτό
προέβη ο Στέλιος Πέτσας στην
ακόλουθη δήλωση: «Ο καθένας
που κατέχει δημόσιο αξίωμα πρέπει
να κινείται με τη σοβαρότητα που επιβάλλει η θέση που κατέχει. Και
ο ΓΓ του ΝΑΤΟ κατέχει μια μεγάλη
θέση».
Όμως και το μήνυμα που απέστειλε στον Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης –χθες το πρωί
στο περιθώριο της συνάντησής
του με τον Γιανγκ Γιε Χι, μέλος
του Πολιτικού Γραφείου και Διευθυντή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Κίνας– ήταν σαφέστατο: «Από τις πολλές αποστροφές
του προέδρου Ερντογάν συγκρατώ
μία, με έξι καθαρές λέξεις: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Ας φύγουν λοιπόν οι απειλές, για να ξεκινήσουν οι επαφές».
Το διπλωματικό θρίλερ, πάντως, συνεχίζεται καθώς το μεσημερι της Παρασκευής ο Στόλτενμπεργκ ξεκαθαρίζοντας ότι
υφίστανται συζητήσεις των δύο
χωρών σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

• «Θριαμβευτικό»
αφήγημα
αποκλιμάκωσης
αναζητεί ο
Ερντογάν που
έμπλεξε με τον
μεγαλοϊδεατισμό
του, προκαλώντας
τις μεγάλες
δυνάμεις

Επιμένουν οι Τούρκοι
Η δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας εκ μέρους του Στόλτενμπεργκ φαίνεται ότι ικανοποιεί
την Τουρκία. Κάτι που γίνεται φανερό και από τις δηλώσεις του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα
συμφώνησε να ξεκινήσει τεχνικός διάλογος και στη συνέχεια έκανε πίσω. Κι όλα αυτά, δύο ημέρες μετά την ομιλία του Ερντογάν στην Κεντρική Επιτροπή του
κόμματός του, όπου κάλεσε τα
στελέχη του να επικοινωνήσουν
στους Τούρκους πολίτες, ότι «η
Ελλάδα και η Τουρκία έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν
με επιτυχία και αυτό πρέπει να γίνει
και τώρα». Φυσικά, την ίδια ώρα
άλλα κυβερνητικά στελέχη της
Τουρκίας συνέχισαν τη ρητορική
των απειλών.
Πάντως έγκυροι διπλωματικοί
κύκλοι εκτιμούν πως, παρά τις όποιες προσπάθειες της Μέρκελ
και του ΝΑΤΟ για αποκλιμάκωση, θα πρέπει οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικές για να αποφευχθεί
ένα μοιραίο λάθος (το οποίο αναζητούν εναγωνίως, θα λέγαμε, οι
Τούρκοι), που θα οδηγήσει σε
θερμό επεισόδιο. Ειδικά τώρα όπου και ο επενδυτικός οίκος
Fitch Ratings υποβάθμισε το Επενδυτικό Ταμείο της Τουρκίας
και εγχώριο νόμισμα στο «BB-».

Δυναμώνει η Ελλάδα
Το βέβαιο είναι ότι μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. (24-25
Σεπτεμβρίου) δεν αναμένεται μία
κίνηση καλής θέλησης του Ερντογάν. Ειδικά όταν διαβάζει και
δημοσιεύματα, όπως αυτό του έγκυρου περιοδικού «Forbes»,
που κάνει λόγο για αναβάθμιση
της ισχύος της ελληνικής πολεμι-

κής αεροπορίας με την αγορά
των γαλλικών Rafale, αλλά και τη
βελτίωση των F-16 και των Mirage 2005. Και όπως εκτιμά το
περιοδικό, η Ελλάδα θα έχει πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Τούρκος δημοσιογράφος Χαλούκ Οζνταλάγκα, τονίζοντας ότι «και με την απόκτηση F-35 από την Ελλάδα, θα
μετατρέψει το Αιγαίο σε “ελληνική
λίμνη” και θα ανατρέψει τις ισορροπίες σε Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρο και Μέση Ανατολή».

Τον παρομοιάζουν
με σουλτάνο
Ένα άλλο έγκυρο περιοδικό, το
«Τime», σε ανάλυση που υπογράφει ο καθηγητής Ιστορίας του
Γέιλ, Άλαν Μίκαϊλ, υποστηρίζει
ότι οι κινήσεις του Ερντογάν θυμίζουν αυτές του Σελίμ Α΄ υποστηρίζοντας ότι «οι δημοκρατικοί
άνθρωποι στην Τουρκία, στη Μέση
Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο
θα πρέπει να ανησυχούν».
Όπως αναφέρει ο καθηγητής
Ιστορίας, ο Τούρκος πρόεδρος έχει ως πρότυπο τον σουλτάνο Σελίμ Α΄ (γνωστός και ως Γιαβούζ,
που σημαίνει σκληρός). «Επί ημερών Σελίμ η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξελίχθηκε από μια περιφερειακή δύναμη σε μια τεράστια αυτοκρατορία». Και ο καθηγητής Ιστορίας του Γέιλ καταλήγει: «Ο Ερντογάν και οι συνάδελφοί του στο ισλαμικό κόμμα αυτοχαρακτηρίζονται εγγόνια των Οθωμανών».
Ο Σελίμ Α΄ εκθρόνισε τον πατέρα του το 1512 κι έδειξε τον αιμοσταγή χαρακτήρα του όταν
σκότωσε δύο αδελφούς και πέντε
ανιψιούς για να μην του κλέψουν
τον θρόνο. Ο Σελίμ ήταν ο πρώτος σουλτάνος που βάλθηκε να εξοντώσει τους χριστιανούς.
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• Διαθέτουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς
και ο Μακρόν πουλάει αεροσκάφη, φρεγάτες, τορπίλες
και προστασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι καλοί… εξοπλισμοί
κάνουν τους καλούς φίλους
«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» είχε
γράψει ο Αίσωπος σε κάποιους από
τους μύθους του, και προφανώς
στους κυβερνώντες μπορείς να
προσάψεις πολλά και διάφορα, όχι
όμως ότι είναι αμόρφωτοι.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ουναντίον με πλειάδα καθηγητών στο ρόστερ της στην κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει
η γνώση για να κατανοήσουν τι
σημαίνουν τα αρχαία ρητά.
Στην προκειμένη περίπτωση το Μαξίμου
κινήθηκε και σε καμία περίπτωση δεν τα
περίμενε όλα από τη θεά Αθηνά. Δηλαδή,
να ποντάρει μόνο στη λεκτική στήριξη των
εταίρων μας έναντι της προκλητικότητας
των Τούρκων.
Η Ελλάδα, σε όλο το διάστημα που ο
Ερντογάν με αρχή το Τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει ξεκινήσει τις «μαγκιές», είχε τη
στήριξη της Γαλλίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν μας έβαλε πλάτη, ενώ εξασφαλίσαμε
χάρη στον Γάλλο πρόεδρο το βέτο στην
Ε.Ε. (όπως και της Αυστρίας), που μετρά
πολύ περισσότερο έναντι του δικού μας και
της Κύπρου.
Τι έγινε ξαφνικά και μας αγάπησε ο Μακρόν; Εντάξει, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία
(το γνωστό σύνθημα των πρώτων χρόνων
της μεταπολίτευσης) το έχουμε ζήσει ουκ ολίγες φορές με Βαλερί Ζισκάρ Ντε Εστέν
(έβαλε πλάτη για να εισέλθουμε στην ΕΟΚ),
Φρανσουά Μιτεράν (με δική του εντολή
ο Ντελόρ μάς φόρτωσε ευρωπαϊκό χρήμα
μέσω των Μεσογειακών Οικονομικών
Προγραμμάτων της δεκαετίας του ’80), Ζακ
Σιράκ (έβαλε πλάτη για την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε.), Φρανσουά Ολάντ (μας
έσωσε το καλοκαίρι του 2015 από τις τρέλες του Τσίπρα). Μόνο ο Νικολά Σαρκοζί στάθηκε απέναντί μας, ειδικά στην περίοδο του πρώτου μνημονίου.
Για δύο λόγους ο Εμανουέλ Μακρόν
μάς αγάπησε. Ο ένας είναι τα γεωπολιτικά
συμφέροντα της Γαλλίας στη Μεσόγειο. Ο
Γάλλος πρόεδρος ταρακουνήθηκε με την
«εισβολή» της Τουρκίας στη Λιβύη, κάτι

που τον έκανε να ξυπνήσει. Εξάλλου, ας
μην ξεχνάμε ότι στη γαλλική κοινωνία είναι έντονο το αρμενικό στοιχείο, κάτι που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια στην Τουρκία. Ας μη λησμονούμε ότι
η Γαλλία είναι από τις πρώτες χώρες στον
πλανήτη που αναγνώρισε τη γενοκτονία

των Αρμενίων από τους Τούρκους (τους
Νεότουρκους συγκεκριμένα τη δεκαετία
1908-1918). Η έχθρα της γαλλικής κοινωνίας (παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα
πολυπολιτισμικό κράτος με γάμους αλλόθρησκων ζευγαριών και πολιτών από άλλες χώρες) προς την Τουρκία έχει επηρε-

άσει και τις γαλλικές επενδύσεις στην
Τουρκία, οι οποίες είναι σαφώς λιγότερες
από αυτές των Γερμανών.
Επίσης η Γαλλία, ως αποικιοκρατική δύναμη του παρελθόντος, μπορεί να ζει με τα
μεγαλεία του παρελθόντος, όμως η κινητικότητα Ερντογάν ξύπνησε το θηρίο. Αυτό
το καταλάβαμε και με τη φονική έκρηξη στο
λιμάνι του Λιβάνου και την άμεση κινητοποίηση του Γάλλου προέδρου, που ανέλαβε να στείλει ένα μήνυμα προς όλους τους
μεγάλους: «Αφήστε, εδώ είναι δική μου δουλειά». Μάλιστα, το Ισραήλ πρώτο και καλύτερο έσπευσε να βάλει πλάτη στα σχέδια του
Μακρόν. Ήδη ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μουστάφα Αντίμπ κινείται σε
αυτό το πλάνο. Ο Αντίμπ ήταν ο πρέσβης
του Λιβάνου στο Βερολίνο και είναι καθηγητής σε γαλλικά πανεπιστήμια. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος έχει σουνίτες ισλαμιστές και σε καμία περίπτωση
δεν επιθυμεί ο Μακρόν να δει να μπλέκεται
κι εκεί στα πόδια του ο Ερντογάν.
Το γεγονός ότι ο Μακρόν έσπευσε εκ
νέου στον Λίβανο (δεύτερη φορά μέσα σε
λιγότερο από ένα μήνα), όπου φύτεψε έναν κέδρο για την πρώτη εκατονταετία από την ανακήρυξη του Κράτους του Μείζονος Λιβάνου (που τον Μάιο του 1926 μετονομάστηκε σε Δημοκρατία του Λιβάνου
και είναι ο πρόγονος του σύγχρονου Λιβάνου), δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της
Γαλλίας και είναι ένα μήνυμα προς την
Τουρκία, να ξεχάσει οποιαδήποτε εμπλοκή
στον Λίβανο.

Τα εξοπλιστικά
Η Γαλλία, λοιπόν, μας υποστηρίζει διότι τα
συμφέροντά της είναι κοινά με τα ελληνικά,
οπότε εδώ ισχύει το «ο εχθρός του φίλου μου
είναι δύο φορές εχθρός μου». Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ζορζ Κλεμανσό είχε πει «μη φοβάσαι στη ζωή να δημιουργείς εχθρούς. Αν
δεν τους δημιουργείς σημαίνει ότι δεν έχεις
κάνει τίποτε στη ζωή σου». Και ο Εμανουέλ
Μακρόν αν μη τι άλλο καίγεται να περάσει στην ιστορία. Όχι όπως ο Ολάντ για
τους θυελλώδεις έρωτές του, ή όπως ο
Σαρκοζί που είχε κόμπλεξ με το ύψος του
και φόραγε ειδικό τακούνι για να είναι στο
ίδιο μπόι με τη θεά που είχε δίπλα του, την
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΙΩΘΕΙ
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΕΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ
ΓΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ,
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάρλα Μπρούνι.
Όμως οι Γάλλοι αποφάσισαν να μας
στηρίξουν, καθώς κι εμείς κινηθήκαμε για
να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας
με γαλλικά όπλα. Κάτι που σημαίνει ότι
πλέον είμαστε εν δυνάμει πελάτες των Γάλλων. Μας πουλούν τα σύγχρονα μαχητικά
Ραφάλ. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις για
τις φρεγάτες, που πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Επίσης μας πουλούν βλήματα,
τορπίλες, ανταλλακτικά και ό,τι άλλο χρειαστούμε. Βλέπετε, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 10 δισεκατομμύρια σε βάθος
χρόνου για εξοπλισμούς, και κανένας στον
σύγχρονο κόσμο δεν αρνήθηκε το χρήμα.
Πολλοί βέβαια θέτουν το ερώτημα: Εάν
γίνει θερμό επεισόδιο, τι θα κάνουν οι Γάλλοι; «Θα πάρουν τα όπλα για να πολεμήσουν
για μας», λένε χαρακτηριστικά. Γάλλοι διπλωμάτες αποκλείουν το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Περισσότερο φοβούνται
το λάθος, και γι’ αυτό εφιστούν την προσοχή. Ή προβοκάτσια, να προσθέσουμε εμείς.
Εξάλλου, η Τουρκία νιώθει αρκετά πιεσμένη από την παρουσία των Γάλλων στην περιοχή, κάτι που δεν μπορεί να κρύψει ο
Ερντογάν στις καθημερινές του δηλώσεις.
Ακόμη και η παρουσία του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ» σημαίνει πολλά. Το
καμάρι του γαλλικού στρατού έρχεται εξοπλισμένο λες και πάει σε πολεμική επιχείρηση, έχοντας ενεργοποιήσει τα συστήματα
τεχνολογικού πολέμου, τα οποία δεν διαθέτουν Τουρκία κι Ελλάδα. Όμως αυτό που
μάλλον θα κάνει είναι να κόψει τον διάπλου τουρκικών πλοίων προς τη Λιβύη.
Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Γαλλίας για τα εξοπλιστικά, όπως αναφέρουν πηγές από το Μαξίμου, πιθανό
να καταλήξουν και οι δύο χώρες να υπο-

γράψουν συμφωνία στις 10 Σεπτεμβρίου
στην Κορσική, στο περιθώριο της Συνόδου των χωρών του Νότου. Εξάλλου, κάτι
τέτοιο φωτογράφισε και ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, υποστηρίζοντας ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και
της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

Νέα προειδοποίηση
Προειδοποίηση προς την Τουρκία, ότι τα
χρονοδιαγράμματα και οι συνέπειες είναι
ξεκάθαρες εάν δεν αλλάξει συμπεριφορά,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν,
αρμόδιος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, που έστειλε μήνυμα
αλληλεγγύης σε Ελλάδα και Κύπρο.
Μιλώντας στην καθημερινή ενημέρωση
των ανταποκριτών, ο Πίτερ Στάνο, επικαλούμενος και τα συμπεράσματα του πρόσφατου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, τόνισε: «Τo μήνυμα της ΕΕ
ήταν ξεκάθαρο όσον αφορά στην αλληλεγγύη
στην Κύπρο και την Ελλάδα και ήταν
ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά σε αυτά που
περιμένουμε από την Τουρκία για να υπάρξει
αποκλιμάκωση».

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι «οι υπουργοί
ήταν επίσης πολύ ξεκάθαροι για τα
χρονοδιαγράμματα, μέχρι πότε αναμένουμε την
αλλαγή συμπεριφοράς (της Τουρκίας), όπως
επίσης ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν
δεν υπάρξει αλλαγή σε αυτήν τη συμπεριφορά
η οποία συμβάλλει στην κλιμάκωση της
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Το
μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, τα
χρονοδιαγράμματα είναι ξεκάθαρα και επίσης
τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, και ελπίζουμε ότι
αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους Τούρκους
εταίρους και φίλους και να αρχίσουν να
λειτουργούν αναλόγως ώστε να μη χρειαστεί
να προχωρήσουμε προς τον εναλλακτικό
δρόμο των περιοριστικών μέτρων».

Η «Γενί Σαφάκ» γράφει για
δικαίωμα τουρκικής επέμβασης
στο Καστελόριζο
Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί μπαράζ προκλητικών ενεργειών από την τουρκική
πλευρά. Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» σε δημοσίευμά της
υποστήριξε ότι η μεταφορά στρατιωτικού
προσωπικού από την Ελλάδα στο Καστελόριζο –κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών, όπως έγραψε– δίνει το δικαίωμα

Οι Τούρκοι δεν μπήκαν στον τομέα
που συμφώνησε Ελλάδα κι Αίγυπτος
Μία σημαντική αποκάλυψη έκανε η ιστοσελίδα Militaire.gr, που
ασχολείται αποκλειστικά με θέματα Άμυνας, Εθνικά Θέματα, Ασφάλεια, Αμυντική Βιομηχανία, Διεθνή. Αποτύπωσε σε έναν
χάρτη τις κινήσεις του Oruc Reis, μέσω των τριών NAVTEX που
ανακοίνωσαν οι Τούρκοι και δέσμευσαν τις περιοχές από τις 10
Αυγούστου έως σήμερα. Μιλάμε για ένα διάστημα, όπου τόσο ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και οι και υπουργοί Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Άμυνας Χολουσί Ακάρ έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο. Φωνάζουν, απειλούν με πόλεμο, κι όμως δεν έχουν παραβιάσει ούτε μέτρο τον 28ο μεσημβρινό και δείχνουν
να σέβονται τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Ισχύει αυτό; Έμπειροι διπλωμάτες ισχυρίζονται πως αυτό που καίει περισσότερο τους Τούρκους είναι να μην προχωρήσει η Ελλάδα σε ανακήρυξη ΑΟΖ με την Κύπρο. Οπότε, εάν τελικά προσέλθουν σε διάλογο οι Τούρκοι θα ζητήσουν με βάση τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου το Καστελόριζο να μείνει εκτός και τα νησιά όπως Ρόδος και η Κρήτη να έχουν μειωμένη επήρεια.
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επέμβασης της Τουρκίας.
Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Ελλάδα απέστειλε τις προηγούμενες μέρες
στρατιωτικό προσωπικό στο Καστελόριζο,
με πλοίο που μετέφερε τουρίστες στο νησί, όπως μαρτυρούν και φωτογραφίες που
δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ. Η εφημερίδα επικαλείται δηλώσεις «ειδικών», που υποστηρίζουν ότι το Καστελόριζο πρέπει να
είναι αποστρατικοποιημένο, κάτι σήμερα
που δεν ισχύει, δίνοντας το δικαίωμα στην
τουρκική πλευρά να παρέμβει για να επαναφέρει τη «νομιμότητα».
Μιλώντας μάλιστα στην εφημερίδα, ο
καθηγητής του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά,
Δρ. Σελαμί Κουράν, υποστήριξε πως η
Ελλάδα από τη δεκαετία του 1960 έχει
προχωρήσει στην παράνομη στρατικοποίηση 16 νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά παράβαση των Διεθνών Συνθηκών, επισημαίνοντας πως: «Εάν παραβιαστεί αυτή
η προϋπόθεση, ανοίγει το ερώτημα για την
εγκυρότητα αυτής της συνθήκης», και πως
η Τουρκία θα πρέπει να θέσει το θέμα στα
διεθνή φόρα.
Ο Κουράν δήλωσε πως εάν η Τουρκία
θεωρήσει πως υπάρχει απειλή για την εθνική της ασφάλεια ή την ανεξαρτησία των
στρατιωτικών της κινήσεων στη θάλασσα,
μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία στρατιωτικά μέτρα
κατά της χώρας μας. «Εάν αποτύχουν οι
πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες,
μπορεί η Τουρκία να λάβει τ’ απαραίτητα
στρατιωτικά μέτρα βάσει του νόμιμου
αμυντικού δικαιώματος του άρθρου 51 του
ΟΗΕ και να εξουδετερώσει κάθε στρατιωτική
παρουσία στα νησιά, ένα προς ένα», δήλωσε
προκλητικά.

Νέες απειλές Τσαβούσογλου
για το Καστελόριζο
Απειλές κατά της Ελλάδος εξαπέλυσε και ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Όπως υποστήριξε, «εάν
ο “εξοπλισμός” στο Καστελόριζο ξεπεράσει
όσα έχουν οριστεί από τις συνθήκες, η Ελλάδα
θα χάσει».
«Είπαν πως είναι αλλαγή δυνάμεων στο
Καστελόριζο. Η Ελλάδα στα νησιά αυτά
μπορεί να έχει δυνάμεις για εσωτερική
ασφάλεια. Κι αυτό έχει ένα όριο. Στην
πραγματικότητα όμως το τελευταίο διάστημα
η Ελλάδα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, αφού
πήρε και την υποστήριξη της Ε.Ε., κάνει
προκλητικά βήματα που παραβιάζουν το
διεθνές δίκαιο. Εμείς και στις δηλώσεις μας
έχουμε πει, δεν παραβιάζουμε το δίκαιο
κανενός, όμως δεν επιτρέπουμε να
καταπατήσουν τα δικαιώματά μας. Τέτοια
βήματα θα προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα.
H Eλλάδα δεν προσπαθεί να επιλύσει τα
προβλήματα αλλά θέλει να μας προκαλέσει,
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το τέλος αυτής της
προσπάθειας να μας προκαλέσει. Κι από αυτό
θα πάθει ζημιά η Ελλάδα».
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πρόσθεσε
την ίδια ώρα ότι εάν η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε διάλογο, τότε είναι και η Τουρκία.
«Εάν η Ελλάδα είναι ανοιχτή στην επίλυση
των ζητημάτων μέσω του διαλόγου, τότε είναι
και η Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
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Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η ανάβαση στη Θεσσαλονίκη για
τους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες της πατρίδας μας, και όλοι
πλέον κάθονται σχεδόν σε αναμμένα κάρβουνα αναμένοντας τις
πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου. Διότι όλοι συνεχίζουν
να λένε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι μία φωτογραφία της στιγμής»,
αλλά όλοι ενδιαφέρονται να δουν
τα κόμματά τους με ανεβασμένα
ποσοστά.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Β

έβαια, το καλοκαίρι που βιώσαμε
ήταν στην κυριολεξία πρωτόγνωρο. Η πανδημία του covid19 σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν κάνει τους Έλληνες να βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις δημοσκοπήσεις. Εάν συνυπολογίσουμε και την
ελληνοτουρκική κρίση, τότε ουδείς σκέφτεται εκλογές και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
προκαλέσει μεγέθυνση των ήδη αρκετών
προβλημάτων του.
Αυτό το καλοκαίρι ακούσαμε πολλά και
διάφορα. Αναμφίβολα η κυβέρνηση έδρασε. Άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με τρόπο που
δεν ικανοποίησε τον κόσμο. Από την άλλη,
η αντιπολίτευση άσκησε κριτική, τις περισσότερες φορές με μηδενιστικό τρόπο. Και
τώρα όλοι αναμένουν τα πρώτα δείγματα του
φθινοπώρου. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις.
Τώρα όπου λίγο-πολύ όλοι οι πολιτικοί
αρχηγοί μάς έχουν προϊδεάσει για το τι θα
πουν κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους
στη Θεσσαλονίκη σε μία ΔΕΘ που ματαιώθηκε λόγω πανδημίας, αλλά ο καθένας θα
ανακοινώσει τα δικά του οικονομικά προγράμματα. Αρχής γενομένης από το διήμερο
12-13 Σεπτεμβρίου, όπου θα βρεθεί στη συμπρωτεύουσα ο πρωθυπουργός, ο οποίος
όπως αναφέρουν όλες οι πηγές ετοιμάζεται
να ανακοινώσει μία σειρά από θετικά μέτρα,
μεταξύ των οποίων και το πότε θα πληρωθούν τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι.
Από την πλευρά τους τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπόσχονται ότι
στη Θεσσαλονίκη θα αναλύσουν τις δικές
τους οικονομικές προτάσεις. Και εάν κρίνουμε από ό,τι έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, το ΚΙΝΑΛ φαίνεται πιο έτοιμο, καθώς όπως ισχυρίζονται από τη Χαριλάου Τρικούπη θα απαντήσουν κι επί των
προτάσεων της Επιτροπής Πισσαρίδη.
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• Με τι θα είναι ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης, τι αναμένει
ο Τσίπρας και ποιες είναι οι προσδοκίες της Γεννηματά

Περιμένοντας
(όχι τον Γκοντό)
τις δημοσκοπήσεις...

Δείχνουν το μέλλον
Σύμφωνα με τα κομματικά στελέχη, οι
πρώτες φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις θεωρούνται σημαντικές, καθώς εν πολλοίς καθορίζουν πολλές φορές το μέλλον. Και δεν
μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που συνήθως
βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς θεωρούνται ημιτελείς. Ναι μεν τα κομματικά στελέχη τις «διαβάζουν», αλλά «αυτές που δείχνουν το μέλλον ενός κόμματος είναι συνήθως μετά τη ΔΕΘ, όπου
οι πολίτες έχουν πάρει μία πρώτη κρυάδα το τι
τους περιμένει, καθώς η κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωνε την οικονομική πολιτική
του επόμενου χρόνου», συμφωνούν τα κομματικά στελέχη όλων των κομμάτων.
Δημοσκοπήσεις δεν γίνονται το καλοκαίρι. Διότι το δείγμα αλλοιώνεται, αλλάζει ο

τόπος κατοικίας, είναι και η θερινή ραστώνη, οπότε ουδείς σοβαρός αναλυτής μπορεί
να κατανοήσει κατά πού πάει το πράγμα. Όταν ολοκληρωθούν οι διακοπές κι επιστρέψουν στο σπίτι, έρχονται οι πρώτοι φθινοπωρινοί λογαριασμοί, ο ΕΝΦΙΑ, ξεκινούν
τα σχολεία, οπότε ο κάθε πολίτης προσγειώνεται στην καθημερινότητά του.
Αυτή την εποχή οι πολιτικοί θυμίζουν το
υπέροχο θεατρικό έργο «Περιμένοντας τον
Γκοντό» του τεράστιου Ιρλανδού λογοτέχνη
και θεατρικού συγγραφέα, του Σάμιουελ
Μπέκετ (1906-1989), ο οποίος το 1969 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το έργο
γράφτηκε το 1949 και ακόμη μέχρι σήμερα
σπάει τα ταμεία. Το «Περιμένοντας τον Γκοντό»
εντάσσεται στο θέατρο του παραλόγου και
περιγράφει τις περιπέτειες και τα πιστεύω

κάποιων χαρακτήρων, οι οποίοι περιμένουν έναν άνθρωπο που δεν έρχεται ποτέ.
Εδώ οι πολιτικοί αναμένουν τις δημοσκοπήσεις. Ή, πιο σωστά, κάποιοι εξ αυτών
καλά αποτελέσματα, αλλά μπορεί να εξελιχθούν σαν τους ήρωες του Μπέκετ, τον
Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν, οι οποίοι αδίκως περιμένουν τον Γκοντό.
Τι περιμένουν οι δικοί μας ήρωες από τις
φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις; Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης διαχειρίζεται μία σειρά πολύ δύσκολων καταστάσεων. Η πανδημία είναι πρωτοφανής, όπως πρωτοφανής είναι και η οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα ας μη λησμονούμε
ότι ο πρωθυπουργός διαχειρίζεται και την ελληνοτουρκική κρίση, όπου πρωταγωνιστεί ο
αλλόκοτος Ερντογάν. Αν, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δει ότι παρά τα προβλήματα
εξακολουθεί να διατηρεί το ευρύ δημοσκοπικό προβάδισμα, τότε είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί
εισηγήσεις για διπλές κάλπες, ώστε να βγάλει από τη μέση την παγίδα της απλής αναλογικής
που του έχει στήσει ο Τσίπρας. Ο ίδιος, όπως
λένε αξιόπιστες πηγές από το Μαξίμου, «απλά
θα συνεχίσει τη δουλειά κι έχοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου θα τεθεί επικεφαλής για να ξεπεράσει η χώρα ίσως τον δυσκολότερο χειμώνα της μεταπολιτευτικής ιστορίας της». Διότι συνδυασμό
πανδημίας, οικονομικής κρίσης και παραληρηματικές ενέργειες Ερντογάν δεν έχουν βιώσει άλλοι πρωθυπουργοί από το 1974.

Nα ξεκολλήσει από το 20% θέλει ο Τσίπρας
Από τη δική του πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δει δυο
πράγματα. Πρώτον, αν υπάρχει η τάση να ξεκολλήσει από
αυτό το 20%. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο. Και δεύτερον, θα ικανοποιηθεί εάν δει ότι ο βασικός του αντίπαλος υποχωρεί. Ακόμη και εάν χάνει επειδή απλά αυξάνονται οι δυσαρεστημένοι και οι αναποφάσιστοι. Εκεί ποντάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να δημιουργηθεί μία δεξαμενή δυσαρεστημένων και εν συνεχεία να την προσεγγίσει ο κ. Τσίπρας. Το άσχημο γι’ αυτόν
είναι ότι οι δυσαρεστημένοι έχουν νωπό το κυβερνητικό πα-

ρελθόν του κ. Τσίπρα και κρίνουν και συγκρίνουν.
Με αγωνία αναμένει τις σφυγμομετρήσεις και η Φώφη Γεννηματά. Το Κίνημα Αλλαγής, τόσο στην πανδημία, όσο και σε
όλα τα καυτά ζητήματα, έδειξε απίστευτα αντανακλαστικά και έριξε στον δημόσιο διάλογο ρεαλιστικές προτάσεις, πολλές εκ
των οποίων υλοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κα Γεννηματά ελπίζει ότι η πολιτική της δημιουργικής αντιπολίτευσης θα
αρχίσει να επιβραβεύεται εν αρχή δημοσκοπικά. Εάν το ΚΙΝΑΛ
εξακολουθήσει να κινείται στα ρηχά και απλά να ηγείται των

λεγόμενων μικρών κομμάτων, τότε το μέλλον δεν μπορείς να το
περιγράψεις και ως ευοίωνο. Και θα κινδυνεύσει να χάσει κι άλλα στελέχη και άλλους ψηφοφόρους, οι οποίοι θεωρείται σίγουρο ότι θα αναζητήσουν τον δικό τους προσωπικό παράδεισο
σε κάποιο άλλο χώρο, ένθεν κακείθεν του πολιτικού τόξου.
Στο ΚΚΕ δεν έχουν τόσο άγχος, ενώ η Ελληνική Λύση και η
ΜέΡΑ 25 θα συνεχίσουν να ζουν υπό συνθήκες στρες, καθώς
αποτελούν κόμματα κομήτες, που σήμερα είναι κι αύριο δεν
θα τους ξέρει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας τους.
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διάγραμμα για την καταβολή των
αναδρομικών στους συνταξιούχους, με πιθανότερο ενδεχόμενο η καταβολή να γίνει μαζί με τη
σύνταξη Οκτωβρίου, δηλαδή τις
τελευταίες ημέρες του τρέχοντος
μήνα.
Όλες οι επιχειρήσεις το αναμένουν, ότι θα υπάρξει και τρίτος
γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής, κάτι που θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός. Το πιθανότερο είναι να
καλύπτει κι επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ταμειακή μηχανή.

Η ΔΕΘ μπορεί να ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας, όμως η Θεσσαλονίκη θα ζήσει για μία εβδομάδα έντονα, καθώς όλο
το πολιτικό προσωπικό
της χώρας θα την επισκεφθεί. Από το Σάββατο 12
Σεπτεμβρίου έως και την
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
η Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει μεγάλες πολιτικές πιένες, έστω και εν μέσω υγειονομικών πρωτοκόλλων, ακόμη και εάν οι καθήμενοι στο Βελλίδειο θα
βρίσκονται σε απόσταση
ασφαλείας από τον διπλανό τους, έστω και εάν
όλοι θα φορούν μάσκα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Β

έβαια, η πανδημία
προκάλεσε πολλά δεινά. Κατ’ αρχάς, στην
αίθουσα θα βρεθούν
πολύ λιγότεροι έναντι
άλλων χρόνων στην παραδοσιακή ομιλία του πρωθυπουργού.
Θεωρείται βέβαιο ότι οικονομικοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων και βουλευτές που θα είναι
μεταξύ των τυχερών, θα αναγκαστούν να αφήσουν τις συζύγους
τους στο σπίτι, ή στο ξενοδοχείο
εάν μιλάμε για επισκέπτες. Αυτό
σημαίνει ότι η αγορά της πόλης
απώλεσε την ευκαιρία να δουλέψει, καθώς οι κυρίες των εκάστοτε κυβερνητικών αξιωματούχων
επέλεγαν την αγορά της Θεσσαλονίκης για να είναι φιγουρίνια
στις ομιλίες των πρωθυπουργών.
Τώρα εν μέσω επιλεγμένου ακροατηρίου ο πρωθυπουργός –όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές– αναμένεται να αναφερθεί για όλα και όλους. Επίσης οι ίδιες πηγές τονίζουν πως
εν προκειμένω ο κ. Μητσοτάκης
«θα ανοίξει το πορτοφόλι». Στο μέτρο του δυνατού να προσθέσουμε εμείς, παρά το ότι ουκ ολίγα
στελέχη της Ν.Δ. γυρίζοντας ανά
την περιφέρεια φθάνουν και σε
υπερβολές.
Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία
του θα ανακοινώσει και νέα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και με νέα εργαλεία θα ενισχύσει κι άλλο τη
ρευστότητα. Στόχος του πρωθυπουργού με άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις να δημιουργήσει μία όσο το δυνατόν ασφαλέστερη οδό διαφυγής έως την έξοδο από την υγειονομική κρίση.
Είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί η
ευελιξία σε ό,τι αφορά τις οφειλές των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και κά-
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Και το Ταμείο
Ανάκαμψης

Ανοίγει
το πορτοφόλι
ο Κυριάκος

Στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι σίγουρο ότι θα
αναφερθεί και στο ελληνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των σημαντικών κεφαλαίων από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Εξάλλου, αυτό αναμένουν και οι επιχειρηματίες. Ο
σχεδιασμός, βέβαια, της ελληνικής κυβέρνησης επηρεάζεται από
την ολοκλήρωση των νομικών
κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτά θα κατατεθούν
προς έγκριση στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι το οποίο εκκρεμεί. Όπως εκκρεμεί και το εύρος των αναγκών που θα προκαλέσει στο
σύνολό της η πανδημία, κάτι που
σχετίζεται και με τα εν λόγω κονδύλια. Δηλαδή, εάν το ΕΣΠΑ, αλλά και μέρος του Ταμείου Ανάπτυξης, μπορούν να χρηματοδοτήσουν κι άλλα μέτρα στήριξης από
την υγειονομική κρίση, αν αυτή
συνεχίσει να δείχνει τα δόντια της.

Και τα εθνικά

• Ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει
από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός για τη στήριξη
της κοινωνίας και της οικονομίας
ποια μόνιμα μέτρα, που θα δώσουν ανάσα στην επιχειρηματικότητα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η μείωση ή κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης μπαίνουν σε πρώτη
προτεραιότητα. Η δεύτερη φάση
της μείωσης των φορολογικών
συντελεστών στις επιχειρήσεις
συστήνεται από αρμόδια στελέχη
να ακολουθήσει αργότερα, λόγω
των πιέσεων στα εταιρικά κέρδη
που προκαλεί η πανδημία. Λόγω
της υγειονομικής κρίσης, αμφίβολη θεωρείται επίσης και η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών
τον επόμενο χρόνο. Πάντως, η

νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ θα τεθεί
σε ισχύ –αν όλα πάνε καλά– τον
Σεπτέμβριο του 2021.
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τα μέτρα λίγο-πολύ είναι
γνωστά: Θα συνεχίσουν να είναι
σε ισχύ οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν με δόσεις από τον Απρίλιο του 2021. Ανάλογες παρατάσεις ήδη προωθήθηκαν για το
σχέδιο «Συν-Εργασία», για τις αναστολές συμβάσεων, ενώ ανακοινώθηκαν διευκολύνσεις και
παράταση στη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και αποζημίω-

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΜΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΔΟ
ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ση ειδικού σκοπού για τον χώρο
του θεάματος. Αυτές οι παρατάσεις, όπως λένε πηγές του Μαξίμου, θα κρατήσουον σίγουρα έως το τέλος του έτους και ανάλογα
με την πορεία της πανδημίας θα
ληφθεί νέα απόφαση πριν από τα
Χριστούγεννα.

Οι φοροελαφρύνσεις
Ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και φοροελαφρύνσεις, κι όπως εξηγούν από το Μαξίμου αυτό γίνεται με στόχο να δοθεί
πραγματικό οξυγόνο στην οικονομία, αλλά και να βελτιώσει την
ψυχολογία καταναλωτών, εργαζομένων και επιχειρήσεων. Έτσι,
όλα συγκλίνουν ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης
από τον Ιανουάριο του 2021 και
την οριστική κατάργησή της στο
τέλος του 2023.
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα
ανακοινώσει το ακριβές χρονο-

Από την ομιλία του Κυριάκου
Μητσοτάκη δεν θα απουσιάσουν
και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα
και στην κρίση με την Τουρκία, όπου όλοι απεύχονται ένα θερμό επεισόδιο, ελπίζοντας ότι ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν μέχρι τότε θα έχει παραμείνει μόνο στις ακραίες
παραληρηματικές δηλώσεις και
δεν θα έχει διαβεί τον Ρουβίκωνα. Πάντως, εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου, ο πρωθυπουργός θα
ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το
πρόγραμμα εξοπλισμών, καθώς
λογικά θα έχει υπογραφεί η συμφωνία με τη Γαλλία.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή συνέντευξη Τύπου θα
πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο,
την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις
13:00, αλλά στην αίθουσα θα
βρίσκονται μόλις 30 δημοσιογράφοι, όπως επιτρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Για τους υπόλοιπους που θα θέλουν να υποβάλουν την ερώτησή τους, αυτό θα
γίνει με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών. Δηλαδή, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα υποβάλλεται η ερώτηση
προς τον πρωθυπουργό.
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1 Μέγα ατόπημα του υπουργού Δικαιοσύνης, Κ. Τσιάρα, ο οποίος αρνείται –παρά την
κακουργηματική δίωξη σε βάρος της– να υποβάλει πρόταση ώστε να τεθεί σε προσωρινή αργία
1 Αίνιγμα η στάση Γεραπετρίτη

«Αβανταδόρος» υπουργός
προστατεύει την Τουλουπάκη!!!
Τα τελευταία επεισόδια που αφορούν τη σκευωρία της Novartis και
η προσπάθεια διάσωσης της κας
Τουλουπάκη που επιχειρείται από
πολιτικούς και δικαστικούς κύκλους, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα πολιτικοδικαστικά θρίλερ
ταινιών υψηλού επιπέδου που κατά το παρελθόν έχουμε απολαύσει
–ή αγανακτήσει– σε χολιγουντιανές παραγωγές.

Η

«Α» με το σημερινό της ρεπορτάζ αποκαλύπτει τους
πρωταγωνιστές των επεισοδίων αυτών και τις τακτικές
που ακολουθούν, ώστε ο καταλογισμός των ευθυνών που βαρύνουν την
κα Τουλουπάκη να είναι κατά το δυνατόν ηπίας μορφής και –γιατί όχι;– ανύπαρκτος(!!!).
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή. Για να μην επαναλαμβανόμαστε με
γνωστά γεγονότα, παραθέτουμε χρονολογικά και συνοπτικά τα κομβικά σημεία της

σκευωρίας που στήθηκε εις βάρος των δέκα
πολιτικών από πολιτικούς και δικαστικούς
στην υπόθεση Novartis.
• Τον Φεβρουάριο του 2018, η κα Τουλουπάκη στέλνει στη Βουλή φάκελο με «αξιόπιστες» μαρτυρίες προστατευομένων μαρτύρων, σύμφωνα με τον οποίο δέκα πολιτικοί χρηματίστηκαν.
• Τα θιγμένα πολιτικά πρόσωπα προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, κάνουν λόγο για
σκευωρία και ζητούν την τιμωρία της κας
Τουλουπάκη, αλλά και των «κουκουλοφόρων» μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Κατερίνας Κελέση» –κατά κόσμον Φιλίστωρα
Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, αντίστοιχα– που παρανόμως από την κα Τουλουπάκη έλαβαν την προστασία που δικαιούνται μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
• Μετά παρέλευση ενός έτους, λόγω της
ανυπαρξίας στοιχείων, η κα Τουλουπάκη
υποχρεώνεται να αρχειοθετήσει τους φακέλους που αφορούσαν τους επτά από τους δέκα πολιτικούς. Στο διάστημα αυτό αλλά και
μέχρι σήμερα, ισχυριζόμενη ότι ερευνά –επί
δυόμισι χρόνια, αν είναι δυνατόν(!!!)– τις τυχόν ευθύνες των κ.κ. Άδ. Γεωργιάδη και
Δημ. Αβραμόπουλου, δεν αρχειοθετεί τους
φακέλους που τους αφορούν, θέτοντάς τους
έτσι σε μια ιδιότυπη «ομηρία», που έχει εμφανή προσχηματικό χαρακτήρα. Για δε τον
δέκατο πολιτικό, τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος οικειοθελώς αποποιήθηκε την προστασία της βουλευτικής ασυλίας, την πρακτική της κας Τουλουπάκη ανέλαβε να συνεχίσει η ΣΥΡΙΖΑϊκής προέλευσης ανακρίτρια
Διαφθοράς κα Μπόσνου, η οποία από τον
περασμένο Νοέμβριο μέχρι σήμερα δεν έχει
καν ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή, προ-

φανώς γιατί λόγω ανύπαρκτων στοιχείων εις
βάρος του Ανδρ. Λοβέρδου θα υποχρεωνόταν να περατώσει την έρευνα με αποτέλεσμα
την απαλλαγή του με έκδοση βουλεύματος,
άρα και το φινάλε του αφηγήματος των Πολλάκηδων και Καρτερών για πολιτικούς που εμπλέκονταν στην υπόθεση Novartis.
• Η έρευνα για τις μηνύσεις των πολιτικών προσώπων (Αντ. Σαμαρά, Δημ. Αβραμόπουλου, Γ. Στουρνάρα) αλλά και οι
καταγγελίες του πρώην επόπτη της ανάκρισης αντεισαγγελέα ΑΠ Γ. Αγγελή, ανατίθενται μετά από πολλές κυβιστήσεις των πρώην
εισαγγελέων Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου και Δημ. Δασούλα, στον αντεισαγγελέα
ΑΠ Ευάγγελο Ζαχαρή.
Και εδώ αρχίζουν τα γλέντια…
Μετά από έρευνα 14 μηνών περίπου,
το πόρισμα του αντεισαγγελέα Ζαχαρή είναι πραγματικός καταπέλτης εις βάρος
όχι των πολιτικών προσώπων αλλά της
κας Τουλουπάκη.
Της καταλογίζει ευθύνες:
1) Για την κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό
κακουργήματος κατά συρροή, καθώς εν γνώσει της εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία αθώους,
2) Για την κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό
πλημμελήματος κατά συρροή, καθώς με περισσότερες από μία πράξεις της τέλεσε εγκλήματα τα οποία τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές,
3) Για την παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, καθώς με πρόθεση παρέβη τα
καθήκοντά της με σκοπό να προσπορίσει σε
άλλον παράνομο όφελος και να βλάψει κάποιον άλλο,
4) Για την ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, καθώς σε έγγραφα βεβαίωσε με

πρόθεση ψευδώς περιστατικά που μπορεί να
είχαν έννομες συνέπειες σε συγκεκριμένα
πρόσωπα,
5) Για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, και
6) Για την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς γνωστοποίησε σε
τρίτους απόρρητα στοιχεία και παράλληλα ανακοίνωσε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
σε μη δικαιούμενα πρόσωπα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το
πόρισμα Ζαχαρή υπήρχαν δεκάδες καταγγελίες και αυταπόδεικτες πειθαρχικές
παραβάσεις της κας Ελ. Τουλουπάκη για
τις οποίες, παρά το γεγονός ότι τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρας όσο
και οι αρμόδιοι εισαγγελείς ΑΠ είχαν ενημερωθεί, ουδέποτε προχώρησαν σε έρευνα για τον καταλογισμό ευθυνών εις
βάρος της.
Μετά όμως την ποινική δίωξη εις βάρος
της Ελ. Τουλουπάκη, λόγω του πορίσματος
Ζαχαρή, αναμενόταν ότι θα προχωρούσε η
διαδικασία με πρωτοβουλία του υπουργού
Δικαιοσύνης να τεθεί σε προσωρινή αργία η
εισαγγελέας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δηλαδή, ο κ. Τσιάρας με πρότασή του
προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, θα
ζητούσε να τεθεί σε προσωρινή αργία η κα
Τουλουπάκη.
Η «Α» αποκαλύπτει σήμερα ότι ουδέποτε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας
Τσιάρας απέστειλε προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρόταση για να τεθεί
σε προσωρινή αργία η εισαγγελέας Διαφθοράς κα Ελένη Τουλουπάκη.
Το ατόπημα αυτό του υπουργού Δικαιοσύνης είχε και συνέχεια, αφού από τις 22 Ιουλίου 2020 και μετέπειτα διαβεβαίωνε ψευδώς τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς που
είχαν υποστεί τα πάνδεινα από την κα Τουλουπάκη ότι έχει αποστείλει πρόταση προς
το ΑΔΣ.
Πλην όμως, το έγγραφο που είχε αποστείλει αφορούσε μόνο την εντολή να επιλεγεί αναπληρωτής προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Διαφθοράς –σύμφωνα με σχετικό έγγραφο
της νέας επόπτριας της Εισαγγελίας Διαφθοράς κας Γεωργίας Αδειλίνη–, και όχι να τεθεί σε αργία η κα Τουλουπάκη…
Όταν ο κ. Τσιάρας ερωτήθηκε για το ατόπημά του αυτό, αρχικά διατύπωσε την άποψη
ότι η νομοθεσία, που κάνει λόγο για πρόταση
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δεν ανέμειναν να προσέλθει άνθρωπος να τις ανοίξει με το κλειδί τους, αλλά επέλεξαν να τις παραβιάσουν».
Ποιος ευθύνεται για τα παραπάνω; Απάντηση: Η κα Τουλουπάκη.
Σύμφωνα με τις απόψεις αλλά κυρίως
με την αδράνεια και την άρνηση του κ.
Τσιάρα να πράξει τα δέοντα, ώστε να
προστατευθεί το κύρος της Δικαιοσύνης
και να διαλευκανθεί πλήρως η σκευωρία εις βάρος των πολιτικών στην υπόθεση Novartis, όλα τα προαναφερόμενα
δεν αποτελούν σοβαρό λόγο προκειμένου ο κ. Υπουργός να θέσει σε προσωρινή αργία την εισαγγελέα Διαφθοράς.

και μόνο, ήταν στη διακριτική του ευχέρεια
να αποστείλει ή μη πρόταση για να τεθεί σε
καθεστώς προσωρινής αργίας η κα Τουλουπάκη. Στη συνέχεια, όταν αντελήφθη ότι ακόμη και συγγένεια πρώτου βαθμού να είχε
με την κα Τουλουπάκη, ηθικά, δεοντολογικά αλλά και κανονιστικά δεν είχε το δικαίωμα
αυτό, ισχυρίστηκε ότι «πιέζεται» να μην
προχωρήσει σε κατάθεση πρότασης για
προσωρινή αργία…
Προφανώς, ο κ. Τσιάρας, ο οποίος
ως μικροβιολόγος έχει ασχοληθεί με επιτυχία στον τομέα της εξωσωματικής
γονιμοποίησης, έχει την εντύπωση ότι
με πειραματόζωα τους Έλληνες πολίτες
του 21ου αιώνα, μπορεί να έχει επιτυχία και στην απευθείας σωματική γονιμοποίηση…

Άλλο Διονυσάτος
και άλλο Τουλουπάκη…
Κατά το παρελθόν, αξίζει να υπενθυμίσουμε
την περίπτωση του δικαστή Γεράσιμου Διονυσάτου, ο οποίος πριν από πολλά χρόνια
με πρόταση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης
προς το ΑΝ.ΔΙΚ.ΣΥΜ. ετέθη σε προσωρινή
αργία, η οποία διήρκεσε δυόμισι χρόνια.
Το αδίκημα για το οποίο του ασκήθηκε
δίωξη ήταν της μη αυτοεξαίρεσής του σε ποινική δίκη, αδίκημα πλημμεληματικής μορφής. Ο δικαστής αθωώθηκε πανηγυρικά, επέστρεψε στα καθήκοντά του, και βεβαίως από τη διαδικασία αυτή δεν επλήγη το κύρος
της Δικαιοσύνης.
Στην περίπτωση της κας Τουλουπάκη, με
κατηγορίες για πλήθος κακουργηματικών και
πλημμεληματικών αδικημάτων, ο κ. Τσιάρας
έκρινε(!!!) ότι δεν πλήττεται το κύρος της Δικαιοσύνης, επιτρέποντας έτσι στην κα Τουλουπάκη να προΐσταται της Εισαγγελίας Διαφθοράς και να συνεχίζει την έρευνά της στην
υπόθεση Novartis, για την οποία ήδη της έχει
ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση εξουσίας, ψευδείς βεβαιώσεις και διάφορα άλλα αδικήματα
σύμφωνα με το πόρισμα Ζαχαρή.
Η περίπτωση αυτή της συμπεριφοράς του
υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα αξίζει να
περάσει στο βιβλίο Γκίνες…
Δικαστικοί κύκλοι που έχουν ήδη πληροφορηθεί το ατόπημα αυτό του υπουργού Δικαιοσύνης, κάνοντας χιούμορ,
διατυπώνουν την άποψη ότι ενδεχομένως ο κ. Υπουργός να έχει ενταχθεί στο
κίνημα στήριξης της κας Τουλουπάκη.

Ζήτησε αργία
για άλλη εισαγγελέα…
Ένα άλλο στοιχείο που καταδεικνύει τις προθέσεις του κ. Τσιάρα να προστατέψει την κα
Τουλουπάκη, είναι το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη θεμάτων που θα εξετάσει στις
9 Σεπτεμβρίου 2020 το ΑΔΣ, μεταξύ των περίπου 15 θεμάτων υπάρχει και η πρόταση
του κ. Τσιάρα για να τεθεί σε προσωρινή αργία η εισαγγελέας Κερκύρας, η οποία κατηγορείται μόνο για ένα αδίκημα εξ αυτών που
βαρύνουν την κα Τουλουπάκη, το αδίκημα
της ψευδούς βεβαίωσης.
Δηλαδή, ο κ. Τσιάρας, έχοντας προφανώς δική του ατζέντα, ή πιεζόμενος από ανωτέρους του, ή παρέχοντας κάποια
«εξυπηρέτηση» σε κάποιους αγνώστους
κύκλους, έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να επιζητεί την εφαρμογή των νόμων
για την προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης κατά το δοκούν…
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Αίνιγμα η στάση
του κ. Γεραπετρίτη
Δεν σεβάστηκε τους
συναδέλφους του στην
Κυβέρνηση και στη Βουλή
Με το κύρος της Δικαιοσύνης να βρίσκεται στο ναδίρ, λόγω των ανωτάτων δικαστών και εισαγγελέων επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –οι περιπτώσεις των κ.κ. Ξένης Δημητρίου, Βασιλικής Θάνου, του κ.
Πέππα, αλλά και μικροτέρων κατηγοριών όπως των κ.κ. Ζαγοραίου, Παππά,
Μαρνέρη, της κας Τζίβα κ.λπ. έχουν γράψει «ιστορία»–, ο κ. Τσιάρας έχει την εντύπωση ότι μπορεί να προστατέψει την
κα Τουλουπάκη. Προφανώς αδιαφορεί
για τις αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από την παράνομη, ανειδεοντολογική και ανήθικη αλλά κυρίως απαράδεκτη ηθικά και δεοντολογικά συμπεριφορά του προς τα θιγόμενα πολιτικά πρόσωπα με τα οποία συνυπηρέτησε και συνυπηρετεί είτε ως υπουργός επί
πρωθυπουργίας Αντ. Σαμαρά και Κυρ.
Μητσοτάκη, είτε ως βουλευτής με συναδέλφους του που ανήκουν σε διαφορετική κοινοβουλευτική ομάδα, όπως ο Ευ.
Βενιζέλος, ο Ανδρ. Λοβέρδος, ο Γ. Κουτρουμάνης.

Εμπαιγμός Τσιάρα
για το ατόπημα:
«Θέλω να προστατέψω
τον Άδωνι»…
Ως επιχείρημα στις εύλογες ερωτήσεις των
συναδέλφων του θιγομένων πολιτικών, γιατί
δεν υπέβαλε πρόταση ώστε να τεθεί σε προσωρινή αργία η κα Τουλουπάκη, ο κ. Τσιάρας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Α»,
προέβαλε το επιχείρημα: «Αργότερα, παιδιά,
ας περιμένουμε να αρχειοθετηθεί και ο φάκελος
του Άδωνι».
Το επιχείρημα του κ. Τσιάρα αξίζει να συμπεριληφθεί σε κείμενο επιθεώρησης τύπου
Σεφερλή. Και αυτό επειδή ο ίδιος ο Άδωνις
Γεωργιάδης συχνά-πυκνά στις τηλεοπτικές
εμφανίσεις του τοποθετείται λέγοντας ότι «θα
ησυχάσω μόνο όταν κλείσω φυλακή την Τουλουπάκη».
Και επίσης, πολλές φορές αναφερόμενος
στη δήθεν έρευνα της εισαγγελέως που τον
αφορά, έχει δηλώσει ότι αρνείται να ερευνηθεί από μία εισαγγελέα που διώκεται με βαριές κατηγορίες για τη συμπεριφορά της στην
έρευνα Novartis και δεν έχει αντίρρηση να ελεγχθεί από οποιονδήποτε άλλον εισαγγελέα.
Το «επιχείρημα» αυτό του κ. Τσιάρα ενδεχομένως να δίνει απάντηση στο ερώτημα γιατί μέχρι σήμερα επί δυόμισι χρόνια η κα
Τουλουπάκη δεν αρχειοθετεί τον φάκελο

Άδ. Γεωργιάδη… Μάλλον επειδή πιστεύει
ότι, έχοντάς τον «όμηρο», θα παραμένει στη
θέση της μέχρι τη λήξη της θητείας της, τον
Απρίλιο του 2021.

Ως βουλευτής «καταχειρίασε»
την Τουλουπάκη
Ως υπουργός την προστάτεψε…
Για να αντιληφθεί κάποιος την εκ διαμέτρου
αντίθετη συμπεριφορά του κ. Τσιάρα, όσον
αφορά την κα Τουλουπάκη, θα αναφερθούμε στο πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, το οποίο ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης ενέκρινε και προσυπέγραψε διά
της ψήφου του και με τα δύο χέρια(!!!).
Τι αναφέρει το πόρισμα αυτό;
Επιγραμματικά θα αναφέρουμε τα εξής:
• «Οι καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων είναι αφηγηματικές και καθοδηγούμενες
και ασκούνται πιέσεις σε αυτούς να καταθέσουν
με εκμετάλλευση της δυσχερούς τους θέσης, ότι
ως εμπλεκόμενοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταστούν κατηγορούμενοι».
Ποιος ασκούσε τις πιέσεις στους μάρτυρες; Απάντηση: Η κα Τουλουπάκη.
• «Την ταυτότητα των προστατευομένων μαρτύρων οι εισαγγελείς την έχουν εντοπίσει από την
έρευνα στις ΗΠΑ».
Ποιος εισηγήθηκε να χριστούν οι μάρτυρες ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος»; Απάντηση: Η κα Τουλουπάκη.
• «Ποιος πίεζε ώστε να καταθέσουν σε βάρος
πολιτικών προσώπων οι Φρουζής, Μανίας, Βουλκίδης και Μανιαδάκης;» Απάντηση: Η κα
Τουλουπάκη.
• Ποιος ευθύνεται για το συμπέρασμα του
πορίσματος της Προανακριτικής ότι «οι εισαγγελείς προέβαιναν σε μια σειρά από προβληματικές πράξεις σε σχέση τόσο με την εξέταση
των μαρτύρων, την υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας, τα έγγραφα του FBI κ.λπ.;» Απάντηση: Η κα Τουλουπάκη.
• Ποιος ευθύνεται για το συμπέρασμα του
πορίσματος της Προανακριτικής ότι:
«Α) Κρίσιμα έγγραφα και δη του FBI και δεν
προσκομίζεται μέχρι και σήμερα η αλληλογραφία που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε έρευνα
σε βάρος των δέκα πολιτικών προσώπων στις
ΗΠΑ και ότι αυτά τα ονόματα αναφέρθηκαν
το πρώτον από τους εδώ εισαγγελείς.
»Β) Το μένος κατά των πολιτικών προσώπων και δη κατά του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά αποδεικνύεται και
από την επίδειξη δύναμης κατά τον
έλεγχο που έκαναν στις θυρίδες
της συζύγου του και του αδελφού του. Τον αντιμετώπισαν
ως κοινό εγκληματία, αφού

Στους δικαστικούς κύκλους, έντονα κυκλοφορεί η φήμη ότι η θετική στάση του κ. Τσιάρα για την κα Τουλουπάκη οφείλεται σε παρέμβαση του επιτελάρχη του Μεγάρου Μαξίμου, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, ώστε να αποτραπεί κάθε ενέργεια «αποκαθήλωσης» της
εισαγγελέως Διαφθοράς.
Μάλιστα, του αποδίδουν το επιχείρημα
που ανέπτυξε στον κ. Τσιάρα και σύμφωνα
με το οποίο διατυπώθηκε η άποψη «ας μη βιαστούμε, ας περιμένουμε το Ειδικό Δικαστήριο,
άλλωστε τον επόμενο Απρίλιο λήγει η θητεία της.
Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε».
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο Νο2
στην κυβέρνηση και έγκριτος νομικός κ.
Γεραπετρίτης είχε συμμετοχή στο ατόπημα του υπουργού Δικαιοσύνης. Ως καλοδεχούμενος επισκέπτης στη ΝΔ και ως
εμπνευστής του επιτελικού κράτους, θα
πρέπει να γνωρίζει ότι στα κοινοβουλευτικά στελέχη της παράταξης αξίζει ο σεβασμός και όχι οι ίντριγκες εις βάρος
τους, όταν μάλιστα έχουν επί δεκαετίες
στηρίξει τη ΝΔ και κυρίως όταν έχει επιχειρηθεί εις βάρος τους μια τερατώδης
σκευωρία όπως αυτή της Novartis. Ως
νομικός αλλά και εκ του ρόλου του, ως
υπουργός Επικρατείας, καλό θα είναι να
ενημερώσει τον ιατρό, υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα ότι η νομιμότητα είναι
το Α και το Ω για κάθε κυβερνητικό αξιωματούχο.
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1 Νομικά εσφαλμένο –αλλά και ύποπτο– το ατόπημα
του υπουργού Δικαιοσύνης να μην υποβάλει πρόταση
για προσωρινή αργία της Ελένης Τουλουπάκη

«Φροντιστήριο» νομικής ανάλυσης
(Αποδέκτες: κ.κ. Κ. Τσιάρας – Γ. Γεραπετρίτης)
Η «Α», κατανοώντας τον
φόρτο εργασίας του ιατρού κι
όμως υπουργού Δικαιοσύνης,
την ένδεια ικανών στελεχών
στο δυναμικό των συμβούλων του, και την απασχόληση του νομικού-επιτελικού υπουργού Επικρατείας με πλείστα θέματα –πλην εκείνων
που αφορούν την κα Τουλουπάκη και για τις οποίες έχει αναλάβει ρόλο υποβολέα–, δημοσιοποιεί την παρακάτω νομική ανάλυση, προς διευκόλυνση (μάλλον προς αφύπνιση…) για τη «θεραπεία» του υπουργικού ατοπήματος, περί
μη πρότασης για να τεθεί σε
προσωρινή αργία η εισαγγελέας Διαφθοράς.

Σ

το άρθρο 57 του νόμου 1756/1988
(Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων
και Δικαστικών Λειτουργών), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 95 του ν.
4055/2012 και ισχύει σήμερα, ορίζονται οι περιπτώσεις όπου
μπορεί δικαστικός λειτουργός να
τεθεί σε αργία (οριστική ή προσωρινή). Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «…ο δικαστικός λειτουργός μπορεί να τεθεί
σε προσωρινή αργία, αν ασκήθηκε
εναντίον του α) ποινική δίωξη για
έγκλημα που αποτελεί κώλυμα
διορισμού κατά τις διατάξεις του
άρθρου 37…». Περαιτέρω, στην
παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου
ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «…η θέση σε προσωρινή αργία … γίνεται με
προεδρικό διάταγμα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου…».

Ο νόμος 4055/2012, ο οποίος
και τροποποίησε ως ανωτέρω το
άρθρο 57 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, αφορά στην
δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής και συντάχθηκε προκειμένου να προστατεύσει το
δικαίωμα του κάθε ανθρώπου
σε μία δίκαιη και έντιμη δίκη
που διεξάγεται δημόσια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,
λοιπόν, του νόμου αυτού, διευκρινίζεται ότι «…προκειμένου να
τεθεί ο δικαστικός λειτουργός σε
κατάσταση προσωρινής αργίας, όταν συντρέχουν οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις του νόμου, πρέπει
αυτό το μέτρο να επιβάλλεται για
την εξυπηρέτηση του συμφέροντος της υπηρεσίας ή τη διαφύλαξη του κύρους του δικαστικού λειτουργήματος. Έτσι το οικείο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να κρίνει, με μόνη την
άσκηση της ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, το ζήτημα της θέσης
σε προσωρινή αργία, αλλά πρέπει
να σταθμίζει μεταξύ άλλων εννόμων αγαθών … το συμφέρον της
υπηρεσίας και το κύρος του δικαστικού λειτουργήματος. Με τις νέες
ρυθμίσεις τα εγκλήματα, για τα οποία η ποινική δίωξη δικαιολογεί τη
θέση του δικαστικού λειτουργού σε
προσωρινή αργία, περιορίζονται σε
εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού ορισμένου προσώπου ως δικαστικού λειτουργού. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται ότι το εξαιρετικό διοικητικό μέτρο της θέσης
του δικαστικού λειτουργού σε κατάσταση προσωρινής αργίας, που
εμπεριέχει από τη φύση του το
στοιχείο της έντονης ηθικής μομφής, μπορεί να τύχει εφαρμογής
μόνο στις περιπτώσεις εκείνων
των εγκλημάτων που είναι ιδιαίτερα σοβαρά και σχετίζονται με
την κατοχή και άσκηση του δικαστικού αξιώματος…».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοι-

πόν, βασικό κριτήριο για τη θέση σε κατάσταση προσωρινής
αργίας του δικαστικού λειτουργού
είναι αν τα αδικήματα για τα οποία του έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη προσβάλουν και πλήττουν το συμφέρον της υπηρεσίας και το κύρος της δικαιοσύνης. Με τον γνώμονα αυτό και
όχι μόνο με βάση την άσκηση
ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης,
πρέπει να κρίνει τόσο το ανώτατο
δικαστικό συμβούλιο όσο και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης όταν
προτείνει τη θέση ενός δικαστικού λειτουργού σε κατάσταση
προσωρινής αργίας. Πρέπει να
προάγεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και η
προστασία του κύρους της δικαιοσύνης.
Όσον αφορά δε στα αδικήματα τα
οποία αποτελούν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1756/1988 και
κατ’ επέκταση προϋπόθεση για
την κρίση περί θέσης ή μη σε κατάσταση προσωρινής αργίας δικαστικού λειτουργού είναι τα αδικήματα που δύνανται να επιφέρουν την παρεπόμενη ποινή της
αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (παρ. 1γ άρθρου 37 ν.
1756/1988), η οποία πλέον έχει
αντικατασταθεί από την ποινή αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων (άρθρο 60 ΠΚ) και τέτοια αδικήματα είναι όσα επιφέρουν
την ποινή της κάθειρξης, δηλαδή τα κακουργήματα, καθώς
και τα ειδικότερα οριζόμενα αδικήματα που απαριθμούνται στην
παρ. 1 ε άρθρου 37 ν.
1756/1988, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα αδι-

κήματα της ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 ΠΚ), της παράβασης καθήκοντος (άρθρο
259 ΠΚ) και της παράβασης
υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ). Επισημαίνουμε
στο σημείο αυτό ότι ο νόμος
αποδίδει στα ειδικότερα αυτά
αδικήματα ιδιαίτερη απαξία
και για τον λόγο αυτό τα εξειδικεύει και δεν ενδιαφέρει τον
νομοθέτη ο χαρακτηρισμός
τους ως πλημμελήματα ή κακουργήματα, ούτε και η ποινή
που ενδεχομένως να επισύρουν, αν θα είναι δηλαδή φυλάκιση ή κάθειρξη.

Τα έχει όλα (λουστεί)
η κα Τουλουπάκη
Εν προκειμένω, κατά της κ. Τουλουπάκη έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη με βάση το πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.
Ζαχαρή για 1) κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος,
αδίκημα το οποία τιμωρείται με
κάθειρξη έως 10 έτη και συνεπώς εμπίπτει στις ουσιαστικές
προϋποθέσεις
του
ν.
1756/1988 για τη θέση σε κατάσταση προσωρινής αργίας,
2) κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό
πλημμελήματος, αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών, 3) παράβαση
καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, αδίκημα το οποίο ρητά αναφέρεται στο ν. 1756/1988
ως έχον ιδιαίτερη απαξία για
τη θέση ενός δικαστικού λειτουργού σε κατάσταση προσωρινής αργίας, 4) ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, αδίκημα το οποίο ρητά αναφέρεται στο ν. 1756/1988 ως έχον
ιδιαίτερη απαξία για τη θέση ενός δικαστικού λειτουργού σε
κατάσταση προσωρινής αργίας, 5) παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδίκημα το οποίο ρητά αναφέρεται στο ν.
1756/1988 ως έχον ιδιαίτερη
απαξία για τη θέση ενός δικα-

στικού λειτουργού σε κατάσταση προσωρινής αργίας και 6)
παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αδίκημα το οποίο
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Συνεπώς, εκ των έξι κατηγοριών που της αποδίδονται οι
τέσσερις πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς οι τρεις εξ αυτών
αφορούν σε ειδικά αναφερόμενα στο νόμο αδικήματα που
άπτονται της κατοχής και άσκησης του δικαστικού αξιώματος (παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση και
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου) ενώ η μία εξ αυτών
(κατάχρηση εξουσίας) αποτελεί κακούργημα, που επισύρει
την ποινή της κάθειρξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Με βάση
τα οριζόμενα στο νόμο, ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, ως κύριος
υπερασπιστής και προασπιστής
του κύρους της Δικαιοσύνης, οφείλει πρωτίστως να σταθμίσει το
δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον
της υπηρεσίας και το κύρος του
δικαστικού λειτουργήματος, δευτερευόντως να λάβει υπόψη του
την ιδιαίτερη απαξία που προσδίδει ο νόμος στα αδικήματα για
τα οποία κατηγορείται η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
να αποδώσει την προσήκουσα ηθική μομφή στις πράξεις της κ.
Τουλουπάκη και να προτείνει στο
οικείο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της θέση αυτής σε κατάσταση προσωρινής αργίας, δεδομένης μάλιστα της σπουδαιότητας της υπόθεσης Novartis και
του αντίκτυπου αυτής στο κοινό,
το οποίο επί 4 σχεδόν χρόνια παρακολουθεί τον διασυρμό και εξευτελισμό προσώπων και την υπονόμευση του κύρους της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Η «ΑΠΟΨΗ»
ΥΓ: Γίνονται δεκτές και
αντίθετες απόψεις.
Αν (εφ)ευρεθούν…

Αν έβλεπε ο Αλαφούζος
τη συνέντευξη
του Μακέντα, θα του
ζητούσε πίσω τα λεφτά
Ο Μακέντα έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο paoTV κι είπε ωραία
πράγματα. Φιλοσοφημένα. Ότι, λέει, εμείς οι ποδοσφαιριστές πρέπει
να μας ενδιαφέρει να μας θυμάται ο κόσμος και να μη μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ψαγμένος ο Ιταλός. Δεν τ’ ακούς από ποδοσφαιριστή
αυτά τα πράγματα. Αλλού, ωστόσο, είναι το θέμα με τον Μακέντα.
Αυτό το «δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά». Να το διαβάσει κανένας
Αλαφούζος και να τον καλέσει στο γραφείο του να το... συζητήσουν το θέμα. Μπορεί να του έδωσε πολλά του Ιταλού με την ανανέωση του συμβολαίου του. Αφού είναι «υπεράνω» και τον ενδιαφέρει μόνο να τον θυμάται ο κόσμος του Παναθηναϊκού, να παίξει με
το περσινό συμβόλαιο. Δηλαδή, να φέρει πίσω τα λεφτά.

Στον
Αλαφούζο
η μικρότερη
απόδοση για...
αποχώρηση
Άλλο πάλι και τούτο.
Μόλις έγινε γνωστό
ότι οι εκλογές στην
ΕΠΟ θα γίνουν στις 9
Οκτωβρίου, εκτός κι αν
ο σούπερ «επιτελικός»
Γεώργιος Γεραπετρίτης
κάνει καμιά φοβερή
ντρίμπλα και πείσει
τους FIFAτζήδες και
UEFAτζήδες ν’ αλλάξει
κάτι (κάνουμε και λίγο
χιούμορ, ε;) πέφτουν
κάτι περίεργα
στοιχήματα στην
αγορά. Για το πόσο θα
διαρκέσει η
«συμμαχία» των τριών
και ποιος θ’
αποχωρήσει πρώτος.
Οι μικρότερες
αποδόσεις δίνονται
στον Αλαφούζο. Μέχρι
να μπει «στα κόλπα»,
λένε, ο Παναθηναϊκός
να έχει μείνει μακριά
και χωρίς να το
καταλάβει. Άρα, η
συμμαχία τα πάει για
έναν μήνα,
τουλάχιστον.

ΕΠΟ: Οι Εκτελεστικοί είναι μόνο για
να εκτελούν, όχι για να σκέφτονται.
Σκέφτηκε ο ΟΦΗ γι’ αυτούς
Η ΕΠΟ αποφάσισε να γίνει ο τελικός την Κυριακή και ν’ αρχίσει και το πρωτάθλημα, όπως είχε αποφασίσει και η Super League1. Ήθελε πολύ... μυαλό για να
βρεθεί τέτοια λύση; Και δεν είναι της ΕΠΟ η ιδέα αυτή. Του ΟΦΗ ήτανε. Αυτός την
έριξε στο τραπέζι και συμφώνησαν οι Εκτελεστικοί. Οι Εκτελεστικοί της ΕΠΟ δεν
είναι για να σκέφτονται. Αν ήταν για να σκέφτονται, θα το είχαν σκεφτεί. Οι Εκτελεστικοί είναι μόνο για να παίρνουν τηλέφωνα σ’ αυτούς που τους έκαναν... Εκτελεστικούς. Κι άπαξ και κάποιος άλλος σ’ έβαλε σε μια θέση, δεν σ’ έβαλε για να
σκέφτεσαι, αλλά για να εκτελείς. Γι’ αυτό και είσαι εκτελεστικός. Χρόνια ολόκληρα φεύγουν τα «πακέτα» στις εκλογές. Κι άπαξ και φεύγουν τα «πακέτα», βάλε το
μυαλό στο «νεκρό» και απάντα στα τηλέφωνα. Ο ΟΦΗ, λοιπόν, τους ξεφτίλισε όλους. Τους ξεγύμνωσε. Τώρα, θα πεις, κάτι τρέχει στα γύφτικα που ο Αγραφιώτης είπε του Ψαρόπουλου για «μεροκάματα». Σιγά το νέο.

Τη γραμμή του οφσάιντ την ξαναπληρώνουν
οι Έλληνες φορολογούμενοι, έστω και με λιγότερα
Μπα, είναι αλήθεια; Είναι, δυστυχώς. Ο υπουργός Ψηψιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης ενέκρινε, λέει, την αύξηση του προϋπολογισμού
για το VAR στα 1,2 εκατ. ευρώ με την προσθήκη της γραμμής offside για 77
αγώνες της SL1. Μάλιστα. Δυο πράγμα να πούμε εδώ. Το πρώτο είναι το εξής:
Γιατί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό το ποσό και να μην τα
πληρώσουν οι ΠΑΕ, όπως έγινε παντού στην Ευρώπη; Δεν του έφτασαν τα ΣΥΡΙΖΟχαράτσια των 13 εκατ. ευρώ, επί «χρυσής» εποχής Κοντονή - Βασιλειάδη, για να πάρουν το «κολοβό» μηχάνημα, χωρίς τη γραμμή του οφσάιντ;
Διότι τέτοια συμφωνία είχαν κάνει Νικόλας Παππάς και σία. Όταν οι άλλες
χώρες πλήρωσαν 7 εκατ. ευρώ για φουλ κομπλέ και με τη γραμμή του οφσάιντ, οι large ΣΥΡΙΖΑίοι το πήγαν στο διπλάσιο. Να έπεσε τίποτα στην απομέσα; Μπα, δεν το ήξεραν το έργο. Το δεύτερο είναι το εξής: Μας έλεγαν τότε
οι ΣΥΡΙΖΟγραμμένοι ότι η γραμμή του οφ σάιντ θα στοίχιζε 4 εκατ. ευρώ. Κάτι ήξεραν, προφανώς. Δεν είπαν ένα νούμερο στον βρόντο. Και πώς από τα 4
εκατ. ευρώ του Βασιλειάδη, πέσαμε στα 1,2 εκατ. ευρώ;
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Ο Φερέιρα
μαθητής
του Ζόρζε
Ζεσούς
Ένα ματς είναι αυτό, το
ξεπετάς και περνάς στα
play off του
Champions League.
Ξέρεις πόσα μπορούν
να γίνουν σ’ ένα ματς;
Και γιατί στο λέω
αυτό; Διότι τον ΠΑΟΚ
τον έχουνε
ξεγραμμένο, ότι επειδή
οι Λουζιτανοί έριξαν
χοντρό χρήμα στην
αγορά, τον έχουνε για
την πλάκα τους τον
ΠΑΟΚ. Εγώ ένα θα σου
πω. Ο Φερέιρα, όπως
και όλοι οι προπονητές
της γενιάς του, είναι
όλοι μαθητές του
Ζόρζε Ζεσούς. Αυτός
είναι μεγαλύτερο
κεφάλι κι από τον
Μουρίνιο, αλλά και
φοβερά άτυχος.
Κουβαλάει και την
κατάρα του Μπέλα
Γκούντμαν η
Μπενφίκα, θα
γράψουμε κομμάτι
μόνο γι αυτό.
Ξαναγύρισε φέτος
στην Μπενφίκα, αφού
τα πήρε όλα με τη
Φλαμένγκο στη
Βραζιλία. Ο Αμπέλ
Φερέιρα ξέρει πολύ
καλά πώς το πάει το
ματς ο Χεσούς. Όλοι το
ξέρουνε. Γι’ αυτό σου
λέω ότι δεν είναι
χαμένος από χέρι ο
ΠΑΟΚ. Μεγάλη
υπόθεση να ξέρεις πώς
παίζει ο αντίπαλος, να
έχεις παρακολουθήσει
μαθήματά του.

Προβληματισμός έχει πέσει σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για το νέο media group
που ετοιμάζει ο Σαββίδης, ενώ στα ποδοσφαιρικά θα πάρει τρεις παικταράδες
για να περάσει την Μπενφίκα

Νέο κανάλι ο Ιβάν
Με Κυριάκο ή Αλέξη;
Θα το δεχτούν οι άλλοι καναλάρχες;
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
Ιβάν πάει για μεγάλα
στον Τύπο, διαβάσαμε στην iapopsi.gr.
Έτσι, δηλαδή, γράφει
η enimerosi24.gr, δεν είναι δικό μας το θέμα. Μάλιστα. Και
σηκώνεις ένα τηλέφωνο για
να δεις τι παίζει με τον Ιβάν,
που εκεί που ξεφορτώθηκε το
«Έθνος», τώρα μπαίνει δυνατά
στο παιχνίδι με άλλο project.
Άνω-κάτω, σου λέει, τα κάνανε
στο ΟΡΕΝ. Αλλάξανε στούντιο,
αδειάσανε χώρους, γιατί ο

Ο

Σαββίδης συμφώνησε με μεγάλη μιντιακή εταιρεία.
Κι αρχίζεις από τη ΝΔ, την κυβέρνηση. Το γνωρίζανε το θέμα,
ότι ο Ιβάν πάει για φρέσκα media. Και πέσανε σε προβληματισμό. Σου λέει, τι θα παίξει ο Ιβάν
έτσι και μεγαλώσει; Θα έρθει μαζί
μας ή θα πάει με τον Αλέξη;
Είναι ένα ζήτημα αυτό, τι θα
παίξει το νέο media group του
Σαββίδη. Και να σου πω και την
είδηση; Θα έχει κι άλλο τηλεοπτικό κανάλι, εκτός από το ΟΡΕΝ. Όπως το ακούς. Έτσι λένε και οι
ΝΔκράτες και οι ΣΥΡΙΖΑίοι.

Ρωτάς κανέναν ΣΥΡΙΖΑίο, τι θα γίνει με τον Ιβάν, και σου λέει, ακόμα ένα Μέσο στην υπηρεσία του
Μητσοτάκη. Τα ξέχασε ο Ιβάν εκείνα τα ωραία που έλεγε ότι ο
Τσίπρας είναι ο Πούτιν της Ελλάδας κι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα
γίνει ποτέ πρωθυπουργός.
Κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται
να παίξει ο Σαββίδης με τη νέα επιχείρηση. Το ΟΡΕΝ προσπαθεί να
το πάει ίσα βάρκα ίσα πανιά το έργο με τον Μητσοτάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γέρνει και υπέρ της κυβέρνησης. Κι όχι όσο πατάει η γάτα, αλλά παραπάνω.

Μάλιστα. Υπάρχει προβληματισμός
στο πολιτικό σύστημα, με το νέο
εγχείρημα του Σαββίδη, για το
πού θα το πάει το έργο. Μια παλιά
καραβάνα της πολιτικής μού είπε
ότι, για να κάνει τέτοιο πράγμα ο Ιβάν, βλέπει ακόμα πιο μακριά. Ότι
θα φτιάξει κόμμα δικό του.
Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Σάμπως, πλήρωσε ποτέ κανένας εφορία για όσα λέει; Πετάει μια παπαριά κι όποιος την άρπαξε, την
άρπαξε. Αρχίζει και το διαδίδει. Κι
οι Αμερικάνοι έτσι θα το αφήσουν
το έργο, άπαξ κι ο Ιβάν ετοιμάζεται να κάνει κόμμα; Αυτό λέω εγώ.
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Να σ’ το προχωρήσω ακόμα παρακάτω. Αλλού για μένα είναι το θέμα. Ούτε αν φτιάξει κόμμα ο Ιβάν
και θέλει να στήσει μιντιακό συγκρότημα, ούτε τι θα παίξει. Άπαξ
και το προχωρήσει το έργο ο Ιβάν,
μπαίνουν άλλα στη μέση. Για τους
άλλους μιντιάρχες, θα σου πω.
Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη ελέγχει δύο κανάλια. Το Star και
τον Alpha. Ο Μαρινάκης έχει το
Mega και ο Αλαφούζος τον
ΣΚΑΪ. Ο Κυριακού, στον ΑΝΤ1. Κι
ο Ιβάν το ΟΡΕΝ. Μάλιστα. Πάμε
στο ψητό, τώρα, μάστορα.
Έτσι θα το αφήσουνε το έργο οι
παραπάνω καναλάρχες; Η πίτα έτσι κι αλλιώς είναι μικρή. Δεν φτάνει για όλους. Έδωσε η κυβέρνηση πολύ χρήμα για τα «Μένουμε
Σπίτι» και «Μένουμε Ασφαλείς»,
αλλά μέχρι εκεί. Η διαφήμιση δεν
υπάρχει. Ούτε καν αυτοκίνητα δεν
διαφημίζονται. Πού θα χωρέσει ο
Ιβάν με νέο κανάλι;
Έτσι είναι. Θα τον αφήσουνε οι
καναλάρχες να φτιάξει κι άλλο τηλεοπτικό κανάλι; Η «Α» και η iapopsi.gr έγραψαν πριν από καμιά
δεκαριά μέρες ότι ο Ιβάν χτύπησε
την πόρτα των Βαρδινογιάννηδων, αλλά έφαγε πόρτα. Άρα δεν
παίζει στο νέο project του Ιβάν να
υπάρξει ανάμειξη του Ομίλου.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν με τον
Αλαφούζο ήτανε δυο-δυο στην
μπανιέρα δυο-δυο, που τραγουδούσε κι ο Βαγγέλης Γερμανός.
Αγκαλίτσες και φιλάκια στον τελικό του Κυπέλλου. Μάλιστα. Και
γιατί τα χαλάσανε; Γιατί ο Ιβάν ενδιαφέρθηκε ν’ ανοίξει κανάλι.
Να σου θυμίσω τι έλεγε ο Γιαννάκης στις κάμερες της NOVA την
1η Ιουνίου του 2017: «Διότι δεν
είναι δυνατόν να υπάρχουν
άνθρωποι σαν τον κ. Σαββίδη ο
οποίος βγαίνει μετά τις άδειες για
τα τηλεοπτικά και λέει “είμαι λαγός”.
Ο οποίος έχει γεμίσει την Ελλάδα
με δηλώσεις ότι θα δώσει 25 εκατ.
ευρώ για το MEGA και σήμερα δίνει
μια τιμή 11 εκατ. ευρώ, όταν οι
άλλοι δυο υποψήφιοι έδωσαν ο
ένας 22, ο άλλος 21. Πραγματικά
δεν καταλαβαίνω από πού ξεκινάει
ο κ. Σαββίδης και πού τελειώνει και
επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί έχει
ταυτιστεί τόσο πολύ με την
κυβέρνηση την οποία εμείς
καταγγέλλουμε ότι έχει συμμετοχή

στο ότι υπάρχει διαφθορά στο
ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να το
έχει καθαρίσει το ποδόσφαιρο η
κυβέρνηση και δεν έχει κάνει
τίποτα, παρά μόνο λόγια. Και θα
είμαστε απέναντι σε αυτό το
σύστημα. Αυτό που έκανε ο κ.
Σαββίδης λέγεται ύβρις».
Ότι ξανάπε ο Αλαφούζος πως
από τη στιγμή που ο Σαββίδης αποφάσισε ν’ ανοίξει κανάλι, είναι
αντίπαλος. Μάλιστα. Και τώρα που
ετοιμάζεται για ένα τεράστιο media group, τι είναι για τον Γιαννάκη ο Ιβάν; Φίλος και αδερφός;
Δεν νομίζω.
Οι φραγκάτοι, μάστορα, συμμαχούνε όταν είναι να τα κονομήσουνε. Έτσι κάνανε και ο Ιβάν με
τον Αλαφούζο στο ποδόσφαιρο.
Άπαξ κι ένας κάνει το κάτι παραπάνω και μπαίνει στα χωράφια του
άλλου, υπάρχει μπέρδεμα.
Να σ’ το πω αλλιώς. Κάθε μεγάλη εταιρεία προϋπολογίζει ένα
ποσό να το δώσει στα κανάλια.
Δύο φορές τον χρόνο. Μια μεγάλη κινητή τηλεφωνία, σου λέω εγώ. Και λέει, για το πρώτο εξάμηνο, μπορούμε να διαθέσουμε δύο
μιλιόνια. Πόσα κανάλια είναι τα
πρωτοκλασάτα; Κάνουνε μια διαίρεση και τα μοιράζουνε.
Και εκεί που θα παίρνανε τα
κανάλια από μια διακοσάρα, τώρα η πίτα πρέπει να μοιραστεί και
στο ένα παραπάνω. Που πάει να
πει, λιγότερα έσοδα για τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη και τους

άλλους. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
Έτσι θα το αφήσουνε; Θα δείξει.
Εδώ είμαστε.
Πάμε παρακάτω στα ποδοσφαιρικά. Μια χαρά τα κατάφερε
ο Ιβάν με τους Τούρκους. Χίλια
μύρια του σούρανε οι Μπεσικτιανοί, ότι είναι προβοκάτορας, φανατικός και άλλες τέτοιες παπαριές, αλλά ο Ιβάν το πήγε καλά το
έργο. Στο δόξα πατρί με τον Τζόλη, και άφεριμ.
Και μετά, οι Τουρκαλάδες απείλησαν να πάνε στην UEFA, ότι
ο Ιταλός διαιτητής, ο Ντοβέρι, τα
«πήρε». Ν’ ανοιχτούνε οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, λένε. Παπάρια μάντολες. Τον ήπιανε και
βάλανε την ουρά στα σκέλια. Όλη
η Ελλάδα αισθάνθηκε περήφανη
για τη μαγκιά του ΠΑΟΚ. Κι οι
Τούρκοι, ας λένε ό,τι γουστάρουνε. Εδώ λένε ότι το μισό Αιγαίο
είναι δικό τους, ρε, και θα κωλώσουνε να πούνε ότι ο διαιτητής τα
παντελόνιασε; Πλάκα κάνουμε
τώρα;
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν κληρώθηκε με την Μπενφίκα. Πάνω
από μια κατοστάρα μιλιόνια έριξε
στην αγορά η Μπενφίκα (119 για
την ακρίβεια) για να πάρει πέντε
παιχταράδες. Τα μισά ξόδεψε ο
ΠΑΟΚ σε δέκα χρόνια. Πήρε Έβερτον, Πεντρίνιο, Βάλντσμιτ,
Ζιλμπέρτο και τελευταία μεταγραφή είναι ο θαυματουργός Ουρουγουανός Ντάργουϊν Νούνιες από την Αλμέρια.

Κι ο Ιβάν θα κάνει μεταγραφές.
Αυτό μαθαίνω εγώ. Θα ρίξει χρήμα
στην αγορά για να φέρει δυο παικταράδες, του κουτιού, ενδεκαδάτους. Μπορεί και τρεις, γιατί τόσους ζητάει ο Φερέιρα.
Και καλά θα κάνει, δηλαδή. Ένα ματς είναι αυτό, δεν είναι δύο.
Το παίζεις στην Τούμπα, το κερδάς,
που έλεγε κι ο γίγαντας Παχατουρίδης στον Ολυμπιακό και προχωράς.
Άπαξ κι ήτανε δύο ματς, άλλαζε
το έργο. Εκεί, θα την έπαιρνε την
πρόκριση η Μπενφίκα. Τώρα, όμως, είναι ένα. Τσακ-μπαμ η δουλειά. Το παίρνεις το ματσάκι, πας
για σοβαρά πράγματα.
Και μην ακούω παπαριές ότι
τον Σαββίδη τον συμφέρει ν’ αποκλειστεί, γιατί θα συνεχίσει στους
ομίλους του Europa League. Άλλο είναι το Europa League, άλλο
το Champions League. Δεν είναι
το ίδιο πράγμα. Ο Σαββίδης θέλει
να το παίξει πρώτη μούρη στο καβούρι, ρε, ποιο Europa League και
μαντολάτα.
Να σ’ το τελειώσω. Ο Ιβάν δεν
σκοπεύει να την ξαναπατήσει κι εφέτος με τους μανατζαραίους, που
του πουλάγανε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Χρόνια ολόκληρα ήταν στο ποδόσφαιρο στη Ρωσία, το ξέρει το
έργο. Γι’ αυτό και Γιωργάκης, τέλος. Δεν πρόκειται να ξανακάνει
μεταγραφές, επειδή βλέπει highlights στο ίντερνετ.

Ο Βιεϊρίνια
επιστρέφει,
όταν φύγει
ο Φερέιρα
Για να μην έχουνε
αυταπάτες οι
ΠΑΟΚτζήδες. Ο
Βιεϊρίνια θα γυρίσει
στον ΠΑΟΚ αν φύγει ο
Φερέιρα. Μπορεί του
χρόνου, μπορεί του
παραχρόνου. Και μην
ακούτε ότι δεν τα
βρήκανε στα λεφτά.
Δεν ισχύει αυτό το
πράγμα. Ο Βιεϊρίνια
ήθελε να το παίζει και
παίκτης και
προπονητής, ο
Φερέιρα τα πήρε στο
κρανίο, σχόλασε ο
γάμος, δεν βαράνε τα
όργανα. Και μόλις
βγήκε το διαζύγιο, το
Σαββιδοτεχνείο
σταμάτησε να γράφει
για τον μεγάλο
αρχηγό, τον Άντε, που
έδωσε προσωπικότητα
στον ΠΑΟΚ και άλλες
τέτοιες χαριτωμενιές.
Ο Πορτογάλος θα
γυρίσει ως σωτήρας
στον ΠΑΟΚ, αν φύγει
ο συμπατριώτης του,
με τον οποίο δεν λένε
ούτε «καλημέρα».
Παίζει, δηλαδή, να έχει
διαγράψει ο ένας το
τηλέφωνο του άλλου
στο κινητό.
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Μήπως ο
Μαρινάκης
έφερε τον
Κλάτενμπεργκ:
Ο Μαρκ Κλάτυ
Κλάτενμπεργκ, που
έκανε και τσαμπουκά
με τον Ολυμπιακό,
ήρθε στην Ελλάδα για
αρχιδιαιτητής.
Μάλιστα. Ποιος τον
έφερε; Ερώτηση κάνω.
Φυτευτός ήρθε; Από
σπόντα ήρθε; Τον
πρότεινε κάποιος; Ο
ίδιος έπρεπε να το πει,
λέω εγώ. Ρε, μπας και
τον έφερε ο
Μαρινάκης; Πολύ
σοβαρά μιλάω. Ποιος
έγραψε πρώτος ότι ο
Κλάτυ θα είναι
αρχιδιαιτητής και θα
έχει βοηθούς τον
Καπέλα και τον Σνόντι;
Τα Μέσα του
Μαρινάκη. Και γιατί να
μην τον έχει φέρει ο
Μαρινάκης, σου λέω
εγώ. Κι απορώ,
δηλαδή, πώς δεν το
ψυλλιάστηκαν αυτό οι
Σαββιδοτέχνες Αλαφουζοτέχνες. Μια
χαρά κόλαγε το
ρεπορτάζ, ρε. Αφού το
γράφανε πρώτα τα
σάιτ του Μαρινάκη,
πάει να πει ότι τον
έφερε ο ίδιος ο
Μαρινάκης. Κι αφού
τον έφερε, σε ποιον θα
την έδινε την είδηση,
που λένε κι οι
δημοσιογράφοι. Στα
δικά του τα Μέσα θα
την έδινε.
Βέβαια τώρα θα
έπρεπε να βρουν λόγο
γιατί ο Βαγγέλης του
τάχωσε… Κι επειδή το
παραμύθι δεν είχε
δράκο, το βούλωσαν. Ή
μάλλον ήλθε το πρωϊ
και ξύπνησαν.

Οι Έλληνες ρέφερι λίγα άκουσαν πολλά κατάλαβαν για την επίθεση
του Άγγλου στον Ολυμπιακό, ενώ στην πρώτη «στραβή» που θα γίνει τη νέα σεζόν,
ετοιμάζονται να του βγάλουν όλα τα άπλυτα στη φόρα και οι «Ολυμπιακοί»
αλλά και οι Σαββιδοτέχνες

ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ:
Τα «έχωσε» στον Ολυμπιακό,
πήραν... «γραμμή» οι διαιτητές
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο ωραίος Κλάτυ
της ελληνικής διαιτησίας, είναι μια ιστορία της πλάκας. Και θα σ’
το αποδείξω. Να το ξεκαθαρίσω. Για καλό του τα γράφω αυτά. Αφού δεν τολμάει κανένας
άλλος να του πει δυο κουβέντες, θα τις πω εγώ. Θα το κάνω το VAR του Κλάτυ, γιατί από μόνος του δεν μπορεί.
Ακόμα δεν ξεκίνησε το ματς και
τα χώνει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Κι εγώ δεν θα σου πω ότι έχει
δίκαιο ή άδικο. Ούτε αυτός, ούτε ο
Ολυμπιακός. Αλλού είναι το θέμα
μου εμένα και θα σου πω, μάστορα, γιατί το έχει χάσει το ματσάκι
ο Κλάτυ, πριν το σφυρίξει.
Αυτό το χώσιμο στον Ολυμπιακό, ξέρει ο Κλάτυ πώς το ενσωμάτωσαν οι διαιτητές του; Πολύ

Ο

σοβαρά μιλάμε τώρα. Όλοι αυτοί
οι γίγαντες που σφυρίζουνε στο
πρωτάθλημα, ξέρεις τι είπανε, μίστερ Κλάτυ; Ότι το έδωσες το
στίγμα κατά πού πάει το ρεύμα στο
πρωτάθλημα. Αυτό είπανε, κι άντε

να τους μαζέψεις.
Σου λένε, ο Κλάτυ δεν θα παίξει Ολυμπιακό, άρα πάμε με τα
περσινά, όπως με τον Περέιρα.
Αυτό λένε. Ότι δεν άλλαξε τίποτα
απολύτως. Διότι οι διαιτητές είναι

κουτοπόνηροι. Πουλιά στον αέρα
πιάνουνε. Το πήραν το μήνυμα.
Και γίνεται αύριο ένα ματς του
Ολυμπιακού και υπάρχει αμφισβητούμενη φάση πέναλτι. Πεναλτάρα,
θα φωνάζει ο Τσίκινης στο Mega.
Εσύ θα βγαίνεις και θα κρίνεις τις
φάσεις τις αμφισβητούμενες. Μάλιστα. Και ποιον θα πιστέψει ο «γαύρος»; Εσένα ή τον Τσίκινη που τα
έχωσε στον Ολυμπιακό, πριν καλάκαλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα;
Μπάχαλο θα γίνει και του χρόνου με την παπαριά του Κλάτυ να
τα χώσει στον Ολυμπιακό. Αλλά ο
Κλάτυ ήρθε για να μη γίνει μπάχαλο. Έφυγε ο μπαχαλάκιας Περέιρα κι ήρθε αυτός με τα κοντά
500 τον μήνα, για να ξεμπαχαλέψει το ποδόσφαιρο. Κάνω λάθος;
Να σ’ το προχωρήσω περισσότερο, μίστερ Κλάτυ. Πες ότι αύριο
δίνεται ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, που δεν είναι καραμπινάτο. Μάλιστα. Και λες εσύ ότι δίκαια

το έδωσε ο διαιτητής. Έτσι θα σε
αφήσουνε οι άλλοι, το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο;
Όχι, ρε. Θα σου πούνε ότι επίτηδες λες ότι είναι πέναλτι, για να
δείξεις ότι δεν έχει καμία κόντρα
με τον Ολυμπιακό. Μετά, θα σε περιλάβουνε οι Κάκοι. Κατάλαβες,
τώρα, σε ποια χοντρή λούμπα έχεις πέσει, μίστερ Κλάτυ;
Να σου πω και το άλλο. Αποφάσισες να κρατήσεις τον Τριτσώνη
και τον Κουκουλάκη, ξέροντας ότι ο Ολυμπιακός βγάζει σπυράκια.
Μάλιστα. Κατ’ αρχήν, τα είχες πει
στον Ολυμπιακό όταν ζητούσες τη
στήριξή του ότι θα τους κρατήσεις;
Απλά πράγματα σε ρωτάω.
Άπαξ κι έλεγε ο Κλάτυ ότι θα
τους κρατούσε, υπήρχε ποτέ περίπτωση να τον στήριζε ο Ολυμπιακός;
Με την καμία, σου λέω εγώ. Δεν το
ανέφερε καν ο Κλάτυ, ότι θα τους
κρατούσε. Τον στήριξε ο Ολυμπιακός και του την έφερε ο Άγγλος.
Πάμε παρακάτω. Και λέει ο Ολυμπιακός ότι αποσύρω τη στήριξή μου. Μάλιστα. Δικαίωμά του. Και
βγαίνεις και λες, δεν θα μου πεις εμένα πώς θα διοικήσω. Ο σοβαρός
αρχιδιαιτητής λέει ότι, κύριοι του
Ολυμπιακού, κράτησα τον Τσιτσώνη και τον Κουκουλάκη γι’ αυτούς
και γι’ αυτούς τους λόγους. Σας παρακαλώ να μου έχετε εμπιστοσύνη.
Κύριε Μαρινάκη, trust me.
Έτσι κάνουνε οι σοβαρές προσωπικότητες. Κι όχι κουτσαβάκικα
πράγματα, δεν θα μου πεις εσύ
πώς θα διοικήσω, γιατί εγώ δεν
σου υπέδειξα ποιον θα πάρεις
προπονητή. Who do you think you
are, mr Claty; Ποιος νομίζεις ότι
είσαι, κύριε Κλάτυ; Μήπως μας
πέρασες για ιθαγενείς; Δεν το εκτίμησες σωστά το μυαλό του Έλληνα, μίστερ Κλάτυ.
Έτσι είναι. Εξηγήσεις έπρεπε να
δώσεις στον Ολυμπιακό ή να μη μιλήσεις καθόλου. Να σου πω και το
άλλο; Έτσι και τον αδικήσει διαιτητής τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα ή το Κύπελλο, ετοιμάσου να ξαναζήσεις όσα έζησες στην Αγγλία.
Φύλλο και φτερό θα σε κάνουνε. Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο
για τον Κλάτυ. Ένα search στο
Google και τα έχεις όλα στο πιάτο.
Και ότι χτύπησε φαλιμέντο από μία
εταιρεία με ηλεκτρικά και τον πετάξανε από το ΔΣ επειδή χρωστούσε 60.000 λίρες Αγγλίας.
Κι όχι μόνο αυτό. Ο Κλάτυ ήταν
πολύ γλυκοτσούτσουνος, σου λέει.
Βρήκε μια μιλφάρα 50 ετών και έκανε ομορφιές. Της είπε ότι είναι ελεύθερος, όχι παντρεμένος. Τον είδε
στο instagram με τη σύζυγο την
Κλαίρη κι έγινε ανάστα ο κύριος
στην Αγγλία. Μέχρι ότι του έκαψε
την πόρσε μπόξτερ την κατηγόρησε.
Και μετά, βγήκε η Αντρέα στον
Τύπο κι έλεγε ότι είναι φλογερός
εραστής, ότι έκανε τρελό παιχνίδι
με τα πόδια της κι ότι εν τέλει είναι f**** horny για όσους καταλαβαίνουν και δεν της επέτρεπε να
φοράει πλεκτά εσώρουχα. «Σαρω-
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τικός», σου λέει η Αντρέα.
Αν και για μένα, δηλαδή, μια χαρά τον βρίσκω τον Κλάτυ, άπαξ κι
είναι γλυκοαίματος. Δεν έκανε και
τίποτα κακό στο φινάλε, αν ψάχνεται για τίποτα ξέμπαρκο, πολυγαμικά όντα είναι οι άντρες, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Κι ωραίος άντρας και σύγχρονος είναι. Με το
ζελεδάκι του στο μαλλί, teen σκέτος ο Κλάτυ.
Έτσι είναι, μίστερ Κλάτυ. Στην
πρώτη στραβή, θα σε πλακώσουνε
και πού σε πονεί και πού σε σφάζει.
Μέχρι ότι σε πετάξανε από το συν-

δικάτο των διαιτητών, επειδή είχες
ρατσιστική συμπεριφορά εναντίον
του πρώην παίκτη της Τσέλσι, του
Όμπι Μίκελ, θα σου γράφουνε.
Τα πάντα όλα.
Μέχρι ότι σου απαγορεύσανε να
σφυρίζεις ματς της Έβερτον, γράφει το διαδίκτυο. Γιατί σ’ ένα ματς
με τη Λίβερπουλ, γράφουνε ότι
συμβουλεύτηκες τον Στίβεν Τζέραρντ κι έδειξες κόκκινη κάρτα
στον Τόνι Χίμπερτ της Έβερτον.
Έτσι είναι. Χίλια δυο θα σου
γράψουνε για να σε απομυθοποιήσουνε. Μέχρι κι αυτό που έγραψε

το «Newcastle
Evening Chronicle»,
ότι σε βάλανε σε αναστολή, επειδή υπήρξανε
ανώνυμοι ισχυρισμοί για
τυχερά παιχνίδια, ενδοοικογενειακή βία και χρήση ναρκωτικών. Που εμείς δεν το υιοθετούμε αυτό. Τίποτα δεν αποδείχτηκε. Τα γραπτά μένουν, ωστόσο, μίστερ Κλάτυ.
Μπας και ξηγήθηκες καμία μήνυση στην εφημερίδα αυτή ή στο
σάιτ https://www. dailymail.
co.uk/news/article-5210015/
M a r k- C l a t t e n b u r g - c a u g h t cheating-divorcee-50.html, που
τα έγραψε;
Κατάλαβες, τώρα, μίστερ Κλάτυ, σε τι παπαριά έπεσες; Εκτός,
βέβαια, κι αν δεν σε νοιάζει. Τότε,
αλλάζει το πράγμα. Μπορεί να πεις
ότι εγώ ήρθα στην Ελλάδα για να
κάνω μια αρπαχτή, όπως στη Σαουδική Αραβία, κι ας γράφουνε ό,τι
θέλουνε. Αλλιώς είναι τότε το έργο. Κι αν από τη Σαουδική Αραβία
τον σουτάρανε τον Κλάτυ, αυτοί
έχασαν κι εμείς κερδίσαμε. Θα δείξει. Πάντως, όσο έμεινε στην αραπιά ο Κλάτυ, δεν έκανε απολύτως
τίποτα και γι’ αυτό τον σουτάρανε.
Είναι μαγκίτης, όμως, ο Μαρκ,
αυτό έχω να πω εγώ και να σ’ το
κλείσω. Αφού βρήκε στην Ελλάδα
σχεδόν τα ίδια λεφτά με όσα έπαιρνε στη Σαουδική Αραβία, του
βγάζεις το καπέλο. Είναι γίγαντας
διαπραγματευτής. Πουλάει άποψη
και παίρνει λεφτά. Το καλύτερο επάγγελμα, μακράν.
Τώρα, αν τα δικά του τα λεφτά
δεν τα παίρνει ούτε η Σακελλαροπούλου, ούτε ο Μητσοτάκης,
δυο φορές μαγκιά του. Και στο φινάλε, τι είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός
μπροστά σ’ έναν αρχιδιαιτητή Άγγλο, που έχει σφυρίξει τελικούς
Champions League...

Μπέος και
Μονεμβασιώτης
έπιασαν στασίδι
Και μόλις έγινε αυτό με
τον Ολυμπιακό, που
έβγαλε ανακοίνωση
κατά του
Κλάτενμπεργκ, ο
Μπέος με τον
Μονεμβασιώτη πήγανε
να πιάσουνε στασίδι.
Μη τυχόν και δεν τους
πάρει με καλό μάτι ο
Κλάτυ. Λες κι είναι
μαθητούδια στο
γυμνάσιο που
σηκώνουν το χέρι για
να τους προσέξει η
δασκάλα και να τους
βάλει καλό βαθμό στο
πρώτο δίμηνο. Ο
Αχιλλέας, βέβαια, δεν
τα κάνει αυτά. Πέντε
γλώσσες μιλάει, είναι
θεσμικό πρόσωπο της
πολιτικής ζωής του
τόπου, θα ζητήσει ένα
ραντεβού, θα του τα
ξηγήσει ωραία του
Κλάτυ. Με το νι και με
το σίγμα. Πώς
παιζότανε το έργο επί
Γκιρτζίκη, πώς έγινε η
αλλαγή και ήρθε ο
Σαββίδης στα
πράγματα με
δημοκρατικές
διαδικασίες, τα πάντα
όλα. Μεγάλη υπόθεση
να μιλάς στη γλώσσα
του αρχιδιαιτητή και
του διαιτητή. Σε
καταλαβαίνει και τον
καταλαβαίνεις…
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Η πρόταση
του ΟΦΗ
έσωσε
τις ομάδες
Η πρόταση του ΟΦΗ
να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα στις 12
Σεπτεμβρίου παρά την
απόφαση της ΕΠΟ να
ορίσει την ίδια μέρα
τον τελικό του
Κυπέλλου μεταξύ
Ολυμπιακού και ΑΕΚ
σώζει κάπως την
κατάσταση….
Η λύση (που πρότεινε ο
ΟΦΗ και συμφώνησαν
οι άλλες ΠΑΕ) είναι να
μην παίξουν ο
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ
την ίδια μέρα αφού δεν
θα μπορούν καθώς θα
αγωνίζονται για το
Κύπελλο, αλλά το
υπόλοιπο πρόγραμμα
της πρεμιέρας του
πρωταθλήματος της
Super League να γίνει
κανονικά.
Για να μην ακυρωθεί
όλο το πρόγραμμα
αποφασίστηκε να
οριστεί μάλιστα το
ΑΕΚ-Ολυμπιακός στην
πρεμιέρα και να
αναβληθεί ταυτόχρονα
για τις 16 Δεκεμβρίου
που υπάρχει μια κενή
ημερομηνία για να
διεξαχθεί....
Για το θέμα μάλιστα
υπάρχει ήδη η
σύμφωνη γνώμη τόσο
της ΕΠΟ, όσο και της
Cosmote που έχει τα
δικαιώματα του
Κυπέλλου.
Ο ΠΑΟΚ ζήτησε και θα
παίξει Παρασκευή 11
Σεπτεμβρίου, ενώ το
Σάββατο 12 του μηνός
εκτός από τον τελικό
θα οριστεί ένας
αγώνας της πρεμιέρας
που δεν θα είναι του
Παναθηναϊκού ο
οποίος για
τηλεοπτικούς λόγους
θα παίξει την Κυριακή
13 Σεπτεμβρίου.

Χωρίς επίσημα παιχνίδια θα πήγαιναν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA
αν η Super League δεν όριζε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 12 Σεπτεμβρίου

Η «νάρκη» της ΕΠΟ θα
έστελνε…άκλαφτες τις
ομάδες μας στην Ευρώπη!!!
Toυ Μανώλη Δράκου
ο ότι η ΕΠΟ δεν ενδιαφέρεται για την πορεία
των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη απόφασή της να ορίσει τον
τελικό του Κυπέλλου μεταξύ
Ολυμπιακού και ΑΕΚ στις 12
Σεπτεμβρίου. Πάνω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της
Super League.
Το γιατί δεν ενδιαφέρεται,
είναι προφανές…
Οι αντίπαλοι σχεδόν όλων των
ελληνικών ομάδων στις προκριματικές φάσεις του Champions
League και του Europa League έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν επίσημα παιχνίδια εδώ και καιρό.
Στη Σερβία ή και στην Κύπρο
(απ’ όπου θα προέλθει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off
του Champions League από το
ζευγάρι του Ερυθρού Αστέρα με
την Ομόνοια) το πρωτάθλημα έχει
ξεκινήσει από τον… Ιούλιο και τον
Αύγουστο.
Ο λόγος είναι απλός. Οι ομάδες

Τ

που παίζουν στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις θα πρέπει να έχουν
δώσει επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους για να μπορούν να
έχουν αξιώσεις πρόκρισης στους
προκριματικούς γύρους των διοργανώσεων της UEFA.
Στην Ελλάδα η ΕΠΟ… πρωτοπορεί. Δεν έχει καταφέρει ακόμη
να διοργανώσει τον… περσινό τελικό του Κυπέλλου και ψάχνει ημερομηνίες να τον βολέψει πάνω
στο πρωτάθλημα, δηλαδή να κά-

νει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στις
ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη και ευτυχώς που μεσολάβησε η πρόταση του ΟΦΗ να γίνουν
κανονικά (στις 12 Σεπτεμβρίου) όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας της
Super League και παράλληλα να
διεξαχθεί και ο τελικός ΑΕΚ-Ολυμπιακού στον Βόλο…
Η πρόταση θα δώσει την δυνατότητα στις ελληνικές ομάδες να
παίξουν –τουλάχιστον- ένα επίσημο ματς πριν ριχτούν στις ευρω-

παϊκές μάχες μπας και καταφέρουν να μαζέψουν μερικούς βαθμούς για το δύσμοιρο ελληνικό
ποδόσφαιρο που πνέει τα λοίσθια!

Ο Θρύλος 2 παιχνίδια,
8 ο Ερυθρός Αστέρας
Ο Ολυμπιακός που θα παίξει με
τον νικητή της αναμέτρησης Ομόνοια-Ερυθρός Αστέρας θα δώσει
το πρώτο ματς στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου και τη ρεβάνς μια βδομάδα αργότερα. Δηλαδή, άντε να
’χει παίξει ένα ή δύο επίσημα παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, μέχρι τους καθοριστικούς αγώνες της σεζόν για την είσοδό
του στους ομίλους του Champions League.
Την ίδια ώρα, η Ομόνοια θα έχει δώσει τέσσερα παιχνίδια για το
πρωτάθλημα στην Κύπρο, καθώς
η σεζόν στη Μεγαλόνησο άρχισε
στις 21 Αυγούστου… Όταν έρθει η
ώρα να παίξει η κυπριακή ομάδα
με τον Ολυμπιακό(αν προκριθεί επί του Ερυθρού Αστέρα) θα βρίσκεται ήδη ένα μήνα σε φουλ ρυθμούς.
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Το ίδιο και ο Ερυθρός Αστέρας,
ο οποίος θα έχει παίξει 8 παιχνίδια,
καθώς το πρωτάθλημα στη Σερβία
ξεκίνησε από τις… 31 Ιουλίου! Παράλληλα, η σερβική ομάδα έχει
δώσει και αγώνες για τα προκριματικά του Champions League…
καθώς έπαιξε με τα Τίρανα και θα
παίξει και με την Ομόνοια, δύο μονά παιχνίδια.
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της σεζόν…) πάνω στην έναρξη του
πρωταθλήματος ήταν
από κάθε πλευρά ακατανόητη καθώς τίναζε
στον αέρα τον προγραμματισμό των ομάδων και θα τις
έστελνε άκλαφτες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις….

Με δύο παιχνίδια η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ, παρ’ ότι πήρε το «καλό» εισιτήριο και θα παίξει τελευταία (σε
σχέση με Άρη και ΟΦΗ στα προκριματικά του Europa League), θα
βρει στον δρόμο της τη Σεντ Γκάλεν. Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει
την ελβετική ομάδα στις 24 Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι
θα πάει σε μια κρίσιμη μονομαχία
με ένα ή δύο παιχνίδια από τις εγχώριες διοργανώσεις…
Ίσως στην ΕΠΟ να μην τους ενδιαφέρει (κάτι που είναι πολύ πιθανό) ότι από τη νέα σεζόν το ελληνικό ποδόσφαιρο που βρίσκεται
στη 18η θέση της βαθμολογίας
της UEFA θα παίζει στην Ευρώπη
με… τέσσερις ομάδες, οι οποίες θα
ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους μες
στο κατακαλόκαιρο και η Super
League θα πρέπει να ξεκινά από
τα μέσα… Ιουλίου.
Κι όμως, η κλήρωση που έγινε
μεσοβδόμαδα δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στις ελληνικές ομάδες να
προχωρήσουν στην Ευρώπη…

Οι Άρης,ΟΦΗ τυχεροί,
ο ΠΑΟΚ κερδισμένος
Ο Άρης και ο ΟΦΗ έπεσαν σε διαχειρίσιμους αντιπάλους, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη και να αποκλειστεί από
την Μπενφίκα στα προκριματικά
του Champions League θα συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League.
Την ώρα που ο Άρης και ο ΟΦΗ (που θα πάρουν μέρος στον β΄
προκριματικό γύρο) κινδύνευαν να
βρεθούν αντίπαλοι με την Τότεναμ
του Μουρίνιο και την ισπανική
Γρανάδα αντίστοιχα (και να αποχαιρετήσουν από νωρίς τα ευρωπαϊκά σαλόνια χωρίς να μαζέψουν
ούτε έναν βαθμό για το ελληνικό
ποδόσφαιρο που έχει βυθιστεί στη
18η θέση της βαθμολογίας της
UEFA και από τη νέα σεζόν θα παίζει με τέσσερις και όχι με πέντε ομάδες στις διασυλλογικές διοργανώσεις…) βρέθηκαν αντίπαλοι με
ομάδες στα μέτρα τους και απέκτησαν μέσω της κλήρωσης ελπίδες πρόκρισης.
Ο Άρης με την ουκρανική Κόλος Κοβαλίνκα, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2012 και παίζει για
πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και ο ΟΦΗ με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Τα παιχνίδια είναι
μονά. Μάλιστα, θα γίνουν και τα
δύο στην έδρα των ελληνικών ομάδων, δηλαδή ο Άρης θα φιλοξενήσει τους Ουκρανούς στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη και ο ΟΦΗ τους Κύπρι-

Πότε ξεκινούν
τα πρωταθλήματα
ους στο Ηράκλειο.
Υποτίθεται ότι ο προγραμματισμός της Super League ήταν τέτοιος, ώστε οι ελληνικές ομάδες
να είχαν τουλάχιστον ένα παιχνίδι
στα πόδια τους από το πρωτάθλημα όταν θα έμπαιναν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Αυτό θα ίσχυε για όλους, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ ο οποίος μπήκε
στα προκριματικά του Champions
League πιο νωρίς απ’ όλους με το
παιχνίδι κόντρα στην Μπεσίκτας
στις 25 Αυγούστου, που ήταν αδύνατον να είχε ξεκινήσει τότε η σεζόν στη Super League.
Γι’ αυτόν τον λόγο (για να έχουν
παιχνίδια στα πόδια τους οι ομάδες) η Super League είχε φροντίσει να ορίσει την έναρξη του πρωταθλήματος στις 12 Σεπτεμβρίου
και όχι αργότερα, παρ’ ότι θα μπορούσε.
Διότι στις 16 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι
του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα (μετά την κλήρωση που έγινε την περασμένη Δευτέρα) για τον τρίτο
προκριματικό γύρο του Champions League. Και μία ημέρα αργότερα στις 17 Σεπτεμβρίου είναι επίσης προγραμματισμένοι οι αγώνες του Άρη με την Κόλος Κοβαλίνκα και του ΟΦΗ με τον Απόλλωνα Λεμεσού για το Europa
League, κάτι που σημαίνει ότι –αν
το πρωτάθλημα δεν ξεκινήσει στις
12 Σεπτεμβρίου– οι τρεις ελληνικές ομάδες θα πάνε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις χωρίς να έχουν παίξει ούτε ένα παιχνίδι στο
ελληνικό πρωτάθλημα!
Στην Ουκρανία η αντίπαλος του

Άρη, η Κόλος, έχει ήδη παίξει έναν
αγώνα πρωταθλήματος (έχασε 31 από τη Σαχτάρ στην πρεμιέρα) και
θα δώσει και δεύτερο ματς (γιατί
μεσολαβεί η αργία στα εθνικά πρωταθλήματα λόγω των Εθνικών ομάδων) με τη Λβιβ στις 12 Σεπτεμβρίου λίγο πριν έρθει να παίξει με
τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Το ίδιο και ο Απόλλωνας Λεμεσού. Στην Κύπρο ήδη έχει ξεκινήσει
το πρωτάθλημα από τις… 26 Αυγούστου για να βοηθηθούν οι ομάδες της Μεγαλονήσου που έχουν
νωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά
αυτά είναι ψιλά γράμματα για την
ΕΠΟ.
Ο Απόλλωνας Λεμεσού έπαιξε
στην πρεμιέρα με τη Δόξα Κατωκοπιάς (1-1), ενώ στη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας 60 τον Ερμή. Ακολουθεί (αυτή την
εβδομάδα) η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και στις 12 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην έδρα του με την
Πάφο, δηλαδή με απλά λόγια μέχρι να παίξει με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (17 του Σεπτεμβρίου) θα
έχει δώσει τρία παιχνίδια, όταν η
κρητική ομάδα δεν θα έχει δώσει
κανένα…
Μόνο στην Πορτογαλία η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Μπενφίκα, θα
δώσει το πρώτο της παιχνίδι για το
πρωτάθλημα στις 19-20 Σεπτεμβρίου.
Ο κορωνοϊός μπορεί να επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την λήξη της
προηγούμενης σεζόν και κατ΄επέκταση την έναρξη της επόμενης, όμως η απόφαση της ΕΠΟ να ορίσει τον τελικό (κάτι που σε άλλες
χώρες γίνεται πριν από την έναρξη

Αγγλία (Πρέμιερ Λιγκ): Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Αγγλία (Τσάμπιονσιπ): Σάββατο
12 Σεπτεμβρίου
Αγγλία (Λιγκ 1): Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Αγγλία (Λιγκ 2): Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ισπανία (Λα Λίγκα): Σάββατο 12
Σεπτεμβρίου
Ισπανία (Β’ κατηγορία): Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ιταλία (Σέριε Α): Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Ιταλία (Σέριε Β): Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Γερμανία (Μπουντεσλίγκα):
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Γαλλία (Λιγκ1): Σάββατο 22 Αυγούστου
Γαλλία (Λιγκ 2): Σάββατο 22 Αυγούστου
Σκωτία (Πρέμιερ Λιγκ): Σάββατο 1 Αυγούστου
Σκωτία (Τσάμπιονσιπ): Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Σκωτία (Λιγκ 1): Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Σκωτία (Λιγκ 2): Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Ολλανδία: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Πορτογαλία: 20 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο: Παρασκευή 7 Αυγούστου
Ελβετία: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Κύπρος: Σάββατο 22 Αυγούστου
Τσεχία: Σάββατο 22 Αυγούστου
Αυστρία: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Δανία: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Ιρλανδία: Παρασκευή 31 Ιουλίου
Ρωσία: Σάββατο 8 Αυγούστου
Β΄ Ρωσίας: Σάββατο 1 Αυγούστου
Πολωνία: Σάββατο 22 Αυγούστου
Κίνα: Σάββατο 25 Ιουλίου (σε 2
πόλεις θα διεξαχθούν όλα τα
ματς).
Κόπα Λιμπερταδόρες: Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου
Ουρουγουάη: Σάββατο 8 Αυγούστου
Παραγουάη: Παρασκευή 17 Ιουλίου
Ισημερινός: Παρασκευή 17 Ιουλίου
Περού: Παρασκευή 31 Ιουλίου
Χιλή: Παρασκευή 29 Αυγούστου

H γκάφα με
τα γήπεδα
Η ανεπάρκεια της ΕΠΟ
στο θέμα του ορισμού
του τελικού φαίνεται
και από τον τρόπο με
τον οποίο αποφάσισε –
ή δεν αποφάσισε– την
έδρα του αγώνα
μεταξύ του
Ολυμπιακού και της
ΑΕΚ.
Αρχικά έπεσε (και
ψηφίστηκε) η ιδέα της
Ριζούπολης, η οποία
όμως απορρίφθηκε
άμεσα από την
Αστυνομία καθώς το
γήπεδο δύσκολα
μπορεί να
αστυνομευθεί αφού
είναι μέσα στον αστικό
ιστό και θα χρειαστούν
μεγάλες δυνάμεις για
την τήρηση της τάξης,
παρά το γεγονός ότι ο
τελικός είναι
προγραμματισμένος να
γίνει χωρίς φιλάθλους.
Στη συνέχεια επελέγη
το ΟΑΚΑ, το οποίο
όμως μετά την
αναβολή (λόγω του
κρούσματος με
κορωνοϊό στον
Ολυμπιακό) θα κλείσει
για να επισκευαστεί ο
άθλιος χλοοτάπητας.
Η Αστυνομία δεν
δέχθηκε εκ νέου να
γίνει ο τελικός στη
Ριζούπολη, καθώς πριν
από ένα μήνα την είχε
κρίνει ακατάλληλη…
και γι’ αυτόν τον λόγο
η ΕΠΟ όρισε και το
Πανθεσσαλικό που
πριν από μερικά χρόνια
στον τελικό της ΑΕΚ με
τον ΠΑΟΚ είχαν γίνει
μεγάλης έκτασης
επεισόδια…
Ο Θεός να βάλει το
χέρι του…
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Οι βαφτισμένοι, εθνοποιημένοι, πολιτογραφημένοι,
εξαγορασμένοι, γίνονται συνεχώς όλο και περισσότεροι και
θαμπώνουν τη λάμψη Μουντιάλ και EURO. Ο Μουσολίνι πρώτος
διδάξας όταν η Ιταλία έπαιρνε με Αργεντινούς το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Λεγεώνα των ξένων η Γερμανία. Παίκτες που έπαιξαν ακόμη και σε
τέσσερις εθνικές ομάδες και στημένη φάμπρικα στον βωμό του χρήματος
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Ποιες… εθνικές ομάδες;
Ράγισε
η βιτρίνα
Ο αφελληνισμός των
ρόστερ της Super
League1 και της
Basket League
προσφέρει, θεωρητικά
πάντα, ίσως μια
καλύτερη ποιότητα
στις ομάδες, των ΠΑΕ
και ΚΑΕ (αν και αυτό
αμφισβητείται σε
πολλές περιπτώσεις).
Ωστόσο, τα υψηλά
ποσοστά ξένων (51,8%
και 41,3%, αντίστοιχα
σε ποδόσφαιρο και
μπάσκετ) αρκούν για
να «ραγίσει» η
«βιτρίνα» των δυο
δημοφιλέστερων
ομαδικών αθλημάτων,
που σαφώς αποτελούν
τα εθνικά
συγκροτήματα.
Στη Super League1 το
ποσοστό αλλοδαπών
αυξήθηκε πλέον στο
51,8% (σ.σ. από 49,2%
πριν από τη χειμερινή
μεταγραφική σεζόν) σε
σύνολο 411
ποδοσφαιριστών 14
ΠAE (πηγή:
transfermarkt.de) και
στην Basket League
στο δυναμικό 14 KAE
καταμετρήθηκαν στο
πρώτο τζάμπολ 41,3%
ξένοι σε 201
καλαθοσφαιριστές
(πηγή: esake.gr).
Δηλαδή, ένας στους
δύο και ένας στους…
δυόμισι!

Toυ Νίκου Συνοδινού
ε τον Ολλανδό
Τζον Φαν’τ Σιπ στο
τιμόνι της η Εθνική
ομάδα άρχισε τη
νέα
προσπάθειά
της
στο UEFA Nations League.
Την περασμένη Πέμπτη έπαιξε
με τη Σλοβενία, ενώ την Κυριακή δοκιμάζεται στο Κόσοβο.
Πάνω στις εθνικές ομάδες έχει
στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία από τις διεθνείς Συνομοσπονδίες,
που κερδίζουν αμύθητα ποσά, ειδικά από το ποδόσφαιρο, που αποτελεί τον βασιλιά των σπορ και συγκινεί τα πλήθη. Ο κόσμος βγαίνει
στους δρόμους και πανηγυρίζει, όχι όταν ένας ομοεθνής του κατακτά ένα Νόμπελ ή πρωταγωνιστεί
σε μια επιστήμη, αλλά όταν η Εθνική του ομάδα κυριαρχεί.
Το ζήτημα όμως είναι… ποια Εθνική ομάδα Οι βαφτισμένοι, εθνοποιημένοι, πολιτογραφημένοι,
εξαγορασμένοι, γίνονται συνεχώς
όλο και περισσότεροι. Το φαινόμενο δεν είναι νέο. Πόσες χώρες όταν φιλοξενούν Ολυμπιακούς Αγώνες δεν εντάσσουν στο δυναμικό τους αθλητές και αθλήτριες από
άλλες χώρες Δεν είναι μακριά η
εποχή που θα δούμε Εθνικές ομάδες με τεράστια ποσοστά ξένων.
Και όλα αυτά στον βωμό της επιτυχίας, του κέρδους, της διάκρισης,
των εσόδων…
Οι κανόνες της FIFA δεν είναι
αυστηροί τα τελευταία χρόνια, καθώς ακολουθούν τις επιταγές της
κοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι
συνήθως οι αλλαγές σε Εθνικές ομάδες συμβαίνουν λίγο πριν από
μεγάλα γεγονότα, όπως π.χ. ένα
Μουντιάλ, και παρά το ότι έχουν
ξεσηκωθεί πολλοί που αντιτίθενται
στην ευελιξία της ομοσπονδίας να
δέχεται αυτές τις «μεταπηδήσεις»,
τα δεδομένα δεν αλλάζουν.
Για τους συλλόγους είναι κατανοητό και αυτονόητο πλέον να ενισχύονται με ξένους παίκτες, καθώς αποτελούν ανώνυμες εταιρείες και μπορεί να εδράζουν σε μια
χώρα, αλλά έχουν οπαδούς σε πάρα πολλές. Ειδικά οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, της Ισπανίας, της
Γερμανίας, έχουν φιλάθλους στις
πέντε ηπείρους.
Στις Εθνικές ομάδες, ωστόσο, οι
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παίκτες φέρουν το εθνόσημο στη
φανέλα τους. Εκπροσωπούν μια
χώρα. Μια χώρα που πολλοί δεν έχουν κανένα δέσιμο μαζί της. Η Εθνική εκπροσωπεί ένα έθνος. Τι είναι όμως έθνος; Ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά
γνωρίσματα, όπως φυλή, γλώσσα,
θρήσκευμα, κοινή ιστορία - πολιτισμό, γεωγραφική καταγωγή και έχουν εθνική συνείδηση.
Στην ιστορία για να έχει επιτυχίες μια Εθνική ομάδα και να ενισχυθεί η εθνική συνείδηση του έθνους, ακραίοι φασίστες δεν δίστασαν να κλέψουν αθλητές.
Πρώτος διδάξας θεωρείται ο
Μπενίτο Μουσολίνι. Χωρίς την
ιταλοποίηση των Αργεντινών Ραϊμούντο Όρσι, Λουίτζι Μόντι,

Ενρίκο Γκουαΐτα και Αντίλιο
Ντεμαρία, η Σκουάντρα Ατζούρα
δεν θα στεφόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου το 1934
και 1938.
Η βιομηχανία του ποδοσφαιρικού θεάματος κάνει τη δουλειά
της, αλλά η λάμψη που είχαν οι Εθνικές ομάδες αρχίζει και… θαμπώνει. Δεν είναι τυχαίες οι αλλαγές στις μεγάλες διοργανώσεις όπου συμμετέχουν όλο και περισσότερες Εθνικές ομάδες, ώστε να μεγαλώσει η πίτα του ενδιαφέροντος
και των… εσόδων.
Όταν το 2006 ο Λεβ παρουσίασε στο Μουντιάλ της Γερμανίας τη νεανική ομάδα του, την ίδια με εκείνη που επέστρεψε το
2014 με το Παγκόσμιο Κύπελλο

από τη Βραζιλία, η πολυπολιτισμικότητα παρουσιάστηκε με υπερηφάνεια ως το κλειδί της επιτυχίας:
υπήρχε ο Πολωνός Μίροσλαβ
Κλόζε, ο Γκανέζος Ζερόμ Μπόατενγκ, ο Μάριο Γκόμεθ με Ισπανό πατέρα, ο Σάμι Κεντίρα με
διαβατήριο Τυνησίας και πολλοί
άλλοι, οι περισσότεροι μεγαλωμένοι στη Γερμανία.
Ποιος ξεχνάει ότι ο Οζίλ με τη
σημαία της Τουρκίας και τον Ταγίπ
Ερντογάν φωτογραφίζεται με περηφάνια, παρ’ ότι έχει κατηγορηθεί γι’ αυτό; Στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας που μετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Γαλλίας τo 2016, οι μισοί παίκτες είχαν άλλη καταγωγή. Συγκεκριμένα οι Οζίλ (Τουρκία), Τσαν
(Τουρκία), Χέκτορ (Τουρκία),
Μπόατενγκ (Γκάνα), Μουστάφι
(Αλβανία), Μπελαράμπι (Μαρόκο), Κεντίρα (Τυνησία), Γκόμεζ (Ισπανία), Ποντόλσκι (Πολωνία),
Λένο (Ρωσία), Σανέ (Σενεγάλη),
Ταχ (Ακτή Ελεφαντοστού). Ακόμη
και ο Ρούντιγκερ, που ήταν στην
αρχική αποστολή αλλά αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή, έχει τις
ρίζες της καταγωγής του στη Σιέρα Λεόν.
Η ιστορία φαίνεται πως εκδικείται τον ψυχοπαθή δολοφόνο Αδόλφο Χίτλερ και την… ανώτερη,
σύμφωνα με τις φαντασιώσεις του,
Άρεια φυλή, καθώς οι περισσότεροι από τους μισούς παίκτες της Εθνικής δεν ήταν αμιγώς Γερμανοί
ή δεν ήταν καν Γερμανοί στην καταγωγή τους, έχοντας προέλθει από γενεαλογικό δένδρο που καμία
σχέση δεν έχει με τη χώρα στην οποία πολιτογραφήθηκαν.
Στο θέμα έκανε αναφορά και το
περιοδικό «Economist», τονίζοντας ότι «η γερμανική ομάδα που
συμμετέχει στο Euro 2016 είναι αντιπροσωπευτική μιας περίεργης
τάσης που παρατηρείται στη Γερμανία. Περίπου ένας στους πέντε Γερμανούς έχει το λεγόμενο “μεταναστευτικό υπόβαθρο”, το οποίο χαρακτηρίζει τους μισούς παίκτες της Εθνικής ομάδας».
Στη χώρα μας οι πρώτες νόθες
ελληνοποιήσεις έγιναν την περίοδο της χούντας. Εν μια νυκτί οι Αργεντινοί Πολέτι, Αρτσιμπαλ, Νικολάου, Ερέρα, ο Βραζιλιάνος
Ντεμέλο, οι Ουρουγουανοί Βιέ-

ρα, Λοσάντα βαπτίστηκαν Έλληνες ομογενείς. Στην πορεία τα κόλπα του ποδοσφαίρου αντέγραψαν
τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα. Στις αρχές της δεκαετίας του
1990 με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της ΕΣΣΔ, κάποιοι ανακάλυψαν ότι είχαν… σπείρει εξώγαμα σε διάφορες χώρες.
Τα χρόνια πέρασαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε τα σύνορα
μεταξύ των κρατών-μελών της,
αλλά η ζήτηση των διαβατηρίωνμαϊμού παραμένει αυξημένη. Με το
αζημίωτο κυρίως τα βαλκανικά κυκλώματα στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στη Σλοβενία, στην Κροατία
αλλά και εκείνα στη Σλοβακία, στην
Ιταλία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, και όχι μόνο, εκδίδουν
διαβατήρια σε όποιον αναζητεί μια
καλύτερη ευκαιρία στη Γηραιά Ήπειρο.
Την υπομονή να αποκτήσουν
νόμιμα την ελληνική υπηκοότητα
ζώντας οκτώ χρόνια στη χώρα μας
είχαν ελάχιστοι. Μεταξύ αυτών, ο
εκ Κάπο Βέρντε ορμώμενος ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής
Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος ήταν ο πρώτος έγχρωμος που αγωνίστηκε στην Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά από πρόσκληση
του αείμνηστου Κώστα Πολυχρονίου.
Η (εξ)αγορά της επιθυμητής υπηκοότητας έχει εξελιχθεί σε φάμπρικα, ιδιαίτερα με τη φόρμουλα
της απόκτησης διαβατηρίων-«μαϊμού» (των λεγόμενων κοινοτικών)
από διάφορες χώρες-μέλη της ΕΕ.
Στο μέλλον δεν αποκλείεται οι παίκτες να επιλέγουν διαβατήριο όπως
οι εφοπλιστές σημαία ευκαιρίας για
τα καράβια τους. Όταν ο Αργεντινός Μάουρο Καμορανέζι στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο
ποδόσφαιρο με την Ιταλία, ετησίως
θα αυξάνεται ο αριθμός των παικτών που θα αναζητούν μια δεύτερη υπηκοότητα και των παραγόντων οι οποίοι θα κάνουν ό,τι περνάει από την τσέπη τους για να εντάξουν στην ομάδα τους (Εθνική
ή σύλλογο) έναν ποιοτικό παίκτη.
Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα,
Λάζλο Κουμπάλα, είναι ο άνθρωπος που κατέχει το ρεκόρ, αφού φόρεσε τις φανέλες τεσσάρων Εθνικών ομάδων!. Ο Κουμπάλα αγωνίστηκε 6 φορές με την
Εθνική Τσεχοσλοβακίας, 3 φορές
με την Εθνική Ουγγαρίας, 19 φορές με την Εθνική Ισπανίας, ενώ είχε και 4 συμμετοχές με την Εθνική
Καταλονίας, που είναι μεν αναγνωρισμένη Εθνική ομάδα, δεν
λαμβάνει όμως μέρος σε διεθνείς
διοργανώσεις, αλλά δίνει ένα επίσημο φιλικό κάθε χρόνο.

Ντι Στέφανο…
τρεις Εθνικές!
Το μεγαλύτερο και πιο βαρύ όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Αλφρέντο Ντι Στέφανο, αγωνίστηκε με τρεις διαφορετικές Εθνικές
ομάδες. Ξεκίνησε αγωνιζόμενος

στη γενέτειρά του Αργεντινή, έχοντας 7 συμμετοχές. Στη συνέχεια
φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Κολομβίας δύο μόλις φορές και, τέλος, έχοντας 31 συμμετοχές, έπαιξε με την Εθνική Ισπανίας. Εκεί δηλαδή που έχει στεριώσει μετά τη
μεγαλειώδη του παρουσία στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα χνάρια του Ντι Στέφανο ακολούθησε ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Δεν έπαιξε μόνο σε δύο αλλά σε τρεις Εθνικές ομάδες κατά τη
διάρκεια της καριέρας του. Ο
Στάνκοβιτς φόρεσε τα εθνόσημα
της Γιουγκοσλαβίας το 1998 στο
Μουντιάλ της Γαλλίας, του Μαυροβουνίου το 2006 πάλι σε παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας και
της Σερβίας το 2010 ως αρχηγός
της ομάδας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Λουίς Μόντι, έπαιξε σε
δύο τελικούς Μουντιάλ
με διαφορετικές
ομάδες!

Αυτό είναι το μοναδικό ρεκόρ
Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα μείνει ακατάρριπτο! Ο Λουίς Μόντι
έπαιξε σε δύο συνεχόμενους τελικούς, το 1930 και το 1934. Μόνο
που έπαιξε με διαφορετική ομάδα.
Με την Αργεντινή το 1930 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και με
την Ιταλία το 1934 στη Ρώμη κόντρα στην Τσεχοσλοβακία. Έχασε
τον πρώτο, κέρδισε τον δεύτερο.

Ζοζέ ΑλταφίνιΜατσόλα: Με Βραζιλία
και Ιταλία
Ο Ζοζέ Αλταφίνι-Ματσόλα
αγωνίστηκε σε δύο Μουντιάλ με
δύο διαφορετικές ομάδες. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 στην
πρεμιέρα της Βραζιλίας κόντρα
στην Αυστρία πέτυχε δύο γκολ.
Στους άλλους αγώνες όμως προτιμήθηκε ο Βαβά. Στη διάρκεια του
Μουντιάλ τον απέκτησε η Μίλαν.
Στην Ιταλία έμεινε είκοσι χρόνια. Εξαιτίας της ιταλικής καταγωγής
του πολιτογραφήθηκε Ιταλός και
στο επόμενο Μουντιάλ έπαιξε με
τη «Σκουάντρα Ατζούρα».

Φέρεντς Πούσκας: Σε
Ουγγαρία και Ισπανία
Έφτιαξε το όνομά του αγωνιζόμενος σ’ εκείνη την εκπληκτική Εθνική Ουγγαρίας της δεκαετίας του

’50 που άλλαξε πολλά στον
τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν
το άθλημα οι προπονητές και οι
παίκτες. Όμως ο Φέρεντς Πούσκας φόρεσε και άλλη φανέλα Εθνικής ομάδας. Και αυτή ήταν της
Ισπανίας, αφού η παραμονή του
στη Ρεάλ Μαδρίτης τού έδωσε τη
δυνατότητα και το δικαίωμα να πά-
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του 1984 και το
Διηπειρωτικό Κύπελλο το 1985. Ο
τρεις φορές κάτοχος της
«Χρυσής Μπάλας» είχε
διαπρέψει στην Εθνική Γαλλίας.

Δεν έπαιξε ο… Βάσια
ρει την υπηκοότητα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη χώρα
που τον φιλοξενούσε.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ντιέγκο Κόστα έχει καταφέρει να αγωνιστεί τόσο με τα χρώματα της
χώρας του όσο και με την Ισπανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 έλαβε
την υπηκοότητα του Ισπανού πολίτη κάτι που του έδωσε τη δυνατότητα να φορέσει το εθνόσημο της
χώρας στην οποία διέμενε έτσι και
αλλιώς.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
της FIFA, παρά το γεγονός ότι το ίδιο έτος έπαιξε σε δύο φιλικά ματς
με τη Βραζιλία –κόντρα στην Ιταλία και τη Ρωσία– μπόρεσε να αλλάξει Εθνική ομάδα, ακριβώς επειδή τα παιχνίδια στα οποία είχε συμμετάσχει με τη Βραζιλία ήταν μόνο
φιλικά. Πράγμα που δεν τον δέσμευε στην παραμονή στους «σελεσάο» για πάντα.
Συνολικά, με την Ισπανία πέτυχε
σε 24 εμφανίσεις 10 γκολ στην καριέρα του. Αυτό που όμως προκάλεσε σάλο ήταν το ντεμπούτο του
31χρονου πια σε επίσημο ματς με
τους Ισπανούς που έγινε το 2014
στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Ο Μισέλ Πλατινί
έπαιξε και στην Εθνική
Κουβέιτ
Ο Μισέλ Πλατινί ξεκίνησε
την καριέρα του ως παίκτης της Εθνικής Κουβέιτ σε έναν φιλικό αγώνα της χώρας κόντρα στη Σοβιετική Ένωση το 1988. Ωστόσο, δεν
έπαιξε με αυτό το εθνόσημο λόγω
καταγωγής ή υπηκοότητας, αλλά
γιατί ο Εμίρης του Κουβέιτ τον είχε
προσκαλέσει να αγωνιστεί με την
Εθνική. Ήταν το πρώτο και το τελευταίο του ματς με τη φανέλα του
Κουβέιτ, ενώ αγωνίστηκε μόλις για
22 λεπτά.
Έκτοτε, ο «Βασιλιάς» συνέδεσε
το όνομά του με την Εθνική Γαλλίας λόγω της γέννησής του στη
Λωρραίνη και κατέκτησε με τους
«τρικολόρ» σε 72 ματς το EURO

Ένας από τους κορυφαίους
Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων
των εποχών δεν κατάφερε να προσφέρει στην Εθνική μας. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν γνήσιος
Έλληνας. Ο πατέρας του, Κυριάκος, ήταν Ελληνοκύπριος από την
Άχνα Αμμοχώστου, ενώ η μητέρα
του ήταν Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη. Το 1976 κλήθηκε
στην Εθνική Ελλάδος, στο φιλικό
παιχνίδι κατά της Πολωνίας στις 6
Μαΐου που έγινε στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όμως, επειδή
είχε ήδη αγωνιστεί σε επίσημα ματς
με τις «μικρές» Εθνικές της Σοβιετικής Ένωσης, δεν του επιτράπηκε
να αγωνιστεί σε άλλο ματς της Εθνικής Ελλάδας. Αγωνίστηκε ξανά,
τιμής ένεκεν για 21 λεπτά, στις 14
Δεκεμβρίου 1999 σε ηλικία 45 ετών, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι
που έδωσε προς τιμήν του η Εθνική
Ελλάδας με την Γκάνα (σκορ 1-1),
στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.
«Είχα πάει τόσες φορές στη Σοβιετική Ένωση για να πάρω την ελευθέρας αλλά τζίφος. Συνέχεια
μου έλεγαν ότι δεν γινόταν να πάρω
χαρτί για να παίξω στην Εθνική μας
ομάδα, καθώς είχα αγωνιστεί στην
Ολυμπιακή ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης στους αγώνες του Μόντρεαλ
και είχαμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Έλεγαν πως η ΔΟΕ θα ζητούσε
πίσω το μετάλλιο», είχε δηλώσει ο
Βάσια.
Όταν άλλες ευρωπαϊκές Εθνικές έπαιζαν με Βραζιλιάνους και
Αργεντίνους, η Ελλάδα δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δικά
της παιδιά. Το 2004 πάντως πάτησε στην κορυφή της Ευρώπης. Εκεί έφθασε με Έλληνες παίκτες, γι’
αυτό και η επιτυχία έχει διπλή αξία,
όταν άλλες Εθνικές ομάδες θύμιζαν τη λεγεώνα των ξένων.
Όπως και να έχει, αυτή η ιστορία με τις Εθνικές ομάδες ξεφτίζει,
καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες δεν ξέρουν όχι τον εθνικό ύμνο της χώρας τους να πουν, αλλά
δεν καταλαβαίνουν ούτε τη γλώσσα της. Βέβαια υπάρχει και η γλώσσα του πριμ στις επιτυχίες. Αυτή
που μιλούν όλοι… πολύ καλά.

Κατά
το… 1/4
Έλληνας
Ένα από τα καλύτερα
μπακ της Premier
League δήλωσε ότι θα
ήθελε να αγωνιστεί
στην Εθνική Ελλάδας,
υποστηρίζοντας ότι η
γιαγιά του ήταν 100%
Ελληνίδα και θα
αποτελούσε στιγμή
υπερηφάνειας για τον
ίδιο.
Πρόκειται για τον
Τζορτζ Μπάλντοκ της
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ο
οποίος και είχε 38
συμμετοχές με 2 γκολ
και 4 ασίστ την
περασμένη σεζόν στην
Premier League, στα
27 του χρόνια.
Ο Μπάλντοκ υπάρχει
στη λίστα του
ομοσπονδιακού
τεχνικού της Εθνικής
Ελλάδας, και ο ίδιος
μίλησε στην αγγλική
Telegraph για το θέμα,
δείχνοντας τη σφοδρή
επιθυμία του να
φορέσει το εθνόσημο.
«Η γιαγιά μου, η οποία
έχει πεθάνει, ήταν
100% Ελληνίδα. Έτσι
είμαι κι εγώ, έστω και
κατά 1/4 Έλληνας.
Νομίζω πως έχω
δικαίωμα να παίξω γι’
αυτή την ομάδα. Θα
είναι σπουδαίο, θα είναι
σίγουρα μια στιγμή
περηφάνιας για την
οικογένειά μου και για
εμένα να εκπροσωπήσω
τη χώρα. Μακάρι να
συμβεί. Περιμένω να
ολοκληρωθεί η
διαδικασία, δεν θα
απέρριπτα ποτέ αυτό το
ενδεχόμενο», τόνισε
χαρακτηριστικά ο
Μπάλντοκ.
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ΘΕΜΑ
Η χειρότερη
επιστροφή
Με τον χειρότερο τρόπο και
τη λογική της αντιπαράθεσης
και του σπατουλαρίσματος επέστρεψε ο Απόλλων Σμύρνης στη Super League1. Όχι
βέβαια για τα μπαράζ-παρωδία με την Ξάνθη, όπου εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο τις συνθήκες που
δημιουργήθηκαν.
Η αναφορά σχετίζεται τόσο
με την άκομψη απομάκρυνση του προπονητή που οδήγησε την «Ελαφρά Ταξιαρχία» ξανά στα μεγάλα σαλόνια του Μπάμπη Τεννέ, όσο με τη θέση που διατυπώθηκε για τον νέο πρόεδρο της
ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ.
Ο Τάκης Μονεμβασιώτης είπε πως, αφού ο Ολυμπιακός
αποσύρει την εμπιστοσύνη
του στον Κλάτενμπεργκ, τότε εμείς τον γουστάρουμε, είμαστε φαν του. Είναι ένας
τύπος που ξέρει τη δουλειά
του και ευχόμαστε να πετύχει. Μόλις διαπίστωσε τη
σφοδρότητα των αντιδράσεων για την θέση αυτή και με
καθυστέρηση, ο ισχυρός άνδρας του Απόλλωνα Σμύρνης, έριξε τις ευθύνες στον
δημοσιογράφο στη λογική
ότι τα… έγραψε αλλιώς.
Ο Κλάτυ μπορεί να είναι τύπος, τυπάκι, τυπάρας, αλλά
ποιος άκουσε τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων ΠΑΕ
να τον εκθειάζουν; Να
βγουν ένας-ένας να λένε τι
καλός και τι ικανός είναι αυτός που θα μας ορίζει τους
διαιτητές. Ξέρει καλά τι να
κάνει, είναι εξπέρ ώστε να
κάνει τις καλύτερες επιλογές, και, και, και…
Μπορεί ο Μονεμβασιώτης
να κάνει επανορθώσεις για
τη στάση του έναντι του Ολυμπιακού, αλλά θα έχουν
μεγάλο ενδιαφέρον οι αναμετρήσεις του Απόλλωνα
Σμύρνης με τους Πειραιώτες,
την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Πολύς κόσμος θα τις μελετήσει
και θα βγάλει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία
του προϊόντος που θέλουν
να μοσχοπουλήσουν στα κανάλια οι ΠΑΕ. Πάντως, δεν
συνηθίζεται να παρουσιάζει
τον προπονητή στους παίκτες ο νομικός σύμβουλος,
ούτε σε ομάδες της γειτονιάς. Εκτός αν το διαψεύσει
και αυτό ο ισχυρός άνδρας
του Απόλλωνα και πει ότι
δεν ήταν ο Γκαγκάτσης αυτός που μίλησε στους παίκτες στην πρώτη του Γιώργου Παράσχου…

Ξέρω πάντως να
διοργανώνω τελικούς…

Καινούργιο μπουρ…λο με παλιές
πουτ...ες δεν γίνεται...
Νέος οίκος ανοχής με παλιές ιερόδουλες δεν… δουλεύει. Ο παραλληλισμός ταιριάζει γάντι
σε όσα επιχειρούνται να γίνουν στη διαιτησία τη νέα περίοδο. Η αποτυχημένη παρουσία του
Βίτορ Μέλο Περέιρα που ήλθε, εισέπραξε και απήλθε δεν έγινε μάθημα στους προύχοντες του ποδοσφαίρου. Υποτίθεται πως υπήρξε συμφωνία σε στελέχωση της ΚΕΔ με πρόσωπα κοινής αποδοχής.
Ήλθε ο Άγγλος Κλάτενμπεργκ με τυμπανοκρουσίες και μυθικό συμβόλαιο για να φτιάξει τα
κακώς κείμενα. Επέλεξε τους συνεργάτες του στην ΚΕΔ και εκεί που τα μηνύματα για μια νέα
αρχή ήταν θετικά κι ενθαρρυντικά έγινε το πρώτο… φάουλ, ή ορθότερα το πρώτο πέναλτι.
Ο Άγγλος ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ την ανανέωση των συμβάσεων των Σταύρου Τριτσώνη, Μιχάλη Κουκουλάκη, Δημήτρη Καλύβα,
Νικόλα Ιωσηφόγλου και
Βασίλη Λώλη, και μάλιστα
για έναν χρόνο. Η ΕΠΟ έκρινε πως είναι πιο συνετό
οι συμβάσεις να ανανεωθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, για να μη δεσμευτεί η επόμενη διοίκηση, όμως οι ενέργειες του Κλάτυ προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του Ολυμπιακού που απαιτούσε την υλοποίηση της συμφωνίας, να χτιστεί η διαιτησία με νέα υλικά, στην κατεύθυνση της συμφωνίας των Big4 με τη FIFA και την UEFA. Σύμφωνα με αυτή, θα υπάρχουν μόνο ξένοι διαιτητές στην ΚΕΔ και δεν θα εμπλέκεται κανένας Έλληνας. Κι
όμως, επιχειρήθηκε από το παράθυρο να παραμείνουν πέντε σε πόστα που έχουν ξεχωριστό ρόλο, όπως είναι δομημένη η διαιτησία στη χώρα μας. Δεν φτάνει που ο Κλάτενμπεργκ παρέλαβε τους πίνακες του Περέιρα, θέλει και τους… ανθρώπους του.
Ο πόλεμος άρχισε νωρίς, διόλου τυχαία. Η λογική τού να δείτε αυτό που θα χτίσω και μετά
να με κρίνετε δεν περνάει στην Ελλάδα, όταν χτίζεις κάτι νέο με τα παλιά υλικά. Με αυτές
τις λογικές δεν μπορούσε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος και η διάθεση
για μια νέα αρχή πάει… περίπατο.

Κόλος, όπως
λέμε… στάχυ
Κλήρωση λουκούμι είχε ο Άρης καθώς θα παίξει
σε μονό αγώνα που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου
στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με μια άσημη ομάδα
από την Ουκρανία. Και το όνομα αυτής… Κόλος.
Τι σημαίνει η ονομασία του συλλόγου που ιδρύθηκε
πριν από 8 χρόνια και έχει καταφέρει μικρά θαύματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο μόλις 1.500
κατοίκων χωριό της Ουκρανίας, Κοβαλίβκα;
Το όνομα «Κόλος» σημαίνει στα ουκρανικά «στάχυ» και εξηγείται από το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες
της ομάδας έχουν και γεωργικό συνεταιρισμό στην
περιοχή, η οποία φημίζεται για την παραγωγή σιτηρών και την αγροτική καλλιέργεια. Υπάρχει δε και
εστιατόριο με το όνομα «Κόλος», από το 2017.
Η ομάδα έκανε μάλιστα και εγκαίνια στο νέο γήπεδό της, με χωρητικότητα 5.000 θεατών και κόστος κατασκευής τα 5,5 εκατομμύρια δολάρια. Δυστυχώς, οι Αρειανοί δεν θα δουν τις εγκαταστάσεις
τής Κόλος σε μια περιοχή 63 χιλιόμετρα από το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.






Στις 7 Απριλίου 1929 η Eθνική Ελλάδας έδωσε το πρώτο
φιλικό ματς στην ιστορία της, χάνοντας 4-1 από τη Β΄
Ιταλίας. Ο Ναχμίας το μοναδικό ελληνικό γκολ.
Προπονητής της ο Απόστολος Νικολαΐδης και σταρ της
εποχής οι Β. Ανδριανόπουλος, Ντ. Ανδριανόπουλος, Γ.
Ανδριανόπουλος και Άγγ. Μεσσάρης.

Η Άννα Λεβαντόφσκι, σύζυγος του διεθνή Πολωνού άσου της
Μπάγερν, έχει μαύρη ζώνη στο καράτε και μετράει στο σύνολο
29 μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα. Αποφεύγει τα
κλαμπ και τα ποτά, το… απαγορεύει και στον αγαπημένο της.
«Ούτε για ένα ποτό». Έμπλεξε ο τύπος, αλλά τέτοια...
μπλεξίματα και ποιος δεν τα ήθελε...

Δεν φτάνει ο Ζήσης
στον Κυριάκο

Νίκος Τζώρτζογλου:

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει μείνει ελεύθερος από το Αμβούργο και όνειρό του είναι να
ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Ωστόσο αυτό μάλλον δεν είναι εφικτό όσο προπονητής στον «δικέφαλο του βορρά» είναι ο Άμπελ
Φερέιρα.
Ο Πορτογάλος δεν
είχε δεχτεί καν για
προπονήσεις τον Έλληνα διεθνή κεντρικό
αμυντικό, καθώς δεν
του άρεσε ο τρόπος
που επιχειρήθηκε να
εισβάλει στον ΠΑΟΚ,
ο 28χρονος ποδοσφαιριστής. Ο Φερέιρα έμαθε για τα
σχέδια του Παπαδόπουλου από δημοσιεύματα
του Τύπου στη Γερμανία και αντέδρασε. Κανείς
δεν του είχε μιλήσει για αυτό, παρά το γεγονός
ότι ο παίκτης είχε επαφές με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ μέσω του φίλου του Ζήση Βρύζα.
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος συμμετέχει στις
προπονήσεις και τις φιλικές αναμετρήσεις του
ΠΑΟ Κουφαλίων και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας στο μυαλό του όμως τον ΠΑΟΚ. Θα περιμένει και μέχρι πότε θα
δει την πόρτα της εξόδου ο Φερέιρα για ν’ αλλάξουν τα δεδομένα και να εισχωρήσει αυτός;

ο τελικός Κυπέλλου
της ΕΠΟ

Επιθεώρηση

Κωμωδία ή δράμα; Είναι από τις περιπτώσεις που
ταιριάζουν και οι δύο λέξεις για τον τελικό του
Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Δεν είναι λίγοι μάλιστα
αυτοί που σκέφτονται πού θα είχε καταντήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, αν το
διοργάνωνε η ΕΠΟ, όπως κάνει με το Κύπελλο.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου Νίκος Τζώρτζογλου έχει δει πολλά τις δεκαετίες που ασχολείται με τα διοικητικά του ποδοσφαίρου, αλλά ποτέ του αυτόν τον
κατήφορο του Κυπέλλου.
«Αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα
της Ευρώπης. Ο τελικός του Κυπέλλου, ενώ σε όλες τις χώρες και για όλους είναι μια
γιορτή, μια ευκαιρία για να διαφημιστεί το ποδόσφαιρο, στην Ελλάδα είναι μια… επιθεώρηση, μια κωμικοτραγική διαδικασία που μόνο δυσφήμηση παράγει. Φυσικά και
θα μπορούσε και θα έπρεπε να αποφευχθεί αυτός ο τραγέλαφος. Και αυτή η “επιθεώρηση” είναι διαρκείας…»
Ο Νίκος Τζώρτζογλου πρόσθεσε:
«Εδώ και τέσσερα χρόνια ο τελικός του Κυπέλλου είναι η ετήσια ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάποτε γινόταν σε γήπεδα κατάμεστα από κόσμο, μετά πήγαμε σε
γήπεδα με νεκρές ζώνες, μετά σε τελικούς χωρίς κόσμο, μετά είδαμε μαχαιριές και αίμα στις πεζογέφυρες. Είδαμε σε απευθείας μετάδοση περισσότερο ξύλο απ’ ό,τι
βλέπαμε στην ταινία “Ρόκι” ή στον “Εξολοθρευτή”. Είδαμε πέρσι τελικό σε γήπεδο
70.000 θέσεων να τον παρακολουθούν μόλις πεντακόσια άτομα που τα φρουρούσαν
3.000 αστυνομικοί! Και αποκορύφωμα όλων είναι το φετινό φιάσκο: η ΕΠΟ, παρότι
είχε “σύμμαχο” τον κορωνοϊό που της έδινε το δικαίωμα να κάνει τον τελικό χωρίς κόσμο και χρειαζόταν απλώς να βρει το γήπεδο, δεν μπορούσε ούτε αυτό να κάνει. Και
όταν το βρήκε ανέβαλε τον τελικό…»
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Με Μπενφίκα
ο Γραμμένος
δεν μπορεί
H θεά Τύχη ευνόησε τον
ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές της
κληρώσεις, καθώς στα…
μονά-ζυγά ή κυριολεκτικά
εντός-εκτός έδρας και τις
δύο φορές κληρώθηκε να
παίξει στην Τούμπα για
το Champions League.
Την πρώτη τα πράγματα
ήταν εύκολα, όχι μόνο γιατί η Μπεσίκτας είναι και
υποδεέστερη και σε οικονομική κρίση, αλλά γιατί στην
ψυχολογία έπαιξε κάποιο
ρόλο η Ελληνοτουρκική διαμάχη που έχει ενταθεί τους
τελευταίους μήνες. Δύο Έλληνες –Τζόλης και Πέλκας–
«εκτέλεσαν» τους Τούρκους,
που ακόμη φωνάζουν για τη
διαιτησία μη μπορώντας να
βρουν άλλο πάτημα για το
στραπάτσο τους στη Θεσσαλονίκη.
Πλέον όμως τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Απέναντι
στον ΠΑΟΚ βρίσκεται η
Μπενφίκα. Η ώρα της αλήθειας έφτασε, καθώς καλή η
προώθηση παικτών από τη
δεύτερη ομάδα, πόσω μάλλον όταν είναι ανέξοδη, αλλά
θα φανεί κατά πόσον φτάνει
για να γίνουν υπερβάσεις. Το
ματς με τους Πορτογάλους
αποτελεί για τον «δικέφαλο
του βορρά» μια πρώτης τάξης
ευκαιρία να μετρήσουν τις
δυνάμεις τους.
Τα μηνύματα πάντως δεν
είναι τα ιδανικότερα για τον
ΠΑΟΚ που υστερεί σημαντικά, με δεδομένο το γεγονός ότι το δικό του ρόστερ
είναι ελλιπές και ρηχό και
των αντιπάλων του αντίστοιχα υπερπλήρες. Προφανώς υπάρχει διαφορά και
στην ποιότητα.
Ο ΠΑΟΚ δεν ενισχύθηκε σημαντικά μετά τον αποκλεισμό της Μπεσίκτας για να
έχει όπλα στη φαρέτρα του
να προχωρήσει και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία
για συμμετοχή στους χρυσοφόρους
ομίλους
του Champions League.
Προσθήκες από το «επάνω
ράφι» δεν έγιναν και ως εκ
τούτου δεν θα ευθύνεται
ούτε ο Φερέιρα, ούτε οι παίκτες αν έλθει ο αποκλεισμός
και η μετάβαση στο Europa League. Κάπως έτσι
άρχισε και ο κατήφορος του
νταμπλούχου την περασμένη σεζόν. Οι ευρωπαϊκές κατραπακιές οδήγησαν σε περιορισμό των εσόδων και σε
μεταγραφές μικρομεσαίων
ποδοσφαιριστών. Αν αυτό
συνεχιστεί, ο ΠΑΟΚ δεν σώζεται εντός των τειχών από
τις εκλογές στην ΕΠΟ, ούτε
από τον Γραμμένο.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ενημέρωση στον «επιτελικό»
ότι άρχισε το «Big Brother»
Α, να μην το ξεχάσουμε, να ενημερώσουμε τον Γεραπετρίτη, τον κολλητό του Αλαφούζου, που όπως λέει μπορεί να μπαίνει στο γραφείο του ό,τι ώρα θέλει και να το
παίζει «προστάτης» της ΝΔ και Μαρίνος Αντύπας των κολίγων της μπάλας, ότι στο
ΣΚΑΪ άρχισε η προβολή του «Big Brother». Να του ρίξει μια ματιά για να δει τη συνεισφορά του Αλαφούζου στην ελληνική κοινωνία. Από τη μία ντεμέκ «όλοι μαζί
μπορούμε» με δράσεις οικολογικές και τα ρέστα, κι από την άλλη φάτε «Big Brother»,
το μεγαλύτερο σκουπιδαριό παγκοσμίως που έχουν φάει οι κοινωνίες. Για να μεγαλώνει βλαμμένους ανθρώπους, που κάθονται και βλέπουν διάφορα νούμερα να πηγαινοέρχονται σ’ ένα δωμάτιο. Κι εγώ το παραβλέπω ότι αυτός ο Τούρκος παραγωγός ο Ιλιτζαλί είναι κολλητός τον Ερντογάν. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα...

Ο Γκαγκάτσης
«σύμβουλος»
του Απόλλωνα
στο μπάχαλο
Αυτή είναι δουλειά του
Βασιλομπίλαρου του
Γκαγκάτση, δεν μπορεί
να το σκέφτηκε
κανένας άλλος. Ο
Απόλλωνας, αφού
πρώτα λέει ότι δεν
πρόκειται να
υπογράψει την
προκήρυξη, μετά έκανε
αίτημα στη Super
League1 να μην παίξει
μπάλα τις 11 πρώτες
αγωνιστικές! Διότι,
λέει, θα πρέπει να
κάνει μεταγραφές,
προετοιμασία και τα
ρέστα. Και να παίζει
εμβόλιμα, Τετάρτη και
Κυριακή. Μπάχαλο,
δηλαδή. Είχε μία τάση
στο μπάχαλο ο
Βασιλάκης, χρόνια
ολόκληρα που
ασχολείται με το
ποδόσφαιρο. Και ποιος
φταίει που ο Απόλλων
έπαιξε μπαράζ με την
Ξάνθη μετά από τόσες
αναβολές; Να το πει ο
Βασιλομπίλαρος, και
μετά να κάνει όσα
αιτήματα θέλει.
Εύκολο, όμως, είναι να
τα βάλει με τον
Γραμμένο και τον
Μπουτσικάρη; Άντε
γεια και ο Βασιλάκης τα
προικιά, που λέει και
το τραγούδι.

To panathinaikos TV κοστίζει
όσο ένα κινέζικο T-shirt
Ο Αλαφούζος έφτιαξε καινούργιο
προϊόν, του «κουτιού» που λένε. Έκανε και δυο live των αγώνων του Παναθηναϊκού με το Μαρκό και με τη
Λαμία. Και περιμένει, τώρα, ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού να μάθει πόσο πάει η μαρμίτα για να παρακολουθήσει το δεύτερο ματς, γιατί το πρώτο ήταν τζαμπέ. Μάλιστα. Κι ανακοινώνει ο κυρ-Γιάννης ότι η συνδρομή για το ματς θα είναι δέκα λεπτά. Τι
θα πει δέκα λεπτά, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Δεν κυκλοφορεί στην αγορά
τέτοιο νόμισμα. Αν δεν έχεις δέκα λεπτά να συμπληρώσεις τον καφέ, δεν σου λέει ο καφετζής δεν σ’ τον δίνω, σύρε να τα βρεις. Κι
ο Αλαφούζος το βάζει ένα δεκάρικο σεντς. Βγάζεις, δηλαδή, ένα προϊόν στην αγορά και το
πολυδιαφημίζεις, ότι εγώ κάνω σπουδαία πράγματα εδώ, είναι στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και το πουλάει δέκα λεπτά. Το ακύρωσες το προϊόν, μάστορα. Σε πήρανε στην
πλάκα. Έτσι είναι. Λες κι είναι κινέζικο T-Shirt το σέρβιρε ο Αλαφούζος το panathinaikos TV.
Τόσο κάνουνε στα κινέζικα μαγαζιά στην Αθήνα. Άντε το καλό να το βρεις και κανένα πιο ακριβό στα 50 λεπτά. Πάει να πει, σου λέει ο άλλος, ότι το panathinaikos TV είναι ιστορία της
πλάκας για να το πουλάει στην πλάκα ο κυρ-Γιάννης.

Στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ
με χοντρό πορτοφόλι
Πολύ καλό ακούγεται. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει
έμφαση στο «παιδομάζωμα» για να βγάλει
νέους Τζόληδες και νέους Μηχαηλίδηδες. Καλό. Να σταματήσει να πληρώνει τζάμπα λεφτά ο Ιβάν για να φέρνει «σαπάκια»
ο instaGiorgis. Να βγάλει ο ΠΑΟΚ δικά
του παιδιά από τις ακαδημίες. Μέχρι τώρα,
πάντως, οι ακαδημίες κάνουν εξαιρετική
δουλειά, αφού οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ
παίρνουν πρωταθλήματα. Μόνο που στη
Θεσσαλονίκη λέγεται ότι για να πάει κάποιος στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, θα πρέπει ο
μπαμπάς να έχει χοντρό πορτοφόλι. Τώρα, πού κολλάει αυτό, δεν ξέρουμε. Ίσως να είναι ακριβά τα εισιτήρια στο ταξί. Ίσως. Ίσως ξέρει καλύτερα ο Πουρλιοτόπουλος. Μπορεί.

Σίγουρος ότι θα ήταν
4ος στον τελικό, θέλησε
να βάλει… μέσον
τον Περέιρα
στον Κλάντενμπεργκ
Έχει πολλή πλάκα η υπόθεση, λέμε. Ο Κλάτενμπεργκ έφερε Γερμανούς διαιτητές για τον τελικό
του Κυπέλλου, Μπριχ και σία, κι από Έλληνες έβαλε μονάχα την Κορομπύλια AVAR. Ούτε για τέταρτος διαιτητής δεν έκανε ένας Έλληνας; Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, αλλά ο γνωστός διαιτητής
και… δημοσιογράφος που μετά το τέλος της καριέρας του θα γίνει επίτιμο μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ)
για τις «ρουφιανιές» του, το διαλαλούσε ότι αυτός
θα είναι ο τέταρτος διαιτητής του τελικού. Έκατσε επάνω στο παγωτό ο ρεφ.
Το έργο θα έχει και συνέχεια, απ’ ό,τι μαθαίνουμε. Ο εν λόγω προσπάθησε μέσω ενός προσώπου
που έχει ακόμα επαφές με τον γίγαντα Περέιρα,
να βολιδοσκοπήσει τις σκέψεις του Κλάτενμπεργκ για την προσεχή σεζόν. Μήπως, δηλαδή,
ο Περέιρα χτύπησε κανένα τηλέφωνο στον Καπέλα να μάθει πληροφορίες για να «βοηθήσει»
το παλικάρι να φτιάξει την ελληνική διαιτησία.

Αξιοποιεί
τον σύμβουλό του
ο Τσίπρας
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Κίτσος
ο κοριός

Παραιτήθηκε ο πιο
παλιός γραμματέας
υπουργείου

Η καλύτερη λύση για να
αποφύγεις τον συνωστισμό
και τον κορωνοϊό

Τα δύο τηλεφωνήματα Τραμπ και
η επιβεβαίωση από το Μαξίμου
Μπορεί το Μαξίμου να το έχει παραδεχθεί ότι υπήρξαν δύο τηλεφωνικές
επικοινωνίες του πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα
που ο Αμερικάνος πρόεδρος επικοινώνησε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά αν κι έχουν περάσει σχεδόν 10 ημέρες από τα τηλεφωνήματα, ο Λευκός Οίκος δεν έχει παραδεχθεί επισήμως και τα δύο τηλεφωνήματα. Και το ερώτημα που τίθεται
πλέον είναι μήπως ήταν λάθος του Μαξίμου που επιβεβαίωσε την είδηση
που μετέδωσε ο Παπαχελάς στον ΣΚΑΪ. Διότι, ναι μεν στο πρωθυπουργικό μέγαρο κάποιοι δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους από την πρωτοβουλία Τραμπ, όμως υπάρχουν κι άλλοι που εκφράζουν προβληματισμό. Διότι στο δεύτερο τηλεφώνημα ο Αμερικάνος πρόεδρος ασχολήθηκε περισσότερο με την συνοχή του ΝΑΤΟ παρά με την εκτόνωση της έντασης με την Τουρκία. Προφανώς ήθελε να καλμάρει την ελληνική πλευρά για τον τρόπο που χειρίστηκε το όλο θέμα ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Απαντά με βιντεοπόλεμο
ο ΣΥΡΙΖΑ
Ετοιμάζεται για βιντεοπόλεμο, όπως με ενημερώνουν αξιόπιστες πηγές
της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι με το να ετοιμάζουν βίντεο για να κτυπήσουν την κυβέρνηση προσδοκούν μεγάλη απήχηση. Ειδικά σε όλους όσοι είναι λάτρες του
διαδικτύου. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η Κουμουνδούρου αναγκάστηκε να στραφεί εκεί, καθώς αδυνατεί να περάσει τα μηνύματά της μέσω
των τηλεοπτικών σταθμών, και σε αυτό ευθύνονται περισσότερο οι ίδιοι
παρά οι δημοσιογράφοι.

Παραιτήθηκε από τη θέση του
γενικού γραμματέα Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Νίκος Μαντζούφας. Κι αυτό διότι θα αξιοποιηθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Όμως θα πρέπει να τονίσουμε
ότι ο Νίκος Μαντζούφας ήταν
ο μακροβιότερος γενικός
γραμματέας, παραμένοντας
κυβερνητικό στέλεχος επί 11
συναπτά έτη, δημιουργώντας
ένα ρεκόρ δίχως προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.
Σε αυτό το διάστημα κατάφερε
όχι μόνο να εισαγάγει τα ΣΔΙΤ
στην Ελλάδα, αλλά να τα κάνει ως την πλέον επιτυχημένη
μορφή υλοποίησης έργων, με
διεθνείς διακρίσεις για τις
κρυστάλλινες διαγωνιστικές
διαδικασίες.

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου
Κατρούγκαλου φέρνει σε πρώτο
πλάνο την αξιοποίηση του
Βαγγέλη Καλπαδάκη στον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο συγκεκριμένος
διπλωμάτης ήταν σύμβουλος του
Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν
πρωθυπουργός κι εξακολουθεί
να παραμένει και τώρα. Η
αναβάθμιση του κ. Καλπαδάκη
ξεκίνησε από τη συνεδρίαση του
προεδρείου της Κ.Ο. του
ΣΥΡΙΖΑ, όπου ελήφθη η
απόφαση για «παρών» στην
ψήφιση της συμφωνίας με την
Αίγυπτο. Μάλιστα, θεωρείται
δεδομένο πως ο Καλπαδάκης θα
συμπεριλαμβάνεται στη νέα ομάδα
τεχνοκρατών που ο Αλέξης
Τσίπρας θέλει να αναδείξει ως
στελέχη πρώτης γραμμής – και
αυτό αναμένεται να φανεί και στον
προσεχή εσωκομματικό
ανασχηματισμό.

Ζητούν αλλαγές για
την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το θέμα που μονοπωλεί τον δημόσιο διάλογο είναι
οι περιπτώσεις εισαχθέντων
με κάτω από τη βάση. Και δεν
μιλάμε μόνο για σχολές, οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς,
αλλά και για το Μαθηματικό.
Στον διάλογο παρενέβη και ο
πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,
Σάκης Ιωαννίδης, ο οποίος ζητά διορθώσεις. «Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Είναι υποκριτικό, αν όχι
τραγικό! Μαθηματικός με 3.125
είναι ντροπή! Αλλαγή του καθεστώτος εισαγωγής άμεσα!»
Οι πιέσεις προς την υπουργό
Παιδείας Νίκη Κεραμέως για
να παρέμβει και να αλλάξει τη
βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια αυξάνονται ημέρα με
την ημέρα.

Παράπονα για τον αποκλεισμό
της η Αναγνωστοπούλου
Την ίδια ώρα και η Σία Αναγνωστοπούλου επιθυμεί να
αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα εξωτερικής
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ως και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα, η βουλευτής πρόσφατα εξέφρασε παράπονα που οι τηλεοπτικές εκπομπές την αγνοούν, ενώ
την ίδια ώρα καλούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση οι
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, Άγγελος Συρίγος,
Τάσος Χατζηβασιλείου και Δημήτρης Καιρίδης, ως ειδικοί διεθνολόγοι. Η κα Αναγνωστοπούλου μέσω του
προσωπικού της λογαριασμού στο facebook δεν έκρυψε
την ενόχλησή της: «Επειδή τα ΜΜΕ έχουν βαφτίσει διεθνολόγους τους βουλευτές της Ν.Δ. και τους καλούν μόνους τους, κι
εμάς μας στριμώχνουν σε πάνελ για 5 λεπτά, δηλώνω ότι δεν θα
ξαναπάρω μέρος σε πάνελ με αυτούς τους όρους. Το άκρον άωτον της γελοιότητας είναι ότι καλούν βουλευτή της Ν.Δ. ως διεθνολόγο, μόνο του. Ο βουλευτής-διεθνολόγος ήταν φοιτητής
μου και μόλις ολοκλήρωσε πανάξια το διδακτορικό του μαζί
μου (πήρε άριστα επαξίως). Εμένα βέβαια δεν με κάλεσαν ποτέ». Μήπως, λέω εγώ, η κα Αναγνωστοπούλου πρέπει
πρώτα να διαμαρτυρηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ που είναι αποκλεισμένη από τις τηλεοπτικές εκπομπές;…
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Κίτσος ο κοριός

Τα πεσκέσια και το ραντεβού για τα εθνικά
Μία σκηνή με τη δική της σημειολογική σημασία απαθανάτισαν οι φωτογράφοι κατά τη διάρκεια της ψήφισης των συμφωνιών με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης συνομιλούσε με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ενώ από κοντά
και ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. Στην αρχή αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες
Κυριάκος και Γιώργος για τα εθνικά, αλλά όταν είδε ο Τασούλας ότι πλησίαζαν κάποιοι περίεργοι, ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το δώρο που δέχθηκε από
τον κ. Παπανδρέου, ένα κρασί Μαυροδάφνη Αχαΐας. Το οποίο το ανταπέδωσε με τυρί από το
Μέτσοβο. Τότε υποσχέθηκε και ο κ. Μητσοτάκης ότι θα φέρει παξιμάδια από την Κρήτη. Πάντως, υπάρχουν πηγές μου που λένε ότι Μητσοτάκης και Παπανδρέου συμφώνησαν να τα
πουν τετ-α-τετ για τα εθνικά θέματα.

Είδε όνειρο
ο Κοτζιάς, αυτόνομος
κατεβαίνει στις εκλογές
Παρά το γεγονός ότι ουκ ολίγες φορές παρενέβη στον εσωκομματικό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνοντας λάδι στη φωτιά ο Νίκος Κοτζιάς, η απόφαση
είναι ειλημμένη. Δεν επιστρέφει στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και εάν του τάξουν
τον ουρανό με τα άστρα (μάλλον τότε θα τρέξει με σπριντ). Αυτή την απόφαση έλαβε το Πράττω, η πολιτική κίνηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών κατά τη συνεδρίαση των οργάνων. Και αποφασίστηκε η αυτόνομη
πορεία της προς τις εκλογές, διότι ενοχλήθηκαν με τις εσωκομματικές έριδες και διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως
υποστήριξαν, «οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αυτονομία και η ενίσχυση της προοδευτικής, Πατριωτικής-Δημοκρατικής Αριστεράς είναι αναγκαία όσο ποτέ». Φυσικά, για να μην ξεχνούμε υπήρχε και η γνωστή αντιδεξιά ρητορική: «Η υλοποίηση του στόχου μιας άλλης πορείας της χώρας, απαιτεί τη σύμπτυξη ενός μεγάλου αντιδεξιού-αντινεοφιλελεύθερου μετώπου. Τη συγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης. Τη συμφωνία σε ένα κοινό πρόγραμμα δημοκρατίας και κυριαρχίας της χώρας, με ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτισμό,
την παιδεία και την υγεία. Στόχος είναι μια άλλου είδους διακυβέρνηση στην υπηρεσία του λαού, των πολιτών». Πάντως, όπως έλεγαν στελέχη του Πράττω,
από την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν εξόρμηση για την οργάνωση νέων μελών και την οικονομική-υλική στήριξη του εγχειρήματος. Τώρα, ως προς
το ποιος λογικός άνθρωπος θα ακολουθήσει μία κίνηση σαν το Πράττω,
μάλλον θα πρέπει να δώσουν πειστικές εξηγήσεις. Μάλλον είδε κάποιο
προφητικό όνειρο ο Κοτζιάς.

«Δεν βάζουμε
το κεφάλι
στην άμμο»
Ως σαφής αποτύπωση των
γενικότερων πολιτικών
κατευθύνσεων που
χαράσσει η ηγεσία του
Κινήματος Αλλαγής θα
μπορούσε να εκληφθεί η
στάση του κόμματος στο
ζήτημα της συμφωνίας με
την Αίγυπτο. Τόσο η
υπερψήφιση όσο και οι
τοποθετήσεις της κας
Γεννηματά μαρτυρούν ότι η
ηγετική ομάδα έχει
κατασταλάξει στην τροχιά
της «υπεύθυνης
αντιπολίτευσης», όπως
συνηθίζουν να λένε στη
Χαρ. Τρικούπη,
υιοθετώντας έναν όρο που
ενέχει και σαφείς αιχμές
προς την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου τυχαία,
άλλωστε, το ΚΙΝΑΛ
σήκωσε ψηλά το «παρών»
της Κουμουνδούρου, αλλά
και τη... Βαβέλ στο
εσωτερικό της για τα
εθνικά θέματα. Η δε
αποστροφή της κας
Γεννηματά σε τηλεοπτική
συνέντευξή της, ότι «εμείς
βάζουμε πλάτη για τη χώρα
και όχι το κεφάλι στην
άμμο», ήταν
χαρακτηριστική των
παραπάνω, ενώ οι
αναφορές της περί
«αναβίωσης του διχασμού»
και «τεχνητού διπόλου
ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ.» δείχνουν ότι
η Χαρ. Τρικούπη δεν...
ξεχνάει την κυβέρνηση,
στην οποία πρόκειται να
επιτεθεί μετωπικά και στη
Θεσσαλονίκη για την
οικονομία.

Με μάσκες
ο γάμος του
Παύλου Μαρινάκη
της ΟΝΝΕΔ
Άλλος ένα νεαρός της πολιτικής αποφάσισε να
νοικοκυρευτεί. Ο λόγος για τον πρόεδρο της
ΟΝΝΕΔ, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε όρκους πίστης με τη δικηγόρο Κατερίνα Μαχαιριώτη, με την οποία ήταν μαζί από τα φοιτητικά
τους χρόνια. Το ζευγάρι τέλεσε τον γάμο του
στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη σε στενό
κύκλο με ελάχιστους συγγενείς και λίγους καλούς φίλους. Σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τα μέτρα που έχει θεσπίσει η
κυβέρνηση, οι καλεσμένοι ήταν λιγότεροι από
50 και φορούσαν μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια
του μυστηρίου. Κουμπάροι στο γάμο ήταν οι
φίλοι του ζευγαριού Αλέξανδρος Μίχας και
Μαριλένα Μπουγουλιά, με τους οποίους οι νεόνυμφοι σπούδαζαν μαζί στη Νομική Σχολή.
Στους νεόνυμφους ευχήθηκε και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος πετάχτηκε από το Μαξίμου, όπως και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Μεταξύ των καλεσμένων και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης, που είναι στενός φίλος του γαμπρού.

Γκρίνιες για τις
τοποθετήσεις Μόσιαλου
Παρ’ ότι ο Ηλίας Μόσιαλος είχε ξεκαθαρίσει ευθύς εξαρχής ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να εκφράζει την άποψή του παρά την ανάληψη καθηκόντων εκπροσώπου της
Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς για τον κορωνοϊό, φαίνεται ότι αρκετοί στην Αθήνα γκρινιάζουν για τις τοποθετήσεις του καθηγητή. Ειδικά μετά τα όσα είπε ο κ. Μόσιαλος
προ ημερών στον ΑΝΤ1, ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να βγάλει τη χώρα από το lockdown. Για τα σχολεία, ο καθηγητής
ζήτησε μικρότερα τμήματα ή εκ περιτροπής διδασκαλία.
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Σκοτώνονται οι μουσαφίρηδεςΠΑΣΟΚοι για τα παλιά
και για κάποιες θέσεις-κλειδιά
Το σπορ της παρακολούθησης του ξεκατινιάσματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ
διαδεδομένο, μαθαίνω, στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί στα social media βγάζουν τα απωθημένα τους οι
μεταγραφέντες ΠΑΣΟΚοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και μουσαφίρηδες πρόλαβαν να φτιάξουν τις ομαδούλες
τους. Από τη μία οι «τσοχατζοπουλικοί» και από την άλλη οι «σημιτικοί». Και κάπου ενδιάμεσα και ορισμένοι ΓΑΠικοΊ, και γίνεται το έλα να δεις. Διότι, πέραν του διαγκωνισμού για το ποιος θα πάρει θώκο
στον ανασχηματισμό που ετοιμάζει ο Τσίπρας, θυμήθηκαν και τις κόντρες του από το 1996. Μη σας
πως ακόμη πιο παλιότερα. Και στη Χαριλάου Τρικούπη χαίρονται για τους ιδιότυπους καβγάδες, αλλά εκτιμούν ότι η μάχη έχει ανάψει για να ενταχθούν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να λύνουν και
να δένουν «πελατειακά» όσο ακόμη υπάρχει προοπτική επανόδου στη διακυβέρνηση της χώρας.

Βλέπουν οι Βαρουφάκηδες
αύξηση επιρροής!

Οι τρεις γυναίκες που συμβουλεύουν
τον πρωθυπουργό στα Ελληνοτουρκικά
Τρεις γυναίκες ακούει στα ελληνοτουρκικά περισσότερο ο πρωθυπουργός, ειδικά αυτούς
τους μήνες όπου η κρίση με τους γείτονες έχει χτυπήσει κόκκινο. Σίγουρα όλων το μυαλό
Μπακογιάννη, την αδελφή του, η οποία ας μην ξεχνάμε έχει
θα πήγε στην Ντόρα
θητεύσει και στο υπουργείο Εξωτερικών. Όμως οι δύο κυρίες τις οποίες συμβουλεύεται ο
πρωθυπουργός είναι η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή, από την οποία περνάει και η τελευταία λεπτομέρεια, και η Μάνια Τελαλιάν. Υπενθυμίζεται
ότι η κα Σουρανή συμμετείχε στην πρώτη τριμερή με τον διπλωματικό διευθυντή της Άγκελα Μέρκελ, αλλά και τον εκπρόσωπο του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν, στο
Βερολίνο. Η κα Τελαλιάν (από τον κλάδο των εμπειρογνωμόνων) ήταν προϊσταμένη
της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών επί σειράν ετών και έχει
χειριστεί σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που έχουν κατά καιρό απασχολήσει την εξωτερική πολιτική, μέσα όχι μόνο από την εθνική, αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Την
τριάδα συμπληρώνει και η πρέσβης στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σε ό,τι αφορά
τους υπουργούς, πέραν του Νίκου Δένδια, λόγο στα εθνικά θέματα σε ό,τι αφορά τη νομική τους υφή έχει και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι προτεραιότητες Πατέλη για το Ταμείο Ανάκαμψης
Η πρόταση που πρέπει να υποβάλει η Ελλάδα στην Κομισιόν πρέπει να είναι ένα συνεκτικό σχέδιο δράσεων και μεταρρυθμίσεων. Αυτό τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργός Αλέξης Πατέλης, ο οποίος ως γνωστόν θα είναι μεταξύ των ανθρώπων που θα μετάσχουν στη λεγόμενη ομάδα κρούσης που θα διαχειριστούν τα πολύ σημαντικά κονδύλια από
την Ευρώπη, και φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, όπως είπε και σε
συνέντευξή του, δεν μπορεί στο πρόγραμμα να συμπεριληφθούν κάποια έργα
διάσπαρτα στην περιφέρεια. Ο κ. Πατέλης είναι υπέρμαχος της άποψης ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
πρέπει να κατευθυνθούν στην πράσινη ατζέντα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίσης, κατά τον οικονομικό σύμβουλο του πρωθυπουργού, είναι αναγκαία η εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο ασφαλιστικό, στη μείωση των φόρων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Μετά από μία περίοδο, όπου το κόμμα έψαχνε τα
βήματα του, τώρα ετοιμάζεται για αντεπίθεση. Ο λόγος
για το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη
Βαρουφάκη, που θεωρεί ότι
θα κερδίσει τις εντυπώσεις
από την τριήμερη επίσκεψη
που προγραμματίζει στη
Θεσσαλονίκη 15-16-17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της
ΔΕΘ, που ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού. Στη συμπρωτεύουσα ο Βαρουφάκης θα
αναπτύξει τους τρεις άξονες ως απάντηση στις προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη. Φυσικά, θα ασκηθεί κριτική στην οικονομική πολιτική με τη βαρουφάκειο
γλώσσα, ενώ θα μιλήσει και για την πρόταση που έχει
καταθέσει σχετικά με τη διοργάνωση περιφερειακής
διάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια στο τριήμερο ο «αρχηγός» θα ασχοληθεί και με τα
οργανωτικά του ΜέΡΑ25, καθώς οι ίδιοι βλέπουν ότι
αυξάνεται η επιρροή προς τους πολίτες. Αυτό το τελευταίο πού το είδαν, ουδείς γνωρίζει.

Ξαναχτύπησε η πρωταγωνίστρια
στις μπαρούφες
Εγώ, ο Κίτσος ο κοριός, πολλές
φορές έχω γράψει ότι γουστάρω νέο αίμα στα έδρανα της
Βουλής. Αλλά ορισμένες φορές
είναι να χτυπάς το κεφάλι σου
με τις μπαρούφες που ακούς από
το νέο... αίμα. Πρωταγωνίστρια
στις μπαρούφες η Τάνια Ελευθεριάδου (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ)
από την Καβάλα, η οποία έσπευσε να μετατρέψει τον
διάσημο γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Ντόιτσε Βέλε» σε… εφημερίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
προκαλώντας τις εύλογες αντιδράσεις των χρηστών.
Βέβαια, αυτή η γκάφα είναι πολύ μικρή σε σχέση με την
άλλη που χαρακτήρισε τον συνταγματολόγο και πρωθυπουργό της λεγόμενης «Κυβέρνησης του Βουνού»,
Αλέξανδρο Σβώλο, ως «γνωστό υποστηρικτή» της Νέας
Δημοκρατίας. Μάλιστα, τον αποκάλεσε «κύριο», παρά
το γεγονός ότι έχει φύγει από τη ζωή από το 1956.
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• Ο Τσίπρας τοποθέτησε τον Τζανακόπουλο ως γραμματέα
του κόμματος για να βρει την ησυχία του με τον αντιρρησία Σκουρλέτη

Πειθήνιο όργανο
του Αλέξη ο «Τζανακό»
(«Μετρ» ο Παππάς για τις δουλειές…)
Αναμφίβολα η επιλογή
του Αλέξη Τσίπρα να ανακατέψει την τράπουλα
στο εσωκομματικό πεδίο
ήταν αναμενόμενη. Όπως αναμενόμενη ήταν
και η απομάκρυνση του
Πάνου Σκουρλέτη από τη
θέση του γραμματέα του
κόμματος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

υκ ολίγες φορές, εξάλλου, πρόεδρος
και γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ είχαν φτάσει στα άκρα και,
για να πούμε και του στραβού το
δίκιο, σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ο Σκουρλέτης με αυτά που έκανε στον Τσίπρα θα είχε φύγει
με τις κλωτσιές.
Απλά με την επιλογή Τζανακόπουλου ο αρχηγός της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης μάλλον
στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις
κατευθύνσεις πως «εγώ είμαι ο αρχηγός κι εγώ αποφασίζω». Ο Τζανακόπουλος λογίζεται στους
προεδρικούς, όμως είχε φτιάξει
μαζί με τον Δημήτρη Βίτσα μία
τάση το «Αριστερό Δίκτυο», όπου
μετέχουν ακόμη οι Γιάννης
Μπουρνούς, Πέτυ Πέρκα, Κώστας Πουλάκης, Έφη Καλαμαρά, αλλά και στελέχη με σημαντική παρουσία τα προηγούμενα
χρόνια στη Νεολαία όπως οι Κώστας Κάβουρας και Θεόφραστος Βαμβουρέλης. Το «Αριστερό Δίκτυο» ήταν υπέρ του ανοίγματος του κόμματος λελογισμένα.
Δηλαδή, ούτε με τον Σκουρλέτη
και τους «53» που θέλουν κλειστές πόρτες, ούτε και με το δίδυμο Παππά-Σπίρτζη που όποιος
πέρναγε έξω από την εκκλησία
τον χειροτονούσαν ως ιερέα.
Με την επιλογή Τζανακόπουλου, ο κ. Τσίπρας κόβει τον βήχα
και στους πρώην ΠΑΣΟΚους (ό-

λων των τάσεων), οι οποίοι όλο
το προηγούμενο διάστημα μετέφεραν τις διαφορές του από το
πρώην κόμμα τους και ταυτόχρονα πρωταγωνιστούσαν σε διαδικτυακούς καβγάδες. Επίσης είχαν
πάρει τέτοια φόρα που είχαν αρχίσει να μοιράζουν θέσεις στον
κομματικό μηχανισμό, λες και δεν
υπήρχαν αρχηγός, γραμματέας
και όργανα. Τώρα όλοι αυτοί οι
πρώην ΠΑΣΟΚοι έβαλαν μαύρες
πλερέζες, καθώς ο νέος γραμματέας (ως παιδί του κομματικού σωλήνα) έμαθε να μισεί οτιδήποτε είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
Ο Τζανακόπουλος, πάντως,
μπορεί να καλμάρει σε έναν μεγάλο βαθμό την αριστερή εσωκομματική αντιπολίτευση, καθώς
τόσο οι «53», όσο και τα ιστορικά στελέχη δεν άκουσαν με ευχαρίστηση την απόφαση του κ. Τσίπρα για νέα αναβολή του συνεδρίου ανασυγκρότησης για το
2021 και εάν το επιτρέψει η πανδημία. Δηλαδή, ισχύει το «ζήσε,

Μάη μου, να φας τριφύλλι». Είναι
χαρακτηριστική η φράση του Νίκου Φίλη στη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας απευθυνόμενος προς τον κ.
Τσίπρα: «Με αυτά που κάνουμε,
δεν αρέσουμε». Μία φράση που
θύμισε μία ανάλογη που είχε πει
η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου μετά το
1989 κι όταν το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στη δίνη της σκανδαλολογίας
της εποχής: «Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πλέον».

Προσωρινά
θα λουφάξουν
Προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκαλεί... ρίγη συγκίνησης στους ψηφοφόρους, αλλά έστω και με καθυστέρηση αποφάσισε να βάλει σε τάξη τα εσωκομματικά του. Τι θα καταφέρει; Ουδείς είναι σε θέση να προβλέψει.
Το σίγουρο είναι ότι για ένα διάστημα θα αποφύγει τις γκρίνιες.

Όλοι θα λουφάξουν και θα ακούσουν τις εντολές του αρχηγού ως
καλοί μαθητές. Θα ακολουθήσουν πιστά και τις οδηγίες που
θα τους δοθούν. Αν όμως οι δημοσκοπήσεις εξακολουθήσουν
να είναι αρνητικές και ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει ψαλιδίσει τη διαφορά,
τότε δεν είναι απίθανο να επανέλθουν οι γκρίνιες. Όχι υπόγειες, αλλά φανερές.
Σε κάθε περίπτωση, τώρα θα
δούμε τους πάντες να «ράβουν το
στόμα». Όπως είπαμε, όμως, για
ένα διάστημα, καθώς όλοι συμφώνησαν πως είναι καταστροφική για την εικόνα του κόμματος η
δημόσια διαμάχη. Με την αναβολή του συνεδρίου, δεν χάνει μόνο η αριστερή αντιπολίτευση έναντι του συστήματος Τσίπρα. Χάνουν και οι πρώην ΠΑΣΟΚοι.
Ελλείψει συνεδρίου δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν μαζικά υψηλές θέσεις στα όργανα του
κόμματος όπως ήλπιζαν. Και οι
ελπίδες αυτές πηγάζουν από το ό-

Σε ειδική αποστολή ο Παππάς, τον στέλνει ο Τσίπρας
Εδώ και πολύ καιρό ακούγαμε ότι τόσο
οι «53», όσο και τα ιστορικά στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ πίεζαν τον Τσίπρα να
ξεφορτωθεί τον Νίκο Παππά, τον
οποίο χαρακτήριζαν ως βαρίδι για
το κόμμα μετά τις αποκαλύψεις
για τη συνομιλία με τον Μιωνή,
όπου πέραν των όσων είπε για
«μαγαζιά» και «παραμάγαζα»
χρησιμοποίησε και γλώσσα πεζοδρομίου που δεν ταίριαζε σε
συνομιλία υπουργού με έναν επιχειρηματία. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι ο Παππάς εμπλέκεται
και στη διαμάχη του Καλογρίτσα
με τον λιβανέζικο κατασκευαστι-

κό κολοσσό CCC του Σάμερ Χούρι. Όλοι,
λοιπόν, αναφέρουν ότι πλέον ο Νίκος Παππάς βγαίνει από το κάδρο των πρωτοκλασάτων και περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς στον ανασχηματισμό θα αφήσει το
χαρτοφυλάκιο της Ανάπτυξης και θα πάρει
αυτό τον Υποδομών, ή της Ενέργειας. Και
όλοι ισχυρίζονται πως ο Παππάς επί της ουσίας αρχίζει να βλέπει την πόρτα της εξόδου. Προφανώς κι έχουν μαύρα μεσάνυχτα.
Τι σημαίνουν Υποδομές κι Ενέργεια.
Πλέον είναι οι πιο σημαντικοί στην ελληνική οικονομία, καθώς σε αυτούς εδώ τους
δύο τομείς δραστηριοποιούνται όλοι οι ισχυροί ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι,
ενώ και ξένα κεφάλαια ασχολούνται με

αυτούς τους δύο τομείς της οικονομίας
που μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία
πρωταγωνιστούν. Εάν δούμε ποιοι ασχολούνται με αυτούς, σε πιάνει δέος. Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης, Κοπελούζος, Μυτιληναίος είναι μερικοί από τους Έλληνες
κροίσους, που ασχολούνται και με τις υποδομές και με την ενέργεια.
Και το μήνυμα που στέλνει ο Τσίπρας σε
όλους τους επιχειρηματίες είναι πως «ο άνθρωπός μου σε αυτούς τους τομείς είναι ο
Παππάς». Με τον Παππά θα μπορούν να
συνδιαλέγονται εάν το επιθυμούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι έτσι κι
αλλιώς ενδιαφέρονται να έχουν καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση και με την αντι-
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛ

«Αντίο» στη
συμπόρευση
με τον ΣΥΡΙΖΑ
και
προγραμματική
αντεπίθεση
από τη Φώφη

ΚΛΑΜΑ

ΟΙ ΠΑΣΟΚΟΙ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ
τι όταν ξεκίνησαν οι διαδικτυακές εγγραφές μελών αυτοί που
έτρεξαν πρώτοι για να γράψουν
μέλη ήταν οι πρώην ΠΑΣΟΚοι.
Και τώρα οι ΠΑΣΟΚοι ανησυχούν διότι γνωρίζουν ότι με
την αλλαγή του γραμματέα και
με την ευκαιρία της αναβολής
του συνεδρίου, δεν πρόκειται
να έχουν τόσο πολύ χώρο, από
ό.τι οι παραδοσιακοί σύντροφοι του Τζανακόπουλου. Κι όπως έλεγαν στη Χαριλάου Τρικούπη, «θα λένε Σκουρλέτη και θα
κλαίνε». Διότι ο Πάνος δεν συμφωνούσε με το δίχως κανόνες
άνοιγμα στο κέντρο, αλλά φέρθηκε με τακτ σε όλους τους νεοφερμένους. Το παιδί (Τζανακόπουλος) που θεωρεί παράσημο επειδή έμεινε για κάποια
χρόνια στο Αιγάλεω δεν διαθέτει την αστική ευγένεια του
Σκουρλέτη.

Ο Παπαγγελόπουλος
Αυτός πάντως που νιώθει πολύ
καλύτερα είναι ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος. Τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη με κρύα
καρδιά στήριξαν τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης. Όταν τους έλεγες ότι δεν
γλιτώνει ο Παπαγγελόπουλος
το Ειδικό Δικαστήριο, σου απαντούσαν πως «αύριο θα έχει καλό
καιρό», ο δε Σκουρλέτης έβγαζε
σπυράκια όχι με το να τον δει,
αλλά με το μόλις άκουγε το όνομα Παπαγγελόπουλος.
Τουναντίον, ο Τζανακόπουλος τον υποστήριξε μία χαρά
στην ομιλία του στη Βουλή στην
πρόσφατη ψηφοφορία όπου
παραπέμφθηκε ο Παπαγγελόπουλος. Μάλιστα, ο Τζανακόπουλος ήταν τόσο επιθετικός
που έφτασε να θυμηθεί μέχρι
και το Νηστικάκη. Το δίδυμο

Παπαγγελόπουλου-Τσοβόλα
περιμένει ότι ο κ. Τζανακόπουλος θα αντιμετωπίσει με θετικό
τρόπο την περιπέτεια του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης.
Και για να μην ξεχνάμε, ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ είναι βουτηγμένος μέχρι τον λαιμό στον βόθρο της Novartis.
Αυτός ήταν που ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πήγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, συνάντησε την Ξένη Δημητρίου,
προφανώς μεταφέροντας μήνυμα του Τσίπρα να ξεκινήσουν
οι διώξεις κατά των πολιτικών
αντιπάλων. Και την επόμενη ημέρα, ο Παπαγγελόπουλος είπε τη μεγαλύτερη μπαρούφα της
ιστορίας, περί του «μεγαλύτερου
σκανδάλου από της ιδρύσεως του
ελληνικού κράτους». Προφανώς,
ο κ. Παπαγγελόπουλος έχει α-

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΘΑ
ΜΕΙΝΟΥΝ
ΩΣ... ΑΠΛΟΙ
ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ
σθενή μνήμη ότι κάποιες υποθέσεις που ο ίδιος αρχειοθέτησε ήταν πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα.
Την εποχή που ο Παπαγγελόπουλος αρχειοθετούσε όλες
τις υποθέσεις που ήταν καυτές
για την κυβέρνηση Καραμανλή, ο Τζανακόπουλος διάβαζε
για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και παρά το ότι ήταν επικεφαλής της νεολαίας του
ΣΥΡΙΖΑ δεν προλάβαινε να ασχοληθεί με τον Παπαγγελόπουλο.

για δημόσιες σχέσεις με τους μεγαλοεπιχειρηματίες
πολίτευση. Και ο Τσίπρας, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει τελειώσει από την πολιτική
και ονειρεύεται ότι θα επανεκλεγεί πρωθυπουργός, επιθυμεί να αποκαταστήσει τις
σχέσεις του με όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες και χρησιμοποιεί ως γέφυρα τον
δικό του άνθρωπο, τον Νίκο Παππά, ο οποίος από το 2012 έως το 2014 ήταν ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, τόσο εντός, όσο κι εκτός Ελλάδας.

Από την ανυπαρξία
Το χαρτοφυλάκιο των Υποδομών το κατείχε ο Γιώργος Βαρεμένος, με τον τομέα να
κινείτο μεταξύ ανυπαρξίας και ύπνωσης.
Και όπως λένε σαρκαστικά στην Κουμουν-

δούρου, «ούτε με εργολάβο οικοδομών δεν
συναντήθηκε ο Γιώργος». Απλά τις επαφές
έκανε η παλιά καραβάνα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς γνωρίζει και λόγω επαγγέλματος τον
χώρο. Όμως ο κορωνοϊός έκανε τον κυρΑλέκο να προσέχει (λόγω ηλικίας), να κυκλοφορεί με μάσκα και το σημαντικότερο
να αποφεύγει τις συναντήσεις.
Βεβαίως ο κ. Φλαμπουράρης θα έχει υπό την εποπτεία του τον κ. Παππά, όμως ο
πρώην υπουργός είναι ο άνθρωπος της
πιάτσας που ξέρει πώς μπορεί να προσεγγίσει τους επιχειρηματίες, που έχει τον
τρόπο να τους μιλήσει και το σημαντικότερο να μεταφέρει το μήνυμα του Αλέξη

Τσίπρα, ότι θα το πολεμήσει για να επανέλθει στην εξουσία.
Όσοι, λοιπόν, ισχυρίζονται ότι ο Τσίπρας έκρυψε τον Παππά, πλανώνται πλάνην οικτρά. Απλά ο πρώην υπουργός για
μία ακόμη φορά αναλαμβάνει μία ειδική
αποστολή. Και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι ο υπουργός
Παππάς πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να ελεγχθούν τα ΜΜΕ, με βάση έναν
νόμο που κρίθηκε αντισυνταγματικός με
βάση τις οδηγίες ενός απίθανου ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Κι επειδή, όπως λέει
ο λαός μας, το χούι δεν φεύγει με τίποτα,
ποιος ξέρει, ίσως ο κ. Παππάς να έχει στα
σχέδια και μία νέα «White Porsca».

Η παρουσία του Δημήτρη
Τζανακόπουλου στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνει οριστικά και το παραμικρό ενδεχόμενο για τη συμπόρευση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Κι αυτό διότι
στη Χαριλάου Τρικούπη αξιολογούν τον νέο γραμματέα
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον Παύλο Πολάκη.
Τι σημαίνει αυτό; Προ
κάποιων χρόνων ο απελθών γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, απευθυνόμενος στην κα
Γεννηματά είχε πει «διώξε
τον Βενιζέλο και τον Λοβέρδο
και είσαι καλοδεχούμενη».
Πλέον στο ΚΙΝΑΛ απαντούν στον ΣΥΡΙΖΑ: «Διώξτε Τζανακόπουλο και Πολάκη
και τα ξαναλέμε».
Όπως γίνεται αντιληπτό ακόμη και από τον πλέον αδαή,
στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν ότι ο κόσμος θα κατανοήσει και θα εκτιμήσει το πρόγραμμα του
κόμματος, το οποίο έχει ήδη
αρχίσει να ξεδιπλώνει η Φώφη Γεννηματά. Προχθές, στα
γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, με τις
προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και στη Θεσσαλονίκη με το σχέδιο για να αξιοποιηθούν τα κονδύλια για
το Ταμείο Ανάκαμψης.
Βέβαια, υπάρχουν και οι
πιο σκεφτικοί που υποστηρίζουν πως εάν και πάλι στις
δημοσκοπήσεις το ΚΙΝΑΛ
δεν ξεφύγει από τη μιζέρια
του 6-7%, είναι η κατάλληλη
ώρα για να επανέλθει στο παραδοσιακό όνομα, στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι που επεσήμανε
και την Πέμπτη το πρωί σε
τηλεοπτική εκπομπή ο Χάρης Καστανίδης.
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Το LinkedIn
πρωταγωνιστεί
εν μέσω
COVID-19
Το LinkedIn δεν είναι «ένα από τα πολλά» social media.
Πρόκειται για ένα «εργαλείο»
που συνδυάζει την προώθηση των επαγγελματιών και
των εταιρειών, γίνεται δηλαδή ένα ισχυρότατο Social
Media Network.
Μέσω της γνωστής πλατφόρμας που διαθέτει περισσότερους από 700.000.000 εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες,
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αναζητούν στελέχη, ενώ παράλληλα, επαγγελματίες διερευνούν τους επαγγελματικούς
τους ορίζοντες. Οι τρόποι για
να μεγαλώσει κάποιος την επιχείρησή του εν μέσω
COVID-19 είναι απλοί:
• Μην ξεχνάτε το κείμενο
στα posts: Η δυνατότητα καταγραφής 1.300 χαρακτήρων σε κάθε ανάρτηση ικανοποιεί την ανάγκη για αναλυτική περιγραφή στο post
στο LinkedIn.
• Ανεβάστε περισσότερες
φωτογραφίες: Με τον τρόπο
αυτό, το περιεχόμενο μίας ανάρτησης, π.χ. ενός κλαδικού ή εταιρικού event, καθίσταται πιο ενδιαφέρον δημιουργώντας παράλληλα ένα
αίσθημα οικειότητας στον ηλεκτρονικό αναγνώστη.
• Κοινοποιήστε PDFs και
Infographics: Δώστε περιληπτικά τα key take outs ενός
σεμιναρίου, παρουσίασης ή
ενός podcast, με αυτό τον
τρόπο κάνετε τους επαγγελματίες να σας εμπιστεύονται.
• Μην οδηγείτε τους χρήστες σε άλλα sites, αλλά
κρατήστε τους όσο το δυνατόν περισσότερο στην πλατφόρμα.
• Χρησιμοποιήστε τα
hashtags, ώστε να προσελκύσετε περισσότερο κόσμο
με την ανάρτησή σας.
• Απαντήστε στα σχόλια
και κάντε και εσείς με τη σειρά σας σχόλια σε άλλες δημοσιεύσεις.
ΚΕΛΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ

Τετραπλή ψήφος
εμπιστοσύνης των ξένων
στην Alpha Bank
Μπορεί η πλειοψηφία
του εγχώριου επιχειρείν να «νοσεί» από τα
υφεσιακά συμπτώματα
της υγειονομικής κρίσης, υπάρχουν ωστόσο
και περιπτώσεις επιχειρήσεων που εμφανίζουν ισχυρά αντισώματα, καταγράφοντας
κέρδη σε ένα περιβάλλον καταβαράθρωσης
τζίρων και δεικτών.
ο όνομα της Alpha
Bank είναι σίγουρα ένα από αυτά που ξεχωρίζουν στη λίστα
των… survivors της ελληνικής
οικονομίας, αφού παρά τις δυσμενείς συνθήκες που «γέννησε» η διασπορά του κορωνοϊού και στη χώρα μας η συστημική τράπεζα έγραψε στο α΄ εξάμηνο τους 2020 κέρδη μετά
από φόρους ύψους 86,6 εκατ.
ευρώ (σ.σ. €98.000.000 στο
β΄ τρίμηνο), μόλις 0,2 εκατ.
ευρώ λιγότερα από τα αντίστοιχα κέρδη της ίδιας περιόδου πέρσι. Όπως εξήγησε προ
ημερών ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης
Ψάλτης, η τράπεζα επιμένει
σε μια συντηρητική προσέγγιση ως προς τα λειτουργικά αποτελέσματά της αναγνωρίζοντας (ελέω CΟVID-19) πρόσθετες προβλέψεις ύψους
€234.000.000 στο α΄ εξάμηνο 2020. Η επίπτωση αυτή απορροφήθηκε από το ισχυρό

Τ

• ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΞΕΠΕΡΑΣΑΣΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
αποτέλεσμα προ προβλέψεων
ύψους 645,5 εκατ. ευρώ, καθώς η Alpha Bank έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον
επαναπροσδιορισμό της κατανομής των εσόδων της και συνεχίζει να βελτιώνει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.
Οι παραπάνω επιδόσεις της
Alpha εξέπληξαν τους περισσότερους εκ των οικονομικών
αναλυτών που είδαν τις αρχικές εκτιμήσεις τους να υπολείπονται του τελικού αποτελέσματος που πέτυχε η τράπεζα
στο εξάμηνο. Αποτέλεσμα; Οι
μεγαλύτεροι από τους ξένους
οίκους όπως η J.P. Morgan, η
Goldman Sachs, η Citi και η
Deutsche Bank αξιολόγησαν
θετικά στις αναλύσεις τους τα
αποτελέσματα εξαμήνου της
ελληνικής τράπεζας, δίνοντας
τις σχετικές συστάσεις. Για πα-

ράδειγμα, και η J.P. Morgan
και η Deutsche Bank δίνουν
σύσταση «BUY» (αγοράς) για
τη μετοχή της Alpha Bank, με
τους Αμερικανούς να δίνουν
τιμή-στόχο στα €1,10 και τους
Γερμανούς στα €1,20 (σ.σ. στα
€0,577 έκλεισε την περασμένη Τρίτη). Αντίστοιχα, η
Goldman Sachs έδωσε κι αυτή
σύσταση αγοράς στη μετοχή
της Alpha Bank, με τιμή στόχο
στα €1,34 και upside (περιθώριο ανόδου) 146,4%.
Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι τα παράσημα που
εισπράττει η διοίκηση Ψάλτη
από τους οίκους αξιολόγησης
του εξωτερικού δεν αφορούν
μόνο τις οικονομικές επιδόσεις ανά τρίμηνο της Alpha
Bank, αλλά συνολικά τις στρατηγικές επιλογές της τράπεζας.
Μία από αυτές είναι αναμφίβολα το «Project Galaxy», το

σχέδιο τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(ΜΕΑ) της Alpha Bank που
προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ
και το οποίο «τρέχει» μέσω της
απόκτησης του 100% της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις Cepal.
Οι αναλυτές «βλέπουν» σημαντική πρόοδο στο εγχείρημα επισημαίνοντας τη στοχοπροσήλωση της διοίκησης Ψάλτη
στην ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Alpha Bank θα
μπορέσει εύκολα να επιστρέψει στην κανονικότητα και να
επιταχύνει την μείωση των
ΜΕΑ, καθώς κατέχει την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών
με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να
ανέρχεται σε 18,3% και τον
Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών της Κατηγορίας 1
(CET1) στο 14,6%, ενισχυμένο κατά 50 μονάδες βάσης.
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Έμπρακτη στήριξη
στην πραγματική οικονομία

του

με στοχευμένα προγράμματα
για τους πελάτες της, η Παγκρήτια τράπεζα στηρίζει ενεργά επιχειρηματίες και ιδιώτες, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν πληγεί από την
πανδημία.
τράπεζα, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες
που δίνουν οι εθνικοί και
ευρωπαϊκοί φορείς, σε
συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και γνώση του πελατολογίου της στην Κρήτη και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας του
νησιού, προωθεί τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αποδεικνύοντας
έμπρακτα τη στήριξή της στην πραγματική οικονομία.
Την προσπάθεια ενισχύει η μετεξέλιξη της Παγκρήτιας Τράπεζας σε Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς δίνει στο πιστωτικό ίδρυμα περισσότερες δυνατότητες τόσο για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της, όσο και για την
υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν
όχι μόνο στη στήριξή τους, κατά την
τρέχουσα πολύ δύσκολη συγκυρία, αλλά και στη μελλοντική τους ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια παρέχει όλα τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ειδικότερα:
• Έχει εγκρίνει περισσότερα από
225 δάνεια σε επιχειρήσεις της Κρή-

αγροΔιατροφικου
τομεα
για την οικονομια
της κρητης,
η Παγκρητια
ΠροχΩρηςε ςε νεα
ςυνεργαςια με την
ευρΩΠαϊκη τραΠεζα
εΠενΔυςεΩν (ετεΠ)
για Δημιουργια
χαρτοφυλακιου
ΔανειΩν Προς τον
αγροτικο τομεα

H

της, στο πλαίσιο της δράσης ΤΕΠΙΧ
ΙΙ, αντλώντας πόρους τόσο από υφιστάμενα υποπρογράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών δανείων και δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, όσο
και από το νέο υποπρόγραμμα της επιδότησης των τόκων.
• Μέσω της δράσης Εγγυοδοσίας
Covid 19, η Τράπεζα εξάντλησε άμεσα
τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον:
• Συμμετέχει στη Δράση του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης για την επιδότηση
των τόκων υφιστάμενων δανείων. Ήδη έχουν αξιολογηθεί πάνω από 800
αιτήσεις, ενώ έχουν πιστωθεί επιδοτούμενοι τόκοι ύψους περίπου 4 εκατ.
ευρώ σε περισσότερα από 1.500 επιχειρηματικά δάνεια.
• Μέσω της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και στο
πλαίσιο του προγράμματος COSME –
υποπρόγραμμα COSME COVID-19,
παρέχει Κεφάλαια Κίνησης έως
150.000 ευρώ, εγγυημένα κατά 80% από το ΕΤαΕ, για την κάλυψη των αυξη-

Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αγρότες
εδομένης της δυναμικής του αγροδιατροφικού τομέα για την οικονομία της Κρήτης, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων προς τον αγροτικό τομέα. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, που στοχεύει στη στήριξη νέων επενδύσεων, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, από αγρότες και επιχειρήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και
από επιχειρήσεις του τομέα της βιο-οικονομίας σε όλη τη χώρα.

Δ

ΔεΔομενης
της Δυναμικης

Μέσω της νέας συμφωνίας επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως προς τους νέους αγρότες και ο εκσυγχρονισμός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα και οι επενδύσεις που φιλοδοξεί να μοχλεύσει στον αγροδιατροφικό
τομέα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
προϊόντων, βοηθώντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην
αύξηση των εισοδημάτων στον τομέα.

μένων λόγω της πανδημίας αναγκών
ρευστότητας μικρών, πολύ μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).
Όσον αφορά στους ιδιώτες, η Τράπεζα έχει λάβει μέτρα διευκόλυνσης με
αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ.
ευρώ και έχει παρατείνει μέχρι το τέλος του χρόνου τα μέτρα στήριξης σε
πιστούχους καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Εξάλλου, συμμετέχει
στο νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις δανείων
με εξασφάλιση την κύρια κατοικία.
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ΙΕκ αλφα: γΙνΕ COACH δΙπλα ςτα Ινδαλματα
του ΕλλΗνΙκου αθλΗτΙςμου!

θέλεις κορυφαίες σπουδές
προπονητικής δίπλα στα «αστέρια» της μπάλας και του αθλητισμού, στο νο1 ΙΕκ της
χώρας; αυτόν τον ςεπτέμβριο
ξεκίνα την επαγγελματική σου
σταδιοδρομία με σπουδές αθλητισμού στο ΙΕκ αλφα, την
κορυφαία ςχολή προπονητικής της Ελλάδας που βγάζει
κάθε χρόνο τους «πρωταθλητές» της αγοράς εργασίας στα
αθλητικά Επαγγέλματα!

ο ΙΕΚ ΑΛΦΑ, διαθέτοντας
εξειδίκευση ετών και στις
αθλητικές ειδικότητες, αποτελεί μια σχολή με παράδοση στον Αθλητισμό,
που ανέδειξε το άθλημα του handball
στην Ελλάδα και «τάραξε τα νερά» στην
αθλητική εκπαίδευση της χώρας με τις
διαχρονικές πρωτοβουλίες «Αθλητισμός & Εκπαίδευση» και «Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα
Αθλητών)!
Παρέχοντας απόλυτη εξειδίκευση
στην Προπονητική 14 αθλημάτων,
το ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά,
Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει το Νο1 Sports School της
χώρας που βγάζει κάθε χρόνο άρτια
καταρτισμένους απόφοιτους, εκπαιδευμένους στις σύγχρονες προπονητικές
μεθόδους, που συνιστούν τους αυριανούς «πρωταθλητές» της αγοράς εργασίας στα Αθλητικά Επαγγέλματα!
Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ αποτελεί Σύμβολο
Επαγγελματικής Επιτυχίας, γιατί δεν
διασφαλίζει απλά τη διασύνδεση των
αποφοίτων του με την αγορά εργασίας,
αλλά «υπογράφει» την επιτυχημένη τους
καριέρα στην Προπονητική! Αυτό το επιτυγχάνει, παρέχοντας ποιοτικές
σπουδές Αθλητισμού, με καθηγητές-καταξιωμένους επαγγελματίες
στην αγορά εργασίας, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμένα
εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών σε
Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, και διαθέτοντας παράλληλα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών
με τους μεγαλύτερους αθλητικούς
φορείς και συνδέσμους της χώρας!
Η ξεκάθαρη υπεροχή του ΙΕΚ
ΑΛΦΑ στις Σπουδές Προπονητικής
έγκειται στα εξής:
Στην πολυετή εμπειρία του εκπαιδευτικού φορέα στις αθλητικές ειδικότητες
Στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο, από καθηγητές-επαγγελματίες στον χώρο του Αθλητισμού που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και παρουσία στα γήπεδα, με ε-

Σπουδές προπονητικής
στο Νο1 sports school

Τ

πικεφαλής του Τομέα Πολιτισμού-Αθλητισμού τον κ. Αντώνη Γλύκα
Στην ειδίκευση στην Προπονητική
14 αθλημάτων: Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ,
Βόλεϊ, Στίβος, Κολύμβηση, Τένις, Γυμναστική
με βάρη, Fitness, Handball, Boccia, Ειδική
Φυσική Αγωγή, Cheerleading, Personal
Training, Beach Βόλεϊ
Στην πρακτική εξάσκηση από
κορυφαίους προπονητές και γυμναστές, στους μεγαλύτερους ανοιχτούς και κλειστούς αθλητικούς
χώρους, σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στη χορηγία στην ομάδα
handball OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π- Όμιλος ΞΥΝΗ, που προέκυψε από συγχώνευση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ με τον
Πρωταθλητή Ελλάδος Handball Ανδρών 2016-2017 ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι.
Στην άμεση σύνδεση με την αγορά
εργασίας, μέσω των κορυφαίων συνεργασιών με τους μεγαλύτερους αθλητικούς φορείς και συνδέσμους της
χώρας, όπου το ΙΕΚ ΑΛΦΑ είναι Χορηγός Εκπαίδευσης, όπως: Π.Σ.Α.Π., Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης,
Ε.Π.Σ.Α., Ε.Π.Σ.Π., Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α., Απόλλων Σμύρνης, Σύνδεσμος Προπονητών
Ποδοσφαίρου Αθήνας, κ.ά.

Γίνε coach δίπλα
στους κορυφαίους!
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
υπερέχουν, γιατί ως σπουδαστές παρακολουθούν, δωρεάν, εξειδικευμένα σεμινάρια «MasterClass», με
εισηγητές τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Αθλητισμού και κορυφαίους προπονητές της χώρας, που εμπνέουν τους σπουδαστές του ΙΕΚ
ΑΛΦΑ από την προσωπική τους διαδρομή που τους οδήγησε στην κορυφή!
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους:
Ολυμπιονίκες Σταυρούλα Αντωνάκου,
Δημοσθένης Ταμπάκος, Στέλιος Μυγιάκης,
Άρης Γρηγοριάδης, ο Παραολυμπιονίκης
Αντώνης Τσαπατάκης
Μπασκετμπολίστες Παναγιώτης Φασούλας, Δήμος Ντικούδης, Μιχάλης Κακιούζης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου, Ηλίας Ζούρος, Πε-

Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου
2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
>>ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210-5279500
>>ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210-4120313
>>ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210-9640117
>>ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310-552406
>>http://www.iekalfa.gr/

ρικλής Δορκοφίκης, Σταύρος Ελληνιάδης,
Νίκος Παππάς
Πρωταθλητές Ευρώπης 2004 Θοδωρής Ζαγοράκης, Στέλιος Γιαννακόπουλος,
Γιώργος Καραγκούνης
Διεθνείς ποδοσφαιριστές και προπονητές ποδοσφαίρου Αριέλ Ιμπαγάσα,
Γιώργος Αμανατίδης, Σίνισα Γκόγκιτς, Μίμης Δομάζος, Αντώνης Αντωνιάδης, Πέτρος Μίχος, Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, Γιάννης Γκούμας, Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Παναγιώτης Κελεσίδης, Γιώτης Τσαλουχίδης,
Χουάν Ραμόν Ρότσα, Νίκος Βαμβακούλας,
Άκης Μάντζιος, Σάκης Τσιώλης, Νίκος Αλέφαντος, Νίκος Σαργκάνης, Βασίλης Βούζας, Ντανιέλ Μπατίστα, Σούλης Παπαδόπουλος, Θοδωρής Παχατουρίδης, Γιώργος
Γεωργίου, Σπύρος Παπακανέλλος, Δημήτρης Καλύκας, Χάρης Κοπιτσής, Μιχάλης
Καβαλιέρης, Γιώργος Ζησόπουλος, Γιάννης Θεοχαρίδης
Πρωταθλητές Ελλάδος Handball Κώστας Τσιλιμπάρης, Πέτρος Κανδύλας, Γρηγόρης Σανίκης, Παναγιώτης Ιατρούδης, Αλέξης Αλβανός, Γιώργος Ζαραβίνας
Γυμναστές Χρήστος Μουρίκης, Δώρος
Κλεοβούλου
Προπονητές πόλο Θεόδωρος Βλάχος,
Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου
Σημαντικούς αθλητικούς παράγοντες
Χριστίνα Τσιλιγκίρη, Μάικ Φουντεδάκης,
Κώστας Αλάσσας
Και:
Την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας
Μπάσκετ Εβίνα Μάλτση
Την πρωταθλήτρια επί κοντώ Νικόλ
Κυριακοπούλου
Τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες πόλο Αλεξάνδρα Ασημάκη και Φιλιώ Μανωλιουδάκη
Τον προπονητή κολύμβησης Νίκο Γέμελο
Τον προπονητή βόλεϊ Βασίλη Γκούντα
Την προπονήτρια στίβου Όλγα Νικολαΐδου

ΕγγραφΕς

ςΕπτΕμβρΙου
ςΕ αθΗνα, πΕΙραΙα,
γλυφαδα,
θΕςςαλονΙκΗ
καΙ μΕ ΕπΙδοτΗςΗ
δΙδακτρων 40%
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ

Ο ακήρυχτος
πόλεμος
καλά κρατεί
Δεν είναι πολύς καιρός που γράφαμε από τις στήλες της «Α» για τον ακήρυχτο
πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και η
Ουάσινγκτον φαίνεται ότι δεν έχει σκοπό να κατεβάσει τους τόνους της διπλωματικής έντασης. Είναι χαρακτηριστικό
ότι πριν από περίπου 72 ώρες οι ΗΠΑ
έκαναν γνωστό ότι πλέον θα απαιτούν
από υψηλόβαθμους Κινέζους διπλωμάτες να παίρνουν έγκριση από το αμερικανικό ΥΠ.ΕΞ., πριν επισκεφτούν αμερικανικά πανεπιστήμια ή πραγματοποι-
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Ψάχνουν… ξόρκι για τους ανυπάκουους
του κορωνοϊού στο κάστρο του Χάρι Πότερ
Το βρετανικό κάστρο Alnwick είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στο «Νησί» –
πρώτο είναι το βασιλικό κάστρο Windsor– και το επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες από όλο
τον κόσμο. Αιτία ότι αποτέλεσε το εξωτερικό σκηνικό του κινηματογραφικού κάστρου Χόγκουαρτς στις δύο πρώτες ταινίες του «Χάρι Πότερ».
Το Alnwick άνοιξε ξανά τις πύλες του που είχαν κλείσει λόγω πανδημίας, αλλά φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κάστρου θα πρέπει γρήγορα να βρουν το κατάλληλο ξόρκι που
θα κάνει τους επισκέπτες… υπάκουους! Κι αυτό διότι πολλοί από τους τουρίστες αρνούνται να
ακολουθήσουν τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας, όπως τη χρήση μάσκας. Προκειμένου να εμποδιστεί η διασπορά του ιού, ορισμένα σημεία του κάστρου έχουν αποκλειστεί και οι επισκέπτες πρέπει να κανονίσουν
την επίσκεψή τους μέσω διαδικτύου. Επίσης το νέο πρωτόκολλο προβλέπει τη χρήση μασκών κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ενώ οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν αυστηρά τις αποστάσεις. Οι επισκέπτες που συμπεριφέρονται με αγένεια
και δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας θα απομακρύνονται από το κάστρο, δήλωσε η διεύθυνση του Alwick.

• ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑΒΑΛΝΙ

«Δηλητήριο» και στις
σχέσεις Δύσης-Μόσχας
Το δηλητήριο που παραλίγο να
κοστίσει τη ζωή στον Ρώσο ακτιβιστή-αντικαθεστωτικό Αλεξέι Ναβάλνι «δηλητηριάζει» αναμφίβολα και τις σχέσεις της
Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν
με τη Δύση, η οποία δεν μοιάζει να πείθεται από τις φωνές
της Μόσχας ότι δεν εμπλέκεται
στην απόπειρα δολοφονίας.
ωρίς να κατηγορεί ευθέως
τη Ρωσία, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο νοσηλευόμενος σε
κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο
Charite του Βερολίνου, Ναβάλνι, «έπεσε θύμα δολοφονικής απόπειρας», ενημερώνοντας για το πόρισμα των ιατρικών
εξετάσεων τόσο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση όσο και του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι
στιγμής γνωστά, ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με «Novichok» (σ.σ. είναι
ο ίδιος νευροτοξικός παράγοντα που
χρησιμοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018
για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ) και άπαντες στη Δύση καταδίκασαν τη χρήση
τής ιδιαίτερα επικίνδυνης ουσίας, ζητώντας παράλληλα από τη Ρωσία την πλήρη και διαφανή διερεύνηση της υπόθεσης. Θυμίζεται ότι ο 44χρονος ηγέτης της
ρωσικής αντιπολίτευσης ασθένησε μέσα στο αεροσκάφος που τον μετέφερε από την πόλη Ομσκ στη Σιβηρία με προ-
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ήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα. Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι όλοι οι λογαριασμοί της
κινεζικής πρεσβείας και των προξενείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
εντός αμερικανικού εδάφους «θα είναι
επαρκώς αναγνωρίσιμοι».
Οι ΗΠΑ περιγράφουν την αντίδρασή
τους ως «αντίποινα» στην επιδίωξη (σ.σ.
κατά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης
Τραμπ) της Κίνας να περιορίσει τους Αμερικανούς διπλωμάτες που βρίσκονται
στη χώρα του Κίτρινου Δράκου.

| 31

ορισμό τη Μόσχα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης αυτής σε κωματώδη
κατάσταση τον περασμένο μήνα. Ακολούθως, ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο τον μετέφερε στο Βερολίνο.
Παρά τη σχεδόν βεβαιότητα πολλών ότι

«Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΖΗΤΗΜΑ, ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΗΔΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ, ΟΥΤΕ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ», ΛΕΕΙ ΤΟ
ΡΩΣΙΚΟ ΥΠ.ΕΞ.

δεν γίνεται ο μηχανισμός Πούτιν να μην
έχει βάλει το… χεράκι του στη δολοφονική απόπειρα, το Κρεμλίνο επιμένει να
διαψεύδει μετ’ επιτάσεως τους σχετικούς
ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία να στηρίξουν τη
φημολογία. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε λόγο για «κενό θόρυβο» όταν κλήθηκε να
σχολιάσει τις καταγγελίες συνεργατών
του Ναβάλνι ότι ο αντικαθεστωτικός ακτιβιστής δηλητηριάστηκε με εντολή της
ρωσικής προεδρίας.
Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο
Εξωτερικών είπε, διά της εκπροσώπου
του Μαρίας Ζαχάροβα, ότι μέχρι τώρα
«η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει κανένα υλικό για το ζήτημα, ούτε μετά το αίτημα των εισαγγελικών αρχών που είχε ήδη διατυπωθεί,
ούτε μετά το αίτημα των Ρώσων γιατρών. Ούτε
μετά τη δήλωση που έγινε από τη γερμανική
πλευρά. Μηδέν… Τίποτα…».

